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Om undersøgelsen

Undersøgelsen gennemføres via online interviews (CAWI) ved rekruttering i Kantar Gallups eget 

panel - GallupForum
Metode

Målgruppen er den danske befolkning over 18 årMålgruppe

Der er gennemført interview i ugerne 42 og 43 (fra. d. 16/10 – 23/10 2019)
Timing af 

interview

Der er gennemført i alt 2.040 interview i perioden
Antal 

interview

Undersøgelsen er gennemført for at give et repræsentativt billede af den danske befolkning 

Undersøgelsen er derfor stratificeret og vejet på køn, alder, landsdel og uddannelse

Data-

behandling

Danskernes viden om bæredygtighed generelt og i forbindelse med boligen

Deres interesser, adfærd og barrierer i forbindelse med bæredygtighed
Formål



Undersøgelsens opbygning

Generelt om vidensniveau, prioritering og interesse

Undersøgelsen indledes med at kortlægge danskernes spontane vidensniveau samt deres 
vidensniveau både selvevalueret og faktuelt.

Efterfølgende perspektiveres bæredygtighed.

Bæredygtighed i boligen

Der fokuseres derefter på selve boligen; interesse i at leve bæredygtigt i sin bolig, overordnet 
adfærd og adfærd på udvalgte områder (Trade-off analyse), villighed og aversion i forhold til 
adfærdsændringer i boligen, vidensniveau på enkeltområder og interesse for øget viden.

Segmentering

Der er identificeret 4 segmenter ud fra viden, interesser og adfærd.



Indsigter

▪ Der er høj interesse for bæredygtighed generelt og i boligen. 

▪ Danskerne vurderer, at ”energiforsyning”, ”levetid og genanvendelse” samt ”adfærd i 

hjemmet” er de områder, som er vigtigst at fokusere på. 

▪ Hverdagstingene ”Affaldssortere grundigt” og ”Spare på vandet” er de områder, hvor 

danskerne er mest villige til at ændre adfærd. 

▪ ”Bo på mindre areal” og ”Skrue ned for varmen” er de områder, hvor danskerne er mindst 

villige til at ændre adfærd. 

▪ De største barrierer for at leve bæredygtig i boligen er ”de økonomiske omkostninger” og 

”manglende viden”. 
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1

Generelt om bæredygtighed



Bæredygtighed forbindes med genanvendelse og det at passe på 
ressourcerne

Q1. Hvad betyder bæredygtighed for dig? Notér alt hvad du ved om og forbinder med bæredygtighed 

Base: Alle n=2040

22%

22%

15%

14%
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10%

7%

6%

6%

6%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

3%

2%

2%

3%

 Genbrug / genplantet / Brug ting længere / reparer / reproduktion / Genanvendelse

 Ressourcer / ressource neutralt / passe på ressourcer / Ressourcespild / Forbrug / Madspild

 Miljø / Miljørigtigt / Miljøvenligt / Undgå belastning af miljøet

 Passe på jorden / Omtanke / Hensyn / Ansvar / Fremtidige generationer / Fremtid

 Forsvarlig produktion / undgå giftstoffer / Genanvendelige materialer / Landbrug / Fossile brændstoffer /…

 Natur / Fældning af regnskoven / Biodiversitet / Planter / Dyr

 Klima / Klimavenligt

 Negativ / Nytter ikke noget / Ikke relevant

 Økologi

 CO2-udledning / Forurening

 Bæredygtighed

 Affaldssortering / Genanvendelse af affald

 Transport / Tage cyklen / Kollektiv trafik / Eltransport / Flyve / Brændstofforbrug

 Fødevarer / Spise vegetarisk / Kød

 Vedvarende energikilder / Energi fra vindmøller / Grøn energi / Solenergi / Vind

 Strøm / Energi / Spar på lys / Energiforbrug / LED pære

 Plastik / Produkters emballage / Plastikposer

 Handle lokalt / Lokale produkter / Spis årstidsbestemt / Selvforsynende

 Vand / Varme

 Møbler / Tøj

 Noget med bolig / Isolering / Udnytte arealplads bedre

 Andet (Selvforsyning, grønne initiativer, økonomi)
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Viden om bæredygtighed er gennemsnitlig, mens interessen 
for emnet er høj

Q2. Tror du at du ved mere eller mindre om bæredygtighed end den ”gennemsnitlige dansker”?

Q5. I hvilken grad interesserer du dig for bæredygtighed generelt?

