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Metode



Mænd og kvinder 18-20 år

Mænd og kvinder 21-24 år

Antal svar = 503

Fakta om undersøgelsen

Feltperiode
Den 24. april-4. maj 2020

Vejning 
Data er vejet på dimensionerne køn, alder 

og geografi på baggrund af et ideal fra 

Danmarks Statistik, således at resultaterne 

er repræsentative for befolkningen i relation 

til ovenstående målgruppe.

Metode
Online interview i YouGov Panelet i Danmark 



Statistisk usikkerhed

M e t o d e

Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske 

usikkerheder) der er ved forskellige stikprøvestørrelser, når totalpopulationen 

er kendt. Det vil sige, at tabellen bruges til at finde ud af, hvor sikre I kan være 

på et givent resultat. 

Eksempel på læsning af tabellen: 

Data i en given undersøgelse viser, at 75% ud af 1.000 adspurgte borgere i en 

given kommune på et tidspunkt har besøgt den pågældende kommunes 

hjemmeside. Hvor sikkert svaret er, finder man ud af ved først at finde 

procentsatsen i tabellens venstre række og vælge linjen, dvs. i dette tilfælde 

rækken, hvor 75% indgår. 

Herefter kører man hen ad den vandrette linje, der kører ud fra de 75%, og finder 

i dette tilfælde stikprøvestørrelsen på de 1.000 svar. Tallet, som i denne kolonne 

er 2,7 procentpoint, henviser til, at fejlmarginen/afvigelsen for procentsatsen på 

75% er plus/minus 2,7 procentpoint. Det betyder, at den reelle andel af de 1.000 

respondenter, der har besøgt hjemmesiden, ikke er præcis 75%, men kan svinge 

2,7% til hver side. Således befinder den reelle andel af de 1.000 borgere, der har 

besøgt hjemmesiden, sig med 95% sikkerhed mellem 72,3% og 77,7% (dvs. 75 

procentpoint plus/minus 2,7 procentpoint). 

Stikprøvestørrelse 

(antal svar)

Procent

100 200 300 400 500 600 700 1000 1400 1800 2200

5 eller 95% 4.3 3.0 2.5 2.1 1.9 1.7 1.6 1.4 1.1 1.0 0.9

10 eller 90% 5.9 4.2 3.4 2.9 2.6 2.4 2.2 1.9 1.6 1.4 1.3

15 eller 85% 7.0 4.9 4.0 3.5 3.1 2.9 2.7 2.2 1.9 1.6 1.5

20 eller 80% 7.8 5.5 4.5 3.9 3.5 3.2 3.0 2.5 2.1 1.8 1.7

25 eller 75% 8.5 6.0 4.9 4.2 3.8 3.5 3.2 2.7 2.3 2.0 1.8

30 eller 70% 8.9 6.4 5.2 4.5 4.0 3.7 3.4 2.8 2.4 2.1 1.9

35 eller 65% 9.3 6.6 5.4 4.7 4.2 3.8 3.5 3.0 2.5 2.2 2.0

40 eller 60% 9.6 6.8 5.5 4.8 4.3 3.9 3.6 3.0 2.6 2.3 2.0

45 eller 55% 9.8 6.9 5.6 4.9 4.4 4.0 3.7 3.1 2.6 2.3 2.1

50% 9.8 6.9 5.7 4.9 4.4 4.0 3.7 3.1 2.6 2.3 2.1



Resultater



Målgruppen associerer økologiske madvarer med højere priser, bedre dyrevelfærd og mindre 

miljøbelastning

Sp.1 Hvad forbinder du med økologiske madvarer? Du kan markere flere svar

Base: Alle (503)

2%

1%

2%

4%

8%

14%

16%

23%

24%

37%

39%

55%

63%

65%

Ved ikke

Andet, notér venligst:

Dårligere dyrevelfærd

Øget miljøbelastning

Øget klimabelastning (fx mere CO2-udledning)

Bedre arbejdsforhold

Højere biodiversitet

Bedre smag

Kortere/dårligere holdbarhed

Nedsat klimabelastning (fx mindre CO2-udledning)

Sundere

Mindre miljøbelastning

Bedre dyrevelfærd

Højere priser

Associationer med økologiske madvarer



6 ud af 10 mener, at økologisk fødevareproduktion er lidt eller meget bedre for klimaet 

end ikke-økologisk fødevareproduktion

Sp.2 Mener du, at økologisk fødevareproduktion er dårligere eller bedre for klimaet end ikke-økologisk fødevareproduktion?

