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1. Om undersøgelsen 

I forbindelse med den 5. delrapport af Small Great Nation har Kraka-Deloitte fået udført en spørgeskema-
undersøgelse blandt danskerne om deres kendskab og holdninger til verdensmålene. Denne note beskriver 
hvordan spørgeskemaundersøgelsen er udført, herunder hvordan respondenterne er udvalgt og hvilke 
spørgsmål respondenterne blev stillet. 
 
Spørgeskemaundersøgelsen er udført af Gallup Kantar i perioden fra d. 8-10. november 2019. I undersøgel-
sen har 1.042 respondenter deltaget, inviteret via e-mail fra Gallup Kantars internetpanel GallupForum. 
Mere end 45.000 personer over 14 år med bopæl i Danmark er medlem af GallupForum. Der rekrutterer 
løbende, både via telefon og internetannoncer, således at panelet dækker alle grupper af befolkningen. 
Medlemmerne af panelet er præinterviewede mht. baggrundskarakteristika, hvilket gør det muligt at stra-
tificere stikprøveudtrækningen. Spørgsmålene har indgået som del af et større spørgeskema, hvor der også 
indgår spørgsmål til andre emner. 
 
Stikprøven er dannet ved en tilfældig udvælgelse fra GallupForum, stratificeret på køn, alder, uddannelse, 
bopæl og partivalg ved folketingsvalget 2019, således at stikprøven er repræsentativ. Gallup Kantar har fo-
retaget en vejning af data, så undersøgelsen er repræsentativ i forhold til fordelingen af den danske befolk-
ning.  

2. Spørgeskema 

Spørgsmålene indeholdt i spørgeskemaet ses herunder. Deltagerne blev i alt stillet fire spørgsmål om ver-
densmålene. 
 
Spørgsmål 1: Kendskab til verdensmålene 
 
I 2015 vedtog FN’s medlemslande 17 ’verdensmål’ (også kaldet Sustainable Development Goals).  
 
I hvilken grad har du kendskab til verdensmålene? 
 
Besvares på en skala fra 0 til 10, hvor 0 = Intet kendskab, 10 = Stort kendskab. 
 
Spørgsmål 2: Umiddelbart kendskab til konkrete verdensmål 
 
Hvilke af de 17 verdensmål kan du huske? 
 
Besvares med et fritekstspørgsmål. 
 
Spørgsmål 3: Prioritering af verdensmål 
 
Med 2030-dagsordenen og de 17 verdensmål har verdens ledere forpligtet sig til en dagsorden om at udvikle 
verden i en bæredygtig retning. Det gælder fx mindre fattigdom og ulighed, mere uddannelse, innovation og 
bæredygtig brug af klodens ressourcer.  
 
Hvilke verdensmål synes du at det vigtigst at få løst? [Nedenstående liste præsenteres for respondenterne] 
  

Vi har undersøgt kend-
skabet til  
verdensmålene 

Undersøgelsen er udført 
af Gallup Kantar 

Stikprøven  
stratificeret og repræ-
sentativ  
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Vælg max 3 verdensmål: 
 

1. Afskaf fattigdom i alle dens former overalt 

2. Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug 

3. Sundhed og trivsel - at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper 

4. Kvalitetsuddannelse - sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for 
livslang læring 

5. Ligestilling mellem kønnene - styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder 

6. Rent vand og sanitet - sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt 

7. Bæredygtig energi - sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en over-
kommelig pris 

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst - at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk 
vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle 

9. Industri, innovation og infrastruktur - at bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig 
industrialisering og understøtte innovation 

10. Mindre ulighed - at reducere ulighed i og mellem lande 

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund - gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, ro-
buste og bæredygtige 

12. Ansvarligt forbrug og produktion - at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer 

13. Klimaindsats - at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser 

14. Livet på havet - at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer 

15. Livet på land - at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe 
ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet 

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner - at støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle 
adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle ni-
veauer 

17. Partnerskaber for handling - at styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne 
til at nå målene 

 
Spørgsmål 4: Relevans af verdensmål for DK/verden 
 
Hvor enig eller uenig er du i, at opstillingen af verdensmålene gør en forskel for... 
 
Spm. 4a): … Danmark? 
 
Besvarelsesmuligheder: ”Enig”, ”Overvejende enig”, ”Hverken eller”, ”Overvejende uenig”, ”Uenig”, ”Ved 
ikke”. 
 
Spm. 4b) … Verden? 
 
Besvarelsesmuligheder: ”Enig”, ”Overvejende enig”, ”Hverken eller”, ”Overvejende uenig”, ”Uenig”, ”Ved 
ikke”. 
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