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Danskerne vil have vækst

Størstedelen vil have
økonomisk vækst



Danskerne vil have vækst og bedre produktionsvilkår for erhvervslivet
viser en ny undersøgelse.



Tre ud af fire danskere mener, at økonomisk vækst bør være et mål for
Danmark. Heraf mener 31 pct. det ”i meget høj grad”.



70 pct. af danskerne mener, at staten bør sikre erhvervslivet bedre
produktionsvilkår. Heraf mener 25 pct. det ”i meget høj grad”.



Især blå bloks vælgere mener, at staten bør sikre mere vækst og bedre
produktionsvilkår.

Danskerne vil have vækst
Bør økonomisk vækst være et mål for Danmark? Og bør staten sikre
erhvervslivet bedre produktionsvilkår? Det har Norstat på vegne af Landbrug
& Fødevarer spurgt danskerne om i en ny undersøgelse.
Hele 76 pct. af danskerne mener, at økonomisk vækst bør være et mål for
Danmark. Heraf mener 31 pct., at økonomisk vækst ”i meget høj grad” bør
være et mål, mens 45 pct. mener det ”i nogen grad”. Kun 3 pct. af
danskerne mener slet ikke, at økonomisk vækst bør være et mål for
Danmark.
Figur 1: I hvor høj grad mener du, at økonomisk vækst bør være et mål for
Danmark?
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Kilde: Landbrug & Fødevarer på baggrund af tal fra Norstat, 2016 (base 1028 personer). Spørgsmål: I
hvor høj grad mener du, at økonomisk vækst bør være et mål for Danmark?

Flertallet af danskere på tværs af køn, alder og uddannelsesniveau er enige
om, at økonomisk vækst bør være et mål for Danmark. Uanset om vi kigger
på tværs af køn, alder og uddannelsesniveau, men også på tværs af de fem
regioner er fordelingen af svarene næsten ens.
Det er måske ikke så overraskende, at der er stor enighed om at økonomisk
vækst er et vigtigt mål for Danmark. Økonomisk vækst er afgørende for, at vi
i fremtiden kan have et samfund med alt det, vi nok alle sammen gerne vil
have; velfærd, skoler og hospitaler i verdensklasse, og økonomisk tryghed
for os selv og vores børn.
Især indkomstgruppen
over 900.000 kr. mener,
at økonomisk vækst bør
være et mål for DK

Der er dog en forskel, når man ser på forskellige indkomstgruppers holdning
til vækst. Til spørgsmålet ”I hvor høj grad mener du, at økonomisk vækst bør
være et mål for Danmark?” svarede 29 pct. af danskerne i indkomstgruppen
0-299.000 kr., at vækst ”i meget høj grad” bør være et mål for Danmark,
mens 42 pct. af de danskere, som har en indkomst over 900.000 kr. svarede
”i meget høj grad”. Der er blandt danskerne en bred opbakning til at vækst
er vigtigt, men der ses dog en sammenhæng mellem højere indkomst og
øget fokus på vækst.
Figur 2: Andel der har svaret, at økonomisk vækst ”i meget høj grad” bør
være et mål for Danmark? – fordelt på indkomst (i kr.)
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Kilde: Landbrug & Fødevarer på baggrund af tal fra Norstat, 2016 base: 0-299.999 (202 pers.), 300.000599.999 (316 pers.), 600.000-899.999 (235 pers.), over 900.000 (103 pers.). Spørgsmål: I hvor høj grad
mener du, at økonomisk vækst bør være et mål for Danmark?

Blå bloks vælgere er
mere fokuserede på
vækst

Et andet område, hvor der er en signifikant forskel i holdningen til vækst hos
danskerne er i forhold til deres politiske ståsted. For vælgere, der har
indikeret, at de stemmer på rød blok, mener 72 pct., at økonomisk vækst bør
være et mål, mens det gælder for 87 pct. af blå bloks vælgere. Forskellen
opstår især, når man ser på, hvor mange der mener, at vækst ”i meget høj
grad” bør være et mål. For rød bloks vælgere svarer 25 pct., at de mener
økonomisk vækst i meget høj grad bør være et mål for Danmark, mens det
for blå bloks vælgere er 46 pct.
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Figur 3: I hvor høj grad mener du, at økonomisk vækst bør være et mål for
Danmark? – fordelt på politisk holdning
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Kilde: Landbrug & Fødevarer på baggrund af tal fra Norstat, 2016. Base ”rød blok” S, SF, R, Ø, Å (476
pers.), base ”blå blok” V, K, LA, DF, KD (332 pers.). Spørgsmål: I hvor høj grad mener du, at økonomisk
vækst bør være et mål for Danmark?

