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BAGGRUND, FORMÅL OG GENNEMFØRSEL



Energifonden vil fremme danskernes engagement i eget energiforbrug og -
løsninger

3

Baggrund

→ Energifondens formål er at fremme en bredspektret oplysnings- og rådgivningsindsats for 
energibesparelser, vedvarende energi og et fossilfrit energisystem

→ Dette gøres ved at yde økonomisk støtte til projekter, organisationer samt en række 
initiativer og forskning i innovation og grøn omstilling

→ Energifonden ønsker med nærværende indsats at skabe et værk, der skal skabe overblik og 
give operationelle input til, hvordan man kan mobilisere danske energiforbrugere til at 
vælge bedre og mere grønne energiløsninger

→ Den psykografiske segmentering har derfor til formål at identificere de forskellige 
holdnings- og tankemønstre, der eksisterer hos danske energiforbrugere for derved at 
skabe en grundlæggende forståelse herfor



Procesdesignet bag den psykografiske segmentering
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Procesdesign

Overblik, trends og 
tendenser 

Ekspertinterview om 
nuværende og 

fremtidens 
energiløsninger

Kvalitativ udredning af 
motiver for engagement 

og valg af 
energiforbrug- og 

løsninger

9 Fokusgrupper med 96 
mennesker i hele 

Danmark

Kvantitativ 
identifikation af 

psykografiske
segmenter 

3000 CAWI interview 
blandt danskere -

repræsentativt

Konkrete cases

Hjemme hos et typisk 
segment  

Leverance

Levende beskrivelse 
af segmenterne 

1 2 3 4 5



Segmenteringen: Opfattelsen af klimaudfordringer og nødvendigheden af grøn 
omstilling er den akse, der forklarer den absolut største forskel i markedet  
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Formål med case 
fasen (fase 5)

Holdningerne til 
energiforbrug er en 

værdipolitisk 
kampplads

De antropologiske interview giver kød, blod og ”live 
fornemmelse” via billeder og konkret dokumentation 
for handlingerne bag holdningerne

Alle segmenter har givet deres budskaber til politikere, 
el- og varmeselskaber og andre som dem selv



Gennemførelse og Disclaimer
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→ Der er gennemført 16 antropologiske interviews på tværs af segmenterne 

– Interviewene har haft en varighed af 2-3 timer i hjemmet og har afdækket segmenternes livsverden, deres 
tanker, adfærd og holdninger ift. grøn omstilling, energiforbrug, og varme- og el-løsninger

→ Resultaterne er præsenteret 6 ”pixi-”bøger; én for hvert segment. Analysen, citaterne og billederne 
stammer fra disse interviews

– Pixibøgerne er skrevet med ”Jeg fortæller” – alle beskrivelser, videoer og udsagn er fremkommet i 
interviewene, men de er skrevet sammen og formidlet, som var det segmentet selv, der taler. 

→ Respondenternes navne er ændret, og i nogle tilfælde er der brugt dækbilleder, da ikke alle 
respondenter har givet tilladelse til brug af billeder. Nærværende materiale må under ingen 
omstændigheder kopieres uden godkendelse af Marketminds og Energifonden

Om denne 
undersøgelse



Danskerne kan inddeles i 6 typer af energiforbrugere med forskellige 
niveauer af engagement, motiver og barrierer for at engagere sig
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→ Klima-forkæmperen vil gøre det rigtige - Vil investere i CO2-minimering - Vil være selvforsynende for at belaste 

mindst muligt - Går gerne på kompromis med komfort - Vil tage initiativ til energi-fællesskaber

Overblik

→ Den Pro-grønne forbruger vil have god samvittighed - Vil minimere CO2 og samtidig opnå fordele, som ikke 

behøver være økonomiske (eg. Synliggørelse af egne grønne valg) - Vil være selvforsynende, for at kunne forbruge med god 
samvittighed - Vil gerne engagere sig i energifællesskaber  

→ Den Nøjsomme vil spare på energien og bruge sin sunde fornuft – Vil omlægge sit eget forbrug og 

energieffektivisere, når det kan ses på regningen, vil have muligheden for at følge sit forbrug løbende – vil IKKE have store 
investeringer 

→ Tech-entusiasten vil sikre komfort og bekvemmelighed – Vil gerne investere i ny teknologi og fremtidssikring af 

boligen i forhold til el – Vil sikre de bedste rammer for komfort og luksus - varmeløsningen skal bare være bekvem  

