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Danskernes holdning til og prioritering 
af bæredygtighed



ECOLOGY INFOGRAPHIC
Hvad er Sustainometeret, og hvad måler det?

Sustainometeret tager temperaturen på 

danskernes holdninger til bæredygtighed. 

Sustainometeret beskriver bl.a.: 

• Danskernes kendskab til og prioritering af FNs 17 

bæredygtighedsmål. 

• Danskernes vilje til at betale for og handle for at 

understøtte en bæredygtig omstilling. 

• Forskelle og ligheder mellem forskellige befolkningsgruppers 

holdninger og prioriteringer.

Sustainometeret gennemføres som en årlig meningsmåling 

blandt et repræsentativt udsnit af danskere over 15 år. Første 

gang ultimo 2019, hvor der indsamledes 1.087 besvarelser.
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De fleste danskere har et perifert kendskab 

til FN’s verdensmål
• 51% af danskerne har hørt om FN’s verdensmål, men kender dem 

ikke så godt. 21% kender verdensmålene godt eller virkelig godt. 

26% af danskerne har ikke hørt om verdensmålene. 

Hovedkonklusioner

Bekæmpelse af klimaforandringer står 

øverst på danskernes dagsorden
• Når de skal prioritere blandt FN’s 17 Verdensmål, så prioriterer 

danskerne at bekæmpe klimaforandringer. 36% af danskerne 

mener, at det vigtigste er at handle hurtigt for at bekæmpe 

klimaforandring – både i Danmark og på verdensplan. Desuden 

forventer 35 % af danskerne, at verdens miljømæssige situation 

om 3 år er dårligere end den er i dag. 



Hovedkonklusioner (fortsat)

Danskerne er delte i forhold til, om skatten må stige
• 39% af danskerne er, samlet set, villige til at betale mere i skat, hvis det kan 

bidrage til en mere bæredygtig udvikling i Danmark og verden. 32% er derimod 

ikke villige til at betale mere i skat til fordel for en mere bæredygtig udvikling. 30 

pct. af danskerne er neutrale eller uafklarede i forhold til om skatten må stige for 

at finansiere en mere bæredygtig udvikling. 

De fleste danskere vil gerne betale mere for bæredygtighed
• Størstedelen af danskerne er villige til at betale mere for en række specifikke ydelser som 

f.eks. strøm, vand og varme, flyrejser og pension, hvis de er mere bæredygtige. 

Betalingsvilligheden er størst for affaldssortering, hvor 67% er villige til at betale mere. 

Betalingsvilligheden er mindst i forhold til offentlig transport. 48 pct. af danskerne er villige 

til at betale mere for en mere bæredygtig offentlig transport. 

• Fire ud af ti danskere mener dog ikke, at indfrielsen af verdensmål må gå ud over 

erhvervslivets konkurrenceevne



Danskerne handler mere bæredygtigt 

• 74% af danskerne har sorteret deres affald mere i løbet af det 

seneste år, og 68% har begrænset deres plasticforbrug. Derudover 

lægger en tredjedel af danskerne vægt på, at flyrejser skal kunne 

være CO2-neutrale.

• Ca. 3 ud af 10 danskere svarer, at de får dårlig samvittighed over 

den miljøpåvirkning, der er forbundet med tøjproduktion og flyrejser.

Knap halvdelen af danskerne mener, at bære-

dygtighed bør prioriteres højere i kommunen

• 48% danskere mener, at bæredygtighed bør prioriteres højere i 

deres kommune. 

• En fjerdedel af danskerne mener, at deres kommune har påvirket 

dem til at leve mere bæredygtigt. 

Hovedkonklusioner (fortsat)



Hovedkonklusioner (fortsat)

Danske kvinder er mere betalingsvillige for 

bæredygtige ydelser, end danske mænd
• Danske kvinder er i højere grad villige til at betale mere for specifikke 

ydelser, hvis de er bæredygtige. Den gennemsnitlige betalingsvillighed 

for bæredygtige ydelser er 62% for kvinder og 55% for mænd. 

• Desuden får danske kvinder i højere grad dårlig samvittighed over 

deres forbrugs påvirkning på miljøet.

De yngste kender verdensmålene bedst
• De unge har bedre kendskab til FN’s verdensmål end de ældre. 50% 

af de unge danskere mellem 15-24 år, angiver, at de kender 

verdensmålene godt eller virkelig godt. De unge er også de mest 

pessimistiske hvad angår verdens fremtidige miljømæssige situation.

• Unge mellem 15-24 år er mest betalingsvillige for bæredygtige 

ydelser. Desuden er de unge den gruppe, hvor flest får dårlig 

samvittighed over deres forbrugs miljøpåvirkning.



Hovedkonklusioner (fortsat)

De højtuddannede kender verdens-
målene bedst

• 37% danskere med en erhvervsuddannelse har ikke hørt om 
FN’s verdensmål. Det er den gruppe med lavest kendskab til 
verdensmålene. Kun 12% af de højtuddannede danskere har 
ikke hørt om verdensmålene

• Flest højtuddannede danskere får dårlig samvittighed over 
deres forbrugs miljøpåvirkning

Vælgere til venstre for midten er mere 
optagede af bæredygtighed

• Flest vælgere til venstre for midten får dårlig samvittighed 
over forbrugets miljøpåvirkning

• 74% vælgerne til venstre for midten er mere villige til at 
betale mere for ydelser, hvis de er bæredygtige, mens dette 
gælder for 51% af vælgerne blandt den borgerlige opposition. 



Metode
Denne undersøgelse baserer sig på et repræsentativt udsnit

af den danske befolkning over 15 år. Stikprøven består af

1078 danskere og er vejet op i mod fordelingerne på køn,

alder, region og uddannelse i befolkningen.

Besvarelserne er indsamlet af Norstat A/S i perioden d.

21.11.19 – d. 26.11.19.

Denne undersøgelse fungerer som en baselinemåling og vil

blive gentaget årligt for at kunne måle interessante

udviklinger og trends i den danske befolkning.

Denne rapport indeholder udvalgte tal, og du er derfor mere

end velkommen til at kontakte os for yderligere resultater.
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