Erhvervslivet skal have bedre produktionsvilkår
Syv ud af ti danskere mener, at staten bør sikre erhvervslivet bedre
produktionsvilkår. Hver fjerde dansker mener endda, at staten ”i meget høj
grad” bør sikre erhvervslivet bedre produktionsvilkår. Kun 3 pct. mener, at
staten slet ikke bør sikre erhvervslivet bedre produktionsvilkår.
Figur 4: I hvor høj grad mener du, at staten bør sikre erhvervslivet bedre
produktionsvilkår?
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Kilde: Landbrug & Fødevarer på baggrund af tal fra Norstat, 2016 (base 1028 pers.). Spørgsmål: I hvor
høj grad mener du, at staten bør sikre erhvervslivet bedre produktionsvilkår?
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Når vi kigger på tværs af køn, alder, uddannelsesniveau og region er der
næsten ingen forskel i holdningen til erhvervslivets produktionsvilkår. Der er
bred opbakning til at erhvervslivet bør have bedre produktionsvilkår.
Der er dog igen forskelle, når man ser i forhold til indkomst og politisk
holdning. For danskere med en indkomst over 900.000 kr. mener 81 pct., at
staten bør sikre erhvervslivet bedre produktionsvilkår, hvor 64 pct. af
danskere i indkomstgruppen 0-299.999 kr. mener det samme. Det er især
danskere med høje indkomster, som ofte svarer ”i meget høj grad”.
Figur 5: I hvor høj grad mener du, at staten bør sikre erhvervslivet bedre
produktionsvilkår? – fordelt på indkomst (i kr.)
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Kilde: Landbrug & Fødevarer på baggrund af tal fra Norstat maj 2016 base: 0-299.999 (202 pers.),
300.000-599.999 (316 pers.), 600.000-899.999 (235 pers.), over 900.000 (103 pers.). Spørgsmål: I hvor
høj grad mener du, at staten bør sikre erhvervslivet bedre produktionsvilkår?

Fordelt efter politisk holdning er der også forskel. Blandt blå bloks vælgere,
mener hele 87 pct. at staten bør sikre erhvervslivet bedre produktionsvilkår.
For rød blok er tallet 63 pct. Forskellen imellem de to blokke kommer af,
hvor mange, der har svaret ”i meget høj grad”. For blå bloks vælgere var det
38 pct., mens det hos rød bloks vælgere kun var 16 pct. Samlet er flertallet
af danskerne uanset politisk tilhørsforhold enige om, at staten bør sikre
erhvervslivet bedre produktionsvilkår.
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Figur 5: I hvor høj grad mener du, at staten bør sikre erhvervslivet bedre
produktionsvilkår? – efter politisk holdning
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Kilde: Landbrug & Fødevarer på baggrund af tal fra Norstat, 2016. Base ”rød blok” S, SF, R, Ø, Å (476
pers.), base ”blå blok” V, K, LA, DF, KD (332 pers.). Spørgsmål: I hvor høj grad mener du, at staten bør
sikre erhvervslivet bedre produktionsvilkår?

Konklusion
Danmark er blevet et lavvækstland, men danskerne vil gerne have vækst og
mener, at der bør være fokus på at få vækst i Danmark.
Landbrug & Fødevarer har fremlagt en 2025-plan, der har som målsætning
at få væksten tilbage i Danmark bl.a. via tiltag, der kan skabe bedre
produktionsvilkår for de danske virksomheder. Planen hedder Vejen ud af
vækstkrisen.

Metode:
Data er indsamlet af Norstat for Landbrug & Fødevarer blandt 1028
repræsentativt udvalgte danskere.
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