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1. Indledning og
resumé
Interessen og engagementet for bæredygtighed er i rivende udvikling. Udviklingen drives af et globaliseret erhvervsliv og store internationale organisationer, som bl.a.
har bidraget væsentligt til, at FN’s Verdensmål i dag er en
fremtrædende formidlingsramme for global bæredygtig
udvikling.
Danske kommuner anvender FN’s Verdensmål aktivt i
deres arbejde med bæredygtig udvikling. Men da Verdensmålene kan forekomme noget abstrakte, er der en
risiko for, at borgerne har vanskeligt ved at sætte dem i
relation til deres egen hverdag.
Det er derfor væsentligt for kommunerne at informere
deres borgere, undersøge deres holdninger og involvere dem i arbejdet med at understøtte og bidrage til den
bæredygtige udvikling. Derfor er det også vigtigt for kommunerne at kende borgernes syn på, hvilken rolle kommunerne skal spille i den bæredygtige udvikling af vores
samfund.

Analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse
blandt 2.000 respondenter fra et repræsentativt udsnit
af den danske befolkning, og analysens resultater præsenteres i denne rapport.

Dette søges besvaret gennem denne analyse af den danske befolknings kendskab og holdning til kommunernes
arbejde med bæredygtighed. Analysen sigter mod at svare på følgende spørgsmål:
_ Hvilket kendskab har den danske befolkning til bæredygtighed?
_ Hvad er den danske befolknings holdning til deres
kommunes arbejde med bæredygtighed?
_ Hvordan ser borgerne i Danmark på deres eget engagement i deres kommunes arbejde med bæredygtighed?
_ Hvilken rolle mener borgerne i Danmark, at bæredygtighed bør spille ved kommunalvalget til efteråret
2021?
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Rapporten er udgivet af KMD Analyse som et bidrag til debatten om bæredygtighed i Danmark. Formålet er at yde
et analytisk bidrag til diskussionen om, hvilken rolle de
danske kommuner spiller i den bæredygtige udvikling, og
hvilken plads FN’s Verdensmål kan have i dette arbejde –
både generelt og i lyset af det forestående kommunalvalg
i november 2021 (KV21). Fokus for analysen er kommunernes arbejde med bæredygtig udvikling, kommunernes
arbejde med FN’s Verdensmål og borgernes engagement
i kommunernes arbejde med bæredygtig udvikling.

borgernes adgang til information om deres kommunes
arbejde med bæredygtighed, og i afsnit 4 gennemgås
borgernes holdninger til deres kommunes arbejde med
bæredygtighed og FN’s Verdensmål.
I afsnit 5 fremlægges resultaterne vedrørende borgernes
syn på deres egen involvering i deres kommunes arbejde med bæredygtig udvikling, og i afsnit 6 præsenteres
resultaterne vedrørende den danske befolknings syn på,
hvilken rolle FN’s 17 Verdensmål og bæredygtig udvikling
bør spille ved det forestående kommunalvalg.

Rapportens afsnit 2 bygger på baggrundsresearch og indeholder en introduktion til begrebet bæredygtighed og
FN’s Verdensmål samt redegør for, hvordan danske kommuner arbejder med disse områder tillige med borgernes
rolle i dette arbejde. Disse beskrivelser udgør en referenceramme, der løbende henvises til i rapporten.

I afsnit 7 afsluttes rapporten med en kort redegørelse for
analysens forudsætninger. Der konkluderes og perspektiveres løbende.
Herudover præsenteres en analyse af, hvad der karakteriserer de borgere, som enten har eller ikke har en særlig
interesse for bæredygtig udvikling, og de mønstre, der viser sig omkring deres holdninger til emnet.

I afsnit 3 præsenteres analysens resultater vedrørende
den danske befolknings kendskab til bæredygtighed og
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1.1 Resumé
Nedenfor opridses analysens væsentligste resultater.
1.1.1 Danske kommuners arbejde med bæredygtighed
De danske kommuner arbejder samlet set aktivt med politikker og indsatser inden for
bæredygtig udvikling, og FN’s Verdensmål er blevet en integreret del af mange kommuners bæredygtighedsarbejde. Af 15 tilfældigt udvalgte kommuner har alle 15 bæredygtig udvikling repræsenteret i deres politik, styring og drift, og 13 kommuner arbejder aktivt med FN’s Verdensmål.
I forhold til de danske kommuners rolle og muligheder for at præge den bæredygtige
udvikling, giver både kommunerne selv og organisationer som for eksempel Kommunernes Landsforening og Dansk Industri udtryk for, at de kommunale indkøbspolitikker
er et vigtigt instrument til at drive udviklingen mod opnåelse af FN’s Verdensmål.
1.1.2 Den danske befolknings kendskab til bæredygtighed
Den danske befolkning har generelt et godt kendskab til bæredygtighed. Hele 78 % har
kendskab til deres kommunes arbejde med bæredygtighed og 91 % af befolkningen
har hørt om FN’s Verdensmål. Dette høje kendskab udgør en etableret platform, som
kommunerne kan bruge i deres arbejde med bæredygtig udvikling og FN’s Verdensmål.
Men langt under halvdelen (23-40 %) mener, at de får eller ved, hvor man finder information om deres kommunes arbejde med bæredygtighedstiltag. Den eneste undtagelse er emnet affaldssortering, som 83 % føler sig informeret omkring. Flertallet af
borgere i Danmark er generelt positive overfor at modtage kommunikation om deres
kommunes arbejde med bæredygtig udvikling. Her foretrækkes traditionelle envejsmedier som kommunernes egen hjemmeside frem for eksempelvis sociale medier.
1.1.3 Borgernes holdning til deres kommunes arbejde med bæredygtighed
Borgerne i Danmark er nogenlunde tilfredse med deres kommunes arbejde med bæredygtig udvikling, dog med en væsentlig overvægt af tilfredse (30 %) og meget tilfredse
(6 %) i forhold til utilfredse (8 %) og meget utilfredse (2 %). 22 % af borgerne kender ikke
til deres kommunes arbejde med bæredygtig udvikling.
Langt størstedelen af befolkningen mener, at deres kommune bør anvende FN’s 17
Verdensmål i deres arbejde med bæredygtig udvikling – kun 3 % mener, at Verdensmålene slet ikke bør indgå i kommunens arbejde.
I forhold til kommunernes indkøbspolitik vægter borgerne tydeligt kvalitet højest som
udbudsparameter, efterfulgt af miljø/klima, samfundsøkonomiske hensyn og sociale
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hensyn, mens prisen er det parameter, som færrest borgere synes skal prioriteres højest.

Hvorvidt man er villig til at betale mere i skat til bæredygtige tiltag, er et spørgsmål, der deler befolkningen. Således er 37 % villige til at betale 0,5 % mere i skat til deres
kommune, hvis midlerne øremærkes kommunens arbejde med bæredygtig udvikling, mens 37 % ikke ønsker at
betale 0,5 % mere i skat.

Borgerne i Danmark er i varierende omfang åbne for at
skære i kommunale kerneydelser til fordel for, at deres
kommune bruger flere ressourcer på at fremme den
bæredygtige udvikling. Spurgt til otte kommunale kerneydelsesområder mener borgerne, at der kan skæres i kultur- og fritidstilbud (69 %), vedligehold af gader og fortove
(61 %) samt etablering og vedligehold af parker og grønne
områder (57 %). De områder, hvor der er lavest opbakning
til nedskæringer, er ældreområdet, børne- og ungeområdet og sundhedsområdet, hvor hhv. 32 %, 34 % og 38
% mener, at der kan foretages nedskæringer i varierende
omfang.

1.1.5 Borgernes syn på bæredygtighed som tema ved
kommunalvalget i 2021
Borgere i Danmark ser gerne, at FN’s Verdensmål bliver et
tema ved kommunalvalget den 16. november 2021. De
tre Verdensmål, der er størst tilslutning til i denne forbindelse, er Verdensmål #12 ”Ansvarligt forbrug og produktion” (51 %), #13 ”Klimaindsats” (50 %) og #7 ”Bæredygtig energi” (50 %). Dette billede tegnes af både mænd og
kvinder i analysen.

1.1.4 Borgernes syn på deres egen involvering i deres
kommunes arbejde med bæredygtighed
Knap halvdelen (45 %) af borgerne i Danmark ønsker generelt at deltage i bæredygtighedstiltag i samarbejde med
deres kommune. Der er dog også en væsentlig andel af
borgerne (41 %), som ønsker at deltage, men ikke ved,
hvordan de kan bidrage til kommunens arbejde med bæredygtig udvikling. En tredjedel (33 %) af borgerne har en
positiv opfattelse af, hvilken effekt deres eget bidrag har
på den bæredygtige udvikling.

Interessen for FN’s Verdensmål som tema til kommunalvalget er generelt højere blandt de 18-34-årige og de
55-74-årige end blandt de 35-54-årige.
Bæredygtighed spiller også en væsentlig rolle for, hvem
borgerne i Danmark vil stemme på ved kommunalvalget:
54 % mener, at miljømæssig bæredygtighed er meget
vigtigt, 46 % mener, at social bæredygtighed er meget
vigtigt, og 45 % mener, at økonomisk bæredygtighed er
meget vigtigt.