Base: Alle n=2040

7%

3%

37%

17%

40%

64%

12%

10%

4%

6%

Interesse

Viden

 Meget høj grad  Høj grad  Hverken/eller  Mindre grad  Overhovedet ikke
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Flest synes, at bæredygtighed handler om at udnytte vores 
ressourcer bedre

Q3. Hvilke af disse udsagn, vurderer du, ud fra din nuværende viden om bæredygtighed, er korrekte?

Base: Alle n=2040

82%

66%

66%

17%

15%

15%

5%

4%

 Bæredygtighed handler bl.a. om at udnytte vores ressourcer bedre

 Bæredygtighed handler bl.a. om at nedbringe den samlede CO2-udledning

 Bæredygtighed handler bl.a. om at vedligeholde materialer og tænke lang levetid

 Bæredygtighed er bl.a. det samme som økologi

 Bæredygtighed handler bl.a. om at optimere og udnytte arealer i boligen bedre

 Bæredygtighed handler om kun at bruge genbrug

 Bæredygtighed handler bl.a. om at bygge nyt, da gammelt er en forbrugssynder

 Bæredygtighed handler bl.a. om at skifte til nyt i stedet for at reparere
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Grønne søjler: 

korrekte svar

Røde søjler: 

Ukorrekte 

svar



Energiforsyning vurderes til at være vigtigst i forhold til at leve 
bæredygtigt

Q4. Man kan leve bæredygtigt på mange måder. Hvilke af nedenstående områder mener du er vigtigst at fokusere på? Markér de tre vigtigste områder

Base: Alle n=2040

52%

46%

43%

39%

36%

26%

16%

7%

2%

2%

1%

 Energiforsyning (fx benytte vedvarende energikilder)

 Levetid og genanvendelse (fx øge produkters levetid, køb/salg brugt, genanvend materialer)

 Adfærd i hjemmet (fx spar på el, vand, varme, affaldssorter)

 Transport (fx færre flyrejser, offentlig transport, cykel, bilvalg og kørsel)

 Forbrug i hjemmet (fx mindre plastik, reparer el-artikler, mindre kemi)

 Fødevarer (fx spis mindre kød, flere grøntsager, lokale varer)

 Boligen (fx bæredygtige materialer, isolere)

 Sundhed (fx bedre indeklima, brug af miljømærkninger)

 Bo mindre, optimerer arealer (fx flytte i en mindre bolig eller udleje)

 Ingen af disse

 Andet
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Bæredygtighed i boligen

2



Interessen for, hvordan man kan leve bæredygtigt i sin bolig, er på højde med den generelle interesse for 
bæredygtighed. Næsten en tredjedel af danskerne synes, at de lever mere bæredygtigt end gennemsnittet.

Q6. I hvilken grad interesserer du dig for, hvordan man kan leve mere bæredygtigt i sin bolig?

Q7. Hvis du sammenligner dig selv med en gennemsnitlig dansker, i hvilken grad vurderer du så, du selv lever bæredygtigt i din bolig i hverdagen?

Base: Alle n=2040

6%

2%

38%

29%

39%

56%

13%

11%

4%

2%

Interesse

Adfærd

 Meget højere grad bæredygtigt  Højere grad bæredygtigt  Hverken/eller

 Mindre grad bæredygtigt  Meget mindre grad bæredygtigt
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Struktur af områder inden for bæredygtighed

Spare på vandet (fx korte bade)

Skrue ned for varmen

Affaldssortere grundigt

Udskifte vinduer og døre

Isolere / efterisolere vægge, gulve eller loft

Tage bæredygtige materialevalg til min bolig

Vælge miljømærker / ordninger af bygningsmaterialer

Bruge genbrugsmaterialer

Tilvælge vedvarende energikilder (sol, vind, jord)

Vedligeholde og øge levetiden på 

bygningsmaterialer, hårde hvidevarer m.v.

Reparere bygningsmaterialer, hårde hvidevarer 

m.v. i stedet for at købe nyt

Vælge at bo mindre og/eller optimere 

arealer

Dagligdagen Energi investeringer

MaterialevalgVedligehold 

og reparation

Areal

Områderne er blevet inddelt på baggrund

af en faktoranalyse lavet på Q9
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”Tilvalgt vedvarende energikilder” og ”Affaldssorteret grundigt” 
har de største nytteværdier 

Q8. Hvilke af nedenstående ting har du gjort mest og mindst af i din bolig, for at leve mere bæredygtigt 

Base: Alle n=2040

52

38

73

73

45

44

34

63

45

62

50
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Sparet på vandet (fx korte bade)

Skruet ned for varmen

Affaldssorteret grundigt

Tilvalgt vedvarende energikilder (sol, vind, jord)

