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Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson 
 

Forbrugerpanelet har i marts 2015 svaret på spørgsmål om køb af fødevarer og sæson. 

  

Resume og konklusioner 
Resume og konklusioner – Køb af fødevarer: 

Næsten alle respondenter (98 %) angiver at det er forholdsvist eller meget vigtigt, at en fødevare ser 
frisk og indbydende ud, når de køber ind. Også prisen og oprindelse angives som vigtigt af mange. Ud 
af de angivne parametre er økologi den, som færrest angiver som vigtig, når de køber fødevarer. Det 
samme billede tegner sig, når man spørger specifikt til hhv. æbler og hakket oksekød. 

72 % af respondenterne angiver, at de i nogen eller høj grad tænker over, hvad der er i sæson i 
Danmark, når de køber frugt og grønt. Det er især de ældre, der tænker over det, mens kun 42 % af de 
yngste respondenter tænker over det i nogen eller høj grad. Det er hovedsageligt smagen og et ønske 
om at købe dansk, der angives som årsag til at man tænker over sæsonen, mens de, der ikke tænker 
over det angiver at man alligevel kan få det meste hele året og at de går efter bestemte råvarer 
uafhængigt af sæson. 

 

Analysebetingelser 
Forbrugerpanelet er sammensat som et Web-Panel. Forbrugerpanelets respondenter er tilfældigt 
udvalgt via telefoninterviews af en ekstern leverandør af dataindsamlinger, og repræsenterer et bredt 
udsnit af den danske befolkning. Forbrugerpanelet består af ca. 3.200 forbrugere. Sammensætningen 
af respondenterne i forhold til populationen, defineret som forbrugere mellem 18 år og 69 år 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 1131 respondenter besvaret spørgeundersøgelsen helt eller delvist. 
Svarprocenten er 33 %. Svarene er efterfølgende vægtet i forhold til køn og alder. 
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Køb af fødevarer 
De følgende resultater er baseret på spørgsmål til panelet om køb af fødevarer.  

Først blev respondenterne bedt om at angive, om de helt eller delvist er ansvarlige for husstandens 
indkøb af fødevarer. 1058 respondenter angav, at de helt eller delvist står for husstandens indkøb af 
fødevarer. Det er kun disse respondenter, der har fået de efterfølgende spørgsmål om køb af fødevarer. 

Respondenterne blev bedt om at angive hvor vigtige en række parametre er for dem, når de køber 
fødevarer (Figur 1). Skalaen gik fra ”Meget vigtigt” til ”Slet ikke vigtigt”. 

 

Hvor vigtigt er følgende for dig, når du køber fødevarer?

 

Figur 1 – Alle, der er helt eller delvist ansvarlige for husstandens indkøb af fødevarer. 
N = 1051 
 
Som det fremgår af Figur 1 er fødevarens umiddelbare udseende den parameter, som flest 
respondenter angiver som værende vigtig. 98 % angiver at det forholdsvist eller meget vigtigt, at 
fødevaren ser indbydende/frisk ud.  

Prisen og det at man kan se, hvor varen kommer fra er også vigtigt for respondenterne. Henholdsvis 85 
og 83 % angiver, at det er forholdsvist eller meget vigtigt. Hvis man udelukkende kigger på dem, der 
synes de to parametre er meget vigtige, er der dog flere (39 %), der angiver at det er meget vigtigt at 
kunne se, hvor fødevaren kommer fra end prisen (29 %).  

Økologi og det om fødevaren er i sæson er der færrest, der angiver er meget vigtigt for dem. Begge 
parametre er angivet som meget vigtigt af 15 % af respondenterne. Der er dog mange, der angiver at 
fødevarens sæson er forholdsvist vigtigt, så samlet set er der 66 %, der angiver at denne parameter er 
forholdsvist eller meget vigtigt. 

Herefter blev respondenterne bedt om at forholde sig til to scenarier. Første scenarie var, at de stod og 
skulle købe æbler. Igen blev de så bedt om at angive, hvor vigtigt forskellige parametre var for deres 
køb (Figur 2). 
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Du står i supermarkedet og overvejer at købe æbler. Hvor vigtigt er følgende i 
dine overvejelser? 

