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FL425 - Attitudes towards food waste DK
D1
Hvad er din alder?
(SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

D2

Respondentens køn
Mand
Kvinde

1
2

STILLES TIL ALLE
ROTÈR PUNKT 1 TIL 6
Q1

I Europa går omkring 100 millioner tons fødevarer til spilde årligt. Hvilke af følgende
aktører bør efter din mening gøre en indsats for at forhindre madspild?
(LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT)
Landmænd
Fødevareproducenter
Butikker og detailhandlere
Hotel-, restaurations-, fødevare- og servicesektoren (hoteller,
restauranter, hospitaler osv.)
De offentlige myndigheder
Forbrugere som dig selv
Ved ikke/Intet svar

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
ROTÈR PUNKT 1 TIL 6
Q2

Hvad ville hjælpe dig til at mindske madspild i din husholdning?
(LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT)
Bedre og mere tydelig information om betydningen af angivelserne
"mindst holdbar til" og "sidste anvendelsesdato" på fødevarer
1,
Bedre og mere tydelig information på fødevaremærkater (f.eks.
Information om opbevaring og tilberedning)
Bedre planlægning af indkøb og måltider i din husholdning
At det blev muligt at få mindre portionsstørrelser i butikkerne
At bruge madrester i stedet for at kassere dem
At anvende en fryser til at bevare fødevarerne længere
Andet (LÆS IKKE OP)
Ved ikke/Intet svar
FL388 Q10 MODIFIED TREND

2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

Q3

Hvor ofte tjekker du holdbarhedsdatoer angivet som "mindst holdbar til" og "sidste
anvendelsesdato" på fødevarernes emballage, når du køber ind og laver mad?

(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
Hver gang
Ofte
Nogle gange
Sjældent
Aldrig
Ved ikke/Intet svar

1
2
3
4
5
6

NEW
GRUPPE A - Q4 STILLES FØR Q5
ROTER PUNKT 1 TIL 3
Q4

Hvad tror du, at angivelsen "mindst holdbar til" på fødevarer egentlig betyder? Jeg
læser nogle muligheder op, og du bedes vælge det svar, der passer bedst.
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
Det afhænger af fødevaretypen
Fødevaren kan anvendes efter den angivne dato, men kvaliteten er
muligvis forringet
Det er sikkert at spise fødevaren frem til den dato, men når datoen er
overskredet, bør fødevaren ikke spises
Ingen af disse
Ved ikke/Intet svar

1
2
3
4
5

NEW
GRUPPE B - Q5 STILLES FØR Q4
ROTER PUNKT 1 TIL 3
Q5

Hvad tror du, at angivelsen "sidste anvendelsesdato" på fødevarer egentlig betyder? Jeg
læser nogle muligheder op, og du bedes vælge det svar, der passer bedst.

(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
Det afhænger af fødevaretypen
Fødevaren kan anvendes efter den angivne dato, men kvaliteten er
muligvis forringet
Det er sikkert at spise fødevaren frem til den dato, men når datoen er
overskredet, bør fødevaren ikke spises
Ingen af disse
Ved ikke/Intet svar

1
2
3
4
5

NEW
Q6

I øjeblikket er fødevareproducenterne ikke forpligtet til at mærke visse ikkefordærvelige fødevarer med datoangivelse, f.eks. salt, sukker og eddike. De er sikre at
anvende, og kvaliteten forringes ikke selv over længere tid. Hvordan ville du reagere,
hvis der fremover heller ikke var angivet en dato for "mindst holdbar til" på andre ikkefordærvelige fødevarer såsom ris, pasta, kaffe og te?
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
Ville savne oplysningen
Har ikke brug for oplysningen
Ved ikke/Intet svar

1
2
3

NEW
Q7

Hvad ville du gøre, hvis du fandt en pakke spaghetti i køkkenskabet, hvor der ikke var
angivet en dato for "mindst holdbar til", og du ikke kunne huske, hvornår du havde købt
den?
(LÆS IKKE OP - KUN ET SVAR)
Du ville bruge den alligevel
Du ville kun bruge den, hvis emballagen ikke var beskadiget, og
produktet så fint ud
Du ville smide den ud
Du ser aldrig på datoerne
Ved ikke/Intet svar

1
2
3
4
5

NEW
Q8

På nogle fødevarer er det angivet, at produktet skal anvendes inden for et vist antal
dage efter åbning. Hvad gør du normalt, hvis du opdager, at du ikke har fået et produkt
brugt op inden for det tidsrum, der er angivet på emballagen?
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
Du ville kun bruge det, hvis emballagen ikke var beskadiget, og
produktet så fint ud
Du ville smide det ud
Du ser aldrig på datoerne (LÆS IKKE OP)
Det afhænger af fødevaretypen (LÆS IKKE OP)
Ved ikke/Intet svar

1
2
3
4
5

NEW
D4

Hvor gammel var du, da du afsluttede din fuldtidsuddannelse?
(INT. KODE "00", HVIS "STADIG STUDERENDE" - HVIS "INGEN UDDANNELSE" KODE '01' HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '98' - HVIS "VED IKKE" KODE '99')

D5a

Er du i din nuværende beskæftigelse selvstændig, funktionæransat, faglært/ufaglært
arbejder eller uden beskæftigelse?
(KUN ET SVAR)
Selvstændig
Funktionæransat
Arbejder
Uden beskæftigelse
Ønsker ikke at svare (LÆS IKKE OP)

1
2
3
4
5

D5b STILLES, HVIS SELVSTÆNDIG, KODE 1 I D5a
D5b

Er du…?
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
Landmand, forstmand, fisker
Butiksejer, håndværker
Udøver af et liberalt erhverv (advokat, læge, revisor, arkitekt, etc.)
Leder af et firma
Andet/Ønsker ikke at svare (LÆS IKKE OP)

1
2
3
4
5

D5c STILLES, HVIS FUNKTIONÆRANSAT, KODE 2 I D5a
D5c

Er du…?
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
Udøver af et liberalt erhverv (advokat, læge, revisor, arkitekt, etc.)
Daglig leder, direktør eller topleder
Mellemleder
Embedsmand
Kontormedarbejder
Anden type funktionær (sælger, sygeplejerske, etc.)
Andet/Ønsker ikke at svare (LÆS IKKE OP)

1
2
3
4
5
6
7

D5d STILLES, HVIS ARBEJDER, KODE 3 I D5a
D5d

Er du…?
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
Værkfører, leder (sjakformand, etc.)

1

Arbejder
Ufaglært arbejder
Andet/Ønsker ikke at svare (LÆS IKKE OP)

2
3
4

D5e STILLES, HVIS UDEN BESKÆFTIGELSE, KODE 4 I D5a
D5e

Er du…?
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
Hjemmegående
Studerende (fuld tid)
Pensioneret
Jobsøgende
Andet/Ønsker ikke at svare (LÆS IKKE OP)

D12

1
2
3
4
5

Hvilken kommune bor du i?
(LÆS OP OM NØDVENDIGT - KUN ÉT SVAR MULIGT)

D13

Bor du i…?
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
Landdistrikt eller landsby
Lille eller middelstor by
Storby
Ved ikke (LÆS IKKE OP)

D18

1
2
3
4

Har du en mobiltelefon?
(LÆS IKKE OP)
1
2

Ja
Nej
D20

Har du en fastnettelefon?
(LÆS IKKE OP)
1
2

Ja
Nej
D22

Hvor mange personer på 15 år og derover bor der i din husstand, inklusiv dig selv?
(SKRIV NED - HVIS "VED IKKE" KODE '98' - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE
'99')
Antal personer på 15 år eller ældre i husstanden