Taget bæredygtige materialevalg til min bolig

Brugt genbrugsmaterialer

Valgt miljømærker / ordninger af bygningsmaterialer

Isoleret / efterisoleret vægge, gulve eller loft

Udskiftet vinduer og døre

Vedligeholdt og øget levetiden på bygningsmaterialer, hårde hvidevarer mv

Repareret bygningsmaterialer, hårde hvidevarer mv. i stedet for at købe nyt

Valgt at bo mindre og/eller optimeret arealer
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Trade-off analyse: 

Respondenterne 

vælger én ”gjort 

mindst” og én ”gjort 

mest” ud fra 

kombinationer i 

stimuli-kort 



Villigheden til at ændre adfærd i forhold til at ”bo mindre” er begrænset, 
mens der er størst villighed for ”affaldssortering” og det at ”spare på 
vandet”

Q9. På hvilke af disse områder vil du være villig til at ændre adfærd, for fremadrettet at leve mere bæredygtigt i din bolig? Markér også de ting, du allerede gør i dag.

Base: Alle n=2040

59%

45%

76%

46%

31%

36%

26%

44%

41%

43%

38%

13%

 Spare på vandet (fx korte bade)

 Skrue ned for varmen

 Affaldssortere grundigt

 Tilvælge vedvarende energikilder (sol, vind, jord)

 Tage bæredygtige materialevalg til min bolig

 Bruge genbrugsmaterialer

 Vælge miljømærker / ordninger af bygningsmaterialer

 Isolere / efterisolere vægge, gulve eller loft

 Udskifte vinduer og døre

 Vedligeholde og øge levetiden på bygningsmaterialer, hårde hvidevarer mv.

 Reparere bygningsmaterialer, hårde hvidevarer mv. i stedet for at købe nyt

 Vælge at bo mindre og/eller optimeret arealer
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Danskerne vil have sværest ved at vælge at ”bo mindre og/eller
optimeret arealer” og ”skrue ned for varmen”

Q10. På hvilke af disse områder vil du have sværest ved - eller være mindst villig til - at ændre adfærd, for fremadrettet at leve mere bæredygtigt i din bolig?

Base: Alle n=2040

20%

30%

9%

15%

11%

13%

13%

15%

16%

10%

16%

46%

Spare på vandet (fx korte bade)

Skrue ned for varmen

Affaldssortere grundigt

Tilvælge vedvarende energikilder (sol, vind, jord)

Tage bæredygtige materialevalg til min bolig

Bruge genbrugsmaterialer

Vælge miljømærker / ordninger af bygningsmaterialer

Isolere / efterisolere vægge, gulve eller loft

Udskifte vinduer og døre

Vedligeholde og øge levetiden på bygningsmaterialer, hårde hvidevarer mv.

Reparere bygningsmaterialer, hårde hvidevarer mv. i stedet for at købe nyt

Vælge at bo mindre og/eller optimeret arealer
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Mindre modstand i 

forhold til materialevalg, 

energiinvesteringer og 

vedligeholdelse



De største barrierer for at leve bæredygtigt i boligen er ”pris” og 
”manglende viden”

Q11. Hvad afholder dig fra at leve mere bæredygtigt i din bolig end du gør i dag? Markér op til tre ting som afholder dig:

Base: Alle n=2040

26%

23%

17%

13%

10%

10%

9%

9%

8%

5%

14%

15%

9%

 Bæredygtige tiltag er for dyre

 Manglende viden om hvad jeg bør gøre

 Bekvemmelighed / ønsker ikke besværet

 Kan ikke overskue det

 Jeg glemmer det

 Tror ikke det hjælper noget

 Har ingen personlig vinding ved det

 Har for lidt tid

 Manglende viden om vigtigheden

 Det er ikke i fokus i min omgangskreds

Ingen barrierer – jeg lever ret bæredygtigt i min bolig

 Andet, notér

 Ved ikke
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Barrierer ved at leve mere bæredygtigt i boligen: Andet – notér 

Q11. Hvad afholder dig fra at leve mere bæredygtigt i din bolig end du gør i dag? Markér op til tre ting som afholder dig:

Base: Alle n=2040

Baseret på 314 respondenter som har svaret “andet notér”
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Den nuværende viden er størst i forhold til ”affaldssortering”, 
”spare på vandet” og ”skrue ned for varmen”

Q12. På nogle områder oplever du måske, du har stor viden om, hvad du selv kan gøre og hvorfor det er vigtigt du gør det, og på andre områder kan det være modsat. Markér nu de områder, hvor du oplever at du 

har tilstrækkelig viden om, hvordan man bedst agerer

Base: Alle n=2040

61%

52%

65%

38%

16%

28%

16%

36%

37%

25%

23%

14%

 Spare på vandet (fx korte bade)

 Skrue ned for varmen

 Affaldssortere grundigt

 Tilvælge vedvarende energikilder (sol, vind, jord)

 Tage bæredygtige materialevalg til min bolig

 Bruge genbrugsmaterialer

 Vælge miljømærker / ordninger af bygningsmaterialer

 Isolere / efterisolere vægge, gulve eller loft

 Udskifte vinduer og døre

 Vedligeholde og øge levetiden på bygningsmaterialer, hårde hvidevarer mv.