 
Figur 2 – Alle, der er helt eller delvist ansvarlige for husstandens indkøb af fødevarer.  
N = 1050 

Når det drejer sig om en specifik fødevare bliver det mere tydeligt, hvad der er vigtigt for 
respondenterne. Det er stadig det umiddelbare visuelle indtryk, der nævnes af flest respondenter som 
værende vigtigt, når de overvejer at købe æbler. Igen er der 98 %, der angiver at det er forholdsvist 
eller meget vigtigt (Figur 2). Derefter kommer det om æblerne er danske, hvor 33 % finder det meget 
vigtigt og 72 % forholdsvist eller meget vigtigt. 

Ligesom for fødevarer generelt, er det økologien og det om æblerne er i sæson, som færrest 
respondenter anser som værende vigtigt. 48 % angiver at økologi er forholdsvist eller meget vigtigt, 
mens 55 % synes at det er forholdsvist eller meget vigtigt, om æblerne er i sæson.   

Du står i supermarkedet og overvejer at købe hakket oksekød. Hvor vigtigt er 
følgende i dine overvejelser? 

 
Figur 3 – Alle, der er helt eller delvist ansvarlige for husstandens indkøb af fødevarer 
N = 1045 
 
Mønsteret gentager sig, når det drejer sig om hakket kød. 93 % angiver at det er forholdsvist eller 
meget vigtigt om kødet ser indbydende ud. I den anden ende er der kun 44 %, der synes at det er 
forholdsvist eller meget vigtigt, at kødet er økologisk (Figur 3). 

Når det gælder hakket kød, er det dog prisen, der får næst flest respondenter til at angive, at det er 
forholdsvist eller meget vigtigt (78 %) efterfulgt af viden om at kødet kommer fra Danmark (72 %).  
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Tænker du over, hvad der er i sæson i Danmark, når du køber frugt og grønt? 

 
Figur 4 – Alle, der er helt eller delvist ansvarlige for husstandens indkøb af fødevarer  
N = 1046 
 
Adspurgt om hvorvidt de tænker over hvad, der er i sæson i Danmark, når de køber frugt og grønt, er 
der 20 % af respondenterne, der angiver at de gør det i høj grad, mens lidt mere end halvdelen af alle 
respondenter (52 %) angiver at de i nogen grad tænker over det (Figur 4). 
 

Tænker du over, hvad der er i sæson i Danmark, når du køber frugt og grønt? 
Krydset med: Hvor gammel er du? 

 

Figur 5 – Alle, der er helt eller delvist ansvarlige for husstandens indkøb af fødevarer 
N = 1046 
 
Figur 5 viser, at det hovedsageligt er de ældre, der tænker over om frugt og grønt er i sæson. En 
tredjedel af respondenterne over 60 år (33 %) angiver at de gør det i høj grad, mens det kun gælder for 
2 % af de unge under 25 år. 
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De respondenter, der i nogen eller høj grad tænker over hvilke frugter og grøntsager, der er i sæson, er 
blevet bedt om at begrunde dette (Figur 6). 
 

Hvorfor tænker du over, hvad der er i sæson i Danmark, når du køber frugt og 
grønt? 
Vælg gerne flere svarmuligheder 

 
Figur 6 – Alle, der er helt eller delvist ansvarlige for husstandens indkøb af fødevarer og som i nogen eller høj 
grad tænker over, hvad der er i sæson i Danmark, når de køber frugt og grønt. 
N = 747 
 

Mere end 4 ud af 5 respondenter (81 %) angiver som årsag at frugt og grønt smager bedre, når det er i 
sæson. Lidt færre (71 %) angiver at de gerne vil købe danske varer. Kun en fjerdedel (26 %) angiver 
prisen som årsag til at de tænker over hvilke frugter og grøntsager, der er i sæson (Figur 6). 
 

Hvorfor tænker du ikke/kun i mindre grad over, hvad der er i sæson i Danmark, 
når du køber frugt og grønt? 
Vælg gerne flere svarmuligheder 
 

 

Figur 7 – Alle, der er helt eller delvist ansvarlige for husstandens indkøb af fødevarer og som ikke eller kun i 
mindre grad tænker over, hvad der er i sæson i Danmark, når de køber frugt og grønt. 
N = 297 
 
De respondenter, der angiver at de ikke eller kun i mindre grad tænker over, hvad der er i sæson i 
Danmark, når de køber frugt og grønt, er også blevet bedt om at angive årsagen til det. Ca. to ud af tre 
(68 %) angiver som årsag, at man kan få det meste hele året, mens 59 % angiver at de går efter 
bestemte råvarer uanset om de er i sæson. Kun 3 % angiver manglende tid som årsag til at de ikke 
tænker over om frugt og grønt er i sæson (Figur 7). 
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