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LÆSEVEJLEDNING
Da arbejdet med målgruppeanalysen blev påbegyndt, var vi på et meget tidligt stadie i den 
konceptuelle udvikling af SPAR ENERGI. 
ses som en delvis syntese af den viden der vil blive gennemgået i denne rapport
og fortolkningsafsnit. Endelig kommer de endelige konklusioner, som reelt vil kunne inddrages i 
kravspecifikationen af SPAR ENERGI

Vi er gået systematisk frem hvilket afspejler sig i rapporten opbygning: (1) overblik på fo
mellem valgte målgruppe (segmentering), eksisterende viden (2) teori og (3) metode. Det 
omfattende (4) analyse- og fortolkning
og reliabilitet. Rapporten afsluttes med en (6) konklussion, hv
ENERGI-konceptet også opridses.
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achelor som lærer, kommer fra en stilling som IT vejleder i Københavns Kommune. 
Pt. ansat som hos Snitker & Co som brugervenlighedsassistent. Har altid interesseret sig for 
samspillet mellem menneske og teknik. 

ÆSEVEJLEDNING 
Da arbejdet med målgruppeanalysen blev påbegyndt, var vi på et meget tidligt stadie i den 
konceptuelle udvikling af SPAR ENERGI. SPAR ENERGI-prototype-applikationen skal derfor 
ses som en delvis syntese af den viden der vil blive gennemgået i denne rapport
og fortolkningsafsnit. Endelig kommer de endelige konklusioner, som reelt vil kunne inddrages i 
kravspecifikationen af SPAR ENERGI-applikationen. 

Vi er gået systematisk frem hvilket afspejler sig i rapporten opbygning: (1) overblik på fo
mellem valgte målgruppe (segmentering), eksisterende viden (2) teori og (3) metode. Det 

og fortolkning-arbejde og en gennemgang af undersøgelsen (5) valididitet 
og reliabilitet. Rapporten afsluttes med en (6) konklussion, hvor anbefalinger i forhold til SPAR 

konceptet også opridses. 

FIGUR 1: BAGMÆNDENE SAMMEN 
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3 

 

 
 

 

 

Digital Design og Kommunikation. 

Bachelor i Plantevidenskab fra Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Flerårigt 
learnings-koordinator i IT 

Bachelor I Multimedia and Computing, Anglia Ruskin University i Chelmsford, England. Stor 
interesse og kompetencer i Adobe Flash samt grafiskdesign og webudvikling. Pt. ansat i 

achelor som lærer, kommer fra en stilling som IT vejleder i Københavns Kommune. 
interesseret sig for 

Da arbejdet med målgruppeanalysen blev påbegyndt, var vi på et meget tidligt stadie i den 
applikationen skal derfor 

ses som en delvis syntese af den viden der vil blive gennemgået i denne rapports metode-, analyse 
og fortolkningsafsnit. Endelig kommer de endelige konklusioner, som reelt vil kunne inddrages i 

Vi er gået systematisk frem hvilket afspejler sig i rapporten opbygning: (1) overblik på forholdet 
mellem valgte målgruppe (segmentering), eksisterende viden (2) teori og (3) metode. Det 

arbejde og en gennemgang af undersøgelsen (5) valididitet 
or anbefalinger i forhold til SPAR 

BAGMÆNDENE SAMMEN 
L ACTION 



 4 

FORORD 
Denne rapport er udarbejdet i kurset Målgruppeanalyse i foråret 2008 på IT-Universitetet i København og 
beskriver målgruppeanalysen af SPAR ENERGI-konceptet.  

Vi fulgte sideløbende kurset Konceptudvikling af multimedieproduktioner, hvor vi arbejdede med en idé om at 
integrere en grøn-visning af huse og sommerhuse på ejendomsmæglerkæden Home’s hjemmeside, i 
samarbejde med EnergiTjenesten, Danmarks Naturfredningsforening og firmaet Social Action. Som 
udgangspunkt valgte vi derfor af logistiske og praktiske overvejelser i nogen grad at slå de to kurser 
sammen, i håbet om at netop denne sammensætning ville give en synergieffekt.  

Målgruppeanalysen, som er beskrevet på de næste mange sider, har således været særlig anvendelig i 
vores egen konceptudviklingsproces og er forhåbentlig også spændende læsning for såvel Home, 
EnergiTjenesten og Danmarks Naturfredningsforening. 

I forbindelse med målgruppeanalysen vil vi gerne takke en lang række personer og samarbejdspartnere, 
hvis hjælp har været os uvurderlig (i vilkårlig rækkefølge): 

- Snitker & Co for venligt at have udlånt sine fokusgruppe-faciliteter til os. 

- Mika Smidt, MSc, statskundskab, for kyndig hjælp med udarbejdelsen spørgeskemaet. 

- Hanne Brandt, IT-chef og Jan Skov, IT-projektleder, fra Home for sparring og udlevering af eksisterende 
viden om brugere på home.dk. 

- Christian Poll, Miljømedarbejder, Danmarks Naturfredningsforening for stor faglig indsigt, oprigtig 
interesse og motiverende bemærkninger. 

- Ole Alm, Energivejleder, civilingeniør og PhD fra EnergiTjenesten. 

- Tobias Lau fra firmaet Social Action, der bliver sekretariat for videreudvikling af SPAR ENERGI. 

- Respondenterne i fokusgruppen for deres tid og begejstrende deltagelse. 

- Tidligere gruppemedlem Christian Würtz, der stoppede på ITU under forløbet. Vi ønsker ham held og 
lykke med jobbet som folkeskolelære. 

- Paul Metelmann, hovedvejleder på kurset, for hans bidrag til, at vi overhovedet kom frem til ”Spar 
energi”-konceptet vha. sin evige opmuntring og konstruktiv feedback igennem hele forløbet. Paul er selv 
entusiastisk forkæmper for udbredelsen af energiforbedringer, og har dermed været en god kilde til viden 
og kontakter inden for fagområdet. Også tak til vejleder Majbrit Kragh, for konstruktive input og 
opbakning. 

Som angivet ovenfor har mange parter været involveret i forløbet, og vi tror bl.a., at det har været 
afgørende for, at vi som gruppe har oplevet at processen har været spændende og lærerig – om end 
tidskrævende. 

SPAR ENERGI står forhåbentlig overfor en egentlig realisering. Den 28. maj vil SPAR ENERGI blive 
præsenteret for Home’s IT-chef samt marketings- og kommunikationsafdeling i deres hovedkvarter i 
Århus. Home er, i tillæg til alle andre samarbejdspartnere, meget interesseret i konceptet.  

God læselyst! 

 

 

Søren Larsen  Mads Roland  Peder Rudbeck 
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Se den semi-interaktive prototype her:  
www.m4d5.com/spar/sparenergi.html 

INDLEDNING 

BAGGRUND 
SPAR ENERGI-konceptet er en webbaseret-applikation, der kan integreres som en naturlig del af den 
eksisterende salgsopstilling af boliger på home.dk på linje med plantegningen, billeder, osv. 

Home er landets største ejendomsmæglerkæde og omsætter boliger til en værdi af 47,4 mia. kr. home.dk 
er landets største og mest besøgte ejendomsmægler website (nr. 23 i Danmark, 390.988 brugere, marts 
2008, Foreningen af Danske Internet Medier, www.fdim.dk). 

SPAR ENERGI gør det muligt for en potentiel boligkøber på home.dk, at blive inspireret til aktivt at 
gøre drømmeboligen mere energibesparende. 

Med SPAR ENERGI bliver boligkøbere opmærksomme på, hvor meget energi en bolig forbruger. 
Samtidig præsenteres potentialet i f.eks. at efterisolere en bolig, skifte vinduer, installere solvarme, osv.  
Dermed kan energiforbedringer af boligen gøres til en del af den samlede finansiering når man køber en 
bolig af Home. 

 

 

 
Læs mere om konceptet i afsnittet Gennemgang af konceptet SPAR ENERGI (side 7) 

MOTIVATION OG FORFORSTÅELSE 
Klimaforandringer, CO2-udledning, stigende energipriser og et kommende FN klimatopmøde i 
København i 2009 – både Danmarks og verdens befolkning har fået øjnene op for klimaproblematikken. 
Men hvad skal man som individ gøre? Skal man cykle, tage de offentlige transportmidler, købe økologisk 
eller bare gøre ingenting? Bjørn Lomborg foreslår sidstnævnte dog med den tilføjelse, at vi skal investere 
pengene nu og her i forskning og så lade den følgende teknologiske udvikling løse problemet. For den 
enkelte samfundsborger kan Lomborgs forslag virke tillokkende om end noget langsitet og cost-benefit-
orienteret (Lomborg, 2007). 

Ifølge Christian Poll fra Danmarks Naturfredningsforening hersker der blandt danskerne et billede af, at 
energiforbedringer og dermed CO2-besparendeforanstaltninger i hjemmet er lidt af et livsstils 
eksperiment. Dette billede er bl.a. skabt af DRs TV- og radio-dokumentarserie ved navn Friland som 
blev sendt i 2002 og frem, hvor grundlæggelsen af den bæredygtige og eksperimenterende landsby blev 
beskrevet (se bilag, 9). 

I dag er miljørigtigt byggeri imidlertid meget andet end eksperimenter med muldtoiletter og halmhuse i 
Friland. Som husejer kan man efterisolere sit hus, skifte vinduerne, installere varmepumpe, solfangere, 
jordvarme, etc. Og forbedringerne er økonomisk rentable med en forholdsvis kort tilbagebetalingstid, 
hvorefter de for den enkelte familie ligefrem kan fungere som indtægtskilde (Transport- og 
Energiministeriet, 2005). 

I Danmark står den eksisterende boligmasse for op imod 40% af de samlede energiforbrug (Transport- 
og Energiministeriet, 2005). Samtidig udgør de eksisterende bygninger det største potentiale i forhold til 
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FIGUR 2: DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE 
UDGØR ET STORT POTENTIALE FOR 
ENERGIFORBEDRINGER.  
(KILDE: STATENS BYGGEFORSKNINGS-
INSTITUT, BORTSET FRA PASSIVHUS-TALLET 
SOM KOMMER FRA KLAUS ELLEHAUGES 
ARTIKEL I HVAC MAGASINET NR. 2, 2007, SIDE 
40-43). GRAFEN ER SAMMENFATTET AF 
DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING I 
FOLDEREN ”MILJØRIGTIGT BYGGERI – EN 
ØJNEÅBNER”. 

forbedringer, idet nybyggeri skal overholde strenge krav til bygningsreglementet, hvilket illustreres i 
søjlediagrammet nedenfor.  

 

Umiddelbart lader det til at energirigtige renoveringer af huse ikke realiseres i noget særligt omfang. Der 
må givetvis ligge nogle barrierer til grund for at boligejerne ikke udnytter potentialet og Statens 
Byggeforsknings Institut ser tre fokusområdet i forhold til at overvinde disse:  

� Synliggørelse (f.eks. energimærkning) 
� Lovgivning  
� Oplysning. 

Lovgivningen kan vi som ITU-studerende ikke gøre noget direkte ved, hvorimod synliggørelsen og 
oplysningen er nærliggende emner at beskæftige sig med.  

I dag skal alle boliger der bliver solgt, have udarbejdet en energimærkningsrapport, men den anvendes 
ikke som en aktiv del af hussalget. 

Håbet er, at vi med denne målgruppeanalyse kan aktivere den viden der i energimærkningsrapporten, på 
en ny og konstruktiv måde. 

PROBLEMFORMULERING 
I forlængelse af ovenstående baggrund, forforståelse og motivation, har vi valgt at stille os selv følgende 
spørgsmål: 

� Hvem er målgruppen for konceptet SPAR ENERGI på home.dk? 

� Hvordan optimeres applikationen, således at potentielle boligkøbere finder den relevant 
og brugbar? 
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GENNEMGANG AF SPAR ENERGI-APPLIKATIONEN 
Her ses SPAR ENERGI-applikationens delelementer. En uddybende konceptbeskrivelse blev d. 4. maj. 
emailet til Home’s IT-afdeling (se bilag 2). 
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MÅLGRUPPEN 
Umiddelbart afhænger konceptets succes af, at vi kommunikerer mest hensigtmæssigt til den gruppe af 
mennesker, der kan tænkes at kunne have gavn af produktet. 

En målgruppe svarer til et segment af markedet. Ved at segmentere, afskærer man bevidst en del af 
markedet og retter sin kommunikation til det eller de udvalgte. Man kan også tale om nicher 
(nichemarkedsføring) som undertiden betragtes som snævrere målgruppedefinitioner end segmenter, 
men afgræsningen er flydende. (Olsen 2007) 

Vi har valgt Målgruppen for konceptet SPAR ENERGI som førstegangs købere af huse eller 
sommerhuse, i aldersgruppen 30-45 år. 

Vi vælger dette segment, da førstegangskøbere i denne aldersgruppe, typisk ikke har megen erfaring med 
boligmarkedet. Denne målgruppe har derfor typisk heller ikke erfaring med energibesparende renovering 
af boligen. 

På den anden side er det denne målgruppe der oftest køber et gammelt noget slidt hus, i klassen næsten 

håndværker tilbud. Sådanne huse skal typisk renoveres, og vi vil gerne gøre det nemt og overskueligt for 
vores målgruppe at se hvad de kan gøre for at spare energi, og penge når de alligevel skal i gang med at 
renovere deres nyerhvervelse. 

Vi vil bruge denne målgruppesegmentering, når vi udvælger respondenter til interview, 
fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. 

Vi vil her kort tilføje nogle yderligere forståelser af vores målgruppe, inspireret af Rogers og Sepstrup. 

Vi beskriver Rogers og Sepstrups teori, i Teori-afsnittet senere i denne rapport. Vi tillader os derfor her 
at tilføje til vores målgruppe at vi ønsker at de er i segmentet Early Majority, og at de er i en livssituation, 
hvor de finder produktet SPAR ENERGI relevant, og hvor de derfor har brug for den information 
produktet tilbyder dem. Målgruppen defineres herefter som:  

 

 

  

Førstegangs købere af huse eller sommerhuse, i aldersgruppen 30-45 år, tilhørende 
segmentet Early Majority. 



 9 

EKSISTERENDE VIDEN 

ENERGIMÆRKNING 
Det fokus der i dag er, i forhold til energispareindsats i det danske samfund, blev formuleret fra 
VKO-Regeringens side med Transport- og Energiministeriets (2005) Handlingsplan for en fornyet 
energispareindsats (Det nuværende Klima- og Energiministeriet). 

I forlængelse heraf trådte der den 1. januar 2006 nye regler om energimærkning af huse i 
kraft.