→ Den Bekvemmelighedsorienterede vil have lette løsninger – Vil gerne følge strømmen, men ikke hvis det 

bliver dyrt og besværligt, er lydhør overfor argumenter om at øge boligens salgsværdi, sundhed og indeklima – men andre 
skal have gjort det først

→ Skeptikeren vil have den billigst mulige løsning – vil have maksimal komfort for mindst mulig penge – vil være 

uafhængig og  fri til at gøre som det passer ham  
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Den Nøjsomme
14%

Skeptikeren
12%

Tech-entusiasten
5%

Klima-forkæmperen
7%

Den Pro-grønne 
forbruger

32%

Den 
Bekvemmelige

30%

Indblik i segmenternes 

livsverden og energi-

engagement

DEN PRO-GRØNNE 

FORBRUGER
DEN BEKVEMMELIGE 

DEN NØJSOMME

SKEPTIKEREN

TECH-ENTUSIASTEN

KLIMA-FORKÆMPEREN



DEN PRO-GRØNNE 

FORBRUGER

Klima aktiv

Komfort er en 

ret

For politisk 

regulering

Højt 

engagement

Klima passiv

Komfort er en 

luksus

Imod politisk 

regulering

Lavt 

engagement



Base: Grønne forbruger (1013)

Anita Michael Sara

43 år 47 år 29 år

AC-fuldmægtig på 

deltid

Offentligt ansat 

funktionær med 

lederansvar

Sygeplejerske

Fraskilt, to børn på 6 

og 8 år

Gift, tre børn på 10, 

13 og 15 år

Samlevende med 

kæreste på 30

Ejer af villa fra 1963 

med naturgasfyr af 

nyere dato 

Ejet gennemrenoveret 

landejendom med 

træpille-fyr og 

solceller fra 2012

Ejer af 

toværelseslejlighed 

med fjernvarme 



Den Pro-grønne 

forbrugers løsninger

Base: Grønne forbruger (1013)



Vi har meget at se til, men vi har ressourcerne til at prioritere

vores egen og vores børns trivsel meget højt.

Vi går en hel del op i at have et pænt hjem med ting og møbler, der 

passer sammen i stemning, stil og kvalitet, og vi har fx lige købt 4 ny 

producerede Wegner Y-stol , som vi regner med at have resten af 

livet.

Vi engagerer os gerne i de nære fællesskaber, som vi gør brug af, 

såsom fodboldklubben, skolen og ejerforeningen, da vi har et stærkt 

ønske om at være med til at forme dem.

Det er vigtigt for os, at vores børn lærer, at selvom vi har midlerne, 

kan og skal de ikke have alt, hvad de peger på – Vi kunne for 

eksempel godt tage på skiferie, men vi vælger at tage i sommerhus i 

stedet  

Kost og sundhed er for os afgørende for vores trivsel, og vi går 

derfor op i at få sund, varieret og økologisk kost til dagligt og i at få 

motioneret systematisk, og når vi en gang imellem skal forkæle os 

selv, sker det med en god flaske vin og take-away sushi i sofaen     

Den Pro-Grønne forbrugers 

livsverden ”Vi prioriterer kvalitet og 

samvær - fordi vi har overskuddet til det”
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Jeg skiller mig nok ikke så meget ud fra alle de 

andre speltmødre her i området, på den måde, at 

jeg prioriterer at spise økologisk mad, og 

prioriterer at være sammen med mine børn, 

og prioriterer at lege med dem (Anita) 



Vi er ret bekymrede for, hvordan verden 

kommer til at se ud, hvis vi ikke får stoppet 

klimaforandringerne. Vi er nødt til at gøre noget!

…men vi jo også have en hverdag og en husholdning til at 

fungere, så jeg fortrænger det store perspektiv i det daglige.  

Vi prøver virkelig at træffe de mest klima og miljøvenlige valg i 

hverdagen og betaler også gerne, hvad det koster. Jeg tror på 

at vi som forbrugere kan flytte meget, hvis vi vil.

Jeg oplever at stor omtanke for klimaet og miljøet, er velset i 

min omgangskreds, og at folk, der ikke tager disse hensyn, 

bliver oplevet som reaktionære og lidt ignorante.    