-7-

7

KMD ANALYSE

-8-

KOMMUNERNES ARBEJDE MED BÆREDYGTIGHED

2. Bæredygtighed
De seneste ti år har engagementet og opmærksomheden omkring bæredygtighed
gennemgået en eksplosiv udvikling. I erhvervslivet er spørgsmål om for eksempel klimapåvirkning, energiforbrug, ligestilling mellem kønnene, mangfoldighed på arbejdspladsen og ansvarlige forsyningskæder efterhånden obligatoriske at adressere for
større virksomheder, hvor bl.a. virksomhedens klima- og miljøaftryk dokumenteres og
indgår i dens årsrapport. I den offentlige sektor er tendensen, at man gør aktivt brug
af erfaringer og værktøjer fra arbejdet med bæredygtighed i det private erhvervsliv, inkorporerer social- og miljøbevidsthed i sin indkøbspolitik, eller for eksempel fører en
klimabevidst byggepolitik gennem ”vugge-til-grav”-principper om genanvendelse af
materialer.
I Danmark bekymrer borgerne sig generelt om bæredygtighed og er villige til at ændre
deres adfærd og vaner af hensyn til klima, miljø og bæredygtighed, for eksempel gennem deres indkøb og forbrug af fødevarer1. Borgeres og virksomheders engagement
i bæredygtighed tog tidligere gerne afsæt i et moralsk eller værdibaseret grundlag,
hvor bæredygtighed blev valgt til på bekostning af kvalitet eller pris. Der er siden sket
et væsentligt skift hjulpet på vej af lovgivning, pres fra forbrugere og teknologiske gennembrud. Tag som eksempel billig vindenergi, udbredelsen af plantebaseret kød eller
digitale løsninger, der hjælper med at begrænse madspild. En bæredygtig livsstil blandt
forbrugere og ansvarlig adfærd blandt virksomheder sker ikke længere nødvendigvis
på bekostning af kvalitet eller pris.

1

Kilde: Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik, Landbrug & Fødevarer, dec. 2019.
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2.1 Bæredygtighed som begreb

2.2 FN’s 17 Verdensmål som fælles ramme og kommunikationsredskab
I september 2015 blev FN’s Verdensmål vedtaget af alle
FN’s 193 medlemslande4. Med 17 overordnede mål og
169 delmål udgør FN’s Verdensmål en konkret ramme for
den globale udviklingsdagsorden, som medlemslandene
har forpligtet sig til at levere på frem mod 2030. I december samme år underskrev medlemslandene Paris-klimaaftalen ved COP21. Både FN’s Verdensmål og Paris-aftalen har haft en væsentlig effekt ved bl.a. at etablere en
fælles ramme og et fælles sprog til at tale om og arbejde
med bæredygtig udvikling for både internationale institutioner, offentlige myndigheder, private virksomheder og
borgere. Verdensmåls-logoet er i dag et velkendt syn i det
offentlige rum.

I diskussioner om bæredygtighed anvendes flere forskellige termer, som for eksempel ”CSR”, ”sustainability”,
”grøn omstilling” m.fl. og ofte med forskellige forståelser
af disse.
I denne rapport anvendes termen ”bæredygtig udvikling”
i betydningen:
En fremtidig udvikling, der opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers
mulighed for at opfylde sine behov i fare 2.
Under denne definition forholder rapporten sig til tre
overordnede fokusområder for bæredygtig udvikling:

I kommunalt regi anvendes FN’s Verdensmål bl.a. som en
ramme for nye politikker, strategier og tiltag eller som et
redskab til at informere, involvere og engagere borgere i
kommunernes bestræbelser på at understøtte og bidrage
til den bæredygtige udvikling.

1) Klima- og miljømæssige problemstillinger
2) Sociale problemstillinger og
3) Samfundsøkonomiske problemstillinger3

Kilde: ”Vores fælles fremtid”, Brundtland-kommissionen, 1987
I behandlingen af bæredygtighed som et holistisk begreb, tilføjes somme tider et samfunds kultur som et fjerde fokusområde.
Som eksempel anvender Sønderborg kommune en kulturel dimension i sin bæredygtighedspolitik.
4
Kilde: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene
2
3
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Fordelingen af hvor mange af Danmarks 98 kommuner,
der nævner FN’s 17 verdensmål på kommunens hjemmeside
#11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

77

#13 Klimaindsats

73

#12 Ansvarligt forbrug og produktion

61

#3 Sundhed og trivsel

56

#17 Partnerskaber for handling

53

#7 Bæredygtig energi

52

#8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

52

#15 Livet på land

53

#4 Kvalitetsuddannelse

46

#9 Industri, innovation og infrastruktur

44

#6 Rent vand og sanitet

28

#14 Livet i havet

25

#10 Mindre ulighed

18

#5 Ligestilling mellem kønnene

8

#1 Afskaf fattigdom

7

#2 Stop sult

5

#16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner

4
0
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28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

Antal kommuner
Figur 1: Fordelingen af antallet af kommuner, hvor FN’s 17 Verdensmål optræder på kommunens hjemmeside.

Det fremgår af ovenstående figur, at FN’s Verdensmål spiller en rolle i kommunikationen på kommunernes hjemmesider, og at nogle af de 17 Verdensmål har større fokus
end andre. Otte af de 17 Verdensmål nævnes af mere end halvdelen af de 98 kommuner, og de tre Verdensmål #11 om ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”, #13 om ”Klimaindsats” og #12 om ”Ansvarligt forbrug og produktion” omtales af flest kommuner5.

2.3 Danske kommuners arbejde med bæredygtig udvikling og FN’s
Verdensmål
De danske kommuner arbejder aktivt med politikker og indsatser, der bidrager til en
bæredygtig udvikling af samfundet. Kommunerne anvender termer som for eksempel
”grøn omstilling” i forbindelse med klima- og miljøtiltag, og ”bæredygtig udvikling” eller ”bæredygtig omstilling” på tværs af miljømæssige, sociale og økonomiske områder.
Nogle kommuner anvender FN’s 17 Verdensmål som en samlet vision eller retning for
kommunens arbejde. Et flertal af de danske kommuner6 anvender FN’s Verdensmål
eksplicit i dele af kommunens politik, styring og drift, og enkelte kommuner7 nævner
de specifikke mål som et relevant værktøj til at tilrettelægge og evaluere kommunens
investeringer i bæredygtig udvikling.

Data er baseret på en gennemgang af kommunernes hjemmesider foretaget af KMD Analyse i perioden fra d. 3. til 26. maj 2021.
Ud af 15 undersøgte danske kommuner, på tværs af størrelse og geografi, indgår FN’s Verdensmål i 13 tilfælde i hele eller dele af kommunens politik, styring og drift.
7
Som eksempel kan nævnes Kalundborg, Københavns, Odense og Aalborg Kommune
5
6

- 11 -

KMD ANALYSE

I Danmark giver både kommuner, Kommunernes Landsforening (KL)8 og Dansk Industri9 udtryk for, at især de
kommunale indkøbspolitikker kan være med til at drive
udviklingen mod opnåelse af FN’s Verdensmål. Ved bæredygtige eller ”grønne” indkøbspolitikker foretages valget
af leverandører af varer eller serviceydelser ud fra et holistisk langsigtet perspektiv. Ifølge en opgørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen10 blev der i 2019 foretaget
indkøb for 380 milliarder kroner i den samlede offentlige
sektor. Blandt 2.800 danske EU-udbud indgik der et fokus
på bæredygtighed i 44 % af tilfældene. Det betyder, at der
i disse tilfælde udover en vurdering af kvalitet og pris tillige
medtoges en vurdering, i større eller mindre udstrækning,
af leverandørens, produktets eller servicens påvirkning
af klima og miljø, sociale forhold og bidrag til lavere omkostninger forstået som økonomisk bæredygtige investeringer. En bæredygtig indkøbspolitik kan have en positiv
effekt på flere af FN’s 17 Verdensmål og taler direkte ind
i Verdensmål #12 om ”Ansvarligt forbrug og produktion”.
Som eksempler på kommuner, der har gennemført bæredygtige indkøb, kan nævnes Esbjerg kommune, hvor
CO2-venlige bybusser og skraldebiler indgår i indkøbsaftalerne, Københavns Kommune, som har gennemført en
gennemgribende økologisk omstilling i kommunens madindkøb til kantiner, børnehaver m.m., og Ishøj kommune,
som fik sin første miljøvenlige indkøbspolitik i 1999, hvor
miljømæssige og positive sociale effekter medtages i vurderingen ved indkøb.

I København og de tre andre storbykommuner i Danmark
henvises der i kommunens politikker, strategier og/eller
tiltag direkte til specifikke Verdensmål. Mindre hovedstads-, provins-, oplands- og landkommuner11 arbejder
også med specifikke Verdensmål, men generelt omtales
FN’s Verdensmål her som en inspirationskilde for kommunens politik. Nogle kommuner beskriver, hvordan de har
fundet nye veje til deres samfundsbidrag, for eksempel
gennem digitalisering, der understøtter Verdensmål #8
om skabelsen af ”Anstændige jobs og økonomisk vækst”
eller #9 om at fremme inklusiv og bæredygtig ”Industri,
innovation og infrastruktur”.
Klimaforandringerne er et centralt fokusområde for mange kommuner. I Sønderborg kommune er ProjectZero
med visionen om at gøre kommunen CO2-neutral i 2029
et eksempel på en ramme, der sætter et klart mål for kommunens arbejde med at sænke den negative påvirkning
af klimaet. Kommunerne går også sammen om konkrete
fælles forpligtelser som for eksempel tilslutningen fra 66
kommuner til ”DK 2020”-aftalen, der er et partnerskab
mellem KL, regionerne og Realdania, hvor kommunerne
forpligter sig til at udvikle klimahandlingsplaner, der lever
op til Paris-aftalens målsætninger12.

Kilde: Immer Besser – fra global til lokal: Indsatsen i kommunerne, Samfundsøkonomen 2018 (1)
Kilde: Kommuner viser vejen med bæredygtige indkøb, Dansk Industri Business, marts 2021
10
Kilde: Status for offentlig konkurrence 2020, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, januar 2021.
11
Segmentering af de danske kommuner som anvendt af Danmarks Statistik.
12
Kilde: https://realdania.dk/projekter/dk2020
8
9
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Både kommuner og borgere
udviser i dag interesse og
engagement i arbejdet med
den bæredygtige udvikling.

Alle danske kommuner har områder som socialpolitik, uddannelse, ældrepleje, beskæftigelse og miljø som dele af
deres ansvarsområder. I forhold til bæredygtig udvikling
er der forskelle på, hvorledes og i hvilken grad kommunerne har ”oversat” de kommunale kerneydelser til en bæredygtighedskontekst. Dette kommer blandt andet til udtryk i kommunikationen til og involveringen af borgere i
kommunens politikker og indsatser inden for bæredygtig
udvikling. Det er centralt, at kommunerne opnår indsigt i
borgernes holdninger og kan kommunikere politikker og
tiltag til sine borgere som del af den demokratiske dialog
om kommunernes rolle i den bæredygtige udvikling.

