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Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg 

Landbrug & Fødevarer har gennem de senere år gentagne gange spurgt 
danskerne, hvad de lægger mest vægt på, når de vælger fødevarer. Den 
nyeste undersøgelse viser, at pris betyder stadigt mindre for forbrugerne, 
mens faktorer som økologi, dyrevelfærd og at produkterne er produceret i 
Danmark betyder mere.  
 
Highlights:  

 Andelen af respondenter, som lægger mest vægt på pris, når de vælger 
fødevarer, er faldet med 28 pct. siden 2011. 

 14 pct. lægger mest vægt på økologi, når de vælger fødevarer. 

 12 pct. lægger først og fremmest vægt på, om produktet er dansk produ-
ceret når de vælger fødevarer. 

 Dobbelt så mange mænd (15 pct.) som kvinder (7 pct.) lægger mest 
vægt på smag, når de vælger fødevarer.  

 Dyrevelfærd er det vigtigste parameter for 16 pct. af kvinder og 7 pct. af 
mænds valg af fødevarer. 

 Forbrugerne i Region Sjælland lægger i højere grad vægt på pris, i Re-
gion Nordjylland på dansk produktion og i Region Hovedstaden på øko-
logi, når de vælger fødevarer. 

 De højere indkomstgrupper lægger hyppigere vægt på smag og økologi, 
mens de lavere indkomstgrupper hyppigere lægger vægt på pris, dyre-
velfærd og friskhed når de vælger fødevarer. 

 
Pris og friskhed betyder mindre – økologi og dyrevelfærd betyder mere 
Som mange måske kender fra sig selv, er der flere forskellige faktorer som 
vægtes, når danskerne vælger fødevarer. Vægtningen af de forskellige fak-
torer varierer betydeligt både mellem forskellige grupper og over tid. Neden-
stående figur viser fordelingen af respondenternes svar, i perioden 2011-
2015, på hvilken parameter de vægter højest når de vælger fødevarer.  
 
Som det fremgår af figuren, har der gennem de år hvor undersøgelsen har 
været foretaget, været en tendens i retning af, at færre først of fremmest 
lægger vægt på pris, når de køber fødevarer. Konkret var der i 2011 ca. 27 
pct. af danskerne, for hvem pris havde størst betydning for deres valg af 
fødevarer, i 2015 er andelen ca. 19 pct. En lignende udvikling har fundet 
sted i andelen af respondenter, som vægter friskhed højest, når de vælger 
fødevarer, som er faldet fra 21 pct. i 2011 til 11 pct. i 2015.   
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Hvad har størst betydning for dit valg af fødevarer? 

 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 

 
Blandt de faktorer som flere respondenter end tidligere lægger mest vægt 
på, er blandt andet økologi, at produktet er dansk produceret og dyrevelfær-
den i produktionen. Således var der i 2015 14 pct. af respondenterne, som 
lagde mest vægt på økologi, mens denne andel i 2011 var 8 pct. I forhold til 
andelen, der lægger mest vægt på om produktet er dansk produceret, er 
andelen i 2015 den samme som i 2013 ca. 12 pct., hvilket er højere end 
niveauet for 2011-2012, hvor andelen var ca. 8 pct. En lignende udvikling 
kan ses i forhold til andelen af respondenter, som lægger mest vægt på dy-
revelfærd, her var andelen i 2011 ca. 3 pct. mens den i 2015 er ca. 11 pct.  
 
Respondenterne har alene kunnet vælge den faktor, de lægger mest vægt 
på, således er det muligt at væksten i andelene som lægger mest vægt på 
økologi, dansk produktion og dyrevelfærd afspejler en mere generel udvik-
ling.  Eksempelvis en udvikling i retning af, at forbrugere i højere grad læg-
ger vægt på kvalitet i deres valg af fødevarer, en kvalitet der dels forbindes 
med økologi, dels med dyrevelfærd og dansk produktion.  
 
Mænd lægger mere vægt på smag og kvinder på dyrevelfærd 
Der er forskel på, hvad forskellige grupper af danskere lægger mest vægt 
på, når de vælger fødevarer. Som det fremgår af figuren nedenfor, er der 
eksempelvis forskel på, hvad mænd og kvinder lægger mest vægt på. Mens 
pris er det parameter, som hyppigst nævnes, som det vigtigste blandt både 
mænd og kvinder, er der forskel imellem kønnenes prioritering af de øvrige 
parametre i undersøgelsen. Den faktor, som nævnes næst hyppigst blandt 
de mandlige respondenter, er smag, som nævnes af 15 pct. af de mandlige 
respondenter. Til sammenligning er smag den vigtigste parameter for valg af 
fødevarer for 7 pct. af kvinderne. Omvendt nævnes dyrevelfærd næst hyp-
pigst blandt de kvindelige respondenter (16 pct.) og i mindre grad blandt de 
mandlige (7 pct.).   
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Hvad har størst betydning for dit valg af fødevarer? 