Base: Alle (503)

11%

20%

39%

19%

3%

8%

Ved ikke

Meget bedre [5]

Lidt bedre [4]

Hverken bedre eller dårligere [3]

Meget dårligere [1]

Lidt dårligere [2]

Klimapåvirkning af økologisk fødevareproduktion

NET 
(lidt/meget bedre)

59%

NET 
(lidt/meget dårligere)

11%



1 ud af 3 køber mindst halvdelen af deres mad økologisk, mens knap halvdelen 

køber få udvalgte varer økologisk

Sp.5 Hvor stor en del af dit madindkøb består af økologiske madvarer?

Base: Alle (503)

5%

16%

46%

24%

9%

Ved ikke

Intet

Nogle få udvalgte varetyper

Ca. halvdelen

Alt sammen/det meste

Det økologiske valg

NET

33%



Blandt de som handler økologisk, er de primære drivers sundhed, øget dyrevelfærd og 

mindre miljøbelastning

Sp.5a Hvorfor køber du økologiske madvarer? Du kan markere flere svar

Base: Køber økologiske madvarer (396)

7%

6%

12%

14%

25%

29%

40%

42%

42%

Ved ikke

Andet, notér venligst:

Bedre arbejdsforhold

Højere biodiversitet

Nedsat klimabelastning

Bedre smag

Mindre miljøbelastning

Øget dyrevelfærd

Sundere

Det økologiske valg



Over halvdelen af dem, som handler økologisk, vælger typisk at købe frugt, grøntsager 

og mejeriprodukter i den økologiske variant

Sp.6 Hvilke af disse madvarer køber du typisk økologisk? Du kan markere flere svar

Base: Køber økologiske madvarer (396)

2%

4%

6%

12%

13%

25%

33%

53%

65%

Ved ikke

Ingen af disse

Færdigretter

Drikkevarer

Fisk/fiskepålæg

Kød/kødpålæg

Kornprodukter (brød, mel, pasta, havregryn mv.)

Mejeriprodukter (mælk, ost, yoghurt, æg)

Frugt og grøntsager

Det økologiske valg



Begrundelsen for at vælge økologi er fokus på sundhed, bedre smag, øget dyrevelfærd og 

mindre miljøbelastning 

Sp.7x Hvorfor vælger du at købe følgende typer mad i den økologiske variant? Du kan markere flere svar ud for hver madvare

Base: Køber økologiske madvarer (396)

Det økologiske valg

1. Øget dyrevelfærd (66%)

2. Mindre miljøbelastning (38%)

3. Sundere (31%)

1. Øget dyrevelfærd (49%)

2. Sundere (39%)

3. Bedre smag (31%)

1. Sundere (47%)

2. Bedre smag (26%)

3. Mindre miljøbelastning (24%)

1. Sundere (36%)

2. Bedre smag (35%)

3. Øget dyrevelfærd (29%)

Primære grunde til at vælge økologi i varegruppen (top 3)

1. Sundere (57%)

2. Bedre smag (44%)

3. Mindre miljøbelastning (43%)

1. Mindre miljøbelastning (53%) 

2. Sundere (53%)

3. Bedre smag (32%)

1. Øget dyrevelfærd (68%)

2. Sundere (33%)

3. Bedre smag (31%)



De 8%, som forbinder økologi med øget klimabelastning, fravælger en bred palette af 

økologiske varegrupper til fordel for konventionelle varianter

Sp. 8 Du har tidligere svaret, at du forbinder økologi med øget klimabelastning. Ved hvilke madvarer fravælger du den økologiske variant og vælger den konventionelle udelukkende af hensyn

til klimabelastningen?

31% 30% 29% 28% 28%

23%
21% 21%

16%

Frugt og grøntsager Kød/kødpålæg Ingen af disse Fisk/fiskepålæg Mejeriprodukter
(mælk, ost, yoghurt,

æg)

Kornprodukter
(brød, mel, pasta,

havregryn mv.)