Kommune afholdt ”Aalborg Bæredygtighedsfestival”, og
Holbæk og Randers kommuner har afholdt festivaler med
FN’s Verdensmål som overordnet tema.
Både kommuner og borgere udviser i dag interesse og
engagement i arbejdet med den bæredygtige udvikling.
Denne analyse undersøger snitfladen mellem disse to
nærmere; hvad er den danske befolknings kendskab og
holdning til kommunernes arbejde med bæredygtighed,
og hvad er befolkningens syn på egen involvering i den
bæredygtige udvikling i deres kommune? I lyset af det
forestående kommunalvalg til efteråret er også borgernes holdning til, hvilken rolle bæredygtighed bør spille ved
KV21 undersøgt.

2.4 Borgernes rolle i kommunernes arbejde
med bæredygtighed
Borgernes bidrag til den bæredygtige udvikling i deres
kommune kommer typisk til udtryk i dagligdagsadfærd
som for eksempel affaldssortering, indsamling af skrald
ved søer, strande og andre naturområder eller gennem
en aktiv involvering i det lokale foreningsliv, som kan bidrage til en styrkelse af lokaldemokratiet. Kommunens
kommunikation spiller en stor rolle i at skabe bevidsthed
om lokalsamfundets rolle og ansvar og engagere borgerne aktivt i kommunernes arbejde med bæredygtig udvikling. Udover at kommunikere via hjemmeside og sociale
medier, afholder flere kommuner bæredygtighedsfestivaler og andre arrangementer. Eksempelvis har Aalborg
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3. Den danske befolknings
kendskab til kommunernes
arbejde med bæredygtighed
3.1 Borgernes kendskab til bæredygtighed og FN’s Verdensmål
Den danske befolkning har et godt kendskab til FN’s Verdensmål og til deres kommunes arbejde med bæredygtighed. Hele 91 % af borgerne i Danmark har hørt om FN’s
Verdensmål, og knap halvdelen (49 %) mener, at de kender til eller kender godt til Verdensmålene.

Hvordan vil du beskrive dit kendskab til FN’s Verdensmål?

Kender godt til

Har aldrig hørt om

10%
7%
39%

Kender til

41%
Har hørt om men kender det ikke

2%
Ved ikke

Figur 2: Fordelingen af respondenternes vurdering af egen kendskab til FN’s Verdensmål.

Mere end tre fjerdedele (78 %) af borgerne kender til deres kommunes arbejde med
bæredygtig udvikling. 22 % af respondenterne svarer, at de ikke kender til deres kommunes arbejde med bæredygtig udvikling.
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Borgernes kendskab til deres kommunes
arbejde med bæredygtig udvikling
Kender

Kender ikke

78%
22%

Figur 3: Fordeling af respondenter, der kender til eller ikke kender til deres kommunes arbejde med bæredygtig udvikling.
Note: Gruppen af ”kender” består af respondenterne, der har svaret ”meget tilfreds”, ”tilfreds”, ”hverken tilfreds eller utilfreds”, ”utilfreds” eller
”meget utilfreds” til spørgsmålet ”Hvor tilfreds er du med din kommunes nuværende arbejde med bæredygtig udvikling?”. Se figur 8.

At mere end tre fjerdedele af borgerne har kendskab til deres kommunes arbejde med
bæredygtig udvikling, og ni ud af ti har kendskab til FN’s Verdensmål, kan siges at udgøre en etableret platform, som kommunerne kan bruge i deres arbejde med bæredygtig
udvikling og/eller FN’s Verdensmål.
3.2 Borgernes informationsniveau vedrørende deres kommunes arbejde med
bæredygtighed
Hvis man ser bort fra information om affaldssortering, er borgernes informationsniveau om deres kommunes bæredygtighedstiltag begrænset.
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Fordelingen af svar på udsagnet om:
”Jeg får allerede eller ved, hvor jeg kan ﬁnde, information om min kommunes arbejde med...”
Aﬀaldssortering til genbrug

83%

8%

Bæredygtige lokalsamfund

40%

24%

33%

Grøn transport

39%

26%

29%

Sikring mod oversvømmelser

39%

25%

Klimakvarterer

38%

27%

Smart Cities

27%

3%
6%

28%

8%

31%

31%

8% 2%

4%

37%

6%

Partnerskaber med private virksomheder

24%

28%

45%

3%

Bæredygtige indkøbspolitikker

23%

29%

45%

3%

0%

10%
Ja

Nej

20%

30%

Ved ikke

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ikke relevant i min kommune

Figur 4: Fordeling af besvarelser på udsagn om adgang til information om egen kommunes arbejde med eksempler på bæredygtighedsrelaterede områder.

Affaldssortering er det eneste område, hvor flertallet (83 %) mener, at de allerede får
eller ved, hvor de kan finde, information om deres kommunes arbejde med området.
Inden for de øvrige syv områder er det mellem 23 % og 40 %, der mener, at de får eller
kan finde information om det pågældende område.
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Den største variation i borgernes oplevelse af adgang til information er inden for grøn
transport, hvor der er en tydelig forskel mellem by- og landkommuner13:

Borgernes oplevelse af adgang til information om grøn transport
varierer mellem by- og landkommuner

Storbykommuner

55%

Hovedstadskommuner

20%

48%

Provinsbykommuner

25%

33%

Landkommuner

39%
0%

10%
Ja

Nej

20%
Ved ikke

40%

11%

39%
26%

30%

6%

31%

31%

50%

7%
29%

60%

70%

3%
4%

34%

28%

23%

SAMLET

24%

27%

30%

Oplandskommuner

22%

80%

6%
90%

100%

Ikke relevant i min kommune

Figur 5: Fordeling af besvarelser blandt de fem kommunegrupper på udsagn om adgang til information om egen kommunes arbejde med grøn transport.

Flertallet af den danske befolkning er generelt interesserede i at modtage kommunikation om deres kommunes arbejde med bæredygtig udvikling, men der ses en væsentlig spredning i, hvilke kommunikationskanaler borgerne foretrækker.

Analysen segmenterer her de danske kommuner i hovedstads-, storby-, provins- land- og oplandskommuner. Se yderligere information i afsnit 7.3.

13
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Den danske befolknings foretrukne kommunikationskanaler til at følge med i
egen kommunes arbejde med bæredygtig udvikling
Omtale i pressen, herunder lokalaviser
Kommunens hjemmeside
Meddelelser i e-Boks

Rapporter og artikler udgivet af din kommune

17%

Postomdelt materiale

16%

Facebook

15%

Festivaler eller andre arrangementer/events

8%

29%

56%

YouTube

8%

28%

59%

6%

Twitter

4%
0%

4%

68%

19%

7%
5%
6%

65%

22%

5%

70%

18%

3%

82%

10%
10%

7%

49%

34%

Virtuelle live-events

LinkedIn

4%

45%

35%

9%

6%

4%

43%

38%

Instagram

Podcasts

6%

28%

49%

11%

4%

29%

46%

21%

5%
4%

33%

40%

23%

Digitale nyhedsbreve

18%

45%

32%

3%

16%

46%

34%

20%

30%

Ja, meget interesseret

40%

50%

Ja, lidt interesseret

60%

70%

80%

Nej, ikke interesseret

90%
Ved ikke

Figur 6: Fordeling af besvarelser om danskernes interesse i brugen af forskellige typer af kommunikationskanaler til at følge med i egen
kommunes arbejde med bæredygtig udvikling.

Borgernes foretrukne kommunikationskanaler til at følge med i deres kommunes arbejde med bæredygtig udvikling er omtale i pressen (34 %) og deres kommunes hjemmeside (32 %). Medtages andelen af borgere, der angiver at være ”Ja, lidt interesseret”,
har syv ud af fjorten kanaler en tilslutning på over 50 %. Heraf er Facebook det eneste
sociale medie, der har denne grad af interesse.
Størstedelen af borgerne fremstår således mere interesseret i at følge med i kommunens arbejde med bæredygtig udvikling via envejskommunikation gennem traditionelle medier end gennem sociale medier og fysiske arrangementer, hvor der er større mulighed for interaktion og dialog. Således rangerer for eksempel ”Rapporter og artikler
udgivet af din kommune” i den øvre halvdel, mens ”Festivaler eller andre arrangementer/events” rangerer i den nedre halvdel. Sidstnævnte er ellers et tiltagende fokusområde blandt danske kommuner.
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Alle aldersgrupper har stor interesse i at benytte digitale kanaler til at følge med i deres
kommunes arbejde med bæredygtig udvikling og har også de samme to foretrukne
kommunikationskanaler: ”Omtale i pressen, herunder lokalaviser” og ”Kommunens
hjemmeside”. Der er dog også væsentlige forskelle aldersgrupperne imellem.

Alle tre aldersgrupper har stor interesse i at bruge digitale kanaler til at følge med i kommunernes arbejde med
bæredygtig udvikling. Sociale medier rangerer dog væsentligt højere bland yngre end ældre borgere.

55-74 årige

35-54 årige

18-34 årige

100%
91%
90%
83%

70%

84%
77%

80%
67%

77%

75%

69%

67%

66%
62%62%
58%

60%

63%
60%

64%

61%

53%
50%

50%
41%

42%

40%

53%
44%
39%

52%

50%
41%
38%
34%

28%

30%

37%

36%

34%

26%
25%

20%

29%
23%
15%

23%
14%

10%

11%
6%

0%
Omtale i
pressen…

Kommunens
Digitale
Rapporter og Meddelelser i
hjemmeside nyhedsbreve
e-Boks
artikler…

Postomdelt
materiale

Facebook

Festivaler…

Virtuelle liveevents

YouTube

Podcasts

LinkedIn

Instagram

Twitter

Figur 7: Fordelingen, på tværs af aldersgrupper, af respondenters interesse i brugen af forskellige typer af kommunikationskanaler til at følge
med i sin kommunes arbejde med bæredygtig udvikling.
Note: Den angivne procentsats er summen af svarene ”Ja, meget interesseret” og ”Ja, lidt interesseret”.