 

INTERESSENTER 
Gruppen af interessenter indenfor energispare- og klima-spørgsmålet er stor. Her er et udpluk af de 
spillere, som vi har gransket i vores analysearbejde: 

Statslige: 
� Klimaministeriet 
� Statens Byggeforskningsinstitut 
� Det grønlandske hjemmestyre (smeltende isbjerge og ingen isbjørne) 

 
NGO’er / græsrodsbevægelser: 

� Det Økologiske Råd 
� Danmarks Naturfredninsforening* 
� Klimabevægelsen(ny bevægelse) 
� WWF i Danmark 
� Greenpeace 

 
Brancheorganisationer: 

� Dansk Byggeri (bygge- og anlægssektoren) 
� Dansk Energi (energiselskaberne)  
� Dansk Fjernvarme (fjernvarmeværkerne) 
� De store energi selskaber som DONG og Vattenfall (agere ofte på egen hånd) 

 
Ekstern rådgivning: 

� PP Rådgivning (bygningsingeniører og konsulenter) for Energistyrelsen  
� Zapera.com (markedsundersøgelser på Nettet) for Miljøstyrelsen (om kampagnen 1. Ton mindre) 
� Lisa Skumnatz† (uddannet økonom, Ph.d) 
� EnergiTjenesten* 
� Social Action* 

                                                      
* Samarbejdspartnere 
† (ejer af det amerikanske konsulentfirma Skumatz Economic Research Associates, Inc., har arbejdet 
med begrebet Non-Energy Benefits (NEB)) 
 

Energimærkning ved salg af ejendomme: 

� Gælder ved salg af ejendomme og sommerhuse på over 50 kvm; i disse tilfælde er det et 
lovkrav at du som sælger lader en energimærkning af huset udarbejde. 

� Energimærkningsrapporten laves af en beskikket energikonsulent, der er uvildig og 
ekstern. Energikonsulenten gennemgår personligt ejendommen, udarbejde energimærkning 
og til sidst indberette den til Energistyrelsen. 

� Energimærkningen udarbejdes i et standard format, således at alle 
energimærkningsrapporter er ens opbygget. 

� Køber får en kopi af rapporten, når hussalget er gennemført. 
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Potentielt set kunne SPAR ENEGI godt samarbejde med alle interessenterne. For i første omgang at 
holde et realistisk fokus, har vi imidlertid valgt tre samarbejdspartnere blandt interessenterne. Disse vil 
blive gennemgået i næste afsnit. 

SAMARBEJDSPARTNERE FOR SPAR ENERGI-KONCEPTET 
Følgende interessenter er samarbejdspartnere i videreudvikling af SPAR ENERGI: 

� Danmark Naturfredningsforening: ”Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største natur- og 
miljøorganisation med 140.000 medlemmer, og mere end 2.000 frivillige aktive, der gør en stor indsats for 
den danske natur.” (www.dn.dk). 

� EnergiTjenesten: Samarbejde mellem Organisationen for Vedvarende Energi (OVE) og Samvirkende 
energi- og miljøforeninger (SEK). Energitjenesten er støttet af Energisparepuljen, som er administreret af 
Dansk Energi-Net (energiselskaberne i Danmark). Energitjenesten er bygget op omkring 10 lokale 
rådgivningskontorer fordelt over hele landet og med et fælles sekretariat i Århus 
(www.energitjenesten.dk). 

� Social Action: Sekretariat for SPAR ENERGI-konceptet. Social Action har Aarstiderne.com, LEGO og 
Samsung som kunder. Arbejder med Corporate Social Responsibility og Corporate Social Innnovation. 

Samarbejde er grundlæggende nødvendigt for at SPAR ENERGI kan blive en succes. Når først 
samarbejdet er etableret, handler det om at nedbryde målgruppens barrierer i forhold til at tage 
konceptet til sig. 

BARRIERER I OVERORDNEDE TEKNISKE FORHOLD OG RENTABILITETEN AF 
ENERGIFORBEDRINGER 
Vi har som udgangspunkt ikke villet fokusere i særlig høj grad på teknikken eller det beregningsmæssige i 
energiforbedringer af boliger. Netop derfor samarbejder vi med EnergiTjenesten, idet de har en stor 
know-how indenfor dette fagområde. Dette afsnit skal derfor ses som et kort overblik.  

 
Tekniske barrierer i relation til energimærkningen 
Følgende er typiske tekniske indsatsområder for besparelsesforslag ved energimærkning af bygninger, er 
sammenfattet af PP rådgivning, udarbejdet for Miljøstyrelsen og refereret her(PP Rådgivning, 2007): 

� Klimaskærm (dækker over forskellige slags isolering af huset) 
� Tekniske installationer (dækker over installation af diverse tekniske løsninger til at spare energi, 

herunder eks. solvarmeanlæg, og varmesænknings automatik o.l.) 
� El til bygningsdrift (udskiftning af eksisterende hårde hvidevarer, cirkulationspumper og belysning) 

 
Problemer i forbindelse med klimaskærmning af boligen:  

� Det kan sommetider være svært, at få isoleringsmateriale ind de rigtige steder i huset.  
� Der kan opstå kondens dannelser når man begynder at isolere gamle huse.  
� Der kan være problemer med eks. facade renovering og udskiftning af vinduer pga. af 

bygningsfredning og lokalplaner. 

Problemer i forbindelse med tekniske installationer i boligen:  

� Vedvarende energi har et dårligt ry.  
� Der mangler intensiv oplysning.  
� De fleste former for vedvarende energi i eksisterende bygninger skæmmer eller er vanskelige at 

etablere. Når eks. rør i kælder isoleres, bliver kælderen kold og fugtig. 

Problemer i forbindelse med El besparelser i boligen:  



 

� Udskiftning af hårde hvidevare sker oftest i forbindelse med renovering. Der er god oplysning 
om rentabilitet, og dermed ingen direkte barrierer. 

� Ændring af belysning kræver vilje fra bygningsejeren 
kedelig” .  

PP Rådgivning konstaterer desuden, at der g
med andre renoveringer. Dette 
over for en renovering af bolige
kan lide. Dette frembyder dog også det problem, at de energibesparende tiltag kommer i konkurrence 
med det nye køkken, det nye badeværelse o
energibesparende tiltag kommunikeret til boligkøberne, således at det kan ses at økonom
bære mere end en solfanger på taget, men også det nye køkken

Rentabiliteten af energiforbedringer
Rentabiliteten af en energibesparende investering
Dette forhold er defineret i lovgivningen, der ligger til grund for energimærkningen af ejendomme. Det
betyder i praksis, at et energibesparende anlæg 
levetid på 30 år, skal spare ca. 4500 

FIGUR 3

Christian Poll fra DN mener, at denne lov sommetid
da nogle teknikker bliver udelukket, ligesom det ikke kan anbefales at give huset en solfanger, hvis det i 
forvejen er meget isoleret, da rentabilitetskoefficienten derved kommer
den 9.4-2008). 

NEDBRYDELSE AF BARRIE

PP Rådgivnings anbefalede tiltag
bygger på en stor erfaringssammenfatning, de har foretaget for EnergiStyrelsen.

PP Rådgivning peger på følgende tiltag, 

� Bedre oplysning til bygningsejere i forbindelse med forslag i energimærkningen.
� Oplysning om gode forslag til energibesparende foranstaltninger til øvrige byg
� Ændring af regler for rentabilitetsberegning.
� Der skal være en gulerod

  

Udskiftning af hårde hvidevare sker oftest i forbindelse med renovering. Der er god oplysning 
om rentabilitet, og dermed ingen direkte barrierer.   
Ændring af belysning kræver vilje fra bygningsejeren og brugerne. ”Energirigtig belysning er 

PP Rådgivning konstaterer desuden, at der generelt foretages tunge forbedringer på
. Dette forhold gør konceptet spar energi interessant, da huskøbere ofte står

over for en renovering af boligen, hvor de vil gøre huset til deres drømmehus dvs. give huset det præg de 
kan lide. Dette frembyder dog også det problem, at de energibesparende tiltag kommer i konkurrence 
med det nye køkken, det nye badeværelse o.a. Derfor er det meget vigtigt, at få rentabiliteten af de 
energibesparende tiltag kommunikeret til boligkøberne, således at det kan ses at økonom

taget, men også det nye køkken. 

Rentabiliteten af energiforbedringer 
ntabiliteten af en energibesparende investering, skal, som det fremgår af figur.3

Dette forhold er defineret i lovgivningen, der ligger til grund for energimærkningen af ejendomme. Det
at et energibesparende anlæg (eks. jordvarme) der koster 100.000,

å 30 år, skal spare ca. 4500 kr. om året , for at kunne anbefales.  

 

3: RENTABILITETEN AF ENERGIFORBEDRINGER
(KILDE: PP RÅDGIVNING 2007) 

at denne lov sommetider kan være hæmmende for energi
da nogle teknikker bliver udelukket, ligesom det ikke kan anbefales at give huset en solfanger, hvis det i 
forvejen er meget isoleret, da rentabilitetskoefficienten derved kommer under 1.33 (Interview med DN. 

EDBRYDELSE AF BARRIERER 
PP Rådgivnings anbefalede tiltag, i forbindelse med nedbrydelse af barriererne (PP Rådgivning, 200
bygger på en stor erfaringssammenfatning, de har foretaget for EnergiStyrelsen.  

ivning peger på følgende tiltag, i forbindelse med nedbrydelse af de ovenstående barrierer

Bedre oplysning til bygningsejere i forbindelse med forslag i energimærkningen.
forslag til energibesparende foranstaltninger til øvrige byg

Ændring af regler for rentabilitetsberegning. 
gulerod til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.
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Udskiftning af hårde hvidevare sker oftest i forbindelse med renovering. Der er god oplysning 

og brugerne. ”Energirigtig belysning er 

forbedringer på boligen i forbindelse 
gør konceptet spar energi interessant, da huskøbere ofte står 

dvs. give huset det præg de 
kan lide. Dette frembyder dog også det problem, at de energibesparende tiltag kommer i konkurrence 

at få rentabiliteten af de 
energibesparende tiltag kommunikeret til boligkøberne, således at det kan ses at økonomien over tid kan 

, som det fremgår af figur.3, være større end 1,33. 
Dette forhold er defineret i lovgivningen, der ligger til grund for energimærkningen af ejendomme. Det 

(eks. jordvarme) der koster 100.000,- med en skønnet 

ENERGIFORBEDRINGER  

er kan være hæmmende for energibesparende tiltag, 
da nogle teknikker bliver udelukket, ligesom det ikke kan anbefales at give huset en solfanger, hvis det i 

1.33 (Interview med DN. 

i forbindelse med nedbrydelse af barriererne (PP Rådgivning, 2007), 
 

i forbindelse med nedbrydelse af de ovenstående barrierer:  

Bedre oplysning til bygningsejere i forbindelse med forslag i energimærkningen. 
forslag til energibesparende foranstaltninger til øvrige bygningsejere. 

til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. 
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PP rådgivning peger på, at man skal give bedre oplysning, for at undgå følgende vandrehistorier blandt 
boligejere:  

� ”Det er jo ikke en skid værd” 

� ”De forslag der gives, ved vi jo godt i forvejen” 

� ”min nabo har fulgt forslag i energiplanen, men har ikke opnået de beregnede besparelser”  

� ”Det beregnede forbrug er alt for højt”  

 PP rådgivning peger på, at man skal give bedre oplysning for at skabe følgende gode 
vandrehistorier  blandt boligejere:  

� Oplysning via pressen og myndigheder omrentable forslag til energibesparelser 
� Etablerede bygningsejere tænker ikke på energi 
� Gulerod til gennemførelse af energibesparelser 

 PP Rådgivning foreslår følgende, som gulerod til boligejere der sparer energi: 

� Ændring af energipriser ved kollektiv forsyning - hæv prisen på el og nedsæt de faste afgifter 
� Ændring af ejendomsskatter til grønne afgifter - Energimærkning af alle bygninger, karakterskala 

giver dermed sats for grøn afgift for bygningen 

Dansk Byggeri peger på følgende indsats områder (Dansk Byggeri, 2007) : 

� Frygt for at få sit hus ødelagt 
� Tvivl om den påståede rentabilitet 
� Usikkerhed om hvad der er den rigtige løsning 
� Håndværkerskræk 
� Frygt for tab af komfort 
� Prestigeforbrug prioriteres højere  
� Frygt for at være til grin for egene penge  

De almindeligt anerkendte barrierer i forbindelse med energiforbedringer af boligen, som beskrevet 
ovenfor, er blevet udbygget med endnu et forståelses lag, beskrevet med begrebet Non-Energy Benefits 
(NEB). NEB vil blive gennemgået i det næste afsnit. 

NON-ENERGY BENEFITS - DE BLØDE ENERGIVÆRDIER 
Amerikaneren Lisa Skumatz (2008), uddannet økonom, Ph.d. og ejer af det amerikanske konsulentfirma 
Skumatz Economic Research Associates, Inc., har arbejdet med begrebet NEB. Skumatz’s intention har 
været at måle og værdifastsætte de bløde værdier, der er ved energiforbedringer. Det kan være alt fra bedre 
indeklima, mindre sårbarhed overfor stigende energipriser, bedre nattesøvn, mindre vedligeholdelse, 
bedre indlæringsevne, højere produktivitet og glæden ved at gøre godt for miljøet – det vil sige alle andre 
effekter, end den direkte økonomiske besparelse ved energiforbedringer 

Energibranchen er fyldt med mange begreber som f.eks. U-værdi, der handler om håndfaste og målbare 
fordele ved at isolere, få nye vinduer og nye hvidevare. I virkeligheden er forbrugeren ofte ikke 
interesserede i de tekniske argumenter, der er ved at lave energiforbedringer. 

Liza Skumnatz har fundet følgende vigtige NEBs for boligejerne: 

� Velvære 
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� Gøre noget godt for miljøet 
� Mulighed for at sælge huset og højere husværdi 
� Kontrol over energiregningen 
� Indeklima 
� Bedre helbred og færre sygedage 
� Besparelser på vandregningen 
� Mindre støj udefra 
� Generel forbedring af husets udseende 
� Sikkerhed f.eks. ved nye el- og gas installationer 

 
Ved at værdisætte og synliggøre disse faktorer, mener Skumnatz, at de i langt højere grad vil blive 
gangbare og forståelige i samfundet. 
 
I en videreudvikling af konceptet SPAR ENERGI vil det være oplagt, at forsøge at implementere Liza 
Skumnatz NEBs i en dansk sammenhæng, således at målgruppen for konceptet udvides, og muligheden 
for, at få potentielle boligkøbere til at energi-renovere deres kommende bolig, stiger. 
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TEORI 
Vi har som teoretisk grundlag for at forstå vores målgruppe og analysen af denne, valgt E. M Rogers 
teori Elements of Diffusion og Preben Sepstrups Kampagneteoretisk model. 