 Reparere bygningsmaterialer, hårde hvidevarer mv. i stedet for at købe nyt

 Vælge at bo mindre og/eller optimeret arealer
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Der er behov for øget viden omkring ”materialevalg” samt 
”vedligehold og reparation”

Q13. På hvilke områder ville du være interesseret i at få øget viden om, hvordan man bedst agerer hensigtsmæssigt og hvilke konsekvenser det har for bæredygtighed.

Base: Alle n=2040

9%

8%

16%

26%

27%

18%

24%

17%

11%

24%

23%

11%

 Spare på vandet (fx korte bade)

 Skrue ned for varmen

 Affaldssortere grundigt

 Tilvælge vedvarende energikilder (sol, vind, jord)

 Tage bæredygtige materialevalg til min bolig

 Bruge genbrugsmaterialer

 Vælge miljømærker / ordninger af bygningsmaterialer

 Isolere / efterisolere vægge, gulve eller loft

 Udskifte vinduer og døre

 Vedligeholde og øge levetiden på bygningsmaterialer, hårde hvidevarer mv.

 Reparere bygningsmaterialer, hårde hvidevarer mv. i stedet for at købe nyt

 Vælge at bo mindre og/eller optimeret arealer
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20%

30%

9%

15%

11%

13%

13%

15%

16%

10%

16%

46%

9%

8%

16%

26%

27%

18%

24%

17%

11%

24%

23%

11%

 Spare på vandet (fx korte bade)

 Skrue ned for varmen

 Affaldssortere grundigt

 Tilvælge vedvarende energikilder (sol, vind, jord)

 Tage bæredygtige materialevalg til min bolig

 Bruge genbrugsmaterialer

 Vælge miljømærker / ordninger af bygningsmaterialer

 Isolere / efterisolere vægge, gulve eller loft

 Udskifte vinduer og døre

 Vedligeholde og øge levetiden på bygningsmaterialer, hårde hvidevarer mv.

 Reparere bygningsmaterialer, hårde hvidevarer mv. i stedet for at købe nyt

 Vælge at bo mindre og/eller optimeret arealer

 Svære områder  Interesse for øget viden

Der er ikke interesse for øget viden inden for de områder, hvor danskerne er mindst villige til at ændre 
adfærd. Barriererne i forhold til ”materialevalg” er relativt lave, og interessen for øget viden er høj.

Q10. På hvilke af disse områder vil du have sværest ved - eller være mindst villig til - at ændre adfærd, for fremadrettet at leve mere bæredygtigt i din bolig?

Q13. På hvilke områder ville du være interesseret i at få øget viden om, hvordan man bedst agerer hensigtsmæssigt og hvilke konsekvenser det har for bæredygtighed.

Base: Alle n=2040
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Segmentering

3



Segmentering – spørgsmål benyttet til inddeling

Opfattet viden Opfattet interesse Opfattet adfærd

Tror du, at du ved mere eller 

mindre om bæredygtighed end 

den ”gennemsnitlige dansker”?

I hvilken grad interesserer du 

dig for bæredygtighed 

generelt?

I hvilken grad interesserer du 

dig for, hvordan man kan leve 

mere bæredygtigt i sin bolig?

Hvis du sammenligner dig selv 

med en gennemsnitlig dansker, 

i hvilken grad vurderer du så, 

du selv lever bæredygtigt i din 

bolig i hverdagen?

Segmentering er at opdele personer i grupper med samme behov, adfærd og holdninger. Ideen med segmentering er, at man kan koncentrere sine aktiviteter mod 

udvalgte grupper frem for hele markedet. Det er muligt at tage udgangspunkt i forskellige kriterier, når man segmenterer markedet. Til at inddele danskerne er 

nedenstående spørgsmål benyttet: 
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Segmentering
Høj opfattet viden

Høj opfattet interesse

11%

37%

9%

43%

Høj opfattet adfærd

Medium opfattet adfærd

Lav opfattet adfærd

De grønne

”Engager mig”
De ligeglade

De uinteresserede
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