
Spørgeskema om indkøbsvaner og genbrug 

 

Kære respondent, 

Vi er en projektgruppe fra Roskilde Universitet, som skriver et projekt om emballage i 

vores dagligdag. Og har til mål at finde alternative systemer til at handle ind, som 

minimere mængden af emballage. 

 

Og til dette projekt, har vi nogle spørgsmål til at bedre forstå vores målgruppe. 

Alle besvarelser er anonyme. 

Det tager maks 5 min. at besvare spørgeskemaet. 

 

Tak på forhånd 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Først har vi nogle spørgsmål til at forstå hvem du er: 

 

Køn: 

(1) q Kvinde 

(2) q Mand 

(3) q Andet 

(4) q Har ikke lyst til at oplyse 

 

 

Hvor gammel er du? 

(1) q 1 - 18 år 

(2) q 18 - 25 år 

(3) q 25 - 35 år  

(4) q 35 - 45 år  

(5) q 45 - 55 år 

(6) q 55 +  

 

 

Familiær status: 

(3) q Sammenlevende med partner 

(4) q Sammenlevende med partner & børn 

(5) q Single 

(6) q Single med børn 

 

 



Færdiggjort uddannelse: 

(1) q Folkeskolen 

(2) q Ungdomsuddannelse ( STX, HHX, HTX, HF, EUX) 

(3) q Erhvervsuddannelse 

(4) q Professions bacheloruddannelse 

(5) q Bacheloruddannelse 

(6) q Kandidatuddannelse 

(8) q PH.D 

(7) q Andet 

 

 

Arbejdsstatus: 

(1) q Job 

(2) q Studerende 

(3) q Ledig 

(4) q Deltidsmedarbejder 

(5) q Pensionist  

 

 

 

Og nu til vores spørgsmål: 

I hvor høj grad synes du bæredygtighed er vigtigt i vores nuværende samfund?  

(1) q Jeg er ligeglad  

(2) q Ikke vigtigt 

(7) q Har ikke nogen holdning 

(6) q Vigtigt 

(5) q Meget vigtigt 



 

 

Hvor meget fylder bæredygtighed når du vælger et produkt?  

(2) q Har ingen betydning 

(3) q Har ikke så stor betydning 

(6) q Jeg har ikke nogen holdning 

(7) q Har lidt betydning 

(4) q Har meget betydning! 

 

 

Beskriv med 3 ord hvad der er vigtigt for dig når du handler ind?  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Hvor lang tid bruger du på indkøb pr. gang? 

(1) q Mindre end 30 min. 

(2) q 30 min. til 1 t. 

(3) q 1 t. til 1 t. & 30 min. 

(4) q 1 t. & 30 min. til 2 t. 

(5) q 2 t. eller mere 



 

 

Hvor tit køber du rengøringsmidler såsom opvaskesæbe, vaskemiddel osv. til hjemmet?  

(1) q Hver uge ca. 

(2) q Hver anden uge ca. 

(3) q Hver tredje uge ca. 

(4) q Hver måned ca. 

(5) q Længere tid end en måned. 

 

 

Har du handlet i en emballage løs butik før?  

(1) q Ja 

(2) q Nej 

 

 

 Hvor villig vil du være til at genopfylde din emballage, hvis prisen er den samme? 

(5) q Overhovedet ikke villig 

(4) q Ikke særlig villig 

(3) q Det ved jeg ikke 

(2) q Villig 

(1) q Meget villig 

 

 

Video: 

https://fb.watch/24K83equRk/ 

 



(Se overstående video) Hvor sandsynligt ville det være at du benytter en lignende model når du 

handler ind?  

(2) q Ikke sandsynligt 

(12) q Ikke særlig sandsynligt 

(11) q Det ved jeg ikke 

(10) q Lidt sandsynligt 

(9) q Meget sandsynligt 

 

 

Hvad genbruger du i din hverdag? 

(1) q Pap 

(2) q Madaffald 

(3) q Plast 

(4) q Tøj 

(5) q Metal 

(6) q Glas 

(7) q Pant 

 

 

Mange tak for din besvarelse :D  

Klik på afslut neden for at sende din besvarelse. 

 



RESULTAT: 

 

Samlet status 

 

Køn: 

 

Hvor gammel er du? 

 



Familiær status: 

 

Færdiggjort uddannelse: 

 

Arbejdsstatus: 

 



I hvor høj grad synes du bæredygtighed er vigtigt i vores nuværende samfund?   

 

Hvor meget fylder bæredygtighed når du vælger et produkt?  

 

Beskriv med 3 ord hvad der er vigtigt for dig når du handler ind?  