ROGERS ELEMENTS OF DIFFUSION 
E. M Rogers teori om diffusion af innovationer byder på følgende:  

Opdeling af markedet i 5 segmenter med forskellig indstilling til en given innovation, og igen 5 
forskellige kriterier der har indflydelse på om en innovation bliver en succes. De fem inddelinger er 
følgende: 

� Nyskaberne (Innovators)  
� De tidlige tilsluttere (Early Adopters) 
� Det tidlige flertal (Early Majority) 
� Det sene flertal (Late Majority) 
� Smølerne (Laggards) 

I diagrammet til højre ses en procentuel fordeling 
af Rogers 5 segmenter i forhold til det samlede 
marked. Denne fordeling gør sig gældende i 
forbindelse med adoptionen af mange forskellige 
innovationer (Rogers 1995) 

Rogers opstiller herefter følgende kriterier der har betydning for hvordan en innovation modtages: 

� Relativ fordel 
Hvor stor en forbedring er denne innovation i forhold til det alternativ, som den erstatter? 
Rogers opfatter ikke en innovation ud fra teknisk/objektive kriterier, men ser udelukkende på 
om den opfattes som en forbedring af medlemmerne i et socialt system. 

� Kompatibilitet 
Er innovationen kompatibel med eksisterende sæt af kulturelle mønstre, behov og vaner? Ligner 
produktet et allerede tilsvarende produkt? 

� Kompleksitet 
Er produktet svært at bruge? Der er en lighed mellem relativ fordel og kompleksitet, da 
komplekst heller ikke kan defineres ud fra objektive kriterier, men skal ses i forhold til brugerens 
kulturelle og psykosociale situation, som vil danne grundlag for deres evne til at forstå og 
bemestre innovationen. 

� Afprøvningsgrad 
Kan innovationen afprøves sikkert og nemt? Kan innovationen deles op i delkomponenter, så 
den potentielle bruger kan afprøve innovationen uden at skulle sætte sig ind i hele systemet? 
Denne faktor hænger også sammen med: 

� Synlighed 
Kan medlemmerne se resultatet af afprøvningen og/eller implementeringen af innovationen? 
Kan man erfare hvad resultatet af innovationen er, og dermed skønne om der er en relativ 
fordel ved en evt. tilegnelse? 

 

OPERATIONALISERING AF ROGERS 
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De 5 forskellige segmenter i Rogers teori om diffusion af innovationer, vil vi bruge til at danne os et 
billede af hvem i vores målgruppe vi ønsker at rette vores kommunikation til. Og de 5 egenskaber ved en 
innovation vil vi bruge til at analysere vores innovation SPAR ENERGI, i forhold til målgruppen. 

Vi er interesserede i at kommunikere til gruppen Early Majority, da vi ved at skabe kendskab til 
produktet i dette segment, mener at kunne opbygge moment til at erobre større dele af markedet. (Olsen 
2007). 

Segmentet Early Majority, er kendetegnet ved at bestå af personer der nok har interesse i innovationen, 
men som lige vil vente og se om hvordan den virker. Ligeledes er bevæggrundene for disse menneskers 
villighed til at adoptere innovationen, mere sammensatte end Innovators og Early Adopters grunde, der 
ofte adopterer innovationen af rent ideologisk grunde. Vi vil i vores spørgeguide til Interview og 
fokusgruppe interview, samt i vores konstruktion af spørgeskemaspørgsmål, bruge denne forståelse af 
målgruppen. Efter den indledende research bygger vi en prototype, og tester denne op mod Rogers 
Innovationsbegreber i forhold til målgruppen. 

SEPSTRUPS KOMMUNIKATIONSTEORI 
Preben Sepstrup opstiller en kommunikationsteori der tager udgangspunkt i en række forhold ved 
modtageren. Disse forhold kan underbygge ovenstående analyse af målgruppens forhold til 
innovationen.  

Sepstup anvender på nogle punkter samme begreber som Rogers. Sepstrup taler om modtagerens 
livssituation, herunder psykologiske karakteristika og sociale relationer, og tager på den måde meget 
eksplicit brugerens perspektiv. 

Sepstrup opstiller følgende punkter der har relevans for kommunikationen til modtageren: 

� Livssituation herunder psykologiske karakteristika og sociale relationer 
� Relevansopfattelse (Er produktet der kommunikeres omkring relevant for personen?) 
� Informationsbehov (Dissonansen mellem hvad en person mener at vide og hvad en person 

gerne vil vide) 
� Opfattelse af informationsværdien (Hvordan kommunikerer vi at produktet er relevant for 

målgruppen) 
� Opfattelse af informationsomkostningerne (Er det besværligt at få disse informationer? 

herunder penge, tid, udsættelse af handling/beslutning, psykiske ressourcer) 

OPERATIONALISERING AF SEPSTRUP 
Vi har gjort os følgende overvejelser forbindelse med ovenstående punkter. 

� Brugerens livssituation: Vores brugere skal til at købe hus, og dette betragtes som en meget 
stor ændring i deres livssituation, hvor de har brug for hjælp og vejledning af en troværdig 
instans. Brugerens måde at bearbejde dette på hænger sammen med dennes psykologiske 
karakteristika. Den hjælp og vejledning der gives til brugeren i denne situation kan bl.a. afhænge 
af dennes mulighed for at diskutere situationen med sine sociale relationer. De sociale relationer 
vil også i nogen grad være bestemmende for hvordan brugeren oplever produktet. 

� Relevansopfattelse: hvis produktet skal opfattes som relevant af brugeren må det tage højde 
for dennes personlige forhold. Vi vil i analysen af empirien, lede efter hvilke forhold der gør sig 
gældende, og hvad målgruppen opfatter som relevant i forbindelse med energibesparende 
renovering. 
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� Informationsbehov: Da hver enkelt bolig har sine egne tal og muligheder for at blive renoveret 
på en energibesparende måde, må det være i brugerens interesse at få så præcis information om 
den enkelte bolig som muligt. Om brugeren ved meget om energibesparende renoveringer eller 
ej, kommer til at få betydning for hvordan kommunikationen til brugeren skal være.  

� Opfattelse af informationsværdien: Ved at undersøge vores målgruppe, vil vi finde ud af 
hvilke faktorer af energibesparende renoveringer der er relevante for vores målgruppe. Eks. kan 
energibesparende renoveringer føre til nedbringelse af vores CO2 , men det kan og så give 
økonomiske besparelser til brugeren. Ved at undersøge målgruppens forhold til hvad der er 
vigtigt for dem, vil vi rette kommunikation i konceptet, således at det for informations værdi for 
målgruppen af konceptet. 

� Opfattelse af informationsomkostningerne: Forundersøgelserne til konceptudviklingen af 
SPAR ENERGI, afslører at de informationer og den viden konceptet skal bygge på, allerede 
findes. Men informationsomkostningerne ved at få adgang til denne information, er for de fleste 
i målgruppen for store. Vi vil ved at undersøge hvad vores målgruppe ønsker at få information 
om i forbindelse med energibesparende renovationer, og hvilke forventninger målgruppen har 
til hvordan de skal få fat i denne information, samt hvilke muligheder der er for at få 
information, indrette konceptet således at informationsomkostningerne bliver så lave som det er 
muligt, uden at tradeoff til troværdigheden bliver for stor. 
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$$ indsæt Rolands proces, interessent, prototype illustration 
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METODER 
Overordnet er vores metoder opdelt i et indledende afsnit om research som efterfølges af et afsnit om 
konkretisering. Denne todeling skyldes, at vi brugte nogle metoder i starten af processen, til at stikke en 
finger i jorden, og researche på nogle koncept-ideer vi havde. Efter researchfasen, gik vi i gang med 
konkretiseringen af konceptet. I konkretiseringsfasen brugte vi mere systematiske og tilbundsgårende 
metoder: dybdeinterviews, fokusgruppeinterview samt en afsluttende spørgeskemaundersøgelse. 

RESEARCH FASEN  

QUICK-AND-DIRTY – PULSEN PÅ POTENTIELLE BOLIGKØBERE OG EJENDOMSMÆGLERE 
Quick-and-dirty-metoden blev inddraget i vores indledende researchfase, for at kunne få en større og 
bedre forståelse af boligmarkedet, og hvilke faktorer der gør sig gældende for køb og salg af boliger ud 
fra en ejendomsmæglers synspunkt. Ydermere har vi prøvet at identificere nogle overordnede faktorer, 
også ved hjælp af quick-and-dirty-metoden, som har indflydelse for den potentielle boligkøber. 

Proceserkendelser 
I forhold til vores quick-and-dirty-interview af to potentielle boligkøbere fandt vi at pris, beliggenhed og 
størrelse på boligen er de vigtigste parametre i den første overordnede udvælgelsesfase, samtidig med at 
Internettet i vid udstrækning bruges som informationskilde i processen. Desuden var det 
bemærkelsesværdigt, at når først de overordnede kriterier var opfyldt, og den specifikke information om 
en konkret bolig skulle nærstuderes, så var det i særdeles plantegningen der var interessant, dernæst 
billeder og 3D-oversigter og i mindre omfang den beskrivende tekst. Ved en eventuel fremvisning af en 
bolig, nævner vores respondenter, at det er sansningen af nærmiljøet, der er vigtig, samtidig med at 
boligens stand kan vurderes. En fremvisning fungerer også som en social begivenhed hvor familie og 
venner deltager. 

Vi henvendt os ligeledes til et par ejendomsmæglere og udført et telefonisk quick-and-dirty-interview på 
dem. De kunne berette om et mættet boligmarked med svagt faldende priser, der dog ser ud til at flade 
ud pga. den lave arbejdsløshed og stabile rente.  Set fra ejendomsmæglerens perspektiv er den 
interessante køber den der har faste kriterier og specifikke krav til den kommende bolig, kombineret 
med at køber tør have tillid til ejendomsmægleren. Overordnet set kategoriserer ejendomsmæglerne de 
potentielle købere i købemodne og ikke-købemodne. Den købemodne er karakteriseret ved, f.eks. at 
have solgt sin gamle bolig eller kunne fremvise godkendelse fra banken. Dernæst forholder 
ejendomsmægler sig også til den potentielle boligkøbers krav til boligen og seriøsitet kontra ikke-
seriøsitet.  

 

OBSERVATION 
At undersøge det sociale element af en fysisk boligfremvisning. Et gruppemedlem kendte et kærestepar 
der var boligsøgende, og fik lov til at deltage som observatør i en boligfremvisning af en ejerlejlighed i 
København. 

Proceserkendelser 

Konceptudviklingsproces 
� Vi arbejdede videre med ideen om, at lave en virtuel fremvisning af boligen, der forsøgte at 
indarbejde nogle af de sociale kvaliteter, der er ved en fysisk fremvisning. 
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Ejendomsmægleren var meget passiv i fremvisningen, og kæresteparret fik lov til selv at gå rundt og 
besigtige lejligheden. 

 

KONKRETISERINGSFASEN 

DYBDEINTERVIEWS 
For at opnå en dybere forståelse af, hvilken motivation der ligger til grund for at gennemføre 
energiforbedringer på boligen, gennemførte vi et par dybdeinterviews: 

� Jørgen Krag, pensionist, har solvarmeanlæg på taget. 
� Christian Poll, miljømedarbejder, Danmark Naturfredningsforening (ekspertinterview). 

Jørgen Krag 
Interviewet med Jørgen Krag, blev gennemført for at teste vores spørgeguide, og få en indledende ide 
om hvordan en respondent kunne forholde sig til vores ideer og vores prototype. Jørgen bor i parcelhus, 
og har for nylig fået installeret solfanger på sit tag.  Interviewet blev optaget digitalt og gennemført, 
selvom Jørgen ikke var en del af vores definerede målgruppe. 

Interview blev gennemført d. 22. marts i Jørgens hus i Augustenborg. 

Se transskriptionen af interviewet på bilag 8 

Jørgen Krag mente det var en god ide, hvis applikationen på en god og troværdig måde kunne vise 
hvilke tiltag der kan gøres for at spare på energien, og dermed hvordan boligkøberen kan forbedre sin 
økonomiske situation. 

Jørgen påpegede at der manglede en del væsentlige ting, bl.a. klimaskærm (isolering) blandt 
tilvalgsmulighederne på prototype 1 (se bilag 3). 

Jørgen vil ligger stor vægt på at den energibesparende renovering, gør at han sparer penge. Han tror ikke 
at hans bidrag til at nedsætte energiforbruget gør nogen forskel i det store billede, og er på ingen måde 
ideologisk indstillet hvad angår nedbringelse af CO2 udslippet, for at stoppe den globale opvarmning. 
Hans opfattelse af klimadebatten er, at den til tider har en skinger, lidt dommedagsagtigt tone, og at det 
er svært at forholde sig til, hvad der er fakta i debatten. 

Christian Poll 
Kontakt til Chritian Poll blev opnået igennem en bekendt til gruppen. Christian Poll havde i kraft af sit 

Konceptudviklingsproces 
� En boligfremvisning er primært social i forhold til køber. Vi forestillede os at konceptet 
kunne blive et 3D-rum i ejendomsmæglerkædens filial, hvori køber kunne besigtige boliger virtuelt 
sammen med andre. 

Ovenstående idé blev imidlertid droppet pga. vanskelig realisering. I stedet skiftede fokus til en 
grøn-visning af boligen på home.dk. På den måde blev en mere præcis kontekst bestemt. Den 
grønne-visning favnede luftforurenings-index, varmeudstråling fra huset, mv. 

I samtale med vejleder Paul Metelmann ændrede fokus til konceptet GRØN BOLIG – 
energimærkningen som en del af salgsopstillingerne på home.dk. 
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arbejde, udarbejdet informationsmaterialet Miljørigtig byggeri – en øjneåbner. Lige fra første telefoniske 
kontakt, var Christian meget entusiastisk om vores koncept, idet han rent faktisk havde beskrevet 
muligheden for samarbejde med ejendomsmæglere i sit informationsmateriale, dog med henblik på salg 
af nyt byggeri. 

Et interview blev gennemført d. 9. april i Danmarks Naturfredningsforenings lokaler i København (se 
bilag 9). 

FOKUSGRUPPE 
Det var fokusgruppens formål, at få respondenternes associationer over ordet grøn bolig, samt at høre om 
deres meninger, vaner, adfærdsmønstre i forhold til at bruge ejendomsmæglerhjemmesider, og få input 
og meninger om vores koncept. Bemærk, at konceptet på daværende tidspunkt var navngivet grøn bolig. 