Jeg vil gerne gøre mere, men jeg vil hellere omlægge og 

nedjustere vores forbrug og undvære enkelte store luksus 

ting, som mange lange flyrejser og benzinbil, men vi er ikke 

klar til at give afkald på alle rejser. 

Grøn omstilling: 

”Vi har ikke ret til at rejse til 

Thailand to gange om året ”
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Energiforbrug 

”Vi gør gerne det grønne, men 

går nødig på kompromis med 

kvalitet og æstetik” 

Vi tænker ret ofte på vores forbrug, og forsøger at smide så 

lidt ud som muligt. Vi forsøger at spise mindre kød og 

undgå madspild…

…Og når vi køber nye ting, går vi også op at det er god 

kvalitet, lækkert og klassisk design, så det er noget der 

holder, og vi aldrig bliver trætte af. 

Vi prøver at bruge alle elektriske apparater med omtanke, 

så de kun bliver brugt, når de bidrager positivt til hverdagen 

ved at spare os tid og besvær og/eller giver anledning til 

samvær og nærvær.

Vi har nyere hvidevare, og vi har lagt stor vægt på, at de er 

energibesparende, også selvom det betød at det ikke var de 

billigste eller allermest avancerede.

Vi har brugt en del penge på istandsættelse og indretning af  

vores bolig. Vi har isoleret og skiftet vinduer. Her valgte vi 

imidlertid den mest æstetiske løsning på isolering og 

vinduer, frem for den allermest miljøvenlige. 
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El-løsning

”Giv mig en grøn 

valuta”

Vi har taget stilling til vores elselskab, og valgt en løsning som er 

grønnere end gennemsnittet – det koster lidt ekstra, men det er 

helt fint.  

Vi er af og til inde og tjekke de overordnede linjer i vores forbrug, 

fordi det føles godt, i at blive bekræftet i, at vi handler fornuftigt i 

det daglige. Men vi savner en beregning af hvad vi sparer for 

klimaet.

Hvis nogen ringer og siger, de kan gøre det billigere, er det ikke 

interessant - men hvis de sagde, at de kunne give mig et grønt 

produkt, som trak på sol eller vind og kunne motivere mig til at 

optimere, så ville det være interessant.

Vi vil gerne have et synligt og seriøst elselskab, som fortæller os 

hvad de gør for miljøet, og som kommer med input til, hvad vi evt. 

kan gøre mere optimalt fx via en nyhedsmail.

Solceller er en fantastisk god løsning, som kan give god 

samvittighed og derfor noget vi kunne være villige til at investere i 

- forudsat at opsætningen ikke er skæmmende for huset. 
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Varmeløsning

”Jordvarme er fremtiden, men jeg 

venter på, at de udvikler en 

kvalitetsløsning”

Hvis vi skulle vælge ny løsning i morgen ville vi indhente viden og 

tilbud fra flere sider og vælge på baggrund af egne beregninger og 

en afvejning af økonomi, teknologi, miljø, æstetik og besvær i 

samspil med den konkrete kemi og tillid til leverandøren.

Vi tror, på at fjernvarme og jordvarme er fremtiden, og er meget 

åbne over for, at det kan blive løsningen næste gang. Men særligt 

jordvarme er en stor investering, som kræver, at resten af huset er 

tiptop, og som samtidig kan ødelægge haven, så der er mange 

ting, man skal overveje!

Vi har overvejet en varmepumpe, men det kræver, at de kan sidde 

et diskret sted på huset, og at de er super lydsvage, hvilket ikke 

altid er muligt, som jeg har forstået det?

Jeg vil gerne betale ekstra for en mere miljøvenlig løsning, men 

det er mindst lige så vigtigt, at det er en fremtidssikret 

løsning, som ikke giver bøvl eller dårlig samvittighed 

de næste mange, mange år.
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Mit budskab til el- og 

varmeselskaber:

✓ Giv mig konkrete redskaber og muligheder for at 

se hvilken forskel, jeg kan gøre for klimaet med 

mine valg, fx en CO2 beregner

✓ Lav grønne kvalitetsløsninger, som er lækkert 

designet og støjsvage 

✓ Fortæl mig om nye, grønne løsninger på en 

uvildig måde og gør det overskueligt for mig at 

vurdere fordele og ulemper

✓ Giv mig input og motivation til at handle klogere 

✓ Lav rimelige og stabile tilskudsordninger, der 

holder, så man ikke er bange for at købe på 

falske præmisser

✓ Sæt rammerne for, at vi som forbrugere, gør 

det rigtige og gå forrest i at sætte den grønne 

omstilling på alles dagsorden

Mit budskab til politikerne:
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Den Nøjsomme
14%