Interessen for at bruge sociale medier er signifikant højere hos gruppen af 18-34-årige
end i de to ældre grupper. Således er 29 % af de 18-34-årige interesserede i at bruge
Twitter og 52 % i at bruge Instagram, mens tallene for de 35-54-årige er 11 % hhv. 23
%, og blandt de 55-74-årige kun 6 % hhv. 14 %. Interessen for at bruge Facebook er dog
relativ høj hos alle tre aldersgrupper, mellem 42 % og 61 %, ligesom der også er en høj
fælles interesse i at modtage meddelelser i e-Boks og digitale nyhedsbreve.
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4. Borgernes holdning til
kommunernes arbejde med
bæredygtighed
Befolkningen i Danmark kan siges at være nogenlunde tilfreds med deres kommunes
generelle arbejde med bæredygtig udvikling.

Borgernes tilfredshed med deres kommunes arbejde med bæredygtig udvikling
35%
30%

30%

31%

25%

22%

20%
15%
10%

8%

6%

5%

2%

0%
Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken tilfreds eller
utilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

Intet kendskab

Figur 8: Andelen af respondenters tilfredshed med deres kommunes arbejde med bæredygtig udvikling. ”Intet kendskab” repræsenterer
besvarelsen ”Jeg kender ikke til min kommunes arbejde med bæredygtig udvikling”.

Lidt over en tredjedel (36 %) er tilfredse eller meget tilfredse, og knap en tredjedel (31
%) er hverken tilfredse eller utilfredse med deres kommunes arbejde med bæredygtig
udvikling. Kun 10 % er utilfredse eller meget utilfredse, mens 22 % angiver, at de ikke
kender til deres kommunes arbejde med bæredygtig udvikling. Blandt de borgere, der
synes, de kender til området, er der et billede af en spredt men overvejende positiv
holdning.
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4.1 Borgernes holdning til, hvordan deres kommune arbejder med
FN’s Verdensmål
Borgerne synes, at FN’s Verdensmål er vigtige. Der er signifikant opbakning til, at kommunerne bør prioritere FN’s 17 Verdensmål som en ramme for arbejdet med at fremme den bæredygtige udvikling. Mere end halvdelen (57 %) mener, at deres kommune i
høj grad eller i meget høj grad skal arbejde med Verdensmålene, og kun 3 % mener, at
deres kommune slet ikke skal arbejde med FN’s Verdensmål.

Borgernes holdning til i hvilken grad deres kommune bør prioritere FN’s 17 Verdensmål i sit arbejde
med at fremme bæredygtig udvikling
35%

33%

30%
25%

25%

24%

20%
15%
9%

10%

0%

7%
3%

5%
I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke

Figur 9: Fordelingen af danskernes holdning til i hvilken grad deres kommune bør prioritere FN’s 17 Verdensmål i sit arbejde med bæredygtig
udvikling.
Note: Data er fremkommet ved at tage gennemsnittet af respondenternes svar til hvert enkelt af FN’s 17 Verdensmål og herudfra præsentere
fordelingen på de fem tilfredshedsgrader samt ved ikke. Se figur 10.
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Når der spørges ind til hvert af de 17 Verdensmål, tegner der sig et billede af, at det,
borgerne lettest kan relatere til deres egen hverdag, prioriteres højest.

Borgernes holdning til, hvorledes deres kommune bør prioritere hvert af FN’s 17 Verdensmål
#6 Rent vand og sanitet

69%

#12 Ansvarligt forbrug og produktion

18%

66%

#4 Kvalitetsuddannelse

21%

66%

#7 Bæredygtig energi

19%

64%

#15 Livet på land
#14 Livet i havet

60%

22%

59%

23%

#11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

59%

#5 Ligestilling mellem kønnene

58%

#3 Sundhed og trivsel

57%

#8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

57%

#9 Industri, innovation og infrastruktur
#10 Mindre ulighed

20%

I meget høj grad / i høj grad

13%
9%

27%

10%
13%

27%

30%

30%

40%

I nogen grad

50%

21%

70%

Slet ikke / i mindre grad

80%

7%
6%
6%
6%
6%
7%
7%

8%
8%

19%

60%

6%
6%

7%

19%

32%

6%

8%

15%

31%

42%

10%

12%

26%

37%

0%

10%

27%

52%

#2 Stop sult

12%

24%

43%

#17 Partnerskaber for handling

11%

24%

54%

#1 Afskaf fattigdom

9%

25%

56%

#16 Fred, retfærdighed og stærke inst.

5%

9%

25%

#13 Klimaindsats

5%

8%
9%

22%

60%

8%

12%

90%

100%

Ved ikke

Figur 10: Fordelingen af svar på spørgsmålet ”I hvilken grad synes du, at din kommune bør prioritere FN’s 17 Verdensmål i sit arbejde med at
fremme den bæredygtige udvikling?” for hvert enkelt af FN’s 17 Verdensmål.

De tre Verdensmål, der prioriteres højest, er:

De tre Verdensmål, der prioriteres lavest, er:

1. #6 ”Rent vand og sanitet” (69 %)
2. #12 ”Ansvarligt forbrug og produktion” (66 %)
3. #4 ”Kvalitetsuddannelse” (66 %)

15. #1 ”Afskaf fattigdom” (43 %)
16. #2 ”Stop sult” (42 %)
17. #17 ”Partnerskaber for handling” (37 %)
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Tabel 2 viser en sammenstilling af borgernes holdning til, hvilke
af FN’s 17 Verdensmål deres kommune bør prioritere ”i høj grad”
eller ”i meget høj grad” (ref. figur 10) og antallet af kommuner, der
nævner de enkelte Verdensmål på deres hjemmeside (ref. figur
1). Tabellen viser både ligheder og væsentlige forskelle14.
I begge tilfælde rangerer Verdensmål #12 ”Ansvarligt forbrug
og produktion” i top-3, Verdensmål #1 ”Afskaf fattigdom” og #2
”Stop sult” i bund-3, og de seks Verdensmål #5, #7, #8, #9, #10
og #15 rangerer nogenlunde ens.
En væsentlig forskel er rangeringen af Verdensmål #6 ”Rent vand
og sanitet”, der rangerer højest hos borgerne men kun 11. højest
hos kommunerne. Omvendt modsvares den øverste rangering af
Verdensmål #11 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund” hos kommunerne ikke af rangeringen hos borgerne, hvor den ligger på en
8. plads. Det er bemærkelsesværdigt, at Verdensmål #13 ”Klimaindsats” prioriteres som nr. 7 af borgerne, men omtales næstflest
gange på kommunernes hjemmesider. I forhold til den væsentlige rolle, ligestilling mellem kønnene spiller i bl.a. medier og erhvervsliv og landspolitik, er det nævneværdigt, at Verdensmål #5
”Ligestilling mellem kønnene” rangerer relativt lavt begge steder;
som nr. 9 blandt borgerne og som nr. 14 hos kommunerne, hvor
kun 10 % af kommunerne omtaler det på deres hjemmeside. Den
laveste rangering hos borgerne af #17 ”Partnerskaber for handling” er bemærkelsesværdig, da dette Verdensmål rangerer som
nr. 5 ud fra omtalen på kommunernes hjemmesider. Kommunernes fokus på #17 kommer bl.a. til udtryk ved, at flere kommuner
deltager aktivt i partnerskaber på tværs af kommunerne, med andre offentlige organisationer og med kommuner i andre lande15.

Rangering

Borgernes
prioritering

Kommunernes
omtale

1

#6

#11

2

#12

#13

3

#4

#12

4

#7

#3

5

#15

#17

6

#14

#15

7

#13

#7

8

#11

#8

9

#5

#4

10

#3

#9

11

#8

#6

12

#9

#14

13

#16

#10

14

#10

#5

15

#1

#1

16

#2

#2

17

#17

#16

Tabel 1: Sammenstilling af rangering af FN’s 17 Verdensmål blandt
borgere ift. blandt kommuner, hvor 1 er højest og 17 er lavest.

14
Note: Denne tabel er en sammenstilling af to forskellige typer af data. Der er således ikke tale om en direkte sammenligning mellem to grupper af samme type data, men
en sammenstilling af to forskellige datagrupper, der giver et billede af rangeringen af FN’s 17 Verdensmål blandt borgere i Danmark ift. hos danske kommuner.
15
For eksempel ”Covenant of mayors” / “Borgmesterpagten”, som er verdens største sammenslutning af byer, som arbejder aktivt for at øge lokale klima- og energiinitiativer. Samarbejdet inkluderer 32 danske kommuner og mere end 10.000 lokale myndigheder på tværs af Europa – https://www.borgmesterpagten.eu/da/
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4.2 Den danske befolknings holdning til bæredygtigheds rolle i
kommunernes indkøb
Danske kommuner køber varer og tjenesteydelser for samlet 100 mia. kr. hvert år af
den offentlige sektors samlede indkøb for 380 mia. kr. som omtalt i afsnit 2.3. For eksempel køber kommunerne mad til børnehaver, nye IT-systemer, materialer til bygninger, rengøringsservice til plejehjem og meget andet.
Kommunerne udvælger generelt en leverandør af et produkt eller en service ud fra en
vurdering af to kriterier: kvalitet og pris. Nogle kommuner vurderer herudover deres
leverandører ud fra bæredygtighed; altså om der er områder, hvor leverandøren selv
eller dens produkt/service har en positiv eller negativ effekt på for eksempel klimaet,
miljøet, sociale forhold og andre elementer inden for bæredygtig udvikling.