Færdigretter Drikkevarer Ved ikke

Base: Forbinder økologi med øget klimabelastning (40)

Fravalg af økologiske madvarer pga. øget klimabelastning

OBS! Grundet en mindre base på 40 personer er 

resultaterne primært indikative



Majoriteten af målgruppen ser oksekød som den største miljøbelastning. På 

andenpladsen over miljøsyndere kommer svinekød. 

I alt fem kødtyper er her prioriteret fra 1-5, hvor 1 er den type som målgruppen mener belaster miljøet mest.

Sp.9 Hvilke af følgende kødtyper, mener/tror du, belaster klimaet mest pr. kg? (Økologiske såvel som ikke-økologiske madvarer)? Rangér venligst dine svar, hvor 1 er kødtypen med den største

klimabelastning

Base: Alle (503)

3%

5%

6%

9%

65%

7%

3%

21%

44%

13%

14%

7%

36%

26%

4%

46%

16%

17%

5%

4%

17%

56%

8%

4%

2%

13%

13%

13%

13%

13%

Fjerkræ

Fisk

Lammekød

Svinekød

Oksekød

1 2 3 4 5 Ved ikke

Miljøbelastende kødtyper



Sp.9a I hvilken grad forsøger du generelt at handle klimavenligt, når du køber madvarer?

Base: Alle (503)

Klimavenlige madindkøb

7%

18%

43%

19%

8%
4%

I meget høj grad [5] I høj grad [4] I nogen grad [3] I mindre grad [2] Slet ikke [1] Ved ikke

Hver fjerde forsøger at handle klimavenligt, mens knap halvdelen i nogen grad er 

opmærksom på at handle klimavenligt

NET
(i høj/meget høj grad)

25%

NET
(i lav/meget lav grad)

27%



4%

19%

42%

28%

3%
5%

Meget nemt [5] Nemt [4] Hverken svært eller nemt [3] Svært [2] Meget svært [1] Ved ikke

Blandt dem, som forsøger at handle klimavenligt, mener hver tredje, at det er svært at 

handle klimavenlige madvarer

Sp.10 Hvor svært eller nemt synes du generelt det er at handle klimavenlige madvarer?

Base: Forsøger generelt at handle klimavenligt (442)

Klimavenlige madindkøb

NET
(svært/meget svært)

31%

NET
(nemt/meget nemt)

23%



Dem, som finder det svært at handle klimavenligt, begrunder med, at det er for dyrt. 

Dernæst at de mangler information i form af viden om klimavenlige madvarer og mærkning 

på madvarerne

Sp.11 Hvorfor synes du, at det er svært at handle klimavenligt? Du kan markere flere svar

Base: Synes det er svært at handle klimavenligt (135)

1%

3%

8%

14%

52%

56%

66%

Ved ikke

Andet, notér venligst:

Smagen af den klimavenligere mad er ikke lige så god som smagen af den mere
klimabelastende mad

Det er svært for mig at ændre mine vaner

Jeg savner mærkning på maden, der kan hjælpe mig til at vælge klimavenligt

Jeg ved ikke nok om, hvilke madvarer der er klimavenlige

Det er for dyrt

Klimavenlige madindkøb



14%
15%

35%

20%

8% 7%

Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Ved ikke

Knap 3 ud af 10 går op i, at befolkningen som helhed spiser mere økologisk, mens lidt 

flere (35%) kun i nogen grad finder det vigtigt

Sp.11a I hvilken grad er det vigtigt for dig, at befolkningen som helhed spiser mere økologi?

Base: Alle (503)

Økologiske madindkøb

NET
(i høj/meget høj grad)

28%

NET
(slet ikke/i mindre grad)

29%



4 ud af 10 går ikke op i, at befolkningen som helhed spiser mere plantebaseret.

Færre (26%) mener, at det i høj grad er vigtigt, at befolkningen som helhed spiser mere 

plantebaseret, mens at 29% mener at det i nogen grad er vigtigt

Sp.11b I hvilken grad er det vigtigt for dig, at befolkningen som helhed spiser mere plantebaseret?