Skeptikeren
12%

Tech-entusiasten
5%

Klima-forkæmperen
7%

Den Pro-grønne 
forbruger

32%

Den 
Bekvemmelige

30%

Indblik i segmenternes 

livsverden og energi-

engagement

DEN PRO-GRØNNE FORBRUGER

DEN BEKVEMMELIGE 
DEN NØJSOMME

SKEPTIKEREN

TECH-ENTUSIASTEN

KLIMA-FORKÆMPEREN
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DEN BEKVEMMELIGE

Klima aktiv

Komfort er en 

ret

For politisk 

regulering

Højt 

engagement

Klima passiv

Komfort er en 

luksus 

Imod politisk 

regulering

Lavt 

engagement
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Base: Bekvemmelige (882)

Poul Birgit Sascha

46 år 54 år 33 år

IT dokumentation pt. 

fritstillet

HK’er Farmakonom

Gift og har en datter 

på 8 år

Enke med 

hjemmeboende søn 

på 19 år

Gift med to piger, en 

på 2 år og en på 8 år

Ejet rækkehus med 

naturgasfyr fra 2018

Ejet parcelhus med 

naturgasfyr fra 2012

Ejet parcelhus med 

fjernvarme



Skeptikerens 

energiløsninger

Den Bekvemmeliges løsninger

Base: Bekvemmelige (882)



Det er svært at nå det hele: Arbejde, transport, 

madlavning, oprydning, tøjvask og børn. 

Så ofte går vi på kompromis med det, vi nok bør gøre, 

og tager den nemme løsning. 

Vores hjem skal først og fremmest være funktionelt. Vi er rigtig 

glade for IKEA, som laver nogle gode funktionelle møbler og 

køkkener. Det betyder ikke så meget, om det er et bestemt 

mærke. 

Familien, og særligt børnene, kommer altid i første række. Selv 

om vi ikke har råd til de helt dyre rejser, er det vigtigt at 

børnene ikke føler, de står tilbage for andre. Vi har overnattet på 

hotellet i Legoland. Det var virkelig dyrt, men alle pengene værd 

at se vores datters ansigt, da vi kom ind i Lego-friends værelset. Den Bekvemmeliges livsverden

”Hverdagen er travl – der er så 

meget, man skal nå…”



”Sundhed er vigtigt og noget jeg gerne vil prioritere, 

men ofte bliver tiden lige kneben nok, og så er take-

away en god løsning [..] Jeg dyrker lidt sport, men det 

bliver mest for at se vennerne og så for at få en øl 

bagefter” (Poul) 



Jeg tænker ikke rigtigt over det med 

klimaet i det daglige. Det er vel egentlig 

noget, jeg burde gøre…..

Jeg er lidt tilbøjelig til at tænke, at det nok skal løse sig, 

men det tør jeg ikke sige højt, for så får man straks at 

vide, at man ikke er ansvarlig. 

Jeg går selvfølgelig op i, at mine børn også skal have en 

god verden at vokse op i, men det er ikke rigtig noget vi i 

vores husstand kan rykke ved. 

Politikerne skal vise noget konsekvens. De skal gøre det 

billigere at vælge de grønne løsninger, så er det ens for 

alle! 

Hvis jeg skal gøre noget, skal det ikke være dyrt eller 

besværligt. Jeg synes ikke, man bare kan bede os om at 

gøre det hele. Der skal ligesom være noget i det for mig, 

hvis jeg skal gøre mere.

Grøn omstilling: 

”Der skal være noget i det 

for mig”
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Vi tænker ikke over vores energiforbrug som sådan. Vi bruger det vi 

bruger, og sådan er det. 

Vi kan ikke undvære bilen, og vi står ikke og tæller minutter, når vi 

tager bad. TV’et kører altid, når vi er hjemme. Varmen er ikke noget, 

jeg vil gå på kompromis med. Det skal være rart at være hjemme. 

Vi har en gammel vaskemaskine på 15 år. Den har jeg haft med mig, 

lige siden jeg flyttede hjemmefra, og så har vi købt en ny opvasker, 

fordi den gamle ikke kunne mere. Der gik vi nok mest efter prisen, 

så det der med energimærket kom i anden række.

