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1. De grundlæggende teknologiske 
forudsætninger for at registrere, 
databehandle og vise forbruget ofte over for 
beboerne kan konkluderes tilstede. 
 

2. En indsats med henblik på synliggørelse af 
energiforbruget giver mulighed for at 
reducere energiforbruget via en koordineret 
indsats.   
 

3. Alle tre cases viser klar reduktion i forbruget . 
 

4. Når der arbejdes med at påvirke folks 
forbrug, kan dette ikke isoleres til de tekniske 
elementer, beboernes individuelle 
motivation, valg, eller udelukkende de 
sociale parametre. Derimod er det vigtigt at 
se alle disse ting i en større sammenhæng, 
som alle må bringes i spil med henblik på at 
påvirke forbruget.  





1. De uinteresserede - dem, der betaler regningen 
uden yderligere refleksion.  

 
2. De tilfredse og status quo-orienterede - dem, der 
synes, at de er gode som de er.  
 
3. De nysgerrige – dem der vil ændre sig, og  godt 
kunne tænke sig en mere let forstålig regning, samt 
en hyppigere forbrugsinformation m.v.  



= Adfærden er vigtigt! 

=Individuel afregning og økonomi  
er vigtigt! 

= Eksisterende varmefordelings- 
regnskaber er ikke gode nok til at  
påvirke adfærden! 

= Løsningen ligger hos både beboeren  
og administrator! 

= Vi påvirker beboernes praksisser og  
hverdag, og skal derfor forstå den! 



Barrierer – ved synliggørelse:  

1. Beboerne ikke ser en nødvendighed 
for at ændre deres praksis, da der er en 
generel oplevelse af, at de ikke fråser 
eller har et højt forbrug.  

2. Beboerne ser forbrug af vand og 
varme som en naturlig og nødvendig 
forudsætning for deres dagligdag og 
tilværelse.  

3. Infrastrukturen ikke understøtter 
hensigtsmæssig adfærd – men direkte 
opfordrer til uhensigtsmæssig adfærd og 
forbrug.  

4. En stor motiverende faktor for nogle er 
individuel forbrugsafregning - det økonomiske 
incitament. Øget synliggørelse kan ikke 
forventes at resultere i reduktioner i forbruget i 
samme størrelsesorden. 

5. Beboerne anser sig selv for værende normale 
og deres forbrug i den lave ende.  

6. Beboerne tager ikke af sig selv initiativ til at 
opsøge hjælp eller viden  



Barrierer – ved synliggørelse:  
7. Ikke alle beboerne har et vidensniveau, der 
gør dem i stand til at agere på visningen og 
synliggørelsen.  

8. Synliggørelse bliver ikke en del af den 
daglige praksis og rutiner, men kræver en 
indsats af beboeren, f.eks. password, hente en 
app, tabletten skal tændes m.v.  

9. Det er økonomien, der er det interessante 
for beboeren - hvad koster det?!  

10. Aconto er sat i forhold til det historiske 
individuelle forbrug og ofte reguleret, så 
beboeren får penge retur.  

11. Boligens grundlæggende infrastruktur ejes 
af boligorganisationen.  

12. Nogle beboere agerer anderledes end 
forventet på informationen.  

13. Sammenligningsgrundlaget og grafer m.v. 
er uklart for nogle beboere.  



Undersøgte  
virkemiddel 



 
 

  

 
 

 

BJ Fogg´s teori ”Gamification og forførende design” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MOTIVATION 

(Intern/ekstern) 

Brugerens 

Knappe ressourcer 
Kundskaber, indblik, akut viden,  

tid, penge, fysik, intelligenser, 

mental tilstand 

Svært at udføre Let at udføre 

Høj motivation 

Lav motivation 

Trigger succes 

 

Trigger fiasko 

 



Det virker når … 
• Bygningen har en tilpas energistandarden.  

 
• Beboerne er kompetente og motiverede. 
 
• Synliggørelsen indgår i den daglige praksis. 
 
• Synliggørelsen er meget nem at forstå.  

 
• Boligadministrator overvåger lejemålene og 

proaktivt informere/understøtte beboerne.  
 

• Synliggørelsen fortælle beboerne om 
forbruget er højt eller lavt. Der bør gives en 
alarm ved indikation af spild eller lignende. 



Vejen videre … 
- Vi mangler fokus på mennesker i stedet for teknik! 
 
- Vi tænker for simpelt og lineært. 
  
– synliggørelse giver ikke nødvendigvis en ændring  
i forbruget. 
 
- Vi tager udgangspunkt i det eksisterende  
fx vandmålere og varmefordelingsmålere!  
Vi mangler at gå nye veje – fx fokus på komfort, indeklima 
 
- Vi ved økonomien er vigtig og den væsentligste  
Parametre, men vi kommunikerer i kWh og M3! 
 
- Digitalisering giver helt nye muligheder – vi bør tænke i  
værdikæder og med kunden i fokus 
 
- Prisen skal ned – ift. det individuelle fordelingsregnskab 
 



Vejen videre … 
- Vi har kun gennemført små forsøg – 20 – 60 boliger. Der bør gennemføres større test af mere 

gennemarbejdede koncepter, mere evidens efterlyses 
 
- Teknikken er stadigvæk i sin vorden og skal hjælpes videre 

 
- Vi bør gennemføre forsøg der går helt nye veje – med beboeren i centrum i stedet for teknikken, eller 
leverandøren 
 
- Der bør ses på lovgivningen – nye metoder og muligheder bør testes 

 
- Varmefordelingsmåling i et aktiv/passivhus giver ikke mening 

 
- Der bør ses holistisk på opgaven – energistyring, energimærkning og individuelfordeling m.v. smelter 

sammen 
 
- Sektoren bruger hundredvis af millioner på individuelle fordelingsregnskaber – hvad får vi for pengene, 

hvis vi investerer mere i synliggørelse? 
 
- Vi bør analysere andre virkemidler og tilgange – nudging, automatisering m.v. 

 
- Vi bør drøfte og udføre forsøg, hvor der er fokus på hvad der er udlejers kontra lejers ansvar. Er det 

udlejer der skal have en større rolle? Hvad er beboerens spillerum egentligt ift. fremløbstemperatur og 
lavenergivinduer! 

 
- Det er nu vi skal investere og nu vi skal beslutte os! 
 
 