Hvad mener borgerne i Danmark om kommunernes vægtning af
bæredygtighed i deres indkøbspolitik?
På samme vis som politikere og ledere i kommunerne afvejer forskellige
parametre, når de skal beslutte valget af leverandør af et produkt/service,
er respondenterne i undersøgelsen blevet bedt om at angive, hvordan de
mener, at kommunerne bør prioritere ved indkøb. Respondenterne blev
bedt om at vægte på en skala fra 1-5, hvor vigtige, de synes, følgende fem
parametre er: Kvalitet, pris, klima/miljø, sociale hensyn og samfundsøkonomiske hensyn.
Note: I vægtningen er 1 lavest og 5 er højest. Respondenterne havde mulighed for at vægte hvert parameter 1-5, således at eksempelvis vægtningen 5 kunne tildeles flere parametre.

Danske borgere vægter klart kvalitet højest blandt de fem parametre, der tages i betragtning ved kommunernes prioritering af indkøbspolitik.
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Den danske befolknings holdning til, hvorledes deres kommune bør vægte
bæredygtighed ved sine indkøb af varer og tjenesteydelser

Kvalitet

77%

Klima/miljø

13%

60%

Samfundsøkonomiske hensyn

57%

Sociale hensyn

55%

Pris

54%
0%

10%

5 (højest) / 4

20%

9%

23%
23%
28%

30%
3

23%

40%
2 / 1 (lavest)

50%

60%

70%

2% 9%

11%

9%

13%

8%

8%
80%

9%

8%

90%

100%

Ved ikke

Figur 11: Fordelingen af respondenters svar vedr. holdning til kommunernes vægtning af fem parametre ved indkøb af varer og tjenesteydelser. Respondenterne har vægtet hver af de fem parametre der spørges til på en skala fra 1-5, hvor 5 er den højeste og 1 er den laveste
vægtning.

Således mener 77 %, at kvalitet bør have den højeste vægt. Det parameter, som færrest
borgere mener skal vægtes højest, er pris (54 % af adspurgte).
Borgerne i Danmark vægter parametrene klima/miljø, sociale hensyn og samfundsøkonomiske hensyn væsentligt mere ligeligt end, hvad de danske kommuners nuværende indkøbspolitikker afspejler16. Ifølge en nylig opgørelse fra Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen af over 2.800 offentlige EU-udbud indgik der et fokus på bæredygtighed i 44 % af tilfældene, mens andelen af borgere, der mener, at de tre bæredygtighedsparametre bør vægtes højest, er på mellem 55 % og 60%, hvoraf klima/miljø er
det højeste.
Flertallet af danske kommuner har klima og/eller miljø som en del af deres bæredygtige/grønne indkøbspolitik17. Med den strategi, Finansministeriet offentliggjorde i
oktober 2020 om, at alle offentlige indkøb i 2030 skal være miljøcertificerede for at
understøtte FN’s Verdensmål # 3, #6, #12, #13, #14 og #1518, er der flere faktorer,
der peger i samme retning som borgernes holdninger til kommunernes vægtning af
bæredygtighed i deres indkøbspolitik.

Kilde: Status for offentlig konkurrence 2020, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, januar 2021
Ud af 15 undersøgte danske kommuner, på tværs af størrelse og geografi, har 11 kommuner bæredygtighed som en del af deres indkøbspolitik.
18
Kilde: https://fm.dk/media/18268/groenne-indkoeb-for-en-groen-fremtid-strategi-for-groenne-offentlige-indkoeb_web.pdf
16
17
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4.3 Borgernes holdning til et kompromis mellem bæredygtighed
og kommunale kerneydelser
Borgerne i Danmark er åbne over for at skære i kommunale kerneydelser til fordel for,
at deres kommune bruger flere ressourcer på at fremme den bæredygtige udvikling.
Der er dog væsentlige forskelle på, hvilke kommunale ydelsesområder, borgerne mener, kan nedprioriteres og i hvilken udstrækning.

Borgernes holdning til nedprioriteringer af kommunale kerneydelser
til fordel for ﬂere ressourcer til bæredytig udvikling
Kultur- og fritidstilbud

25%

68%

Gader og fortove

34%

60%

Parker og grønne områder

37%

57%

Beskæftigelse

Sundhedsområdet
Børne- og ungeområdet

20%

6%

62%

32%

0%

6%

59%

34%

Ældreområdet

6%

56%

38%

40%

60%

6%

8%

42%

50%

6%

7%

39%

54%

Indsatser over for hjemløse og stofmisbrugere

7%

80%

100%

Skal i høj grad / i meget høj grad / i nogen grad / i mindre grad nedprioriteres
Skal slet ikke nedprioriteres
Ved ikke

Figur 12: Fordelingen af respondenters svar på spørgsmålet: ”I hvilken grad synes du din kommune skal nedprioritere nedenstående områder
for at kunne bruge flere ressourcer på bæredygtig udvikling?”

Af de otte kommunale kerneydelsesområder, analysen dækker, mener flest borgere,
at der kan skæres i kultur- og fritidstilbud (68 %), vedligehold af gader og fortove (60 %)
samt etablering og vedligehold af parker og grønne områder (57 %). Omvendt er der
tre områder, hvor mere end halvdelen af borgerne mener, at der slet ikke skal ske nedprioriteringer til fordel for flere ressourcer til bæredygtig udvikling: sundhedsområdet
(56 %), børne- og ungeområdet (59 %) og ældreområdet (62 %).
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Det område, hvor de færreste slet ikke ønsker nedprioriteringer, er kultur- og fritidstilbud, hvor kun 25 % ønsker, at der slet ikke sker nedprioriteringer, mens de to områder,
hvor færrest ”i høj grad” eller ”i meget høj grad” gerne ser nedskæringer til fordel for
bæredygtig udvikling, er ældreområdet (6 %) og børneområdet (6 %).

Kultur og
fritidstilbud

Gader og
fortove

Parker og
grønne
områder

Beskæftigelse

Indsatser
over for
hjemløse og
stofmisbrugere

Sundshedsområdet

Børne- og
ungeområdet

Ældreområdet

Skal slet ikke nedprioriteres

5%

34%

7%

39%

2%

56%

9%

62%

Skal i mindre grad nedprioriteres

2%

33%

1%

29%

7%

20%

0%

18%

Skal i nogen grad nedprioriteres

24%

9%

18%

6%

14%

0%

8%

8%

Skal i høj grad nedprioriteres

8%

6%

6%

6%

6%

6%

4%

4%

Skal i meget høj grad nedprioriteres

4%

2%

2%

2%

3%

2%

2%

2%

Ved ikke

7%

6%

6%

7%

8%

6%

6%

6%

Tabel 2: Fordelingen af respondenters svar på spørgsmålet: ”I hvilken grad synes du din kommune skal nedprioritere nedenstående områder for at kunne bruge
flere ressourcer på bæredygtig udvikling?”

På tværs af aldersgrupperne synes yngre borgere i højere grad, at kommunale
kerneydelser skal nedprioriteres til fordel for ﬂere ressourcer til bæredygtig udvikling
18-34 årige

35-54 årige

55-74 årige

20%
18%

17%
16%

16%
14%
12%
10%

16%

15%

15%
13%

12%
9%

9%

8%

6%

4%

4%
2%

2%

12%

7%

6%

6%
4%

8%

13%

5%

5%
3%

3%

3%

1%

0%
Kultur- og
fritidstilbud

Gader og fortove

Sundhedsområdet

Indsatser
over for
hjemløse og
stofmisbrugere

Beskæftigelse

Parker og grønne Ældreområdet
områder

Børne- og
ungeområdet

Figur 13: Fordelingen, på tværs af aldersgrupper, af respondenters svar på spørgsmålet: ”I hvilken grad synes du din kommune skal nedprioritere nedenstående
områder for at kunne bruge flere ressourcer på bæredygtig udvikling?”
Note: Den angivne procentsats er summen af svarene ”Skal i høj grad nedprioriteres” og ”Skal i meget høj grad nedprioriteres”

Borgere mellem 18 og 34 år synes i væsentligt højere grad end de 35-54- hhv. 55-74-årige, at kommunale kerneydelser skal nedprioriteres til fordel for flere ressourcer til kommunernes arbejde med bæredygtig udvikling. Forskellene i holdninger til emnet er især
store i forhold til gruppen af 55-74-årige og mest udtalt på ældreområdet, hvor 29 % af
de 18-34-årige synes, at området skal nedprioriteres, mod kun 5 % af de 55-74-årige.
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Mænd synes i højere grad end kvinder, at kommunale kerneydelser skal nedprioriteres
til fordel for ﬂere ressourcer til bæredygtig udvikling

18%

Mænd

Kvinder

16%

16%
14%

13%
11%

12%
10%

10%

10%

10%

9%

8%

8%

7%

8%
5%

6%

5%

5%

5%

5%

4%

4%
2%
0%
Kultur- og
fritidstilbud

Indsatser over for
hjemløse og
stofmisbrugere

Gader og fortove Sundhedsområdet Parker og grønne
områder

Beskæftigelse

Børne- og
ungeområdet

Ældreområdet

Figur 14: Fordelingen, på tværs af mænd og kvinder, af respondenters svar på spørgsmålet: ”I hvilken grad synes du, at din kommune
skal nedprioritere nedenstående områder for at kunne bruge flere ressourcer på bæredygtig udvikling?”
Note: Den angivne procentsats er summen af svarene ”Skal i høj grad nedprioriteres” og ”Skal i meget høj grad nedprioriteres”

Flere mænd (mellem 8 % og 16 %) end kvinder (mellem 4 % og 9 %) ønsker i høj grad
eller i meget høj grad, at kommunale kerneydelser nedprioriteres til fordel for bæredygtig udvikling. Den mindste forskel mellem mænd og kvinder ses i holdningerne
til nedprioritering af ”beskæftigelse” (10 % af mænd hhv. 7 % af kvinder), mens den
største forskel ses i holdningerne til nedprioritering af ”indsatser over for hjemløse og
stofmisbrugere” (13 % af mænd hhv. 5 % af kvinder).
Samlet set tegner sig et billede af, at borgerne i Danmark generelt, om end i meget
varierende grad, er åbne for at nedprioritere kommunale kerneydelser. Dette afspejles
også i borgernes holdning til at betale højere skat til sin kommune til fordel for arbejdet
med bæredygtig udvikling.

