
Hos forbrugerne Landbrug & Fødevarer 

Dansl<erne bekyIDrer 
sig oID kliIDa og 
bæredygtighed 

Verdens bæredygtighedsudfordringer er for alvor kommet i danskernes fokus og næsten 
alle danske forbrugere bekymrer sig om et eller flere miljøproblemer. Det er derfor ikke 

overraskende, at danskerne også giver udtryk for, at de gerne vil tage ansvar og ændre 
adfærd, men det er bare ikke så enkelt at handle bæredygtigt i indkøbssituationen. 

Danskerne fokuserer mest på ophobning af plastik i 

naturen 

Beder vi forbrugerne om at pege på hvilke af verdens 

udfordringer, som bekymrer mest i et 10-15 årigt perspek

tiv, svarer næsten tre ud af fire, at det er ophobning af pla

stik i naturen. Dernæst er det rydning af regnskove, for

urening af miljø og natur samt den globale opvarmning, 

som alle nævnes af mere end seks ud af ti forbrugere, som 

det der bekymrer mest. I den anden ende af bekymrings

skalaen , finder man mangel på fødevarer, som kun er en 

væsentlig bekymring for 13 pct. af danskerne. 

8 
Mere end otte ud af ti forbrugere er 

villige til at ændre adfærd af hensyn 

til klima, miljø eller bæredygtighed. 

De unge forbrugere har flere bekymringer end de ældre og 

prioriterer også problemerne lidt anderledes. For de unge 

er det den globale opvarmning, som bekymrer mest. Der 

7� 

er også stor forskel på mænd og kvinder - kvinder bekym

rer sig mere end mændene. Kun på et enkelt område "over

befolkning" er mændene mere bekymrede end kvinderne. 

Forbrugernes prioritering af verdens udfordringer påvir

kes i høj grad af mediernes omtale og også af personlig 

relevans, hvor plastik i havene har fået stor opmærksom

hed både i medier og blandt politikkerne, mens fødevare

mangel er mere distanceret fra den danske forbrugers 

hverdag, og hvor den globale opvarmning især har mere 

langsigtede konsekvenser af betydning for den yngre gene

ration. De yngre beskriver en pessimistisk her-og-nu virke

lighed med en accelererende trussel og handlingslam

melse, mens de ældre ser en relativt positiv udvikling, 

hvor der er større bevidsthed både blandt forbrugere, poli

tikere, og kommercielle aktører så som supermarkeder og 

store virksomheder, som tager stilling og ansvar. 

Forbrugerne vil gerne ændre adfærd - men bæredyg

tighed fylder ikke meget i selve indkøbssituationen 

Mere end otte ud af ti forbrugere er villige til at ændre 

adfærd af hensyn til klima, miljø eller bæredygtighed og 

det gælder i endnu højere grad for de unge og for kvin

derne, hvor næsten ni ud af ti er villige til at ændre 

adfærd. Et af de områder, hvor man kan vælge at handle 
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mere bæredygtigt er ved forbrug af mad og drikke. To ud 

af tre danskere, overvejer i dag bæredygtighed, når de for

bruger mad og drikke. Bæredygtig mad og drikke er vigti

gere for kvinder end for mænd. 

Men kompleksiteten er høj - for hvad er mest bæredygtigt 

- en dansk tomat fra et opvarmet drivhus eller en spansk 

frilandstomat? Samtidig er der mange andre valgkriterier 

på spil, når vi køber mad og drikke, ligesom adfærden er 

lystbetonet og vanens magt er stor. Alt i alt rangerer bære

dygtighed ikke så højt på listen over valgkriterier, når der 

købes mad og drikke i forhold til f.eks. smagspræferencer, 

prisklasse, oplevet sundhed og hensyn til andre i 

husstanden. 
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Hos forbrugerne 

Den danske forbruger vil gerne tage personligt 

ansvar sammen med politikkerne 

En stor del af forbrugernes bekymringer omhandler glo

bale og grænseløse udfordringer, og det er således ofte 

store, tunge bekymringer, der samtidig er lidt distancerede 
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To ud af tre danskere, overvejer 

i dag bæredygtighed, når de forbruger 

mad og drikke. 