Vi har installeret el-sparepærer over det hele, så vi har da gjort 

noget…  

…og så har vi fået ekstra isolering på loftet, men det var fordi, vi 

ville bruge loftet til opbevaring, og så sagde tømreren, at det godt 

kunne betale sig.

Vi kunne måske godt overveje at spise mindre kød? Det er ikke 

noget, vi går vildt op i. Min veninde og jeg prøver de der alternative 

kødprodukter af. Men det er jo også sundt, så det er to fluer med et 

smæk.

Energiforbrug 

”Vi bruger, det vi 

bruger, og sådan er det”
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Vi har ikke rigtig taget stilling til el-selskab. Vi betaler bare det, 

det koster. 

Jeg kan overhovedet ikke gennemskue de forskellige muligheder. 

Hvad betyder variabel pris og foreløbig pris? Jeg skal vide, hvad 

tingene koster, så jeg kan regne med det! 

Det giver ikke rigtig mening for mig at skifte. El-prisen er så lille 

en del af det. Det meste er jo afgifter, som man bare skal betale. 

Jeg kan ikke forstå, hvorfor de ikke kan gøre det mere 

overskueligt. Det må da være muligt, at man kan opstille  

priserne, så man kan sammenligne direkte uden at skulle 

forholde sig til alt muligt med småt.

Solceller er en virkelig god ide. Det må være billigere at være 

selvforsynende, men jeg ved ikke, om det kan betale sig i forhold 

til investeringen. Politikerne har jo ændret reglerne igen, så vidt 

jeg kan forstå?

El-løsning

”Det er komplet 

uoverskueligt”
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Varmeløsning

”Jeg vælger det, jeg kender”

Vores gamle fyr stod af, så vi skulle have en ny løsning. Jeg må 

indrømme, at jeg ikke overvejede andet end det, vi havde i 

forvejen.

Jeg fik nogle forskellige tilbud fra nogle installatører og deres 

priser varierede med mange tusinde, og det var helt umuligt at 

gennemskue. 

Jeg valgte det tilbud, hvor de tilbød at installere det samme 

mærke, som jeg havde i forvejen, for det var det eneste, jeg 

kunne forholde mig til. Det var så ikke den billigste løsning, 

men så vidste jeg, hvad jeg fik.  

Jeg har hørt om varmepumper, men jeg ved ikke rigtig, hvad 

det er, og hvad det kræver. 

Hvis jeg skal vælge noget andet, skal der virkelig være en klar 

økonomisk fordel, hvor jeg sort på hvidt kan se, hvad jeg 

sparer. Og så vil det kræve, at jeg har tillid til dem, 

der sælger det til mig. 
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Mit budskab til el- og 

varmeselskaber:

✓ Sæt trends og sjove kampagner i gang, 

så der er noget, jeg kan snakke  om og 
dyrke sammen andre. 

✓ Fortæl mig, hvad andre som mig gør –

jeg bryder mig ikke om at stå uden for.

✓ Gør det let! – fortæl mig hvad jeg 

bruger, og hvad jeg kan spare ved at 

gøre noget andet.

✓ Giv mig et tilbud, jeg kan forstå og 

regne med. Jeg vil vide, hvad jeg skal 

betale hver måned, og bryder mig om 

ordene ”variabel” og ”foreløbig”.

✓ Forsøg ikke at give mig dårlig 

samvittighed, hvis det er vigtigt, må I tage 

ansvar!

✓ Gør de grønne løsninger billigere ved at 

fjerne afgifterne, så skal jeg nok vælge 

dem.

✓ I må gerne lovgive og stille nogle krav til 

folk ligesom med affaldssortering - bare 

det er ens for alle og ikke rammer socialt 

skævt.

Mit budskab til politikerne:
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Indblik i segmenternes 

livsverden og energi-

engagement
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regulering

Højt 

engagement
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Komfort er en 

luksus 

Imod politisk 

regulering

Lavt 

engagement
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Ole Niels

65 år 58 år

Pensionist – uddannet 

økonom

Arbejder med udsatte 

borgere -

Plejeruddannet 

Gift, 5 børn – 3 

hjemmeboende

Gift – 3 børn – 1 

hjemmeboende

Ejet husmandssted 

med oliefyr 

Ejet parcelhus med 

solceller og luft-til-

vand-pumpe

Base: Klimaforkæmperen (220)



Klimaforkæmperens 

løsninger

Base: Klimaforkæmperen (220)



Vi har meget bevidst valgt at indrette os 

på en sådan måde, at der er 

tid og penge til at tage tingene i et roligt tempo.