Den danske befolknings villighed til at betale 0,5% mere i skat til deres
kommunes arbejde med bæredygtig udvikling

5%

Meget enig / enig
37%

Hverken enig eller uenig
37%
Uenig / meget uenig
Ved ikke

20%

Figur 15: Fordelingen af respondenters svar på udsagnet: ”Jeg vil gerne betale 0,5 % mere i skat til
min kommune, hvis det specifikt vil blive brugt på bæredygtig udvikling”
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Som det ses, er befolkningen delt i deres holdning til spørgsmålet om at bidrage til bæredygtig udvikling gennem at betale 0,5 % mere i skat til kommunen. Der er opbakning
fra 37 %, som er enige eller meget enige i at ville betale 0,5 % mere i skat, men også
37 %, som er uenige eller meget uenige i spørgsmålet. At kun 5 % svarer ”ved ikke”
kan tyde på, at borgerne er ret afklarede om deres holdning til dette spørgsmål. Der er
ingen væsentlige forskelle på tværs af aldersgrupperne eller mellem mænd og kvinder.
På tværs af regionerne ses en vis forskel i holdningerne blandt borgere fra kommuner i
Region Hovedstaden og Region Nordjylland.

Borgere i Region Hovedstaden og i Region Nordjylland er mere villige til at
betale 0,5% mere i skat til deres kommunes arbejde med bæredygtig udvikling
50%

44%

41%

40%

34%

33%

32%

Region
Sjælland

Region
Midtjylland

Region
Syddanmark

30%
20%
10%
0%
Region
Hovedstaden

Region
Nordjylland

Figur 16: Fordelingen på tværs af regioner af de respondenter, der har svaret at være ”Enig” eller ”Meget enig” i udsagnet ”Jeg vil gerne
betale 0,5 % mere i skat til min kommune, hvis det specifikt vil blive brugt på bæredygtig udvikling”

Således er 44 % af borgerne bosat i kommuner i Region Hovedstaden og hhv. 41 % fra
kommuner fra Region Nordjylland enige eller meget enige i at ville betale 0,5 % mere
i skat til deres kommune, mens mellem 32 % og 34 % af borgerne fra kommuner i de
øvrige regioner har tilkendegivet at være enig eller meget enig.
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5. Borgernes syn på egen
involvering i deres
kommunes arbejde med
bæredygtig udvikling
Knap halvdelen (45 %) af borgerne i Danmark ønsker generelt at deltage i bæredygtighedstiltag i samarbejde med deres kommune.

Borgernes engagement i deres kommunes arbejde med bæredygtig udvikling

Jeg vil gerne deltage i bæredygtighedstiltag i samarbejde med min kommune

45%

Jeg vil gerne bidrage aktivt til min kommunes bæredygtighedsindsats, men
jeg ved ikke hvordan

41%

Jeg vil kun deltage i bæredygtighedstiltag i min kommune, hvis det er et krav

27%

0%
Meget enig / enig

27%

Hverken enig eller uenig

33%

24%

20%

40%

Uenig / meget uenig

21%

7%

18%

8%

41%

60%

8%

80%

100%

Ved ikke

Figur 17: Fordelingen af svar på stillede udsagn vedr. respondentens eget engagement i sin kommunes arbejde med bæredygtig udvikling.

Borgerne hælder ikke til, at tvang er en væsentlig faktor for selv at ville deltage i kommunens arbejde med bæredygtig udvikling. Således er 41 % uenige eller meget uenige
i kun at ville deltage i bæredygtighedstiltag i kommunen, hvis det er et krav, og kun 27
% er enige eller meget enige.
En væsentlig andel af respondenterne er i tvivl om, hvordan de kan bidrage aktivt til
deres kommunes bæredygtighedsindsats. Således svarer 41 %, at de ønsker at deltage
i bæredygtighedstiltag, men at de er i tvivl om, hvordan de selv kan bidrage.

- 30 -

KOMMUNERNES ARBEJDE MED BÆREDYGTIGHED

Figur 18 viser, at af de 45 %, der har svaret, at de gerne vil deltage i kommunens bæredygtighedstiltag, er der 60 %, som også har svaret, at de ønsker at deltage, men ikke
ved hvordan.

45%
Alle respondenter

Figur 18: Gruppen af respondenter, der har
svaret enig eller meget enig til udsagnet ”Jeg
vil gerne deltage i bæredygtighedstiltag i samarbejde med min kommune”, og fordelingen
af denne gruppe ift. andelen af respondenter,
der også har svaret enig eller meget enig til
udsagnet ”Jeg vil gerne bidrage aktivt til min
kommunes bæredygtighedsindsats, men jeg
ved ikke hvordan.”

40%

60%

Jeg vil gerne
bidrage aktivt til
min kommunes
bæredygtighedsindsats, men jeg
ved ikke hvordan
(Enig og Meget enig)

En af de generelle udfordringer ved at få borgere til at omfavne og engagere sig i arbejdet med FN’s 17 Verdensmål er, at visse områder kan være svære at relatere til som
beskrevet i afsnit 4.1. Kun 29 % er enige eller meget enige i at ville dele idéer og forslag
til, hvordan deres kommune kan bidrage til FN’s Verdensmål.
En tredjedel af den danske befolkning har en positiv opfattelse af, hvilken betydning
deres eget bidrag har på den bæredygtige udvikling, men overordnet set er der delte
holdninger til dette spørgsmål.

Borgernes engagement i deres kommunes arbejde med FN’s Verdensmål

Jeg vil gerne dele mine ideer og forslag med kommunen ift., hvordan
kommunen kan bidrage til FN’s Verdensmål

29%

Jeg tror, at et aktivt bidrag fra min side til min kommunes indsats inden for
bæredygtig udvikling vil gøre en forskel i forhold til at opnå FN’s
Verdensmål

33%

0%
Meget enig / enig

32%

Hverken enig eller uenig

20%

28%

31%

40%

Uenig / meget uenig

26%

60%

11%

9%

80%

100%

Ved ikke

Figur 19: Fordelingen af svar på stillede udsagn vedr. respondentens eget engagement i sin kommunes arbejde med FN’s Verdensmål.

Mens en tredjedel (33 %) er enige eller meget enige i, at et aktivt bidrag fra deres side
til deres kommunes indsats inden for bæredygtig udvikling vil gøre en forskel ift. at
opnå FN’s Verdensmål, angiver 31 %, at de er hverken enige eller uenige, 26 % at de er
uenige eller meget uenige, og 9 % ved ikke.
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6. Den danske befolknings
syn på bæredygtigheds rolle
ved kommunalvalget 2021
6.1 Borgernes holdning til FN’s Verdensmål som tema ved kommunalvalget 2021
Borgerne ser gerne, at FN’s Verdensmål bliver et tema ved KV21 d. 16. november.

Borgernes ønsker til, hvilke af FN’s 17 Verdensmål der bør være et tema ved efterårets kommunalvalg
#12 Ansvarligt forbrug og produktion

51%

25%

#13 Klimaindsats

50%

23%

#7 Bæredygtig energi

50%

25%

#14 Livet i havet

48%

#15 Livet på land

48%

#6 Rent vand og sanitet

47%

#11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

#8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

41%

#5 Ligestilling mellem kønnene

41%

#10 Mindre ulighed
#9 Industri, innovation og infrastruktur

37%

#16 Fred, retfærdighed og stærke inst.

36%

#17 Partnerskaber for handling

23%

#1 Afskaf fattigdom

23%

#2 Stop sult
0%

10%

7%

20%

8%

21%

31%

8%

20%

29%
32%

9%

26%

8%

24%

8%

22%

28%

9%

26%

9%

38%

24%
30%

8%

25%

27%

20%

8%

26%

24%

I meget høj grad / i høj grad

18%
21%

26%

21%

8%

24%

25%

38%

8%

20%

26%

42%

8%

18%

27%

45%

#3 Sundhed og trivsel

8%

19%

24%

46%

#4 Kvalitetsuddannelse

16%

40%

I nogen grad

50%

60%

Slet ikke / i mindre grad

12%

44%

10%

45%

9%

70%

80%

90%

100%

Ved ikke

Figur 20: Fordelingen af respondenters svar på spørgsmålet: ”Hvilke af FN’s 17 Verdensmål ser du gerne bliver et tema ved efterårets kommunalvalg?”

Ved 14 af de 17 Verdensmål ser mere end 1/3 af borgerne (36-51 %) gerne, at disse i høj grad eller meget høj grad bliver et tema ved KV21. Medtages den gruppe, der
mener, at et Verdensmål ”i nogen grad” skal være et tema ved KV21, har disse 14 Verdensmål en tilslutning på mere end 2/3 af befolkningen (64-76 %).
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Tre Verdensmål har tilslutning fra halvdelen eller over halvdelen af befolkningen; #12 ”Ansvarligt forbrug og produktion”,
#13 ”Klimaindsats” og #7 ”Bæredygtig energi. Borgerne tilkendegiver således størst interesse i de to områder, der optager en væsentlig del af dagsorden i danske kommuner med
indsatser inden for bæredygtige indkøbspolitikker og et generelt fokus på reduktioner af CO2-udledningen, som omtalt
i afsnit 2.3.

Top-3 blandt 18-34-årige:
1. #7 ”Bæredygtig energi”
2. #13 ”Klimaindsats”
3. #11 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”

Top-3 blandt 35-54-årige og 55-74-årige:
1. #12 ”Ansvarligt forbrug og produktion”
2. #6 ”Rent vand og sanitet”
3. #13 ”Klimaindsats”

Tre Verdensmål skiller sig ud ift. den høje tilslutning, som de
øvrige Verdensmål har: #1 ”Afskaf fattigdom”, #2 ”Stop sult”
og #17 ”Partnerskaber for handling”, hvor kun 21-23 % af borgerne gerne ser, at disse bliver et tema ved KV21. Det er også
disse tre Verdensmål, der lader til at være størst tvivl omkring.
Således er det her, at den største andel borgere (9-12 %), har
svaret ”ved ikke”.