Fokusgruppen skulle endvidere også komme med deres mening om, hvilken form for reklame eller 
medieomtale, som kunne være den mest effektive og bedst rammende, hvis man skulle få boligkøbere til 
at ligge større vægt på at gøre deres kommende bolig grøn., og bruge konceptet Spar energi. 

Fokusgruppen blev modereret af gruppemedlem Peder Rudbeck og overværet af de resterende 
gruppemedlemmer gennem one-way mirror. 

Spørgeguide til fokusgruppen, samt DVD-optagelsen fra fokusgruppen er vedlagt som bilag bagerst i 
rapporten.  

TEORETISK METODISK TILGANG TIL FOKUSGRUPPEN  
Vi har forsøgt at kvalitetssikre faciliteringen af forkusgruppen, efter Henning Olsen fra 
Socialforskningsinstituttet Socialforskningsinstituttet anbefalinger ( Halkier 2008).  

Disse anbefalinger lyder (med motiveret menes der, at der argumenteres for pågældende): 

� Motiveret grad af åbenhed og lukkethed   
� Eksplicitmetodisk design   
� Tematisk relevant og motiveret forståelse af dataproduktionsmetoden   
� Motiveret kriterium for udvælgelse af respondenter   
� Motiveret grad af struktureringen af dataproduktionen(eks. Interviewguide)   
� Evaluering af gennemførte fokusgruppe   
� Eksplicit bearbejdningsstrategi   
� Eksplicit procedure for begrebsliggørelse og teoretiske elementers rolle   
� Videnskabsteoretiske refleksioner   
� Eksplicit startegi for beskrivelse/generalisering/teorirelation  

 
Vi har valgt at bruge en fokusgruppe, da den producerer viden af typen acounts in action snarere end 
acounts about action ( Halkier 2008). Gruppeinteraktionen mellem den sampling respondenter vi har valgt, 
håber vi, kan give os en udvidet forståelse af feltet, og ikke mindst anbefalinger til konceptudviklingen.  

Vi forstår fokusgruppens meningsdannelse ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv, og vil derfor ligge 
vægt på de sociale dynamikker i fokusgruppen og indholdet af de beretninger, der fremkommer.  

Vi mener, at styrkerne ved at afholde en fokusgruppe er de koncentrerede data der fremkommer, kan 
give god tilgang til feltet, samtidig kan vi som moderator og observatører, sætte os uden for 
gruppeprocessen, og reflektere over denne på et højere niveau.  

Ved denne refleksion vil vi ligge vægt på den meningsdannelse der sker, når gruppen diskuterer et emne, 
og sammen elaborerer på dette. Ligeledes vil vi forsøge at analysere og fortolke udsagnene i det 
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efterfølgende Analyse og fortolkning-afsnit, så vi kan få overblik over den meningsdannelse der foregår, 
samt de emner der diskuteres.  

I det vi vælger at ligge et socialkonstruktivistisk perspektiv på fokusgruppen, har vi på anbefaling af 
Bente Halkier, lavet et setup som sikrer forskellig interaktion, herunder:  

� Mindre gruppe  
� Deltagelse baseret på socialt netværk  
� Blanding af moderering og selvmoderering  
� Kollektive øvelser med indhegnende start spørgsmål  
� Efterfølgende bearbejning af releationer mellem form og indhold.  

  
I arbejdet med resultaterne af fokusgruppen, vil vi arbejde med en analytisk generalisering, med selektiv 
udvælgelse af emner som gruppen har talt frem i en socialkonstruktion, og vi vil forsøge at sample fra 
mønstre til generelle dynamikker.  

For moderatorens rolle i fokusgruppesammenhængen, gælder det om at skabe en uformel og behagelig 
atmosfære. Ligeledes gælder det om at være observerende, med tanke på hvordan respondenterne kan 
hjælpes, hvis de har svært ved at deltage i gruppediskussionen. Moderator skal også håndtere de sociale 
dynamikker der udspiller sig mellem respondenterne, og sørge for at alle føler sig godt tilpas, og at alle 
bliver hørt.   

Vi har valgt tragtmetoden til at disponere spørgeguiden, og vil tilstræbe at stille spørgsmål hvor 
moderator kan indikere en indhegning, og derefter tillade at diskussionen breder sig ud over denne 
indhegning. Vi håber dermed, at det bliver mere naturligt for respondenterne at svare på spørgsmål, og 
få en gruppedynamik i gang, da alle er klar over spørgsmålets præmisser. 

  

FOKUSGRUPPENS SAMMENSÆTNING 
Fokusgruppen var sammensat af 6 personer i alderen fra 30 – 45 år. Der var 3 Mænd (Lars, Jacob, Allan) 
og 3 Kvinder (Anita, Lise, Mette). 

Lars er udannet lærer og er pt. på orlov fra sit job for at læse cand. it. Lars har interesse i grøn teknologi 
til at forbedre en boligs energiforbrug. Lars har haft eget hus, pt. bor Lars til leje, men vil gerne bruge 
grøn teknologi til et fremtidigt hus. 

Lise uddanner sig til cand. it. Og har lavet sin egen specialisering i bæredygtig it. Har en bachelor i tv 
grafiskdesign. Bor pt. alene I kolonihavehus. 

Allan er udannet statsautoriseret ejendomsmægler og valuar. Arbejder for Home i Hvidovre. Bor i en 
andelslejlighed i Herlev. 

Mette er uddannet landskabsforvalter, og arbejder som konsulent i Cowi. Mette arbejder med natur, 
miljø og bæredygtighed, pt. på et projekt med at omdanne Carlsberg-grunden i Valby til miljøvenlige 
boliger. Mette bor i en andelslejlighed på Istedgade sammen med sin kæreste. 

Jacob er udannet lærer, og har nogle kurser i økonomi, og nogle år på Arkitektskolen. Jacob arbejder 
70% på en efterskole og 30 % som idéindvikler på Mangfoldighedskontoret. Jacob bor sammen med sin 
familie i et hus i Vallekilde, som Jacob selv har renoveret med isolering og solvarme på taget. 

Anita arbejder på det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Synes det er spændende og 
relevant med grønne tiltag. Anita bor sammen med sit barn i en 2 værelses lejlighed i København. 
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SPØRGEGUIDEN  
Spørgeguiden er opbygget efter den såkaldte tragt metode (Halkier XX) hvor vi vil starte med at tillade 
en bred meningsudveksling og diskussion, for derefter at blive mere specifik i hvad emnet skal dreje sig 
om.  

Dagsordnen havde følgende form:  

1. Præsentation af os og hvad der kommer til at foregå i aften  
2. Præsentation af deltagerne  
3. Kreativfase med billedcollage(klippe-klistre-øvelse), og derefter præsentation og diskussion  
4. Pause  
5. Præsentation af konceptet og diskussion 
6. Afrunding og tak for i aften.  

Præsentation af os og hvad der kommer til at foregå i aften  
Kort præsentation af ITU-gruppen, herunder præsenterede vi at gruppen arbejder med et 
konceptudvikling, og at konceptet går ud på at hjælpe kommende boligejere med at gøre deres bolig 
mere energibesparende. Vi var påpasselige med ikke at give for meget viden om, hvad vores koncept 
handler om, da vi gerne ville have ”varmet” respondenterne op med deres indbyrdes forståelse og 
tilgange først.  

 

Kreativfase - billedplanche-metoden (1. del) 
Som en indledende del af fokusgruppe-interviewet blev deltagerne bedt om at udarbejde en 
billedplancher med overskriften grøn bolig.  Røpke (1991, p. 95) skriver om provokationsmetoder, at en 
indirekte metode, som udarbejdelsen af billedplancher netop er, kan være særligt hensigtsmæssige og 
fungere som en slags springbræt til en efterfølgende verbalisering af en problematik. Med billedplancher 
undgår man, at deltagerne lader sig begrænse af egne evner til f.eks. at håndtegne eller -modellere, hvilket 
for nogle kan være tabubelagt. Udarbejdelsen af billedplancher kan således være med til at 
fremprovokere og konkretisere deltagernes oplevelse, meninger, motiver og tanker om emnet. Formålet 
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med udarbejdelsen af billedplancherne er at indspore og åbne vores fokusgrupe-deltagere op til 
interviewets videre forløb. 

Helt konkret blev deltagerne udstyret med en bunke magasiner, billedblade, aviser, osv. Der var forsøgt 
at indkapsle en vis bredde i udbuddet for ikke at begrænse deltagernes udfoldelsesmuligheder. Der blev 
givet en kort instruktion i billedplancheopgavens rammer: Der blev udstukket en overskrift, Min grønne 

bolig og det blev klargjort at deltagerne gerne måtte konversere samtidig med opgavens udførsel. 
Tidsmæssigt var billedplancheopgaven berammet til 20 minutter. 

Vi delte respondenterne op i 2 grupper, og gav dem et stykke A2 papir samt, diverse blade, limstifter 
sakse og tuscher.  

Øvelse skulle gerne sætte tankerne i gang hos respondenterne, og i løbet af øvelsen skulle 
respondenterne gerne få en ide om hvem de andre respondenter er, og hvad de står for. Under øvelsen 
blev der logget, og taget noter, men ellers holdt moderator sig til at observere, notere og svare på 
spørgsmål fra grupperne, om hvordan de rent teknisk skulle gribe øvelsen an. Vi havde besluttet, at der 
ikke var nogen rigtig, og dermed heller ikke nogen forkert, måde at lave opgaven på, da det var 
diskussionen under frembringelsen, og den følgende fremlæggelse og diskussion vi var interesseret i.  

Efterfølgende skulle respondenterne fremlægge deres collager, og det var muligt for alle deltagerne i 
fokusgruppen at komme med deres mening i forhold til hvad der blev diskuteret.  

Konceptpræsentation og afrunding (2. del) 
Efterfølgende blev konceptet præsenteret ved hjælp af fremvisning af prototype, og vi nåede dermed ned 
i tragtens mere indsnævrede del.  

Til slut lavede vi en afrunding. Fokusgruppe-deltagerne fik hver en flaske vin som tak for deres 
deltagelse. 

TRANSSKRIBERING OG LOGNING 
Vi har valgt at transskribere citater fra 1. del (collageøvelsen), og transskribere 2. del fuldstændigt med 
pauser overlap og diverse udbrud (se bilag 12).  

Grunden til dette er, at første del er en fri øvelse hvor det handler om at få input fra fokusgruppen til 
hvordan de associerer over ordet grøn bolig, samtidig med at deltagerne med denne øvelse skulle varmes 
op til at tænke på energibesparende og grønne tiltag til boligen. Ligeledes lærer deltagerne i denne øvelse 
hinanden at kende. Da en stor del af første del er den kreative øvelse, er det svært at transskribere op til 
6 forskellige overlap, med diverse udbrud og pauser og udsagn. 

FORSKNINGSSPØRGSMÅL 
Som hjælp til at navigere i dataene har vi lavet en række undersøgelses spørgsmål på forhånd:     

� Hvad associerer fokusgruppen med titlen grøn bolig? 
� Hvor meget betyder økonomi for om folk vil tage energibesparende tiltag til sig? 
� Hvor mange forskellige ”grupper” [målgrupper] tales der om i fokusgruppen? 
� Er der nogle bestemte begreber der ofte dukker op? 
� Er der en fælles mening om nogen begreber? 
� Er der nogle begreber der overhovedet ikke er nogen fælles mening om? 
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Analysen af fokusgruppen er udført ved at gennemgå lognoter taget under selve fokusgruppen samt 
gennemsyn af det optagede DVD materiale. 

SPØRGESKEMA 
Vi har i forlængelse af fokusgruppen udarbejdet et spørgeskema på baggrund af Erling Strange Nielsens 
tekst: Konstruktion af struktureret spørgeskemaer (Nielsen, 1983). Spørgeskemaet kan ses i bilag 14. 

Formålet med spørgeskemaet er, at give os en kvantitativ indsigt i vores målgruppe. 

UDVÆLGELSE AF SPØRGESKEMARESPONDENTER 

Vi har valgt at udsende spørgeskemaerne til arbejdskollegaer, venner, bekendte og familie, som vi mente 
kunne være inden for den målgruppe som vi søger. Det blev sendt ud pr. mail til cirka 160 personer, 
med den samme introduktion til alle. Spørgeskemaet blev lavet i elektronisk form på hjemmesiden 
www.defgo.net. I e-mailene var der et link hvor man kom direkte til spørgeskemaet. 

OPBYGNING AF SPØRGESKEMAET 

Vi har opbygget spørgeskemaet ud fra nogle temaer (nominelle variabler) (Nielsen s.13 og 15) som 
munder ud i vores spørgsmål (operationaliserende variabler). Vores nominelle variabler udspringer af 
vores tidligere undersøgelser på området. 

Spørgeskemaet er delt op på følgende måde: 

Nominelle variabler Operationaliserende variabler 
Opfattelse af miljømæssige forhold (Sp. 1-3) Økologiske varer 

Global opvarmning 
Ansvar for energibesparelser 

Navnetræk (Sp. 4-5) Grøn bolig 
Energibesparende bolig 

Komfort (Sp. 6) Hvilke forhold bliver prioriteret højest 
Energibesparende bolig (Sp. 7-11) Tiltag på boligen 

Udgifter til energiforbedringer 
Vurdering af forskellige udsagn 
Selvfinansierende tiltag 
Problematisk med energiforbedringer 

Mulig målgruppe ”sorterings spørgsmål” (Sp. 18) Køb af hus 
Alment data om respondenten (Sp. 12-17 og 19-
21) 

Alder 
Køn 
Uddannelse 
Husstandens indkomst 
Bolig type 
Voksne i husstanden 
Børn i husstanden 
Opvarmningsform i husstanden 

Vi har bestræbt os på at lave spørgsmålene efter Nielsens anvisninger (Nielsen, 1983), så korte og 
præcise som muligt, så de er forståelige og der ikke hersker tvivl om, hvad det er der egentligt bliver 
spurgt om. Vi har ligeledes bestræbt os på ikke at lave ledende spørgsmål, således at det dermed er 
entydigt hvad der skal svares på, dvs. at det fx ikke er muligt at give flere svar på et spørgsmål hvis det 
ikke er hensigtsmæssigt. 

Vi har benyttet os af forskellige former for spørgsmålstyper.  
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� Lukkede spørgsmål, hvor det kun er muligt at svare ja eller nej.  
� Halvåbne hvor det stadigt er muligt at svare ja eller nej, og desuden er der tilføjet en 

valgmulighed hvor det er muligt at skrive andre svar mulighederne. På den måde sikre vi os at 
hvis vi har overset en svarmulighed, kan man selv skrive den. 

� Rate spørgsmål, hvor man giver bedømmer ud fra en skala fra 1-5. 