• Nemt 
Lækkert  
Imødekommende 

• Pris  
Kvalitet  
Produkt 

• lokalt hvis muligt, mindre emballage 
• Pris 

Bæredygtighed i form emballage  
Lækkert 

• Økologi, kvalitet og pris 
• Unødig kemi, oprindelsesland, økologi 
• Økologi  

Emballagefrit 
Overskuelighed 

• Økologi, danske produkter hvis muligt, dyrevelfærd 
• Økologi 

Bæredygtighed 
Tilgængelighed 

• Kvalitet, økologi, transport/bæredygtighed 
• Økologi, nærhed, kvalitet 
• Skralder mest, ellers økologi, nærproduceret og billigt 
• Vegansk 

Plastikfrit 
Budgettet 

• online øko bæredygtigt 
• Dyrevelfærd  

Miljø 
Sundhed 



• Egne produkter 
Dansk 
Økonomi 

• Emballagen, økologi, ikke købe mere end nødvendigt 
• Genanvendeligt bæredygtigt materiale 
• Bæredygtig emballage 

Vegansk 
• Klima økologi transport 
• Bæredygtighed, Fair Arbejdsforhold, Prisen 
• vegetarisk, økologisk, ikke for meget emballage 
• Noget jeg kan lide, Økologi, pris 
• Kvalitet  

Pris 
Mærkning 

• Pris 
Bæredygtighed 
Udseende 

• Økologi 
Zero waste (Genanvendelig/nedbrydelig emballage) 
Fairtrade 

• Kvalitet 
Økologi 
Helst dansk 

• Pris, sundhed, bæredygtighed 
• Økologi 

 
Bæredygtighed (ex fast sæbe og shampoobars for at undgå transport af vand, genanvendelig 
emballage ud fra design for disassembly principperne) 
 
Nærhedsprincipper - danske varer, både food og non-food 

• Lokalt 
Sæson 
Emballering 

• Vegansk, økologisk, bæredygtigt 
• Kvalitet per krone 
• Køb dansk, og minimer fossil udledning på den måde. 
• Ingen el. nedbrydelig emballage 
• Økologi, kvalitet og klima 
• Økologisk, bæredygtigt og lokalt 
• Nemt. 

Hurtigt. 
Billigt. 

• Økologi, tid, overblik 
• Økologi 

Grøntsager 
Lokalt 

• økologi 
sundhed 
pris 

• Pris, værdi, holdbarhed 
• Kvalitet, pris og feel-good-faktor (økologi, dyrevelfærd, lokalproduceret e.l.) 
• At der eksempelvis er brugt genanvendt plast til emballagen. 
• Kvalitet pris bæredygtighed 
• Pris, komfort anvendelighed 
• bæredyktighet, kvalitet, pris 
• Klima, pris og god smag 
• Dyrevelfærd 

Kvalitet  
Økologi 



• Lavt CO2 (fx kødfri) 
Emballage  
Kvalitet 

• Økologi dyrevelfærd kvalitet 
• Pris, kvalitet og miljø 
• Klimavenlighed 

Bæredygtighed 
Dyrevelfærd 

• Økologi, klima, sundhed 
• Økologi 

oprindesesland 
Sæson 

• Nøjsomhed, sundhed, pris 
• Kvalitet, holdbarhed og at produktet er miljø- og klimavenligt 
• Minus plastik 

Økologi 
• Vegansk, økologi og pris 
• Miljømærker, pris og kvalitetet 
• Økologi 

Hvordan varen er produceret 
• Hvad angår dagligvarer går jeg gerne efter følgende mærkningsordninger: økologi, friland, 

svanemærket, astma allergi Danmark (den blå krans). 
• Økologi 

Bæredygtigt  
Årstidsrelevant 

• Dyreetik (vegansk) økologi og mindst forbrug af plastik. 
• Jeg ville gerne at al embalage er genbrug (alså ingen afald) det findes desvære ikke. Så denne 

undersøgelse ramme intet af det jeg ønsker. 95% af det vi kalder afald er efter min mening ikke 
afald. 

• frisk, vegetar, kvalitet 
• Klima, miljø, dyrerettigheder 
• At varen er dansk 

At varen er frisk - der ordentlig ud/har lang holdbarhed, med mindre jeg skal bruge den i dag (da 
jeg så kigger efter "mindre madspild") 
Så vidt muligt uden, eller med meget lidt/genbrugs emballage 

• Kvalitet vs pris 
• Produkt ansvarlighed. Økologi 
• Pris, emballage, produktionsform. 
• Økologi 

Fairtrade 
Enkelhed 

• Lidt plastik emballage, dyrevelfærd og danske produkter 
• Økologi, Grøntsager, Fisk 
• Lokalt 

Økologisk 
Uforarbejdet 

• Kvalitet og bæredygighed 
• Økologi, genbrug, madspild 
• Dansk, økologisk, årstid 
• Pris 

Kvalitet 
Bæredygtighed 

• Bæredygtighed, økologi, lokale varer 
• At det er dansk 
• Økologi,  

Årstidsrelevant 
Bæredygtigt 

• Billigt, bæredygtig, lokal 
• Beliggenhed, kvalitet, bæredygtighed 



• Lokalt produceret 
Lidt emballage 
Lille klima aftryk 

• Økologisk, sundt, god pris 
• Økologisk 

Lokal eller dansk produktion 
Pris 

• Økologi, produktions sted (dvs. Transport), emballage 

Hvor lang tid bruger du på indkøb pr. gang? 

 

Hvor tit køber du rengøringsmidler såsom opvaskesæbe, vaskemiddel osv. til 

hjemmet?  

 

Har du handlet i en emballage løs butik før?  

 



   Hvor villig vil du være til at genopfylde din emballage, hvis prisen er den samme? 

 

(Se overstående video) Hvor sandsynligt ville det være at du benytter en lignende 

model når du handler ind?    

 

Hvad genbruger du i din hverdag? 

 