Vi går op i at vores hjem er rummeligt, og vi går efter 

solide genbrugsmøbler og arvestykker i kombination med 

godt dansk design.

Jeg kan ikke lade være med at engagere mig i verden 

omkring mig. Jeg elsker at se den forskel, man kan gøre, 

når man står sammen og hjælper hinanden, derfor er jeg 

også aktiv i flere foreninger inden for vidt forskellige 

områder så som sport, natur, politik og sygdom – og nogle 

her, vil nok kalde mig en ildsjæl!

Det er vigtigt for mig, at behandle min krop og kloden 

ordentligt, og jeg tænker derfor meget over, hvad vi lægger 

i kurven og putter i munden og vægter her lokal kvalitet og 

økologi over fedtindhold.

Vi elsker naturen og alle de glæder og oplevelser, den 

giver os, og vi gør derfor også, hvad vi kan for at passe på 

den.  

Klimaforkæmperens livsverden: 

”Jeg elsker at se den forskel, 

man kan gøre, når man står 

sammen”
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Jeg tror kun, at der er brugt 22 forskellige materialer i 

huset; der er ingen giftige afgasninger, og de materialer, 

vi bruger, er også økologiske og bæredygtige – Vi har 

blandt andet valgt et ståltag, som klimamæssigt og CO2-

mæssigt er en meget fornuftigt ting (Ole)



Grøn omstilling: 

”NU TAK!”

Jeg tænker dagligt på klimaudfordringen, og det piner 

mig, at der hverken er politisk eller individuel vilje til at 

gennemføre de seriøse omlægninger og reguleringer inden 

for alle energiforbrugende sektorer, som der efter min 

mening skal til. 

Vi har på mange måder klima og miljø-optimeret vores 

dagligdag, der bliver handlet lokalt, der bliver aldrig købt 

plastikposer i supermarkedet, vi genbruger alt, vi kan, og alt 

affald bliver sorteret efter alle forskrifter.

Når det er sagt, har vi jo heller ikke selv uanede midler, så 

selvom drømmen utvivlsomt er at blive CO2 neutral og 

selvforsynende, så er vi ikke perfekte.

…. For vi prioriterer også nu og da de ting, som giver 

glæde, for eksempel at kunne tage hele familien med til en 

afsidesliggende græsk ø, når der er billige flybilletter.    
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Energiforbruget er et af de områder, hvor jeg altid har gjort en dyd 

ud af at optimere fx ved at stille maden ind i kold ovn, køre 

brændstofbesparende i bilen og ved at begrænse antallet af gange, 

vi åbner og lukker køleskabet.

Jeg kender ikke helt detaljerne i vores elforbrug, men jeg oplever 

at have en klar viden om, at det er ret lavt taget husstandens 

størrelse i betragtning.

Vi ved godt, at nogle af vores hvidevarer nok i virkeligheden burde 

blive skiftet ud med nye energioptimale apparater, men det skærer 

os i hjertet at smide noget ud, som virker – og det er svært at 

gennemskue, om det overhoved er det bedste at gøre. Men når de 

gamle apparater står af, så skal det være A+++++ !

Det har været et livslangt projekt at energioptimere boligen, hvor vi 

har taget en ting af gangen og gjort det ordentligt og med de 

rigtige materialer. Økonomien har imideltid løbende sat grænser 

for tempoet af renoveringen og optimeringen, blandt andet fordi vi 

her ikke har ville nøjes med en billig ikke-grøn løsning.
Energiforbrug

”Vi optimerer alt vi kan”



41

Jeg har taget stilling til vores el-løsning og har her med overlæg valgt en 

leverandør, som er grøn, og som jeg derfor oplever et værdifælleskab 

med.

Før havde jeg OK – dem var jeg også glad for, fordi de gør en indsats for 

lokal miljøet. Det er i det hele taget vigtigt for mig, at mit energiselskab 

står for noget godt og tør melde det ud – prisen skal være rimelig, men 

behøver bestemt ikke at være den billigste.