Vi har ligeledes forsøgt at holde mængden af helt åbne besvarelser på et minimum, da vi vurderede at det 
i sidste ende ville blive for stort et data-sæt at analysere igennem. 

Alle respondenterne har svaret på de samme spørgsmål. Vi har ikke benyttet os af spring i 
spørgeskemaet. 
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ANALYSE OG FORTOLKNING 
En egentlig analyse og fortolkning vil kun blive udført på fokusgruppe-interviewet og spørgeskemaet. 
Minianalyse og erkendelser kommet af de indledende quick-and-dirty-, observation- og dybdeinterviews 
er angivet i boksene i metode-afsnittet under overskriften proceserkendelser. Disse erkendelser førte 
nemlig frem til SPAR ENERGI-konceptet. Den følgende analyse fortolkning er derfor primært 
fokuseret på den konceptuelle tanke om, at lade en grøn/energi-visning integrere på home.dk  

FOKUSGRUPPEN 

FOKUSGRUPPENS 1. DEL 
Afsnittet er baseret på en fokusgruppe afholdt den 1 april 2008 i Snitker & Co’s lokaler på Bredgade 21, 
B Kbh. K. Varighed af fokusgruppen var 2 timer.  

Følgende analyse uddrager mening ud fra de 9 nedenstående kategoriseringer, som datamaterialet fra 
fokusgruppens 1. del genererede: 

� Grøn bolig som tilhørende segmentet innovators eller early adopters. 
� Hvordan defineres grøn bolig, hvor går grænserne? 
� Den økonomiske betydning for implementeringen af energibesparende tiltag.  
� Betydningen af hvilke boliger der implementeres energibesparende tiltag på.  
� Teknologier der kan reducere energiforbruget/ gøre en bolig grøn.  
� Modstriden interesser, eks. glæder sig over badekar, men ved at det er energifråds.  
� Komfort og nemhed i forbindelse med implementering af energibesparende tiltag.  
� Den enkelte forbruger/boligkøber over for helheden af boligkøbere/eller en samlet masse - kan 

det betale sig at gøre et tiltag hvis naboen sviner?  
� Betydning af at vide, at det er miljørigtigt og sundt/godt for forbrugeren og dennes familie.    

Billedecollage 1 
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Billedecollage 2 

 

Navngivning af konceptet 
Vi har således efter fokusgruppeinterviewet, gjort os en del tanker om hvorvidt, konceptnavnet grøn bolig 
er det rigtige navn. 

Citatet, ”jeg tænker grøn bolig -er det ikke noget for sådan nogle hippier som mig?”, indikerer, at der er nogle der af 
fokusgruppedeltagerne,  der associerer grøn bolig med segmentet innovators eller early adopters, det bliver 
dog modsagt, såfremt den grønne bolig er tidssvarende og har den komfort, man kan forvente af en 
bolig i 2008.  

Det viste sig som forventet at fokusgruppen associerede forskellige ting med ordet grøn bolig. Alle 
havde dog en association om at det havde noget med energibesparende tiltag at gøre, men der var også 
diskussioner om bl.a. fælles vandrensning, og svanemærkede byggematerialer. Citater som -”indbefatter 
grøn bolig også at man går ned og sorterer sit affald?” og -”hmm, men det er også det der med hvor 
grænsen går for hvad der er grøn bolig” samt -”Grønt så tænker jeg på noget med genbrug” indikerer at 
navnet skaber associationer ud over vores koncept.   

Derfor vil et navn som energibesparende bolig eller noget i den retning, sandsynligvis være mere beskrivende 
for vores koncept. 

Økonomi 
Da denne første del af fokusgruppen, blev introduceret med collage-øvelsen, er der ikke overvældende 
mange udsagn om at økonomien er afgørende for grøn bolig-konceptet. Dette blev der i øvrigt heller ikke 
spurgt til. En af deltagerne Ejendomsmægleren siger dog: 
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”Jeg tror på politiske tiltag, og jeg tror også på pengepungen…, det handler altid om pengepungen…, Såe tilskud i forhold 

til at fremme grønne tiltag”  

Og en anden siger:”så længe udviklingen går fremad, vil man godt betale de ekstra penge, men når man ikke har dem, 

vil man finde et sted at spare”. 

 Slutteligt siger ejendomsmægleren med reference til sit eget virke: 

”der er virkelig meget fokus på energiforbrug blandt huskøberne”. 

I første del af fokusgruppen er der forventeligt ikke særlig meget fokus på økonomien.  

Gammelt hus vs. nybyggeri 
Flere gange drejer diskussionen ind på, at der i forhold til implementeringen af grønne tiltag på boligen 
er forskel på, om man overtager en gammel ejendom, eller om man køber noget der er nybygget. En 
deltager siger: ”Dels forskellen mellem at bygge nyt og at gøre noget ved gammelt/eksisterende, og dels hvor afgrænser 

man sin grønne bolig, hvis den omkring liggende verden ikke er parat til at tage imod, så kan det være lidt svært” og 
efterfølgende ”Hvis man tager en gammel ejendom så vil jeg helt sikkert sige noget med isolering og lavenergi vinduer og 

lokalt rensninganlæg”. Diskussionen handler om, at det er muligt at planlægge anderledes, når man bygger 
nyt. F.eks kan man planlægge et nybyggeri i en samling af huse, der kan have et fælles anlæg til udvinding 
af jordvarme, og f.eks. et fælles anlæg til rensning af spildevand, der er også mulighed for at vælge nogle 
energirigtige og miljørigtige materialer der er helt op til dagens standard i nybyggeri. Når man overtager 
en gammel bolig vil der være en del flere faste faktorer, som man ikke umiddelbart kan ændre. F.eks. 
isoleringen mod jorden, valget af materialer som huset er bygget af, det er dyrt at skifte tagets 
konstruktion osv.  

Der peges på, at der er væsentlige forskel på hvordan en bolig kan energi optimeres set ud fra om det er 
nybyggeri eller om det er en ældre eksisterende bolig.  

Energibesparende teknologier og tilskudsordning 
Der peges på flere forskellige teknologier, der kan gøre en bolig grønnere. Der nævnes lysdioder, 
varmepumper, solvarme, jordvarme, vindmøller, kildesortering, HTC systemer (System der kan styre 
bl.a. elforbrug i huset, og f.eks. tænde vaskemaskinen om natten), muligheden for at lease sit grønne 
teknologi af et firma og andre teknologier. Der diskuteres, om der skal ydes tilskud til disse forbedringer, 
og det er der delte meninger om. Dem der er for tilskud, bruger argumentet, at det vil tillade folk at se 
bort fra de økonomiske omkostninger ved at energiforbedre boligen. Dem der er i mod tilskud siger, at 
de er bange for, at det vil skabe nogle halvdårlige løsninger, da man vil vælge at installere den teknologi 
der holder sig inden for tilskudsbeløbet. Der nævnes et eksempel med varmepumper der sælges fra 
Silvan til 3000 kr, de har en dårlig virkningsgrad, og når det er meget varmt om sommeren kan de 
fungere som aircondition, og dermed er hele ideen med varmepumpen væk.  

 ”Gad vide om tilskud kan give nogle halvdårlige løsninger? Eks. Sælges der nogle mega billige varmepumper i Silvan, men 

de virker ikke særlig godt, og om sommeren kan de bruges som air condition, og så er hele den fidus gået”. 

 Ligeledes diskuteres der, om teknologierne skal være komplicerede eller enkle, da man jo kan købe et 
jordvarme anlæg til mange penge, men man kan også ændre vaner i forbindelse med bad, toiletbesøg, 
udluftning osv. Man kan lovgive om, at der ikke findes giftige stoffer i diverse forbrugsmidler, men man 
kan også lade være med at købe dem . 

 ”Du siger vi skal have de farlige stoffer ud af kosmetikken, jeg siger ’lad være med at købe dem’”. 



 29 

Der er i vores fokusgruppe et stort kendskab til forskellige teknologier, som kan være med til at 
energiforbedre boligen. Der peges på, at tilskud vil få flere til, at synes om ideen med at installere 
energiforbedrende tiltag. Desuden understreges det, at man skal være opmærksom på at tilskudssystemet 
formes sådan, at det ikke resulterer i dårlige løsninger. Sluttelig peges der på, at der er både 
højteknologiske løsninger, og lavteknologiske løsninger, og de kan forenes.  

Grøn livsstil 
En respondent i segmentet innovators udtrykker: 

”jeg oplevede at blive deprimeret af, at have det for bekvemt”. 

Hun siger ligeledes  

”lækkert badekar, jeg hader mig selv hver gang jeg bliver fascineret af dem”. 

Der er her udtryk for, at nogle forbinder energibesparende tiltag, og den grønne livsstil, med at gå på 
kompromis med den måde man lever på, eller måske har lyst til at leve på.  

Omkring disse udtalelser fostres diskussionen omkring, at det skal være nemt og komfortabel at leve 
med sin grønne livsstil. Hvis gruppen early majority skal komme med på koncept-ideen, skal det ikke 
være tilbage til stenalderen at være energibesparende eller grøn.  

”Det er utopi at forestille sig, at vi kan leve som tidligere, det kan vi godt glemme alt om”  og   

”vi skal forestille os, at vi lever med den livsstil vi har nu, men med bæredygtige principper” og   

”se det var en vigtig pointe, folk har ikke tid, det skal være nemt”, samt andre udsagn peger på, at fokusgruppen 
har en konsensus om, at det skal være nemt at være bæredygtig. 

Fokusgruppen kommer frem til at vi skal væk fra de løftede pegefingre, hvor det at være 
energibesparende medfører nedsat komfort, eller modstriden følelser.  

Samfundets og fællesskabets ansvar 
Der tales om, hvorvidt det kan betale sig at gøre sin bolig energibesparende, hvis man måske har en 
nabo, der fyrer med olie og kører rundt i en stor firehjulstrækker. Ligeledes tales der en del om, at 
samfundet skal understøtte, at der foretages energibesparende tiltag. Der tales om, at bo i en bolig der 
forbruger meget lidt energi, sammen med at man f.eks. har en vindmølle og kan fyre med rapsolie, kan 
gøre en uafhængig af energileverandører, og deres markedsprissætning af den energi de leverer.  

”jeg kunne forestille mig, at man for nogle enestående enheder der er uafhængige af omverdenen, det kunne være skægt, så 

hvis ham der [olieproducent] spiller med musklerne, så kunne jeg være ligeglad”. 

Ligeledes tales der om f.eks. kildesortering af affald, hvor en deltager har oplevet at sortere sit affald, for 
så at få at vide, at sorteringgraden ikke er god nok, og derfor skal det hele brændes af. 

Der er brug for at signalere at det kan betale sig at gøre sin bolig energirigtig, både i forhold til sin egen 
økonomi og i forhold til miljøet, og der er brug for at signalere kraftigt i form udmeldinger og lovgivning 
at det samfundet støtter energibesparende tiltag.   

Et sundere liv 
Der tales om, at det kan forbindes med et sundere liv at bo i en grøn bolig.  En deltager siger:  
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 ”det er jo også det at de mere grønne bæredygtige løsninger også er de mest sundhedsmæssigt bedste”. 

Der tales om, at der måske kan etableres en prestige, eller mode ved at bo i en energirigtig bolig. Der 
tales om, at mange mennesker efterhånden køber økologisk, selvom de ved, at de økologiske varer ikke 
har den samme holdbarhed, som de konventionelle varer. En deltager siger:  

” Eks.vis vælger mange folk de økologiske tomater i supermarkedet, selv om de ved at der hurtigere kommer pletter på, 

men det de, det er fordi det er sundere” og en anden sagde: 

”vi talte også om det gode liv, og velvære og antistress, den skal sættes sammen med grøn bolig”. 

Der er brug for at finde eksempler på, at det at bo i en grøn, energibesparende bolig, er sundt for 
familien, og medfører en afslappet livsstil, der medfører velvære og komfort.  

FOKUSGRUPPENS 2. DEL 
Vi har valgt at transskribere hele fokusgruppeinterviewets anden del. Grunden til dette er, at anden del af 
fokusgruppen er struktureret på den måde, at informanterne skulle fortælle deres umiddelbare mening 
om vores grøn bolig-koncept. Informanterne blev præsenteret for vores koncept via prototyper, som vi 
selv havde konstrueret, for at kunne illustrere og formulere vores konceptidé på en fyldestgørende måde. 
En af vores antagelser var, at der ville blive genereret mange nye vinkler og udsagn i anden del af 
fokusgruppen, da informanterne ville blive direkte konfronteret med vores konceptidé og derfor ville 
have en direkte relevans for vores konceptudvikling. 

Transskriberingen af anden del er blevet udført ved at gennemse det optagede DVD-materiale under 
fokusgruppen. Transskiberingen var med til at danne overblik over datasættet og for at kunne 
kategorisere og kondensere ud fra Steiner Kvale analysemetoder. (Kvale:??) Ydermere har vi valgt at tage 
udgangspunkt i spørgeguidens overordnede undersøgelsesspørgsmål og lade dem være styrende for 
vores analyseproces, som hjælp til at kunne navigere i fokusgruppens datasæt (Halkier:??).  

Følgende spørgsmål har været styreredskab for vores fortolkning: 

� Hvordan vurderer informanterne vores konceptidé om implementering af energibesparende 
foranstaltninger på boligen?  

� Hvad skal der til for at grøn bolig-ideen bliver et godt og udbytterigt koncept?  
� Hvad kræver det, at potentielle boligkøbere klikker sig ind på den pågældende grønne feature på 

en bolighjemmeside? 

Se bilag 12, for transskribering af anden del af fokusgruppen. 

Følgende emner blev uddraget af datasættet fra fokusgruppens anden halvdel: 

� Den økonomiske betydning for implementeringen af energibesparende foranstaltninger.  
� Det skal være lettilgængeligt at tilgå ny viden vedrørende bæredygtige teknologier på 

hjemmesiden.  
� Applikationen skal være troværdig og udformet på en sådan måde, at den virker tillidsvækkende. 

Den økonomiske betydning  
Der var bred enighed blandt informanterne om, at den private økonomi hang stærkt sammen med, hvor 
villig den enkelte boligkøber vil investere i bæredygtige foranstaltninger på den potentielle bolig. Det 
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økonomiske rådighedsbeløb sætter nogle begrænsninger og barrierer for hvor meget man som 
boligkøber vil udvide på boligen vedrørende bæredygtige teknologier.  

Af ovenstående kan vi udlede at applikationen må tage udgangspunkt i beregninger som både indeholder 
et økonomisk overblik, som kan give et billede af besparelsen i kroner, men også den energimæssige 
besparelse set ud fra et miljøvenligt perspektiv. Sammenhængskraften mellem den private økonomi og 
implementering af bæredygtige foranstaltninger, kan være en øjenåbner og indgangsvinkel til at 
boligkøbere bliver mere bevidste om teknologier, som gavner miljøet og sikrer en verden, som også 
eksisterer langt ud i fremtiden.  