På tværs af aldersgrupperne ses den
samme holdning til, hvilke tre
Verdensmål, der har lavest prioritet:

Interessen for FN’s Verdensmål som tema til KV21 er generelt
højere blandt de 18-34-årige og 55-74-årige, end blandt de
35-54-årige. I prioriteringen af hvilke specifikke Verdensmål,
der anses som mest relevante, deler de tre aldersgrupper
holdningen om, at #13 ”Klimaindsats” er vigtig, mens gruppen af 18-34-årige adskiller sig fra de to ældre aldersgrupper
i forhold til de to øvrige Verdensmål i top-3.

15. # 17 ”Partnerskaber for handling”
16. #1 ”Afskaf fattigdom”
17. #2 ”Stop sult”

Fordelingen på tværs af aldersgrupper af, hvilke af FN’s 17 Verdensmål,
danskerne i højest og i lavest grad ønsker, bliver et tema ved KV21
18-34 årige
60%
50%

55%

54%
46%

49%

51%

55-74 årige
56%

55%

52%
48%

47%
40%

40%

35-54 årige

51%

50%

47%

39% 39%

46%
38%
31%

29%

30%
19%

20%

21%

26%
19%

21%

19% 20%

10%
0%
7. Bæredygtig energi 13. Klimaindsats

11. Bæredygtige 3. Sundhed og trivsel
byer og
lokalsamfund

12. Ansvarligt
forbrug og
produktion

6. Rent vand og
sanitet

17. Partnerskaber
for handling

1. Afskaf fattigdom

2. Stop sult

Figur 21: Fordelingen på tværs af aldersgrupper af, hvilke af FN’s 17 Verdensmål respondenterne gerne ser bliver et tema ved efterårets kommunalvalg.
Note: I grafen er medtaget de seks Verdensmål, der er prioriteret højest, og de tre Verdensmål, der er prioriteret lavest, på tværs af
aldersgrupperne.
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Holdningerne til FN’s Verdensmål som tema til KV21 er generelt meget ens, når man
sammenligner kvinder og mænd.

Fordelingen blandt kvinder og mænd af hvilke af FN’s 17 Verdensmål,
man i højest og i lavest grad ønsker, bliver et tema ved KV21
Kvinder
60%
50%

54%

Mænd

54%
47%

47%

50% 50%

49%

46%

49% 47%

40%

48%

48% 46%

33%

30%

24%

21%

20%

23%
20%

22%

24%

10%
0%
# 12. Ansvarligt # 13. Klimaindsats # 7. Bæredygtig # 15. Livet på land # 14. Livet i havet # 5. Ligestilling # 6. Rent vand og
forbrug og
energi
mellem kønnene
sanitet
produktion

# 1. Afskaf
fattigdom

# 2. Stop sult

# 17.
Partnerskaber for
handling

Figur 22: Fordelingen på tværs af kvinder og mænd af, hvilke af FN’s 17 Verdensmål, respondenterne gerne ser, bliver et tema ved
efterårets kommunalvalg.
Note: I grafen er medtaget de seks Verdensmål, der er prioriteret højest, og de tre Verdensmål, der er prioriteret lavest, på tværs af
kvinder og mænd samt # 5 ”Ligestilling mellem kønnene”.

Således er fire af fem Verdensmål i hver af gruppernes top-5 prioritering ens, og de tre
lavest prioriterede Verdensmål er også ens mellem kvinder og mænd.
Det Verdensmål, hvor der i prioriteringerne ses størst forskel mellem kønnene, er #5
”Ligestilling mellem kønnene”. Blandt kvindelige respondenter er Verdensmål #5 med
48 % prioriteret sjette højest, mens det hos mænd med 33 % er prioriteret som nr. 14,
hvilket viser en signifikant forskel i opfattelsen af relevansen af dette Verdensmål som
tema til KV21.
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6.2 Den danske befolknings syn på betydningen af bæredygtig udvikling for krydset ved
kommunalvalget
Det kommunale arbejde med bæredygtig udvikling spiller en væsentlig rolle i spørgsmålet om, hvem man vil stemme på
ved KV21. Således mener mellem 45 % og 54 % af borgerne, at social, økonomisk eller miljømæssig bæredygtighed er
”meget vigtig” for, hvem man vil stemme på ved KV21.

”Hvor vigtige er følgende områder for, hvem du vil stemme på ved KV21?”

Miljømæssig bæredygtighed

54%

Social bæredygtighed

31%

46%

Økonomisk bæredygtighed

45%

FN’s 17 Verdensmål som en del af
kommunens arbejde

27%
0%
Meget vigtig

Lidt vigtig

7%

37%

9%

8%

40%

8%

8%

42%
20%

8%

18%

40%

60%

Ikke vigtigt

Ved ikke

80%

13%
100%

Figur 23: Fordelingen af respondenternes svar på spørgsmålet ”Hvor vigtige er følgende områder for, hvem du vil stemme
på ved kommunalvalget 2021?”

I forhold til kommunernes videre arbejde og kommunikation, tegner der sig et billede af, at information om konkrete Verdensmål eller specifikke bæredygtige tiltag vækker mere genklang blandt borgere i Danmark end FN’s
Verdensmål som samlet ramme, og at en simpel opdeling
i hhv. miljø-, social- eller økonomisk bæredygtige områder
kan være væsentligt lettere for borgerne at forholde sig til.

Med 27 %, der anser ”FN’s Verdensmål som en del af
kommunens arbejde” som meget vigtigt, og 42 %, der
anser det som lidt vigtigt, spiller FN’s Verdensmål også en
væsentlig rolle i borgernes beslutning om, hvem man vil
stemme på, om end ikke i lige så høj grad som de tre konkrete områder inden for bæredygtig udvikling.
Disse tilkendegivelser vedr. FN’s Verdensmål fremstår begrænsede, hvis man sammenligner med den signifikante
positive interesse for, hvilke specifikke Verdensmål borgerne anser som væsentlige temaer ved KV21, som præsenteret i afsnit 6.1.

Set ud fra den danske befolknings perspektiv, tegner der
sig altså et billede af, at bæredygtig udvikling og kommunernes rolle i dette er et særdeles relevant område generelt og som tema ved KV21 til november. Analysen peger
også på, at det er lettest for vælgerne at debattere enkelte specifikke problemstillinger i relation til udvalgte Verdensmål, og at der mangler en tydelig forbindelse mellem
de problemområder, som hvert af FN’s 17 Verdensmål fokuserer på, i forhold til hvordan FN’s Verdensmål kan anvendes som en samlet ramme for de danske kommuners
arbejde med bæredygtig udvikling.

Årsagen er muligvis, at hvor FN’s Verdensmål som en samlet ramme for kommunens arbejde kan være en abstrakt
størrelse, der kan være vanskelig at vurdere, er hvert af
de enkelte 17 Verdensmål relativt enklere at forholde sig
konkret til.
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FOKUS: Jo større kendskab borgerne har til bæredygtighed, desto mere ønsker de at
engagere sig i deres kommunes arbejde
Én gruppe af respondenter fremstår særligt interesseret
i bæredygtig udvikling. Denne gruppe kender til deres
kommunes arbejde med bæredygtighed og har et godt
kendskab til FN’s Verdensmål. Denne gruppe udgør 9 %
af det samlede antal respondenter. På den anden side findes der en gruppe af respondenter, som fremstår mindre
bekendte med bæredygtighed. De kender ikke til deres
kommunes arbejde med bæredygtighed og har enten
aldrig hørt om FN’s Verdensmål eller har hørt om dem,
men kender dem ikke. Gruppen af respondenter uden
kendskab til bæredygtighed og FN’s Verdensmål er større
end den første gruppe og udgør 14 % af det samlede antal
respondenter.

Spørgsmålet er, hvad der kendetegner disse to respondentgrupper, som vi kan kalde de ”interesserede” og de
”uinteresserede”. Analysen viser en række forskelle, men
også en række ligheder.
Der er flere mænd end kvinder i gruppen af interesserede, mens det modsatte er gældende for de respondenter,
der er uinteresserede. Unge i alderen 18-34 år er de mest
interesserede, mens det er blandt de 35-54-årige, man
finder den største andel af uinteresserede respondenter.

Fordelingen af interesserede / uinteresserede
respondenter ml. kvinder og mænd
60%

55%

50%

Fordelingen af interesserede / uinteresserede
respondenters fordeling på alder
60%

53%
47%

45%

53%

48%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

32%

30%
20%

17%

0%

0%
Interesserede respondenter
Mand

Interesserede respondenter

Uinteresserede respondenter

Kvinde

Mand

18-34 år

Kvinde

35-54 år

Uinteresserede respondenter

55-74 år

18-34 år

Fordelingen af interesserede / uinteresserede respondenter på bopælsregion
43%

40%
27%

30%

27%
21%

19%

20%

18%

16%

13%
9%

7%

10%

55-74 år

Dog tegner borgere fra kommuner i Region Nordjylland
sig for den mindste andel af dem, der er markante ift. enten at være interesseret eller uinteresseret.

En stor del af den interesserede gruppe er bosat i kommuner i Region Hovedstaden. Godt fire ud af ti interesserede
borgere er bosat i denne del af landet, mens de uinteresserede borgere er mere jævnt fordelt over hele landet.