Jeg ved godt, at der er noget med, at den strøm, man får, ikke 

nødvendigvis er grøn, men det handler jo først og fremmest om at 

sende et signal, så der kan blive lavet noget mere grøn strøm.

Jeg bryder mig ikke om, at de forsøger at sælge el på pris alene – det 

kan friste en masse mennesker til at nedprioritere det grønne - noget 

som vil få konsekvenser for os alle sammen. Det ansvar skal politikerne 

og elselskaberne tage på sig.

Solceller fik vi år tilbage, det var et åbenlyst valg, det eneste,

jeg fortryder, er, at vi ikke fik endnu flere solceller sat på!

El-løsning

”Det mindste jeg kan gøre, 

er da at vælge grønt”
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Da vi for år tilbage stod overfor at skulle skifte fyr, endte

vi med at vælge en luft-til-vand varmepumpe, fordi det var en grøn 

løsning, som var til at have med at gøre rent økonomisk på det 

tidspunkt. Vi diskuterede det ellers meget med den lokale leverandør, 

som var god og tålmodig med at svare på alle vores spørgsmål.

I dag fortryder jeg lidt, at vi ikke valgte jordvarme, men det var bare 

for uoverskueligt at grave hele haven op på det tidspunkt.

Varmepumpen er også begyndt at larme ret meget, hvilket generer 

mig, så næste gang bliver det helt sikkert jordvarme – også fordi jeg 

har indtryk af, at teknologien er blevet endnu bedre.

Det bliver nok dyrt, men vi ved jo, at det er en udskrivning som 

kommer, og så kan man lige så godt spare lidt op og få det gjort 

ordentligt – for vores egen og fremtidens skyld. 

Brændeovnen burde nok også blive sløjfet, men den bidrager bare 

med så mange gode stunder, at det ville gøre for ondt at undvære 

den.

Varmeløsning

”Drømmen er jo den 

gode grønne jordvarme..”
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Mit budskab til el- og 

varmeselskaber:

✓ I skal have gode ansvarlige holdninger 

og værdier til klimaet og til samfundet, 

som I melder klart ud og står ved

✓ I skal promovere noget andet end pris 

og gøre det grønne valg attraktivt for 

almindelige mennesker

✓ Fortæl mig, hvad det allermest grønne 

valg er – så jeg kan arbejde mig hen 

imod det 

✓ Klimaspørgsmålet må ikke blive et 

spørgsmål om individuel vilje eller om 

økonomi - der er simpelthen for meget på 

spil til det!

✓ Gå foran og gør det hele vejen. Vi må 

investere og få folk til at ændre adfærd, og 

det kan kun gå for langsomt!

Mit budskab til politikerne:
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Indblik i segmenternes 

livsverden og energi-

engagement

DEN PRO-GRØNNE FORBRUGER

DEN BEKVEMMELIGE 

DEN NØJSOMME
SKEPTIKEREN

TECH-ENTUSIASTEN

KLIMA-FORKÆMPEREN

Den Nøjsomme
14%

Skeptikeren
12%

Tech-entusiasten
5%

Klima-forkæmperen
7%

Den Pro-grønne 
forbruger

32%

Den 
Bekvemmelige

30%



DEN NØJSOMME

Klima aktiv

Komfort er en 

ret

For politisk 

regulering

Højt 

engagement

Klima passiv

Komfort er en 

luksus

Imod politisk 

regulering

Lavt 

engagement
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Pernille Thomas Katrine

49 år 48 år 29 år

Førtidspensionist Fabriksmedarbejder Sygeplejerske  

Gift Gift Gift og har en dreng 

på1,5 år

Ejet parcelhus med oliefyr Ejet gårdmandssted med 

oliefyr, gasovne  og 

brændeovn

Ejet parcelhus med 

naturgasfyr og 

brændeovn

Base: Nøjsomme (401)



Den Nøjsommes løsninger

Base: Nøjsomme (401)



Vi er rigtig hjemmemennesker, hvor vi godt kan lide at nusse 

rundt med forskellige ting og små husprojekter.

Vores hjem skal være hyggeligt og fuld af gode minder, og 

ting, som vi gennem tiden har fundet og samlet sammen. 

Mange af de ting, vi har, har nok ikke den store værdi, men 

de betyder meget for os.

Vi gør en dyd ud af at købe billigt og brugt – og i at gøre det 

selv, det er en blanding af, at vi kan spare penge, men det er 

også fordi, det er blevet et princip.

