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Om undersøgelsen 

 Dataindsamlingsperiode: 31.5.2012- 6.6.2012 

 Undersøgelsen er gennemført som online spørgeskema-

undersøgelse, via Analyse Danmarks befolkningspanel, 

DK-Panelet. 

 1.019 danskere i alderen 18+ har gennemført 

undersøgelsen.  

 Stikprøven er udtrukket stratificeret på køn, alder og 

region, så den afspejler befolkningssammensætningen i 

Danmark på disse parametre 

 Data er vægtet på køn, alder og region i hht. Danmarks 

Statistiks fordelinger, samt stemmeafgivelse ved seneste 

folketingsvalg jf. indenrigsministeriets fordelinger 

 Ved offentliggørelse skal Analyse Danmark A/S angives 

som kilde.  
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Summary 

 Størstedelen af respondenterne i undersøgelsen er for 

energiforliget (58 %), mens kun 9 % er imod. 

 Over halvdelen af respondenterne (57 %) synes, at de er 

velinformerede om årsagerne til omstilling til vedvarende energi, 

mod 33 % der ikke synes, de er velinformerede. 

 88 % er helt enige eller delvist enige i, at det er vigtigt at 

Danmark bliver mere uafhængig af kul, olie og gas 

 Respondenterne synes, at den vigtigste grund til at erstatte kul, 

olie og gas er, at Danmark bliver mere selvforsynende med 

energi (42 %). Den næstvigtigste grund er, at udlede færre 

drivhusgasser til gavn for klimaet (38 %) 

 38 % af respondenterne synes, at det er en god ide, at erstatte 

kul, olie og gas med vedvarende energikilder, hurtigere end i 

andre vestlige lande.  
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Summary fortsat 

 44 % af respondenterne tror, at omstillingen til vedvarende 

energi på ti års sigt vil gøre det dyrere for danskerne. 12 % tror, 

at omstillingen vil gøre det billigere. 

 76 % svarer, at de ikke ved, hvad energiforliget vil betyde for en 

gennemsnitlig husstands månedlige udgifter til energi i 2013, og 

79 % svarer ”ved ikke” til betydningen i 2020. 

 Flertallet af respondenterne (54%) finder det rimeligt, at en 

husstand skal betale et månedligt beløb for at Danmark 

erstatter kul, olie og gas med vedvarende energikilder. De fleste 

af disse mener, at beløbet skal være på kr. 50-199. 26 % mener 

ikke, at det er rimeligt, at en husstand skal betale noget 

månedligt.  

 43 % af respondenterne synes, at det er rimeligt, at danske 

husstande gennemsnitligt skal betale ca. 1.300 kr. mere om 

året  i 2020. 40 % synes det er for dyrt, mens 11 % gerne vil 

betale mere. 
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Summary fortsat 

 Størstedelen af respondenterne mener, at information og 

kampagner (68 %) er de virkemidler politikerne kan bruge, som 

er bedst til, at få dem til at opføre sig mere klimavenligt. 

 51 % mener, at det vil styrke den danske økonomi at 

gennemføre omstillingen af energisektoren hurtigere end andre 

vestlige lande. 

 Mere end 80 % af respondenterne mener, at det er en god ide, 

at der opstilles flere vindmøller. 

 Ved opstilling af vindmøllerne mener respondenterne, at det er 

vigtigst, at der tages hensyn til at de placeres så de generer 

lokale beboere mindst muligt (31 %). 
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Summary fortsat 

 57 % er helt eller delvist uenige i udsagnet "Det er i orden, at 

det bliver dyrere at køre i bil i Danmark”. 

 75 % er helt  eller delvist enige i udsagnet "Det er i orden, at det 

bliver dyrere at køre i de biler, der forurener mest” 

 37 % er helt eller delvist enige i udsagnet  "Det er i orden, at 

man fremover skal betale for, hvor man kører og hvor meget 

("roadpricing")”, mens 44 % er helt eller delvist uenige. 

 78 % er helt eller delvist enige i udsagnet "Det er i orden, at der 

stilles skrappere energi-krav til boliger, når der renoveres eller 

bygges nyt” 

 73 % er helt eller delvist enige i udsagnet "Det er i orden, at 

vores forbrug skal ændres for at beskytte klimaet" 
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Resultater 



Hvilke af følgende aviser/dagblade læser du mindst én 

gang om ugen?  

8 



Hvilke af følgende tv-kanaler ser du mindst én gang om 

ugen? 
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Er du for eller imod energiforliget? 
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Er du for eller imod energiforliget? - krydset med køn 
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Er du for eller imod energiforliget? - krydset med alder 
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Er du for eller imod energiforliget? - krydset med region 
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Er du for eller imod energiforliget? - krydset med 

uddannelse 
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Er du for eller imod energiforliget? - krydset med 

boligtype 
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Danmark skal inden 2050 benytte mere vedvarende energi 

og være mere uafhængig af kul, olie og gas. Synes du, du 

er velinformeret om årsagerne til  omstillingen til 

vedvarende energi? 
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Danmark skal inden 2050 benytte mere vedvarende energi 

og være mere uafhængig af kul, olie og gas. Synes du, du 

er velinformeret om årsagerne til  omstillingen til 

vedvarende energi? - krydset med køn 
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Danmark skal inden 2050 benytte mere vedvarende energi 

og være mere uafhængig af kul, olie og gas. Synes du, du 

er velinformeret om årsagerne til  omstillingen til 

vedvarende energi? - krydset med alder 
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Danmark skal inden 2050 benytte mere vedvarende energi 

og være mere uafhængig af kul, olie og gas. Synes du, du 

er velinformeret om årsagerne til  omstillingen til 

vedvarende energi? - krydset med uddannelse 
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Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?   