Mulighed for at opsøge ny viden og tilllidsvækkende   
Alle fokusgruppe-deltagerne var enige om, at fyldestgørende oplysning om teknologierne og 
beregninger, ville være en essentiel faktor for, at potentielle boligkøbere ville inddrage den mulighed, 
som bæredygtige foranstaltninger på boligen giver i forhold til økonomi og miljø. Det skal være 
lettilgængeligt, for den enkelte boligkøber, at tilgå ny viden, da dette skaber mulighed for et elementært 
vidensgrundlag for at træffe beslutninger vedrørende bæredygtig bolig og nye teknologier.  

Derudover var der bred enighed blandt informanterne om, at applikationen skulle udstråle en form for 
troværdighed, for at den ville blive brugt af potentielle boligkøbere. En vigtig faktor for at dette ville 
kunne blive opnået, ville fx være at applikationen var udstyret med nogle links til andre hjemmesider, 
som primært beskæftiger sig med miljø og bolig, inden for det bæredygtighed- og miljøområde. 

Derudover var der konsensus blandt informanterne, at applikationen skal illustrere og give et generelt 
billede af hvor meget man formindsker boligens CO2-udslip uf fra husets nuværende energimæssige 
forbrug. Ydermere var informanterne enige om at udregningen i CO2-udslippet skulle omtolkes til nogle 
givtige og meningsfulde metaforer, som den enkelte boligkøber ville kunne relatere til. Der skal bruges et 
system og en skala, som folk er bekendte med, og som rammer den brede befolknings tankegang.  
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SPØRGESKEMA 
Følgende analyse og fortolkning bygger på en stikprøve, der blev udtaget mandag d. 28. april 2008 kl. 
14.22, hvor 120 respondenter havde svaret på spørgeskemaet og 95 gennemført samtlige 21 spørgsmål. 

1. Køber husstanden økologiske varer? 
I dette spørgsmål er der en klar tendens til, at man gerne vil købe økologiske varer og man gør det i så 
vidt omfang, at det er muligt. Det er kun 2% som svarer at de aldrig køber økologiske varer. Resten er 
mere eller mindre bevidste om økologiske varer, og det henfører til en bevidsthed om en sund 
livsførelse.  

2. Tror du den globale opvarmning er menneskeskabt? 
Dette spørgsmål har til formål, at finde ud af folks holdning til den globale opvarmning. Her siger 65% 
af de adspurgte ”ja” til at opvarmningen er menneskeskabt. Mens hele 20% ved ikke. 65% mener at vi 
har skabt den globale opvarmning og dermed kan vi udlede at der er opmærksomhed på problemet, og 
det at spare på energien har et formål. 

 

3. Hvem er ansvarlig for at der spares på energien? 
Det står meget i forlængelse af det forrige spørgsmål. 88% af de adspurgte svarer, at det er både 
samfundet og den enkelte, der har ansvaret for, at der bliver sparet på energien. Der var ingen 
respondenter der efterlod dette spørgsmål ubesvaret.  
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Dette spørgsmål sættes i sammenhæng med vores fokusgruppe, hvor der bliver sagt at det kunne være 
godt med noget lovgivning på området og man kunne evt. indfører en form for tilskud til de personer 
som gør noget for at spare energi. Dette forslag blev der dog argumenteret imod, i 
fokusgruppeinterviewet.  

4. Hvad forstår du ved navnet: Grøn bolig? (max 2 kryds) 
Dette spørgsmål er lidt specielt, da det er muligt at sætte 1 – 2 kryds. Langt størstedelen at svarene 
angiver ”energibesparende tiltag på boligen” og ”miljøvenlige tiltag på boligen”. 

 

5. Hvad forstår du ved navnet: Den energibesparende bolig? (max to kryds)  
Overvejende flest angiver (97 kryds) ”energibesparende tiltag på boligen” imod kun 28 på ”miljøvenlige 
tiltag på boligen”. Af det kan vi konkludere, at navnet ”den energibesparende bolig” tilsyneladende er 
mest dækkende og dermed mest meningsskabende for vores respondenter i forhold til hensigten med 
vores koncept. 

Sammenfattende kommentarer til navngivning af konceptet: SPAR ENERGI 
De 2 ovenstående spørgsmål vedrørende navngivning af konceptet, har vi lavet, idet vi ikke kunne 
komme på et konkret navn til hvad vores koncept skulle hedde, og spørgsmålene brugte vi til, at finde 
ud af hvad andre synes om dem. Faktisk var det mere interessant hvad respondenterne skrev i Andet –
feltet (fritekst). Men det var først noget vi blev opmærksom på, da vi så respondenternes svar.   

Her er et udpluk af nogle af de interessante svar, som vi fik tilbage i spørgsmål 4 (associationer på ”Grøn 
bolig”-navngivningen): 

� ”og grøn giver mig associationer til den politiske bevægelse ’De Grønne’ som specielt i Tyskland er ret store…” 

� ”En bolig der er levende dvs. med flere planter og komposteringstoilet.” 

� ”En energibesparende bolig, hvor der er brugt ikke-allegifremkaldende materialer af naturlige produkter og hvor 

der bl.a. er et godt indeklima.” 

� ”Øko byggematerialer, næsten CO2 neutral / 0-energi hus, måske tæt på naturen…” 

Citater fra spørgsmål 5 (associationer på ”Den energibesparende bolig”-navngivningen): 

� ”En bolig der bruger mindst mulig energi, om det er vedvarende energi eller ej…” 

� ”Sikker mere retvisende navn, men langt og besværligt.” 
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Energibesparende 

tiltag på boligen

Miljøvenlige tiltag 

på boligen

Godt indeklima i 

boligen

Ved ikke

Andet?

Ubesvaret



 34 

� ”Lavenergibolig” 

� ”det er meget snævre endt grønbolig” 

Ud af disse citater kan vi slutte at navnet Grøn Bolig i for høj grad er rettet mod natur- og øko-
materialer og sundhed, og navnet favner meget bredt. Derimod har navnet ”Den energibesparende 
bolig” tilsyneladende mere en tendens til efterlade respondenterne med et indtryk af, at fokus er på at 
bruge så lidt energi som muligt – netop som konceptet er tiltænkt! 

Ud fra disse to spørgsmål har vi kunnet danne os et indtryk af, hvad der fungerer i folkemunde, og 
konstrueret det endelige navn SPAR ENERGI, som vi mener kommunikerer vores budskab og koncept 
præcist.  

6. Hvordan ville du prioritere følgende forhold i forbindelse med et evt. huskøb? (Prioriter 
max 4 af de 5 forhold) 1=vigtigst 4=mindst vigtig 
Når det indsamlede data bliver sat ind i en graf, er det tydeligt og mere enkelt at skabe sig overblik over 
svarene.: 

 

Dermed bliver det f.eks. meget tydeligt at respondenterne, ved et huskøb, først og fremmest prioriterer 
”beliggenhed” og derefter ”pris”. Dette må siges at være ganske naturligt. Herefter kommer ”størrelsen 
af boligen”, og i sidste ende finder vi ”energibesparende” og ”miljøvenlig”. Det bør dog nævnes, at de 
som prioriterer ”energibesparende” og ”miljøvenlig” som nummer 1, faktisk er repræsenteret i 
datasættet. Ud af de samlede 107 respondenter, som har svaret på spørgsmålet er der 14 som har 
prioriteret et af de 2 forhold som nummer 1. Vi må gå ud fra at disse 14 er innovators og early adopters 
som i flg. vores fortolkning af Rogers (Rogers 1995) indenfor de to områder.  

Et andet forhold som er værd at bemærke, er, at der er en del respondenter, der ikke har prioriteret 
”bolig-størrelsen” som betydningsfuld. Dette kommer til udtryk ved, at der er 21 af de adspurgte, som 
slet ikke har prioriteret dette forhold. Disse 21 kan blandt andre bestå af de føromtalte innovators og 
early adopters (se afsnittet Målgruppen for spar energi konceptet). 

Med udgangspunkt i dette spørgsmål, lader det til at respondenterne hælder mere til forholdet 
”energibesparende” fremfor ”miljøbesparende”. Dette understøtter vores opfattelse af, at vi har valgt 
rigtigt, ved at fokusere på, at få målgruppen til at blive så ”energibesparende” som mulig ved hjælp at 
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SPAR ENERGI-konceptet. Men det er også ganske vist, at energi og miljøbesparende forhold ikke 
bliver prioriteret særlig højt, i forhold til beliggenhed, pris og størrelse. Netop derfor har vi valgt, at gøre 
konceptet mere let forståeligt ved døbe det SPAR ENERGI. 

7. Hvad har du gjort eller hvad vil du gøre ved din bolig for at gøre den mere 
energibesparende? 
Ved bearbejdelsen af det indsamlede datamateriale fandt vi ud af, at dette spørgsmål ikke gav nogen 
mening for de respondenter, der ikke stod over for at skulle købe hus, eller ikke lige havde købt hus. For 
at undgå denne problemstilling, diskuterede vi om en løsning kunne være,  at indlede spørgeskemaet 
med et sorteringsspørgsmål. Ved at sortere respondenter indledningsvis, kunne vi formodentlig have fået 
et mere præcist billede af målgruppen. ”Har du købt hus indenfor de sidste 2 år eller overvejer du at 
flytte i hus?” (Sp. 18) kunne være et spørgsmål, hvormed vi med fordel kunne have sorteret fra.  

Da vi må antage, at en stor del af de adspurgte ikke står over for at købe hus eller har købt hus inden for 
de sidste 2 år, har de ikke så gode forudsætninger for at besvare  dette spørgsmål på en meningsfuld 
måde. Antagelsen bygger vi på, at 22% af respondenterne fortæller os, at de bor i lejelighed og 22% bor i 
andelslejlighed (Sp. 17).  

Ydermere er der mulighed for, at krydse af ved flere svar, så i princippet kunne de adspurgte svare ”ja” 
til det hele. Dette understøttes desuden af, at der ikke ligger nogle økonomiske forudsætninger eller 
andre barriere i spørgsmålet. Med andre ord: Sp. 7 vil med fordel kunne forbedres set med refleksive 
briller. 

På den anden side, kan vi dog fint bruge svarene i vores bestræbelser på at implementere 
features/energibesparende teknologier i vores prototype. De mest kendte teknologier kunne således med 
fordel præsenteres som de første på listen over tilvalgte teknologier ( se prototypen af SPAR ENERGI), og 
de mere specielle og knap så populære (læs: knap så økonomisk rentable), kunne præsenteres længere 
nede på listen. En prioriteret liste over teknologier kunne derfor f.eks. se således ud: 

1. Isolere 
2. Udskifte vinduer 
3. Montere solfanger 
4. Osv. 

8. Hvor meget er du villig til at betale i månedlig ydelse, for at gøre dit hus 
energibesparende? 
45% er villige til at betale mellem 200-999 kr. om måneden, og 33% 0-199 kr. Vi har i nogle e-mails fra 
respondenterne modtaget en kritik om, at vi ikke har specificeret hvor lang en årrække dette skal gælde. 
Det er en vigtig tilføjelse, for vi er godt klar over, at betalingsvilligheden meget afhænger af den 
individuelles økonomiske situation. Vi spørger i spørgsmål 15 indtil husstandens indkomst. Her viser 
indkomsten sig at være overraskende lav (se sp. 15). Men på den baggrund er de max 1000 kr. som 78% 
af de adspurgt udgør, et meget reelt tal.  

Et andet kritikpunkt er, at vi i dette spørgsmål mangler to svarmuligheder: ”ingenting” og ”ved ikke”. 
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9. Hvor enig er du i følgende udsagn? (1 = meget enig, 5 = meget uenig) 

 

I sp. 9 skal man tilkendegive, hvor enig man som respondent er i nogle udsagn. Her kan man tydeligt se 
at det økonomiske, personlige ansvar og miljømæssige (i prioriteret rækkefølge), alle er delelementer, af 
respondenternes bevæggrunde for at tænke energibesparende. Men hvis man sætter det i sammenhæng 
med spørgsmål 6 (prioritering af forhold omkring boligkøb), hvor vi spørger hvilke forhold man 
prioritere højeste, så er billedet klart anderledes. Der er det de økonomiske forhold som kommer i første 
række, og energi og miljøbesparelser til sidst. 

10. Hvis du blev tilbudt at få nogle selvfinansieret (uden omkostninger for dig) 
energibesparende tiltag til din bolig, ville du være interesseret i en sådan aftale? (lukket 
spørgsmål) 
Dette spørgsmål ligger i tråd med det foregående. 92% svare ”ja” til dette spørgsmål. Det understøtter 
blot, at økonomien er en barriere for at respondenterne vil gennemføre energibesparende forbedringer 
på deres bolig. Jo mere den økonomiske barriere bliver nedbrudt, desto mere vil folk være tilbøjelige til 
at vælge at lave energibesparende tiltag.  

Alternativt kan man sige, at vi har været for upræcise i udformningen af spørgsmålet. Kan man 
overhovedet sige ”nej” til det? Det er vigtigt at pointere at der er en masse forhold, der ikke bliver fortalt 
i fremstillingen af dette spørgsmål. Ser respondenten det f.eks. som en barriere, at have håndværkere i 
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hjemmet, hvad med vedligehold, personlig prioritering i forhold til f.eks. at få nyt bad/køkken frem for 
energiforbedringer, etc.?  

Spørgsmålet om finansiering og den enkeltes egne prioriteringer, er øjensynligt ret kompleks. Derfor er 
det netop meningen, at brugeren af SPAR ENERGI-applikationen, efter at være blevet inspireret til at 
energiforbedre sin kommende bolig, skal tage kontakt til EnergiTjenesten, for at få professionel og 
kyndig vejledning i finansieringen. 

11. Mange boligejere oplever at det at forbedre boligen med energibesparende 
foranstaltninger som værende problematisk.(til dels lukket spørgsmål) 

 

Svarene på dette spørgsmål er ikke entydige. 33% har svaret ”ved ikke”, hvilket kan være en indikator 
for, at der er noget grundlæggende i vejen med dette spørgsmål. Spørgsmålet indledes med ”Mange 
boligejere oplevere”; her skal man givetvis tage stilling til om andre folk har problemer med at forbedre 
/ renovere boligen. Det, at man skal svare for andre boligejere gør, at spørgsmålet bliver ret ufokuseret 
og meget lidt meningsdannende for den enkelte respondent. Dog skal det bemærkes at 25% er enige i 
udsagnet, imens 31% er uenige. 