Base: Alle (503)

18%
22%

29%

17%

9%
6%

Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Ved ikke

Klimavenlige madindkøb

NET
(i høj/meget høj grad)

26%

NET
(slet ikke/i mindre grad)

40%



3 ud af 4 ville vælge et dansk konventionelt 

æble frem for et økologisk æble fra f.eks. 

New Zealand

Sp.12a Forestil dig, at du skal vælge imellem følgende to madvarer til eget forbrug, hvor

du gerne vil tage mest muligt hensyn til klimaet. Hvilket af de to vil du oftest vælge?

Base: Alle (503)

8%

15%

76%

Ikke relevant – jeg køber aldrig 
æbler

Et økologisk æble fra f.eks. New
Zealand

Et dansk konventionelt æble



6 ud af 10 ville vælge en bakke danske 

tomater fra opvarmet drivhus frem for 

spanske frilandstomater

Sp.12b Forestil dig, at du skal vælge imellem følgende to madvarer til eget forbrug, hvor

du gerne vil tage mest muligt hensyn til klimaet. Hvilket af de to vil du oftest vælge?

Base: Alle (503)

13%

27%

60%

Ikke relevant – jeg køber 
aldrig tomater

En bakke spanske
frilandstomater

En bakke danske tomater fra
opvarmet drivhus



Knap 6 ud af 10 ville vælge økologisk hakket 

kyllingekød frem for et plantebaseret 

konventionelt alternativ

Sp.12c Forestil dig, at du skal vælge imellem følgende to madvarer til eget forbrug, hvor 

du gerne vil tage mest muligt hensyn til klimaet. Hvilke af de to vil du oftest vælge?

Base: Alle (503)

7%

36%

57%

Ikke relevant – jeg køber aldrig kød eller 
køderstatningsprodukter

Plantebaseret, konventionelt alternativ
(plantefars eller andre

køderstatningsprodukter)

Økologisk, hakket kyllingekød



Flere end 6 ud af 10 ville vælge økologisk 

mælk frem for konventionelt produceret 

plantedrik

Sp.12d Forestil dig, at du skal vælge imellem følgende to madvarer til eget forbrug, hvor 

du gerne vil tage mest muligt hensyn til klimaet. Hvilke af de to vil du oftest vælge?

Base: Alle (503)

7%

30%

64%

Ikke relevant – jeg køber aldrig mælk eller 
anden plantedrik

Konventionelt produceret plantedrik

Økologisk mælk



Konklusion



Konklusion

• Målgruppen (18-24 årige) forbinder økologiske madvarer med høje priser, bedre dyrevelfærd og mindre miljøbelastning

• Størstedelen er af den opfattelse, at økologisk fødevareproduktion er bedre for klimaet end ikke-økologisk fødevareproduktion

• En tredjedel af de unge køber mindst halvdelen af deres mad økologisk, mens knap halvdelen kun køber få udvalgte varer økologisk:

• De vigtigste grunde for at handle økologisk er sundhed, øget dyrevelfærd og mindre miljøbelastning

• Det er primært frugt/grøntsager og mejeriprodukter som købes i den økologiske variant. Begrundelserne herfor er fokus på 

sundhed, bedre smag, øget dyrevelfærd og mindre miljøbelastning

• Ved prioritering af hvilke kødtyper som belaster klimaet mest, peger de unge tydeligt på oksekød som den største miljøbelastning

• En fjerdedel af de unge prioriterer at handle klimavenligt, mens lige under halvdelen kun i nogen grad er opmærksom på at handle 

klimavenligt:

• Blandt dem, som forsøger at handle klimavenligt, mener hver tredje, at det er svært at handle klimavenligt pga. høje priser og 

manglende information i form af viden og/eller mærkning på madvarerne

• De unge går generelt lidt mere op i, at befolkningen som helhed spiser mere økologisk, end plantebaseret: 

• I forhold til at spise økologisk går 3 ud af 10 ikke går op i, at befolkningen som helhed spiser mere økologisk, hvorimod flere, 4 

ud af 10, ikke går op i, at befolkningen som helhed spiser mere plantebaseret.

• De unge vil generelt vælge dansk producerede madvarer, fremfor udenlandske økologiske madvarer/udenlandske madvarer 

dyrket på friland. Ligeledes foretrækker over halvdelen at vælge økologisk kyllingekød/mælk fremfor plantebaserede 

alternativer.
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