"Det er vigtigt, at Danmark bliver mere uafhængig af kul, 

olie og gas" 
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Hvad synes du, er den vigtigste grund til, at Danmark 

skal erstatte kul, olie og gas med vedvarende 

energikilder (f.eks. vind, biogas og sol)? 
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Hvad synes du, er den vigtigste grund til, at Danmark 

skal erstatte kul, olie og gas med vedvarende 

energikilder (f.eks. vind, biogas og sol)? – krydset med 

køn 
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Hvad synes du, er den vigtigste grund til, at Danmark 

skal erstatte kul, olie og gas med vedvarende 

energikilder (f.eks. vind, biogas og sol)? – krydset med 

alder 
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Hvad synes du, er den vigtigste grund til, at Danmark 

skal erstatte kul, olie og gas med vedvarende 

energikilder (f.eks. vind, biogas og sol)? – krydset med 

region 
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Synes du, at det er en god eller dårlig idé, at Danmark 

erstatter kul, olie og gas med vedvarende energikilder 

(f.eks. vind, biogas og sol) hurtigere end andre vestlige 

lande? 
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Tror du, at omstillingen til vedvarende energi på 10 års 

sigt vil gøre energien billigere eller dyrere for 

danskerne? 
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Ved du, hvad energiforliget vil betyde for en 

gennemsnitlig husstands månedlige udgifter til energi i 

2013? 
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Ved du, hvad energiforliget vil betyde for en 

gennemsnitlig husstands månedlige udgifter til energi i 

2013? – krydset med køn 
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Ved du, hvad energiforliget vil betyde for en 

gennemsnitlig husstands månedlige udgifter til energi i 

2020? 
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Ved du, hvad energiforliget vil betyde for en 

gennemsnitlig husstands månedlige udgifter til energi i 

2020? – krydset med køn 
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Hvor meget er det efter din mening rimeligt, at en 

gennemsnitlig husstand skal betale månedligt for, at 

Danmark erstatter kul, olie og gas med vedvarende 

energikilder (f.eks. vind, biogas og sol)? 
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Energiforliget indebærer, at danskernes energiregning 

stiger over nogle år. Det forventes, at en dansk husstand i 

gennemsnit skal betale ca. 1.300 kr. mere om året i 2020. 

Hvordan opfatter du den stigning? 
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Hvilke af følgende virkemidler, som politikerne kan 

bruge, tror du vil være bedst til at få dig til at opføre dig 

mere klimavenligt? 
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Tror du, at det alt i alt vil styrke eller svække den danske 

økonomi, hvis Danmark gennemfører omstillingen af 

energisektoren til vedvarende energi hurtigere end 

andre vestlige lande? 
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Energiforliget indebærer, at der skal opstilles flere 

vindmøller på havet, langs de danske kyster og på land. 

Synes du, at det er en god eller dårlig idé, at der skal 

opstilles flere vindmøller? 
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Når placeringen af vindmøllerne skal bestemmes, 

hvilket af følgende hensyn er så mest afgørende for dig? 
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Når placeringen af vindmøllerne skal bestemmes, 

hvilket af følgende hensyn er så mest afgørende for dig? 

– krydset med køn 
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Når placeringen af vindmøllerne skal bestemmes, 

hvilket af følgende hensyn er så mest afgørende for dig? 

– krydset med region 
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Når placeringen af vindmøllerne skal bestemmes, 

hvilket af følgende hensyn er så mest afgørende for dig? 

– krydset med uddannelse 
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Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? -  

"Det er i orden, at det bliver dyrere at køre i bil i 

Danmark" 
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Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? -  

"Det er i orden, at det bliver dyrere at køre i de biler, der 

forurener mest" 
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Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? -  

"Det er i orden, at man fremover skal betale for, hvor 

man kører og hvor meget ("roadpricing")" 
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Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? -  

"Det er i orden, at der stilles skrappere energi-krav til 

boliger, når der renoveres eller bygges nyt" 

43 



Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? -  

"Det er i orden, at vores forbrug skal ændres for at 

beskytte klimaet" 
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Om Analyse Danmark 

 Analyse Danmark er et dansk full-service analyseinstitut 

etableret i 1997. 

 Fokus er på høj kvalitet, stor fleksibilitet og mest mulig 

værdi for pengene. 

 Analyse Danmark kan varetage hele analyseprocessen 

fra afklaring af formålet med analysen over metodevalg 

(både kvalitative og kvantitative) til rapportering og 

anbefalinger.  

 Analyse Danmark ejes af de ledende medarbejdere. 

 Analyse Danmark er medlem af Nordic Research 

Alliance. Tilsammen har Nordic Research Alliance mere 

end 120.000 panelmedlemmer i de fem lande. 
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