I kommentar-feltet, ”Andet?”, svarer mange at det kommer an p,å hvilket hus der er tale om og hvor 
omfattende det er, at lave disse forbedringer på boligen.  

Igen kan vi med fordel referere til Sp. 17, idet dem som bor i ”andel” eller ”til leje”, givetvis kan have 
svært ved at relatere til et spørgsmål der stilles til ”boligejere”.  

De 31% som er uenig i dette udsagn, kan være respondenter, der aldrig har haft håndværkere eller aldrig 
har haft problemer med at få lavet nogle forbedringer på deres bolig. Det kunne også tænkes, at vi 
simpelthen har at gøre med mennesker der gør-det-selv De 25% som er enige i udsagnet, tolker vi som 
værende dem, der har haft problemer med håndværkere, og hvad end et sådant besøg måtte medfører.  
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12. Hvor gammel er du? 

 

Som tidligere beskrevet i spørgsmål 7, kunne vi med fordel have sorteret vores respondenter i forhold til 
målgruppen, og her er alderen 30-45 år et kriterium. Men vi valgte ikke at lave en ”sluse”, fordi vi 
dermed ikke var sikre på, om vi ville få nok respondenter. Desuden vil vi også gerne undersøge, hvad de 
der på sigt overvejer købe villa eller sommerhus tænker om konceptet. 

 Det var således bevidst, at vi lod være med at sortere, idet vi formodede at vi fik nogle respondenter i 
datamateriale, der kunne åbne vores konceptudvikler-øjne op for noget, som vi ikke, på overfladen, 
havde tænkt på eller regnet med. 

13. Køn? 
Her har vi fået 49 respondenter af hvert køn. Det kunne være interessant at lave en multivariat-
undersøgelse på, om køn er en faktor i forhold til holdning til energiforbedringer. Denne undersøgelse er 
dog ikke gennemført (se nærmere info om bi- og multivariate-undersøger til sidst i dette afsnit). 

14. Hvilken uddannelse har du? 
Størstedelen af vores respondenter har en ”mellemlang videregående uddannelse” eller en ”lang 
videregående uddannelse”. Hvis vi overfører det til Rogers (Rogers, 1995), så har vi nogle respondenter 
der potentielt kunne høre til blandt early adopter, der er mere tilbøjelige til at tage nye innovationer til 
sig. Sp. 9 giver desuden et indtryk af, at de respondenter, der gerne vil gøre boligen mere 
energibesparende, bestemt er tilstede i vores datasæt. Egenskaben, at man tager nye teknologier til sig, 
kan ifølge Rogers, knyttes til uddannelsesniveau. Sagt med andre ord: Højere uddannelse giver større 
tilbøjelighed til, at tage SPAR ENERGI-budskabet til sig. 

  

Hvor  gammel er du?

Under 18

18-29

30-45

46-eller ældre

Ubesvaret
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15. Hvad er din husstands årlige indkomst? 

 

I følge Dansk Statistiks måling var den gennemsnitlige indkomst for familier i 2006: 423.402 kr. 

Indkomsten er for den største gruppe lav, når man sammenligner med sp. 14 (uddannelsesniveau). Der 
ville man forvente, at der var færrest der har en indkomst imellem 0-350.000 kr. Samtidig angive 64% af 
de adspurgte at de bor sammen med en voksen (Sp. 19). Så det vil sige, at der er 2 voksne i 64% af 
husstandene, og derved formodet vi at indkomsten potentielt set kunne have været højere. Resultatet 
kan være forstyrret af at studerende og arbejdsløse givet vis har deltaget.  

16.  Postnummer? 
Den typiske respondenter bor i Københavns-området, altså i storbyen. Dette er ligeledes en ofte set 
egenskab blandt innovators og early adopters  (Rogers, 1995). For at give et indtryk af respondenternes 
geografiske placering, beregnede vi middel-postnummeret til at være 2835, altså tæt på København. 

17. Hvilken type bolig bor du i? 
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Respondenterne fordeler sig i en firedeling, på henholdsvis lejelighed, andelslejlighed, ejerlejlighed og 
hus, med en lille overvægt til de sidste to. Vores datasæt ville have have været mere tungtvejende, hvis vi 
havde haft flere respondenter, der ejer hus. På den anden side bør det bemærkes, at mange bosiddende i 
lejelejligheder og andelslejligheder, formodentlig på et senere tidspunkt i livet, flytter i hus (hvor 
energibesparelser lettere kan gennemføres). 

18. Har du købt hus inden for de sidste 2 år eller overvejer du at flytte i hus inden for de 
næste 2 år? 

 

Sp. 18 er vores tiltænkte sorteringsspørgsmål, og her er det tydeligt at se, at ud af de 97 respondenter er 
der 56% af dem som svare ”nej” til, at de kunne tænke sig, ”at flytte” eller ”har flyttet” indenfor de 
”sidste 2 år”. Så hvis vi havde valgt at lave denne sortering, ville vi have endt op med lige omkring 43 
respondenter. Men både sp. 17 og 18 indikerer at respondenterne på et tidspunkt er potentielle 
huskøbere – der på et eller andet tidspunkt skal købe hus. Dette understøtter fremtidsbehovet for at 
SPAR ENERGI-konceptet implementeres. 

19. Hvor mange voksne bor der i husstanden? 
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65% af de adspurgte sammen med én anden voksen. 

Ifølge Dansk Statistik måling pr. 1. januar 2008 bor 2.784.804 af danskerne i en familie og 
befolkningstallet er 5.475.791. Dermed bor 51% af danskerne i en familie. 

 

20. Hvor mange børn bor der i husstanden? 
Cirka 30% af de adspurgte er børnefamilier. Resten har ingen børn i husstanden.  

 

21. Hvilken form for opvarmning er der i husstanden? 
 

 

66% af respondenterne har fjernvarme. Dernæst følger gasfyr med 9%, oliefyr med 5% og elvarme med 
4%. Et par stykker har varmeindvindingsanlæg, solfangere imens ingen af respondenterne har et 
jordvarmeanlæg.  

67%

15%

16%

1%
0%

1%

Hvor mange børn bor der i husstanden?

0

1

2

3

4 eller flere

Ubesvaret

5%

9%

66%

4%

1% 0%

5%

7%

1%

Hvilken form for opvarmning er der i husstanden?

Oliefyr

Gasfyr

Fjernvarme

El varme

Pillefyr

Jordvarmeanlæg

Ved ikke

Andet?

Ubesvaret



 42 

Potentialet for at indføre alternative varmekilder i hjemmene er tilsyneladende stort. 

Kritisk set, skulle vi i dette spørgsmål have givet respondenterne mulighed for, at vælge eks. brændeovn 
og solvarme i tillæg til de anførte. 

Den høje andel af fjernevarme-opvarmning, kan givetvis fjerne lysten til at lave omfattende 
energiforbedringer, f.eks. installation af jordvarme. Fjernvarme er billigt i forhold til andre energikilder.  

AVANCEREDE BI- OG MULTIVARIAT-ANALYSE AF SVAR I DATASÆTTET 

I det følgende afsnit beskriver vi, hvilke overvejelser vi har gjort os mht. bi- og multivariat-analyse af 
svar i datasættet, men som ikke blev gennemført. Det viste sig nemlig, at være umuligt af tekniske årsager 
at gennemføre krydsningerne af datamaterialet fra defgo.net. 

Helt konkret ville vi gerne kunne have brugt datamaterialets kvantitative kvaliteter, til at udlede nogle 
konklusioner på de erkendelser vi er kommet til tidligere i denne rapport. Nedenfor findes 3 eksempler 
på hvad sådanne forskningsspørgsmål kunne være: 

Bivariat 1: har husejere en større tendens til at købe økologiske varer? 
Vi ville bruge Sp. 1 som handler og folks bevidsthed omkring sund livsførelse, til at se, om der er en 
sammenhæng mellem boligform i Sp. 17. Dette ville vi gøre for at svare på, om husejere har større 
tendens til at købe økologiske varer. Det samme kunne man gøre med Sp. 1 og Sp. 18 for at se, om det 
er når man har huskøb i tankerne, at man tænker mere økologisk eller omvendt. 

Bivariat 2: Har boligejere med fjernvarme mindre tilbøjelighed til at vælge alternative 
varmekilder til opvarmning? 
Da fjernvarme typisk er en billig form for energi, fordi det er et biprodukt af afbrænding af affald, er det 
en energikilde som er svær for andre energikilder at konkurrere imod.  

Vi vil se på, om der er nogle tendenser blandt husejere med fjernvarme, om de laver nogle specifikke 
tiltag på deres bolig, som skiller sig ud fra resten af boligejerne. Dette ville vi kunne gøre ved at krydse 
Sp. 21, 17 og 7. 

Multivariat 3: Karakteriseres ”early adopters” ved at være villige til at tilvælge solfanger og 
jordvarmeanlæg, boligtype, uddannelsesniveau, indkomst og postnummer tæt på storbyen 
(København)? 
Vi kunne kigge nærmere på de ”early adopters”, som vi mener, vi har i spørgsmål 6. Altså dem som 
prioritere ”energibesparende” og ”miljøvenlighed” højt. Vi kunne krydse dem med Sp. 7 for at se, om 
det også er dem, som vil montere solfanger og anlægge jordvarmeanlæg. I tillæg kunne man lave en 
multivariat 4 som krydser et tredje spørgsmål, f.eks. Sp. 17: ”Hvilken bolig type bor du i?” og eventuelt 
Sp. 14 ”Hvilken uddannelse har du?”, Sp. 15 ”årlig indkomst i husstanden?” og Sp. 16 ”Postnummer?”. 
Dermed ville vi kunne svare på: Karakteriseres ”early adopters” ved at være villige til at tilvælge solfanger 
og jordvarmeanlæg, boligtype, uddannelsesniveau, indkomst og postnummer tæt på storbyen 
(København)? Altså et meget interessant spørgsmål i forskningsøjemed. 
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VALIDITET OG RELIABILITET 
I relation til analyse og fortolkning af dybdeinterviews, fokusgruppen og spørgeskemaet, kommer her en 
vurdering af den samlede målgruppeanalysesen. 

OVERBLIK 
Vi har i vores målgruppe analyse benyttet os både af kvalitative og kvantitative metoder. Vi startede med 
de kvalitative metoder, og sluttede af med det kvantitative spørgeskema. Fælles for brugen af disse 
metoder er, at de alle har en beskrevet systematik, som vi efter bedste evne har fulgt. 

Vi valgte denne undersøgelsesform, da den kvalitative metode i form af semistruktureret interview, giver 
os som undersøgere, mulighed for at navigere mens undersøgelsen står på. Den kvantitative metode i 
form af spørgeskema derimod, bliver udført af respondenterne i enerum, hvor de ikke har mulighed for 
at spørge ind til uklarheder i meningen med de stillede spørgsmål. Vi ønskede derfor at lave en række 
indledende undersøgelser der kunne foretages hurtigt, men ikke var præget af den store systematik. Til 
dette valgte vi at foretage 3 quick-and-dirty-interviews. Efterfølgende lavede vi 2 dybde interviews: et 
med en parcelhusejer der har energibesparende teknologi i boligen, og et ekspertinterview med en 
ekspert inden for energibesparende renoveringer af boliger. Begge disse interviews fulgte en på forhånd 
udarbejdet spørgeguide. 

Efterfølgende havde vi akkumuleret så meget viden, at vi følte os parate til at holde en fokusgruppe. Se 
afsnit om fokusgruppe for detaljer om sampling af respondenter og bilag 10 for spørgeguide til 
fokusgruppen. Da vi havde analyseret, kondenseret og fortolket fokusgruppens empiri indsamling, ville 
vi holde resultaterne fra denne op mod en spørgeskemaundersøgelse. 

Vi udarbejdede et spørgeskema, se kapitel om spørgeskema for detaljer, hvori vi konstruerede spørgsmål 
der skulle undersøge om de erkendelser vi havde fået fra fokusgruppeinterviewet holdt stik i en større 
sammenhæng. 

Sideløbende med vores egne empiri indsamlinger, har vi studeret relaterede undersøgelser lavet af bl.a. 
Statens Byggeforskningsinstitut og Dansk Byggeri, disse undersøgelser har mere generel karakter i 
forhold til energibesparende renoveringer af boligmassen, end vores undersøgelser der forholdt sig til at 
undersøge vores målgruppes forhold til energirenoveringer og om de synes at konceptet SPAR 
ENERGI kunne bruges i den sammenhæng. 

VALIDITET 
For at sikre undersøgelsens validitet, vil vi lave en triangulering af de erkendelser vores undersøgelser har 
givet os, simpelthen ved at se på om der er tendenser der peger i den samme retning, og om der er 
tendenser der er modsætningsfyldte. 

Bente Halkier, samfundsforsker tilknyttet Roskilde Universitetscenter, siger om validitet: 

"Validitet handler om at sikre sig, at man konkret undersøger det, som man sætter sig for at undersøge."  

(Bente Halkier 2001: "Fokusgrupper, s.109)  

Og videre:  

"Når samfundsforskere nævner tre ting, der har betydning for validiteten burde de sige systematik, systematik, 

systematik" (Bente Halkier 2001: "Fokusgrupper, s.113). 
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Vi vil gerne undersøge hvordan målgruppen 30-45 årige førstegangshuskøbere i segmentet early majority 
tænker omkring at installere energibesparende teknologi på deres hus. 

Overordnet peger resultaterne af både fokusgruppeinterview, spørgeskemaundersøgelse og relaterede 
arbejder, samstemmende på, at vores målgruppe ser følgende områder som betydende i forbindelse med 
at installere energibesparende tiltag på deres boliger: 

� Bevarelse af komfortniveau i forhold til eksisterende energiforsyning.  
� Det personlige ansvar for at spare på energien. 
� Synliggørelse af mulighederne for økonomiskbesparelse. 
� Lovgivning omkring energiforbrug, således alle danske boligejere stilles lige.  
� Lettilgængelig oplysning om mulighederne for at spare energi. 
� Samfundets holdning til at spare energi. 
� Frygt for håndværkerrod. 

Vi har løbende rådgivet os med Poul Metelmann, Elisabeth Landbo (Snitker & Co) og Bente Halkier, og 
Cand.scient. Pol. Mika Schmidt, med henblik på en faglig konsensus omkring hvordan et 
fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse afholdes, og hvordan man kan uddrage mening af 
disse. 