 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 

 
I de tidligere år, hvor Landbrug & Fødevarer har foretaget denne undersø-
gelse, har der været en klar tendens til, at en større andel af mænd end 
kvinder først og fremmest lagde vægt på pris, når de vælger fødevarer. Fi-
guren nedenfor viser andelen af mænd og kvinder, som lægger mest vægt 
på pris, når de vælger fødevarer i perioden fra 2011 til 2015. I de foregåen-
de års undersøgelser har der konsekvent været en 7-10 procentpoint større 
andel af mænd, som vægtede pris højest, men i 2015 er forskellen mellem 
kønnene næsten forsvundet, og er med 2 procentpoint ikke længere stati-
stisk signifikant. I relation til ovenstående, er den faldende andel af respon-
denter, som først og fremmest lægger vægt på pris når de køber fødevarer, 
således drevet af, at færre mænd end tidligere lægger mest vægt på pris.  
 
Andel af respondenter, som lægger mest vægt på pris 

 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 

 
Sjælland vil have god pris, nordjyder dansk og hovedstaden økologisk 
En anden faktor, som tilsyneladende påvirker hvilke faktorer, respondenter-
ne lægger vægt på, når de vælger fødevarer er hvor i landet de bor. Som 
det fremgår af figuren nedenfor er andelen af respondenter, der vægter pris 
højest, når de vælger fødevarer, størst blandt respondenter fra Region Sjæl-
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land (25 pct.), næststørst i Region Syddanmark og Nordjylland (ca. 20 pct.) 
og lavest i Region Hovedstaden og Region Midtjylland (ca. 16 pct.).  
 
Andelen af respondenter, som først og fremmest lægger vægt på, om varen 
er dansk produceret, når de vælger fødevarer, er størst i Region Nordjylland 
(ca. 21 pct.) mens den blandt respondenterne i de andre regioner er mellem 
10 og 14 pct. Til sidst er der også forskel på hvor stor en andel af respon-
denter, der lægger mest vægt på økologi, denne er størst i Region Hoved-
staden (18 pct.) og lavest i Region Sjælland og Nordjylland (9 pct.) 
 
Hvad har størst betydning for dit valg af fødevarer? 

 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 

 
Forskelle i indkomstgruppers valg af fødevarer 
Et sidste forhold, der måske ikke overraskende påvirker hvilke faktorer, der 
har betydning for respondenternes valg af fødevarer er deres indkomst. Som 
det fremgår af figuren nedenfor, er der en væsentligt større andel (ca. 36 
pct.) af respondenter i gruppen med en årlig hustandsindkomst under 
199.999 kr., som vægter prisen højest ved valg af fødevarer, end blandt de 
med en hustandsindkomst mellem 200.000 og 999.999 kr. (16-17 pct.) og de 
med en hustandsindkomst over 1.000.000 kr. (ca. 5 pct.). Sidst nævnte er 
omvendt den gruppe, der hyppigst nævner økologi som det vigtigste para-
meter (ca. 24 pct.) sammenlignet med de andre grupper (8-14 pct.).  
 
De højeste indkomstgrupper lægger ligeledes hyppigere vægt på smag. 
Blandt respondenter med en hustandsindkomst over 400.000 kr. er smag 
således den vigtigste parameter for valg af fødevarer for 14-16 pct. af re-
spondenterne, mens andelen blandt respondenter med en hustandsind-
komst under 199.999 kr. er ca. 7 pct. Sidstnævnte gruppe er omvendt den, 
som hyppigst nævner dyrevelfærd som den vigtigste parameter (15 pct.), 
mens respondenterne med en hustandsindkomst mellem 200.000 og 
399.999 kr. er den gruppe, som hyppigst vægter, at produktet er dansk pro-
duceret højest (ca. 17 pct.).  
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Hvad har størst betydning for dit valg af fødevarer? 

 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 
 

Metode:  
Data er indsamlet af Norstat blandt 1.007 repræsentativt udvalgte danskere i 
perioden 17.-24. november 2015. 
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