50%

35-54 år

0%
Interesserede respondenter

Uinteresserede respondenter

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Region Nordjylland
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Selv om de to grupper adskiller sig på demografiske parametre, så er de enige om, hvilke kommunikationskanaler de
ønsker at bruge til at følge med i deres kommunes arbejde med bæredygtig udvikling. Blandt de fem højest prioriterede
kommunikationskanaler er der sammenfald på fire af dem. Ikke overraskende er der en større andel af de interesserede,
som er meget eller lidt interesseret i at følge kommunens arbejde omkring bæredygtig udvikling via de forskellige kanaler.
Andel af respondenter, der er lidt eller meget interesseret i at følge deres kommunes arbejde med
bæredygtig udvikling gennem de pågældende kanaler. De fem kanaler, der er prioriteret højest, er listet.
Interesserede respondenter

Ikke interesserede respondenter

Kommunens hjemmeside

86%

Omtale i pressen, herunder lokalaviser

72%

Omtale i pressen, herunder lokalaviser

82%

Kommunens hjemmeside

57%

Rapporter og artikler udgivet af din kommune

79%

Digitale nyhedsbreve

70%

Digitale nyhedsbreve

79%

Postomdelt materiale

49%

Meddelser i e-Boks

70%

Rapporter og artikler udgivet af din kommune

47%

Fordelingen af svar blandt grupperne af ”interesserede” og ”uinteresserede” respondenter vedrørende prioritering af
kommunikationskanaler til at følge med i sin kommunes arbejde med bæredygtig udvikling.

En stor del af de interesserede respondenter er meget enige eller enige i forskellige udsagn omhandlende deres eget
bidrag til deres kommunes arbejde med bæredygtig udvikling. To tredjedele (65 %) af respondenterne i denne gruppe vil
gerne deltage i bæredygtighedstiltag i samarbejde med deres kommune, og over halvdelen (58 %) af gruppen er villige til
at betale mere i kommuneskat, hvis det specifikt bliver brugt på bæredygtig udvikling.
For de uinteresserede respondenter, som ikke kender til deres kommunes indsats inden for bæredygtighed, og som har
intet eller begrænset kendskab til FN’s Verdensmål, ønsker knap en tredjedel (31 %) at samarbejde med deres kommune
om bæredygtighedsindsatser. Godt hver tredje (36 %) vil gerne bidrage, men ved ikke hvordan, og blot 21 % er villige til at
betale mere i skat til deres kommune, hvis det bliver brugt på bæredygtig udvikling.
Udsagn, der er besvaret

Interesserede respondenter

Ikke interesserede respondenter

Jeg vil gerne deltage i bæredygtighedstiltag i
samarbejde med min kommune

65%

31%

Jeg vil gerne betale 0,5 % mere i skat til min kommune,
hvis det specifikt vil blive brugt på bæredygtig udvikling

58%

21%

Jeg vil gerne bidrage aktivt til min kommunes
bæredygtighedsindsats, men jeg ved ikke hvordan

55%

36%

Jeg vil gerne dele mine ideer og forslag med
kommunen ift., hvordan kommunen kan bidrage til
FN’s Verdensmål

53%

13%

Jeg tror, at et aktivt bidrag fra min side til min kommunes indsats inden for bæredygtig udvikling vil gøre en
forskel i forhold til at opnå FN’s Verdensmål

51%

18%

Jeg vil kun deltage i bæredygtighedstiltag i min
kommune, hvis det er et krav

33%

27%

Fordelingen af svar blandt grupperne af ”interesserede” og ”uinteresserede” respondenter til udsagn vedr. egen rolle i sin kommunes arbejde
med bæredygtig udvikling. Data repræsenterer de respondenter, der har svaret ”enig” eller ”meget enig” i de pågældende udsagn.

Opsummerende tegner der sig et billede af en klar sammenhæng mellem borgernes kendskab til og interesse i bæredygtig udvikling og FN’s Verdensmål i forhold til i hvilken udstrækning, de ønsker at være involveret i og bidrage til deres
kommunes arbejde med bæredygtig udvikling. Analysen viser også en række mønstre på tværs af aldersgrupper, mellem
kvinder og mænd og på tværs af bopælsregion, som kan bidrage til et nuanceret billede af, hvilket kendskab og hvilke
holdninger befolkningen i Danmark har til deres kommunes arbejde med bæredygtig udvikling.
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7. Om analysen
KMD Analyse har samarbejdet med Quorum Consulting om udarbejdelse af analysen.
Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse udsendt til et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, og
selve dataindsamlingen er foretaget i samarbejde med UserNeeds.

7.1 Baggrundsinformation om spørgeskemaundersøgelsen
_ Undersøgelsens population er den danske befolkning, og analysen baseres på en stikprøve på 2000 respondenter.
_ Undersøgelsen er gennemført online af UserNeeds i perioden 17. marts til 29. marts 2021. Undersøgelsens emne
vedrører bl.a. borgeres og kommuners hverdag, og respondenternes svar kan derfor muligvis være påvirket af Coronasituationen i Danmark i foråret 2021.

7.2 Respondentgruppens repræsentativitet
_ I tilrettelæggelsen af spørgeskemaundersøgelsen er respondenternes repræsentativitet sikret, inden for den statistiske usikkerhed, indenfor kategorien køn (mand, kvinde), kategorien aldersgruppe (18-34 år, 35-54 år og 55-74 år)
og kategorien bopælsområde (område Vest Danmark, dækkende Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region
Syddanmark, og område Øst Danmark dækkende Region Sjælland og Region Hovedstaden).
Analysens repræsentativitet ift. repondenternes køn

7.2.1 Spredning på køn
Grafen til højre angiver respondenternes fordeling på
køn19 i forhold til den danske befolkning generelt.

Kvinder
50,0%

49,5%

Mænd

50,5%

50,1%

49,9%

40,0%

Da respondentgruppen er personer i alderen 18-74 år, er
fordelingen på køn alene taget på denne del af den samlede danske befolkning.

30,0%
20,0%
10,0%

Det ses i meget begrænset omfang, at kvinder er underrepræsenterede og mænd er overrepræsenterede i analysen.

0,0%
Respondenternes fordeling

Generel fordeling

Figur 24: Den kønsmæssige fordeling blandt samtlige af spørgeskemaundersøgelsens
respondenter

Kilde: Danmarks Statistisk, Folketal K1 2021

Analysens repræsentativitet ift. respondenternes alder
Respondenternes fordeling

7.2.2 Spredning på alder
Grafen til højre angiver respondenternes fordeling på alder i forhold til den danske befolkning generelt.

Generel fordeling

50,0%
39,6%

40,0%
30,0%

Det ses, at gruppen af 35-54-årige er overrepræsenteret
blandt respondenterne, og at de andre aldersgrupper i
mindre omfang er underrepræsenterede.

28,7%

35,6%

31,0%

31,7%

33,4%

20,0%
10,0%
0,0%
18-34-årige

Kilde: Danmarks Statistisk, Folketal K1 2021

35-54-årige

55-74-årige

Figur 25: Den aldersmæssige fordeling blandt samtlige af spørgeskemaundersøgelsens
respondenter

19
I spørgeskemaundersøgelsen er respondenterne i indledningen spurgt til deres kønsmæssige identitet. Her kunne vælges ”kvinde”, ”mand”, ”andet” eller ”ønsker ikke at
dele”. 100 % af respondenterne svarede enten, at deres kønsmæssige identitet er ”kvinde” eller, at den er ”mand”.
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7.2.3 Geografisk spredning
Grafen til højre angiver respondenternes geografiske fordeling på bopælsregion sammenlignet med den danske
befolkning.

Analysens repræsentativitet ift. respondenternes geograﬁske fordeling
Respondenternes fordeling

Generel fordeling

40%
35%

Det ses, at respondenter fra Region Hovedstaden er overrepræsenteret ift. den generelle fordeling i den danske
befolkning, at respondenter fra Region Sjælland er underrepræsenterede, og at repræsentativiteten for de tre
øvrige regioner svarer til den geografiske spredning i den
danske befolkning.

34%

32%

30%
25%

22%

21%

23% 23%

20%
15%

12%

14%
10% 10%

10%
5%
0%
Region
Hovedstaden

Kun personer i aldersgruppen 18-74 år indgår i opgørelsen af den danske befolkning.

Region
Sjælland

Region
Syddanmark

Region
Midtjylland

Region
Nordjylland

Figur 26: Den geografiske fordeling ift. bopælsregion blandt samtlige af spørgeskemaundersøgelsens respondenter

Kilde: Danmarks Statistisk, Folketal K1 2021

7.2.4 Generelt om afrunding
Undersøgelsens resultater er formidlet som procentsatser i hele tal. Eventuelle afrundinger er foretaget på svarkategoriniveau. Der kan derfor ved sammenstillinger af flere forskellige svarkategorier til et samlet procenttal være indregnet to
afrundinger. Hvis for eksempel to svarkategorier er på hhv. 31,5 og 21,5 %, vil de begge være blevet rundet op til hhv. 32
% og 22 %. Hvis disse lægges sammen for at udtrykke en tendens fordelt på begge svarkategorier vil det samlede tal blive
54 % og ikke 53 %. Der kan af samme årsag være visninger af fordelingen på svarkategorier, der ved sammentælling giver
en total på 99 % eller 101 %. Denne fremgangsmåde er valgt af formidlingsmæssige årsager.

7.3 Baggrundsresearch til analysen
Til at informere udarbejdelsen af den spørgeramme, der er anvendt i den spørgeskemaundersøgelse, som 2000 borgere
i Danmark har besvaret, og for at skærpe rapportens problemmæssige fokus, er der gennemført baggrundsresearch af
danske kommuners arbejde med bæredygtig udvikling. Specifikt er der udvalgt 15 danske kommuner, og deres politikker, strategier, aktiviteter og tiltag er blevet undersøgt gennem materiale tilgængeligt via kommunernes hjemmesider,
herunder formulerede kommunale politikker og strategier.
Til at sikre en repræsentativitet i den udvalgte gruppe af kommuner, er der valgt tre kommuner fra hver af de fem kommunegrupper, som defineret af Danmarks Statistik20; hovedstadskommuner, storbykommuner, provinsbykommuner,
oplandskommuner og landkommuner. De 15 udvalgte kommuner er: Brøndby, Esbjerg, Holbæk, Ishøj, Kalundborg, København, Lolland, Middelfart, Næstved, Odense, Randers, Rebild, Sønderborg, Aalborg og Aarhus.
Til at kvalificere og berige de udvalgte problemstillinger og hovedspørgsmål er der gennemført interviews med to vicedirektører fra en dansk landkommune.

20

I Kilde: Danmarks Statistik: https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/kommunegrupper
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