Danskerne har gang i energibesparelserne i hjemmet
Energipriserne er steget kraftigt af flere omgange det seneste års tid. Det gælder både naturgas,
brændstof og strøm, som er blevet langt dyrere, og det påvirker danskernes energiforbrug. I samarbejde
med Voxmeter har Arbejdernes Landsbank spurgt danskerne om deres energiforbrug, og 8 ud af 10
danskere svarer, at de stigende energipriser i varierende grad har påvirket deres forbrug af energi.
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Undersøgelsen viser, at 82% af danskerne i mindre eller højere grad er påvirket på deres
energiforbrug som følge af de højere energipriser. Kun 14% svarer, at de ikke er påvirket. 8 ud af 10
danskere har altså i en eller anden grad været påvirket på deres energiforbrug som følge af de
stigende energipriser (figur 1).
Priserne på energi er også steget ganske kraftigt det seneste år, så det giver god mening, at
danskerne tænker over deres energiforbrug. Ifølge forbrugerprisindekset så er naturgas, strøm og
brændstof steget med henholdsvis 120%, 61% og 42% i forhold til samme tid sidste år. I tillæg er
også fødevarepriserne også begyndt at tikke op, og en gennemsnitlig børnefamilie skal dermed
have mere end 32.000 kr. ekstra op af lommen for at købe det samme som for 1 år siden.
Undersøgelsen viser også, at danskerne tænker over at spare på energien. Vi har spurgt hvilke
energibesparelser danskerne har foretaget inden for de seneste 6 måneder, og højdespringeren
med 57% er, at man slukker for det lys man ikke bruger. 41% angiver, at de har skruet ned for
varmen, mens 35% svarer, at de tørrer tøj uden brug af tørretumbler og at de oftere slukker for elapparater, som de ikke bruger (figur 2). Kun 14% svarer, at de ikke har foretaget nogle af de
oplistede energibesparelser.
Danskerne har set over en bred kam taget energibesparelserne i brug i hjemmet. Og udover at det
er godt for pengepungen – særligt i en tid, hvor energien er blevet mærkbart dyrere – så er
besparelser på energien også godt for miljøet. Vi ved dog fra tidligere undersøgelser, at det der
virkelig rykker, når danskerne skal spare på fx energi er, at det kan mærkes på pengepungen.
Undersøgelsen viser dog også, at der er rigtig mange danskere som ikke har gang i
energibesparelserne, og der derfor er et stort potentiale for yderligere energibesparelser i
hjemmet. Godt nok angiver 57%, at de slukker for det lys, som de ikke bruger, men det betyder
omvendt, at 43% ikke gør det. Og det illustrerer meget godt, at der fortsat er et uudnyttet
potentiale for energibesparelser (figur 2).

Se figurer på næste side.
Om spørgeskemaundersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført af Voxmeter for Arbejdernes Landsbank. Besvarelserne er indsamlet i
perioden 4. – 10. juni 2022. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse ved brug af
Voxmeters CAWI-system. I undersøgelsen er 1.003 blevet spurgt og er repræsentativ for den danske
befolkning over 18 år.
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Figur 1. I hvilken grad har de stigende energipriser påvirket dit forbrug af energi?
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Anm.: 3% har svaret ved ikke.
Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Voxmeter.

Figur 2. Hvilke af følgende energibesparelser har du foretaget inden for de seneste 6 måneder?
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Anm.: 2% har svaret ved ikke. Det har været muligt at angive flere svar.
Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Voxmeter.
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Redaktion: Privatøkonom Brian Friis Helmer, telefon 38 48 45 55, mail: BF@al-bank.dk. Analysen er 29. juni 2022.
Dette materiale er udarbejdet af Arbejdernes Landsbank, som generel information. Anbefalinger skal ikke opfattes som hverken tilbud om eller
opfordring til køb eller salg af de pågældende papirer, tjenesteydelser mv. eller som investeringsrådgivning. Materialet er alene udarbejdet på basis
af offentligt tilgængeligt materiale. Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at materialet er korrekt og retvisende. Banken påtager sig intet ansvar
for materialets nøjagtighed eller fuldkommenhed. De oplysninger, der er anført, kan have ændret sig i forhold til produktionstidspunktet, ligesom
informationen ikke tager udgangspunkt i eller er tilpasset nogen kunders personlige forhold. Derfor opfordrer vi dig til at indhente yderligere og/eller
opdateret information i banken. Arbejdernes Landsbank samt medarbejdere i banken kan have positioner i eller foretage køb eller salg mv. af de
værdipapirer, som er omtalt.
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