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Forbrugerpanelet om ansvarlig produktion og verdensmålene
Forbrugerpanelet har i november 2019 svaret på spørgsmål om ansvarlig produktion og
verdensmålene.

Resume
19 ud af 20 forbrugere vurderer det som meget vigtigt eller vigtigt, at produkter og varer er
produceret ansvarligt. 3 ud af 4 forbrugere finder det både vigtigst og nemmere at købe
ansvarligt producerede fødevarer for eksempel kød, grøntsager, pasta, mejeri og brød i
forhold til andre typer af forbrug. Flest forbrugere svarende til 9 ud af 20 forbrugere mener,
at producenterne har det største ansvar for, at der er ansvarligt producerede produkter
tilgængelige. 17 ud af 20 forbrugere forventer i høj grad eller i nogen grad, at butikker sørger
for, at de varer der sælges er produceret ansvarligt. 7 ud af 10 forbrugere ville købe flere
produkter, der er ansvarligt producerede, hvis der var troværdig information på varen. 7 ud
af 10 forbrugere er villig til at betale mere for produkter, der er ansvarligt producerede, mens
1 ud af 20 forbrugere vil betale meget mere for ansvarligt producerede produkter.
2 ud af 3 forbrugere tror i høj grad eller i nogen grad, at verdensmålene får afgørende positiv
betydning for en bæredygtig udvikling i vores fremtid. 2 ud af 3 forbrugere finder det meget
vigtigt eller vigtigt, at virksomheder de handler med støtter op om verdensmålene.

Analysebetingelser
Forbrugerpanelet er sammensat som et webpanel. Forbrugerpanelets respondenter er
tilfældigt rekrutteret via telefoninterviews af en ekstern leverandør af dataindsamlinger og
repræsenterer et bredt udsnit af den danske befolkning. Forbrugerpanelet består af 1.675
forbrugere. Sammensætningen af respondenterne i forhold til populationen, defineret som
forbrugere på 18 år eller ældre ud fra data fra Danmarks Statistik, kan i nogle undersøgelser
mangle fuldstændig repræsentativitet. Dette løses ved at foretage en vægtet korrektion af
stikprøven ud fra relevante baggrundsvariable.
I denne undersøgelse har 1.100 respondenter besvaret dette tema i undersøgelsen helt eller
delvist. Svarprocenten er 66 %. Svarene er efterfølgende vægtet i forhold til køn og alder.

Ansvarlig produktion
Panelet er blevet stillet spørgsmål om ansvarlig produktion, det vil sige om varer, ydelser og
produkter er produceret under anstændige og ordentlige forhold, så produktionen er foregået
med respekt for miljø, klima, dyrevelfærd, arbejdsforhold, sundhed, unødig dårlige
kemikalier og hvor der ikke er involveret børne- eller slavearbejde.
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Hvor vigtigt synes du det er, at produkter og varer er produceret ansvarligt?

Figur 1 – Alle
N = 1.100

Det fremgår af figuren ovenfor, at 95% svarende til 19 ud af 20 forbrugere vurderer det som
meget vigtigt eller vigtigt, at produkter og varer er produceret ansvarligt.
Inden for hvilke typer af forbrug finder du det nemmest at købe produkter, der
er produceret ansvarligt (vælg op til 3 svar)?

Figur 2 – Alle
N = 1.100

Det fremgår af figuren ovenfor, at 74% svarende til 3 ud af 4 forbrugere finder det nemmere
at købe ansvarligt producerede fødevarer for eksempel kød, grøntsager, pasta, mejeri og brød
i forhold til andre typer af forbrug. Næstflest svarende til 32% eller hver tredje forbruger
finder det nemmere at købe ansvarligt producerede dagligvarer, der ikke er fødevarer for
eksempel køkkenrulle, servietter og lys i forhold til andre typer af forbrug. Tredjeflest
svarende til 23% eller hver fjerde forbruger finder det nemmere at købe ansvarligt
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producerede kosmetik og personlig pleje produkter for eksempel creme, makeup og shampoo
i forhold til andre typer af forbrug.
Inden for hvilke typer af forbrug finder du det vigtigst, at varen er produceret
ansvarligt (vælg op til 3 svar)?

