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Mænd i den offentlige sektor er vilde med økologi 

Der har længe været en tese om, at det er kvinderne og københavnerne, der 
var de mest ihærdige økologiske forbrugere, men nu melder der sig et helt 
nyt segment på markedet. Der er tale om mænd ansat i den offentlige 
sektor.  
 
Nyt segment 
En ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer viser, at danskerne generelt 
er glade for økologiske fødevarer. Således svarer 90 pct. af de adspurgte, at 
de i større eller mindre grad køber økologiske fødevarer.  
Undersøgelsen tegner også et nyt og mere nuanceret billede af de 
økologiske forbrugere. Især ses et nyt billede af forskellen mellem de private 
og offentligt ansatte mænd. 39 pct. af mændene ansat i den offentlige sektor 
svarer, at de altid eller ofte køber økologiske fødevarer. Det tilsvarende tal 
for de privatansatte mænd er 29 pct.  
 
Andelen af mænd der altid eller ofte køber økologiske fødevarer 

 
Kilde: Userneeds for Landbrug & Fødevarer feb. 2013 

 
Mændene overgår kvinderne 
Det forholder sig en endda således, at mændene ansat i den offentlige 
sektor oftere køber økologiske fødevarer end deres kvindelige kolleger.   
Således svarer 35 pct. af kvinderne i den offentlige sektor, at de altid eller 
ofte køber økologiske fødevarer mod 39 pct. af mændene.  
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         Side 2 af 3 

Andel af offentligt ansatte der altid eller ofte køber økologiske 
fødevarer 

 
Kilde: Userneeds for Landbrug & Fødevarer feb. 2013 

 
Denne undersøgelse er med til at give et mere nuanceret billede af de 
økologiske forbrugere. Det er ikke nødvendigvis kønnet eller hvor i landet 
man bor, der er afgørende for valget af fødevarer, men også den hverdag vi 
befinder os i, som er med til at påvirke vores adfærd.  
 
Billedet ses også i kantinerne 
Også i kantinerne er der blandt mænd i den offentlige sektor større fokus på 
økologi. Næsten 35 pct. af de offentligt ansatte mænd ville prioritere at deres 
kantine serverede økologiske måltider, mens det tilsvarende tal for de 
privatansatte mænd er mindre end 20 pct. Generelt er kvinderne både i det 
private og det offentlige glade for økologi.  Mere end 25 pct. af de 
privatansatte ville prioritere økologi i kantinen og tilsvarende mere end 30 
pct. af offentligt ansatte kvinder.  
 
Økologisk prioritering i kantinerne 

 
Kilde: Userneeds for Landbrug & Fødevarer feb. 2013 
Anm: Spørgsmålet lød: hvis du havde adgang til en kantine og kunne bestemme, hvilke tre parametre 
skulle kantinen så prioritere højest? (angiv venligst 3 svar i prioriteret rækkefølge, hvor 1 er det vigtigste). 
Det har været angivet 12 svarmuligheder. 
I ovenstående figur vises andelen, der har økologi som 1. 2. eller 3. prioritet.   
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Tendensen med at flere offentligt ansatte vil prioritere økologi i kantinerne, 
hvis de selv kunne vælge, kan skyldes den megen fokus der har været på 
mere økologi i den offentlige sektor generelt. Den positive kontekst som 
økologien bliver sat ind i i offentlig sammenhæng kan også have en effekt 
på den private opfattelse og prioritering af økologi.  
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