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Om
rapporten

Målgruppe
Repræsentativt udsnit af den danske
befolkning, 18 år + (køn, alder og
region)

Formål
Formålet med rapporten er at afdække holdningen blandt
danskerne til et statskontrolleret klimamærke, der skal gøre det
nemmere for forbrugerne at vælge mere klimavenlige fødevarer.

Interviewlængde
3 minutter

Metode
Analysen er gennemført af Norstat Danmark og er baseret på 1.001
interview i Norstat’s danske online panel.
Interviewene er indsamlet i perioden 9-11. august 2022.
Data er efterfølgende vejet for at sikre repræsentativitet på køn,
alder og region.

Antal interview
1.001

Indsamlingsperiode
Start: 09.08.2022
End: 11.08.2022
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Holdning til type
af
mærkningsordni
ng

Spørgsmål: Hvilken type mærkningsordning ville bedst hjælpe dig til at træffe mere klimavenlige valg i
dine indkøb af fødevarer?
Respondenterne er indledningsvist blevet præsenteret for følgende tekst:
I øjeblikket arbejder en arbejdsgruppe nedsat af fødevareministeren på at lave et koncept for et kommende statskontrolleret
klimamærke til fødevarer. Et klimamærke, som skal gøre det nemmere for forbrugerne at vælge mere klimavenlige fødevarer, når de
køber ind.

54%

24%

13%
9%

En mærkningsordning hvor alle fødevarer mærkes
En mærkningsordning hvor alene de mest
ud fra en skala fra grøn til rød. Dvs., fx plantepostej klimavenlige fødevarer mærkes med et simpelt
vil have et grønt mærke, kyllingepålæg vil have et
symbol, Dvs. fx plantepostej mærkes, mens
gult mærke og roastbeef vil have et rødt mærke. kyllingepålæg og roastbeef ikke vil blive mærket.
På den måde vises hvor lavt eller hvor højt den
Base: 1.001 interview
specif

Ved ikke

Jeg ønsker ikke at træffe mere klimavenlige valg
og ønsker derfor ikke et klimamærke på fødevarer
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Holdning til
eksempler på
mærkningsordning
er
Spørgsmål:
Nedenfor kan du se
eksempler på, hvordan de to
mærkningsordninger kunne
se ud.
Du skal vurdere, hvilket af
eksemplerne på mærker, der
bedst vil kunne hjælpe dig til
at træffe mere klimavenlige
valg, når du køber fødevarer.

74%

Vi har indsat eksempler på
forskellige pålægstyper, og
hvordan de vil blive mærket
af den givne
mærkningstype.

26%
Plantepostej, hummus.
Bemærk at fødevarer som
kyllingepålæg, marineret sild,
hamburgerryg, dåsetun,
roastbeef og røget laks ikke vil
være mærket

Base: 1.001 interview
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Holdning til
fødevarer med
rødt klimamærke

Spørgsmål: Du skal købe ind og befinder dig i supermarkedet, hvor alle fødevarer er klimamærket ud fra en skala fra grøn
til rød. Hvordan vil du forholde dig, hvis den fødevare, som du havde tænkt dig at købe har et rødt klimamærke?

43%

31%
26%

Jeg køber det alligevel, og lader mig ikke påvirke af, at det er
markeret som klimabelastende

Jeg køber det alligevel, men vil tænke over, at købe en mindre
mængde og/eller at opveje mit valg ved at købe endnu flere
produkter fra den grønne ende af klimaskalaen
Base: 1.001 interview

Jeg kigger efter om det er muligt at finde en alternativ fødevare med
en bedre klimamærkning, som jeg kan købe i stedet for

Demografi
Respondenternes fordeling på køn, alder og region samt fordeling på
familiestatus, uddannelse og husstandsindkomst.
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Demografi

10 %

18-39
35%

49%

23 %

40-59

32 %

33%

60+

21 %

33%
51%
Base: 1.001 interview

14 %
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44%
0-100.000 DKK

2%

100.001-200.000 DKK
26%

5%

200.001-300.000 DKK
14%

10%

300.001-400.000 DKK

11%

12%
400.001-500.000 DKK

10%

4%
500.001-600.000 DKK
1 person

2 personer

3 personer

4 personer

5 eller flere

8%

600.001-700.000 DKK

9%

700.001-800.000 DKK

8%

68%
800.001-900.000 DKK

6%

900.001-1.000.000 DKK

5%

1.000.001 DKK eller mere

32%

8%

Vil ikke oplyse
Ved ikke

Ingen børn i husstanden

Børn i husstanden
Base: 1.000 interview

14%
4%
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Folkeskole / Grundskole

Studerende

4%

8%

Fuldtidsansat
Gymnasial uddannelse (Student,
HF, HH, HTX og lign.)

11%
Deltidsansat

Erhvervsuddannelse

Selvstændig

25%

Værnepligtig
Kort videregående uddannelse

9%

3%

0%

11%

Barsel

Mellemlang videregående
uddannelse (Bachelor niveau)

33%

Lang videregående uddannelse
(Kandidat niveau)

16%

Hjemmegående

Orlov
1%

Base: 1.000 interview

1%

Pensionist / efterløn

Arbejdsløs

Andet

46%

28%

3%

1%

1%
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