Figur 3 – Alle
N = 1.100

Det fremgår af figuren ovenfor, at 77% svarende til 3 ud af 4 forbrugere finder det vigtigst, at
varen er produceret ansvarligt, når de køber fødevarer for eksempel kød, grøntsager, pasta,
mejeri og brød i forhold til andre typer af forbrug. Næstflest svarende til 44% eller 9 ud af 20
forbrugere finder det vigtigst/også vigtigt, at varen er produceret ansvarligt, når de køber tøj
og sko dvs. tøj der kan tages på i forhold til andre typer af forbrug. Tredjeflest svarende til
33% eller hver tredje forbruger finder det vigtigst/også vigtigt, at varen er produceret
ansvarligt, når de køber kosmetik og personlig pleje produkter for eksempel creme, makeup
og shampoo i forhold til andre typer af forbrug.
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Hvor let eller svært synes du, at det generelt er, at gennemskue om der er taget
hensyn til følgende, når du handler?

Figur 4 – Alle
N = 1.064

Det fremgår af figuren ovenfor, at flest forbrugere svarende til 83% eller 17 ud af 20
forbrugere finder det svært eller meget svært, at gennemskue om der er taget hensyn til
arbejdsforhold, når de handler. Omvendt finder flest forbrugere svarende til 36% eller 7 ud af
20 forbrugere det meget let eller let, at gennemskue om der er taget hensyn til dyrevelfærd,
når de handler.

Hvem mener du har det største ansvar for, at der er ansvarligt producerede
produkter tilgængelige?

Figur 5 – Alle
N = 1.055
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Det fremgår af figuren ovenfor, at flest forbrugere svarende til 47% eller 9 ud af 20 forbrugere
mener, at producenterne har det største ansvar for, at der er ansvarligt producerede
produkter tilgængelige.
Hvad kan få dig til at købe flere produkter, der er ansvarligt producerede (vælg
op til 3 svar)?

Figur 6 – Alle
N = 1.055

Det fremgår af figuren ovenfor, at 69% eller 7 ud af 10 forbrugere ville købe flere produkter,
der er ansvarligt producerede, hvis der var troværdig information på varen. 65% eller 2 ud af
3 forbrugere ville købe flere produkter, der er ansvarligt producerede, hvis der var tydelig
information, som kan ses på varen.
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Tænk på sidste gang hvor du købte ind til aftensmad. Hvad vægtede højest i dit
valg af indkøbssted (vælg op til 3 svar)?

Figur 7 – Alle
N = 1.055

Det fremgår af figuren ovenfor, at for flest forbrugere svarende til 67% eller 2 ud af 3
forbrugere er det, at indkøbsstedet har en beliggenhed tæt på hvor forbrugeren selv er, der
vægter højest i valget af indkøbssted. Næststørst vægt svarende til 42% eller 4 ud af 10
forbrugere har det for forbrugerne, at butikken har et stort udvalg af varer med
mærkningsordninger for eksempel Økologi, Fairtrade og Svanemærket.
I hvilken grad forventer du, at butikker sørger for, at de varer der sælges er
produceret ansvarligt?

Figur 8 –Alle
N = 1.051
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Det fremgår af figuren ovenfor, at 83% eller 17 ud af 20 forbrugere i høj grad eller i nogen
grad forventer, at butikker sørger for, at de varer der sælges er produceret ansvarligt.
Et ansvarligt produkt kan have højere omkostninger i produktionen end
tilsvarende produkter. Hvor meget mere er du villig til at betale for et ansvarligt
produceret produkt?

Figur 9 – Alle
N = 1.048

Det fremgår af figuren ovenfor, at 72% svarende til 7 ud af 10 forbrugere er villig til at betale
mere for produkter, der er ansvarligt producerede. 6% eller 1 ud af 20 forbrugere vil betale
meget mere for ansvarligt producerede produkter.

Verdensmålene
Panelet er blevet stillet spørgsmål om verdensmålenes betydning for fremtiden, og for dem
selv når de handler.
I hvilken grad tror du, at verdensmålene får afgørende positiv betydning for en
bæredygtig udvikling i vores fremtid?

Figur 10 – Alle
N = 1.040

Det fremgår af figuren ovenfor, at 67% eller 2 ud af 3 forbrugere i høj grad eller i nogen grad
tror, at verdensmålene får afgørende positiv betydning for en bæredygtig udvikling i vores
fremtid.
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Hvor vigtigt er det for dig, at virksomheder du handler med støtter op om
verdensmålene?

Figur 11 – Alle
N = 1.041

Det fremgår af figuren ovenfor, at 66% eller 2 ud af 3 forbrugere finder det meget vigtigt eller
vigtigt, at virksomheder de handler med støtter op om verdensmålene.
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