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Privat forbrug
(Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.)

Mængdeindeks



Krisen

Finanskrisen – usikkerhed om banker verden over
Dyb økonomisk krise i USA – nedgangen er 

kommet over 2 år
Krise i Europa og i Danmark
Finanskrisen rammer banker og kredit – men 

pakken løser kun bankproblemet
Det store økonomiske krise er først på vej, men 

den bliver nok ikke så dyb i Danmark



Tidsånden under og efter 
krisen

De små religioners tid
– Individuelle løsninger på de store problemstillinger
– Sparsommelighed og Obama

Økonomisk nedtur skaber ændringer i tidsånden
– Fra optimalisme og substans til eskapisme:
– Den lille luksus – små forkælelser
– Æstetik i stedet for etik
– Introvert forbrug – ikke ekstrovert og demonstrativt
– Fornuft frem for overflod – den lille regnemaskine



Udviklingen 
i temperaturen



Klima som emne:
Den politiske agenda

Alle er for miljøet – CO2 er hot 
Al Gore var superstar
Det varer lige så længe som 
sidste gang - i Danmark 3-4 år

Hvor mange har købt CO2 aflad hos SAS?
Virksomhederne kan ikke

differentierer sig positivt på miljøet
Politikerne kan ikke længere vinde stemmer på miljøet
Men hvordan ender klimakonferencen i København 2009?



Interviewundersøgelse 
netop nu

Hvor stor betydning har boligens energiforbrug - alle?
40% meget stor betydning
35% stor betydning
19% en vis betydning
16% mindre og ingen

Jo ældre jo mere betydning (til 70 år), unge mindst betydning
Betydning = Penge (enlige mv.) og samvittighed (vores 

børnebørn)
Der er en bestemt gruppe yngre, der går meget op i klima i 

boligen og det store flertal gør ikke
De ønsker klimarigtig bolig, lav CO2, det rigtige udtryk og 

noget at demonstrere klimakorrektheden med



El-forbrug undersøgelse

De fleste vil gerne spare, men kender ikke deres el-
forbrug!

De unge: Godt tilfreds  med eget forbrug, forventer større 
forbrug ved etablering af familie/parcelhus. Prisen på el 
afgørende!

Børnefamilier: Tilfredse med forbruget, kender ikke 
nødvendigvis pris - frygter nedbrud i maskinparken - en 
travl hverdag med børn

Seniorer: Tilfredse med forbrug, hvis den årlige regning 
ikke stiger voldsomt. Pris meget vigtig for især enlige 
seniorer



Klima og bygninger

Der er en regulering allerede, der sikre klima-korrekte 
bygninger, når de er nybyggede

Der kommer mere pres på isolering og andre tiltag i gamle 
huse – det kan især være energisystemer, der viser sig 
at være en gunstig investering (jordvarme, solvarme, 
sol-el mv.)

Der bliver også fokus på forbruget i badeværelser og 
køkkener

Nogle udvalgte forbrugere er meget klima-bevidste
De fleste er ikke

Det er politik – forvent ikke rationelle løsninger



Fremtidens energi i huset:
Fra passivhuset til 

aktivhus



Hvem bor i lejebolig?

De unge i 20erne og begyndelse af 30erne
De enlige og de brudte familier – typisk kvinden
Ældre og ældre familier
Socialt udsatte
…og heldigvis også almindelige familier  - både 

med og uden børn



Bæredygtighed i 
lejeboligen

Det skal nogen ordne – men vi kan godt lide det
Det skal give besparelser og ikke koste ekstra
Det skal være let og uden besvær

vi orker ikke flere bekymringer
Det må godt være smart og se godt ud

(men mange steder er man ligeglad)
Det skal ordnes ved politisk regulering og ikke de 

gode viljers vilkårlighed
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