VALIDITET AF FOKUSGRUPPEINTERVIEW 
Fokusgruppeinterviewet havde bl.a. til formål at generere ideer til konceptet, derfor blev alle deltagere 
samplet med udgangspunkt i en interesse for energibesparende tiltag. Ydermere var kriteriet for deres 
deltagelse, at de havde gjort overvejelser om at købe hus eller havde købt hus. Vi havde kendskab til 
respondenterne, da de alle findes i vores personlige omgangskreds. Dette fører ifølge Bente Halkier ( 
Halkier 2008) til en social kontrol i fokusgruppen, da deltagerne har ikke kan opdigte nye måder at leve 
på, men netop ved at den måde de tænker på er kendt. Dette kan også have den ulempe, at en 
respondent påtager sig sin kendte rolle, og derved ikke interagerer lige så frit i fokusgruppen, som hvis 
ingen kendte hinanden. 

VALIDITET AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN 
Nå man kigger på det indsamlede data, vil man kunne se, at der er respondenter, der har efterladt 
spørgsmål ubesvaret. Dette skyldes formodentlig delvist en fejl hos defgo.net, som vi ikke kan stille 
noget op med. Vi har fået nogle tilbagemeldinger om nogle respondenter der beskriver, at de har fået 
fejlmeddelelser. Vi har fundet ud af, at fejlen opstår når brugeren anvender browserens tilbage-knap 
under en test. Dette har påvirket datasættet i form kun delvist gennemførte svar i 25 ud af 120 
besvarelser. 

I tillæg hertil bør det også nævnes, at nogle brugere ganske givet vil efterlade nogle spørgsmål ubesvaret 
af helt naturlige årsager. Nogle er måske faldet fra, da de ikke har villet fuldføre spørgeskemaet. Vi anser 
ikke dette som nogen gravende fejl i forbindelse med spørgeskemaets validitet. 

Defgo.net logger ip-adresser, og det betyder, at det er ikke muligt at svare flere gange på undersøgelsen, 
og derved påvirke resultatet i en forkert retning. 

Vores respondenter er dog generelt samplet fra vores omgangskreds, og vi derfor et problem med 
hensyn til repræsentativiteten af målgruppen i vores undersøgelser. Specielt i spørgeskemaundersøgelsen, 
hvor vi håbede på at få lov til at linke til undersøgelsen fra homes hjemmeside, men da vi ikke fik lov til 



 45 

dette, valgte vi i stedet at sende e-mail med link til spørgeskemaet, til de personer vi havde i vores 
adresseregister. 

Vi har udsendt spørgeskemaet til personer, som vi har et tilhørsforhold til, og det er vi klar over kan give 
usikkerhed i validiteten. Da det er personer vi kender, kan de have en tendens til at svare i en anden 
retning af hvad de ville have gjort hvis de ikke havde et tilhørsforhold til SPAR ENERGI gruppen. 

En del af respondenterne arbejder på Biblioteket og i IT-afdelingen på Det Biovidenskabelige Fakultet, 
Københavns Universitet (det tidligere Landbohøjskolen hvor et gruppemedlem arbejder). Vi ved ikke 
hvor mange af dem, som indgår i vores spørgeskemaundersøgelse, da vi ikke kan se hvem der har 
besvaret spørgeskemaet. Men i og med at de til dagligt har deres gang på Det Biovidenskabelige Fakultet, 
kan man antage, at de er lidt ”grønnere” i deres tankegang end folk er i almindelighed. 

Respondenter udvalgt fra vores omgangskreds, repræsenterer mest personer fra København og omegn 
der ligesom os selv enten har, eller er i gang med at erhverve sig en videregående uddannelse. 

I et retrospektivt perspektiv, burde vi have tilføjet "beskæftigelse" til spørgeskemaet. Dermed havde vi 
fået et mål for hvorvidt respondenterne var "under uddannelse" eller "i arbejde". Dermed ville vi have et 
større forståelsesgrundlag for, hvorfor indkomsten er så lav, som den er. En anden fejlkilde kunne være, 
at spørgsmål 14, "Hvilken uddannelse har du?", har influeret på svarende givet efterfølgende. Det skulle 
givetvis have været formuleret anderledes: "Hvilken uddannelse har du færdiggjort".  

Det ideelle ville være at sende spørgeskemaet ud til 10, velvalgte testpersoner, og derefter rette evt. 
problemer med formuleringerne oa., efter interview med respondenterne. Dette nåede vi ikke grundet 
undersøgelsens tidsperspektiv. 

RELIABILITET 
Reliabiliteten af en undersøgelse handler om hvor konsistente resultaterne er. Vi vælger her at skelne 
mellem fire former for reliabilitet(Nielsen 1983). 

� Subjekt reliabilitet – Respondenternes tilstand på målingstidspunktet 
� Observatør reliabilitet – Fortolkningen af respondenternes svar 
� Instrument reliabilitet – Konstruktionen af spørgeguide til interview og konstruktionen af 

spørgeskema 
� Situations reliabilitet – Hvordan omgivelserne påvirker indsamlingen af empiri 

 

RELIABILITET DYBDEINTERVIEW OG FOKUSGRUPPEN 
Vi vurderer at reliabiliteten i de 2 indledende dybdeinterviews til at være tålelig, projektets tidsperspektiv 
taget i betragtning. Vi tillader os denne betragtning, da vi har brugt disse indledende interviews til at 
forstå feltet, og de bliver derfor efterfulgt af flere grundigere undersøgelser. 

Reliabiliteten af fokusgruppeinterviewet er for fire ovenstående punkter tilstræbt på følgende måde: 

Ved at afholde fokusgruppeinterviewet i professionelle rammer hos brugervenlighedsfirmaet Snitker & 
Co, og få professionel råd og vejledning af brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo, har vi tilstræbt 
at tage højde for de reliabilitets-problematikker vi ser. 

Vi har taget højde for vores subjektreliabilitet, ved at sørge for at der i fokusgruppe rummet var en 
afslappet og behagelig stemning. Da respondenten ankom, bød vi velkommen og sørgede for at vise 



 46 

respondenten hvor vedkommende kunne hænge overtøj, hvor vi skulle være, samt kort samtale om 
hvordan turen ind til interviewet havde været. Vi har I vores sampling af respondenter, forsøgt at lave en 
sammensætning, der vil komplimentere hinanden, hvor hver enkelt deltager kan føle sig fri til at udtale et 
der ligger vedkommende på hjerte. Ligeledes har moderator været bevidst om hver enkelt deltagers 
humør og velbefindende gennem hele interviewet. Således har vi tilstræbt at skabe en god og tryg 
fornemmelse hos respondenterne, og mener derved at have en subjekt reliabel undersøgelse. 

Mht. til observatørreliabilitet, har vi været en moderator, og 3 gruppemedlemmer der har logget 
interviewet. Hertil kommer at vi har optaget Fokusgruppen, men et videokamera, og optaget lydsporet til 
denne optagelse. Vi har i forbindelse med vejledning fra Elisabeth Landbo, fået råd og vejledning til 
opstilling af mikrofoner, hvilke fødevare emner det er hensigtsmæssige at servere, pga. lyde af eks. pair 
der rasler, skeer der rasler i kopper, og karameller, der gør udtale utydelig. Efterfølgende har vi brugt 
Steiner Kvales (Kvale 1994) – anvisninger til meningskondensere og analyser resultaterne af interviewet. 

Instrumentreliabiliteten er forsøgt opnået, ved at følge den fremgangsmåde for undersøgelsen der 
beskrives i starten af dette afsnit. Ved så at sige at starte med nogle undersøgelser, vi senere skulle 
gentage, kunne vi øve os i undersøgelsernes metodik. Elisabeth Landbo og Bente Halkier, har 
gennemlæst spørgeguiden til fokusgruppe interviewet, og givet ændringsforslag og indblik via diskussion. 

Situationsreliabiliteten blev diskuteret, da vi da vi besluttede os for at afholde fokusgruppe 
undersøgelsen hos Snitker & Co. Der var argumenter for der lød på at så var alle forhold teknisk set i 
orden, på den anden side ville det professionelle setup med envejsspejle og mikrofoner på bordet, i 
nogen grad skræmme deltagerne, således at de vil agere anderledes end de ellers vil gøre. Vores oplevelse 
er dog at respondenterne efter ganske kort tid vænnede sig til forholdende, og agerede ganske frit i 
forhold til sig selv og deres medrespondenter. 

RELIABILITET I SPØRGESKEMAUNDERSØGELSENS  
Vi har i spørgeskemaet ikke stillet spørgsmål til respondentens tilstand, og vi derfor ikke udtale os om 
subjekt reliabiliteten. 

Observatør reliabilitet, vi har løbende diskuteret i gruppen, hvordan vi skulle fortolke de svar vi har 
fundet i spørgeskemaundersøgelsen. Vi har ved vejledning med Paul Metelmann diskuteret disse 
fortolkninger, og har derved forsøgt at opnå en observatør reliabilitet baseret på konsensus om 
fortolkningen af spørgeskemaerne 

Instrument reliabiliteten i spørgeskemaet, er som beskrevet i indledningen af dette kapitel forsøgt 
opnået, ved at lave spørgeskemaet, efter at vi havde fået resultaterne fra fokusgruppe undersøgelsen. Vi 
har også rådført os med Diverse eksterne konsulenter, bl.a. cand. Scient. Pol. Mika Schmidt. Nogle 
spørgeskemaer stoppede, da de som tidligere beskrevet brugte tilbage knappen, dette er en fejl i 
defgo.nets applikation. 

Da vi har udsendt spørgeskemaet som link i en e-mail, og vi ikke har spurgt ind til om der var noget der 
havde påvirket respondenterne under undersøgelsen, har vi ikke systematisk indsamlet viden om 
situations reliabiliteten. Vi har dog efter følgende fået flere tilbagemeldinger på e-mail, hvori 
respondenten peger på at de ikke forstod et eller flere spørgsmål, og derfor har undladt at svare på 
spørgsmålet, eller er stoppet med at bespare spørgeskemaet. Dette forklarer i nogen grad det frafald på 
25 respondenter vi så hen over spørgeskemaundersøgelsen. 

SAMMENLIGNING MED RELATEREDE UNDERSØGELSER 
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Statens Byggeforskningsinstitut har udarbejdet en undersøgelse af barriere i forbindelse med 
energiforbedringer af boliger (SBi, 2007). Følgende udsagn kom i den forbindelse frem: 

� ”Vi ved det, vi ved det godt, men vi skal lige være færdig med køkkenet . Det gamle var under al kritik - og så 

er der også badeværelset” 

� ”Vi tør ikke lukke håndværkere indenfor - det er for dyrt og for dårligt, og halvdelen skal jo laves om bagefter”  

� ”Den er god nok, men problemet er bare, at det bliver forfærdeligt grimt” 

� ”Jo, så snart der bliver tid. Vi skal jo lave det hele selv. Måske om et års tid eller to” 

� ”Vi har allerede gjort meget: Skiftet vinduer  - til nogle med pæne sprosser” 

� ”Det kommer, men først, når vi alligevel skal have indrettet førstesalen”. 

I tillæg hertil, har Dansk Energi også undersøgt husejernes holdning til energirigtig bygningsrenovering 
(Dansk Energi, 2007): 

Hvorfor fravælger kunderne varmebesparelser: 

� Tror ikke det kan betale sig 
� Mangler troværdige og konkrete løsninger 
� Har p.t. ikke økonomi til det 
� Finansiering er et problem 
� ”Jeg har ikke fået mig taget sammen” 

� Det tager for lang tid mm.  
� Vil hellere bruge penge til noget andet 

Hvad ønsker kunderne? 

Konkrete tilbud sammen med energimærket  

� 39% interesserede eller meget interesserede (31% ikke interesserede) 
� Troværdige tilbud  
� Ønsker offentlighed om energimærket 
� Under 15% anser ikke offentlighed om energimærket som positivt 

Dansk Energi slutter med bl.a. at foreslå: 

� Energimærkets plan skal offentliggøres, så der kan udvikles konkrete tilbud målrettet enkelte kunder. 

I tillæg til ovenstående peger Lisa Skumatz Non-Energy-Benefits også i retning mod andre og mere bløde 
værdier og konsekvenser af energiforbedringer af boligen (se tidligere gennemgang). 
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KONKLUSION 
Problemformuleringen lød: 

� Hvem er målgruppen for konceptet SPAR ENERGI på home.dk? 

� Hvordan optimeres applikationen, således at potentielle boligkøbere finder den relevant 
og brugbar? 

Som udgangspunkt fastsatte vi målgruppen til: 

� Førstegangskøbere af huse eller sommerhuse, i aldersgruppen 30-45 år, tilhørende 
segmentet Early Majority. 

Med færdigudviklingen af SPAR ENERGI-konceptet er målgruppen blevet mere bred. Selvom vi fra 
starten fokuserede på førstegangskøbere, mener vi, at det færdige koncept med fordel kan anvendes af 
alle potentielle bolig- og sommerhus-købere på home.dk. Samtidig kan SPAR ENERGI-konceptet også 
inspirerer boligejere i bred forstand, og forhåbentlig gøre energibesparende-renoveringer til en mere 
naturlig del af f.eks. en allerede planlagt tagudskiftning. 

For at udlede nogle konkrete erkendelser af vores empiri, udarbejde vi en kravspecifikation til SPAR 
ENERGI-prototypens delelementer: 

1. Økonomiskberegning: udgifter og tilbagebetalingstid 
2. Allerede kendt energimærkning f.eks. A-G (fra køleskabe) 
3. CO2-problematikken nedtones 
4. 3D-visning af tilvalgte teknologier for at kommunikere, at der sker visuelle forandringer på 

boligen i forbindelse med f.eks. installation af solvarme. 
5. Den skal være interaktiv, således at boligkøberen kan lege med forskellige kombinationer og de 

mange muligheder. 
6. Samarbejde med andre ikke-kommercielle partnere, som f.eks. EnergiTjenesten og Danmarks 

Naturfredningsforening som afsender på forbedringsforslagene, øger troværdigheden. 

Og sådan gik det til at Grøn Bolig blev til SPAR ENERGI. 

Som afrunding på denne rapport vil vi lige citere nogle tilbagemeldinger vi har fået fra Home og 
EnergiTjenesten på SPAR ENERGI-konceptet: 

”Det er i tidens ånd og overordnet i fint tråd med homes ønske om, at tilføre kunderne mest muligt viden i forbindelse med 

deres valg af bolig. Vi mener at konceptet overordnet vil være et løft for home. Det understøtter endvidere kundernes 

forventning om gennemsigtighed på boligmarkedet.” (Tirsdag d. 13. maj afholdte homes IT-, Kommunikations- 
og Marketings-afdeling møde om SPAR ENERGI. Forud havde vi sendt en skriftlig præsentation). 

Energivejleder Ole Alm, ingeniør og PhD, fra Energitjenesten er også blevet bedt om at kommentere på 
konceptet. Han skriver følgende: 

”Som energitjenestemand synes jeg, at det ser det godt ud, mulighederne er selvfølgelig mange flere end der er angivet (…)” 
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