QUANTIC MONITOR
- Danskernes holdning til plastemballage

INTRODUKTION
Vores forhold til plastik har ændret sig markant gennem de sidste 15-20 år.
Oprindeligt blev plastik betragtet som et vidunder materiale. Det er let og billigt at
forarbejde. Det er slidstærkt, blødt, bøjeligt og er i stand til at holde produkter tørre og
fødevarer friske. Men plastikkens mange fordele er samtidig dem, som netop er med til at
skabe store udfordringer for vores planet.
Første gang, der for alvor kom fokus på plastik, var i forbindelse med hormonforstyrrende
stoffer. Senere ændrede fokus sig til de bredere miljømæssige hensyn. Her er det specielt
plastikkens levetid, der er en udfordring, da kun langsomt nedbrydes over tid.
Målet med denne rapport er at kaste lys over, hvordan danskerne forholder sig til
plastemballage generelt og plastemballage til fødevarer specifikt. I hvor høj grad går
forbrugerne op i, om emballagen indeholder plastik, og er de villige til betale mere for en
plastfri emballage.
Rapporten kaster også lys over de meget store forskelle, der er mellem de enkelte
forbrugergrupper i Danmark og deres holdning til plastik. Det kommer også til udtryk i de
dagligvarekæder, som danskerne handler i.
Vi håber, du vil finde inspiration og vejledningen i rapporten.
Daniel Kim Soren
CEO and founder Quantic

God læselyst.

ÉN RAPPORT – DE VIGTIGSTE KONKLUSIONER
Rapporten belyser de helt centrale problemstillinger i forhold til plastemballage og de danske forbrugere:

1. Hvor vigtigt er det for den danske forbruger at undgå plastik i
emballage for produkter generelt og fødevarer specifikt?
2. Er den danske forbruger villig til at betale mere for en fødevare,
der kommer i en miljøvenlig plastfri emballage?
3. Hvis man er villig til at betale mere for en fødevare, der kommer i
en miljøvenlig plastfri emballage – hvor meget mere ville man da
betale for en sådan emballage?
4. Hvad er danskernes vigtigste begrundelse for at undgå plastik i
emballage for produkter og fødevarer?

PERSPEKTIV OG KONSEKVENSER
Rapporten analyserer en række vigtige forhold i relation til danskernes
forhold til plastemballage og ser også på, hvilke forbrugere der
formentlig vil skifte først til nye emballager:
• Hvilke forbrugergrupper går op i, om de produkter, de køber,
kommer i en plastfri emballage?
• Hvis de er villige til at betale for en plastfri emballage, hvor meget
mere vil de så betale?
• Er der geografiske forskelle?
• Hvilken rolle spiller livsstil?
• Har det betydning, om man er ansvarlig for husstandens indkøb?
• Er der forskel på dagligvarekædernes kunder og deres forhold til
plastemballage?
• Er der forskel på kvinder og mænd?
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OM QUANTIC
QUANTIC er et market intelligence firma, der leverer
kommercielle indsigter til virksomheder i en række brancher og
industrier.
Vore data og anbefalinger giver vore kunder mulighed for at
vækste og effektivitetsforbedre på et strategisk, taktisk og
operationelt niveau.
Det er vores overbevisning, at værdien af market intelligence
ikke kun er et spørgsmål om data, men i langt højere grad
evnen til at fortolke og forstå de kommercielle implikationer.
Derfor kræver vi, at alle vore senior rådgivere har en solid
forretningsforståelse og erfaring fra ”din side af bordet”.
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