Vi ved godt, vi nok burde spise mere grønt, men vi kan rigtig 

godt lide brun sovs, så det ender det tit med, men så går vi 

også gerne en lang tur med hunden næste morgen. 

Den Nøjsommes livsverden: 

Stille, småt og godt



”Jeg har en vandbeholder til at vande alle 

planterne, det tager jeg lige fra taget. Min plan 

var i tidernes morgen også at lave den, så jeg 

kunne få noget toiletvand, men så langt er jeg 

ikke nået endnu” (Thomas) 

”Jeg prøver at spare, hvor jeg kan. Jeg betaler 

aldrig fuld pris for noget, som jeg kan få 

billigere. Om det så bare er en 10’er, det er 

jeg ligeglad med. Det er princippet i det!” 

(Katrine) 



Jeg synes faktisk, at det er rigtig dejligt, at mådehold 

og omtanke med den grønne omstilling er kommet 

på mode igen, og gjort det mere acceptabelt at være sådan en 

som mig, der sparer og køber brugt.

Jeg synes, at det er sjovt, at blive inspireret til små nye smarte 

måder at spare og være grøn på – og jeg er altid hurtig til få det 

omsat i praksis, fx stofposer, antimadspild og regnvandstønde.

Når alt det er sagt, har jeg helt ærligt svært ved at rumme alle 

konsekvenserne og detaljerne omkring klimaforandringerne, 

men det giver grundlæggende mening for mig, at vi ikke bare 

kan bruge løs uden omtanke, og jeg i den forbindelse også skal 

og bør gøre en indsats i det daglige – og det er godt nok for 

mig! 

… men det går mod min logik, at den bedste løsning for 

klimaet, skulle være at kassere ting, som virker til fordel for nye, 

dyre ting og løsninger – så hellere omstille i et roligere tempo 

eller gøre det grønne meget billigere for os forbrugere. 

CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT

CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT

CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT

CITAT ” (MENNESKE, ALDER) 

Grøn omstilling: 

”Det er dejligt, at det er 

grønt at spare”
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Vi er meget opmærksomme på vores forbrug, men vi oplever 

det ikke som en sur pligt – det er bare sådan, vi er opdraget.

Her er der ikke noget, der står på standby, vi bruger kun  

sparepærer, og der bliver slukket på kontakten, så snart 

telefonen er opladet! 

Jeg har ikke helt styr på, hvor meget de forskellige apparater 

bruger, men jeg tjekker regningen og måleren jævnligt for at 

sikre mig, at vi ikke bruger mere, end vi plejer. 

Hvis regningen vokser det mindste, går vi straks i gang med at 

finde frem til, hvad det kan skyldes og retter op på det. 

Jeg har været inde og tjekke vores forbrug på et tidspunkt på 

nettet, og så at vi lå i den lave ende, det er vigtig viden for mig!  

Vi har fået sat nye vinduer i for år tilbage, det var ret dyrt, men 

også rigtig godt at se, at vi nu kunne nøjes med at have 

radiatoren på ét. Nu vil vi rigtig gerne have isoleret bedre på 

loftet, men det bliver først, når der er luft i budgettet igen.  

Energiforbrug

”Vi holder øje – og slukker 

for alt!” 
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Der ringede een og sagde, at han kunne give billigere el. Han talte 

godt for sig, og da vi ikke havde noget forhold til vores gamle 

leverandør, valgte vi at skifte.

Vi har ganske rigtigt sparet en lille smule ved at skifte, og lidt har 

også ret! Det var ret nemt, så vi kunne godt finde på at skifte igen,

hvis jeg fik et godt tilbud.

Jeg har også været inde på nettet selv, for at tjekke elselskabernes 

tilbud ud, som jeg gør med vores mobilabonnement og mine 

forsikringer, men det var ikke rigtig til at finde rundt i de mange 

muligheder, så vil jeg hellere ringe og tale med et menneske.  

Det er spændende med muligheden for at få grøn strøm, men jeg 

synes ikke, det er til at gennemskue, hvordan de får det ind i min 

stikkontakt. 

Vi har talt om solceller, og om at det kunne være rigtig sjovt med 

”hjemmelavet strøm”, men det er bare en alt for stor investering –

så vil vi hellere forbruge lidt mindre og fx skifte plasma-tv ’et ud 

med et LED-tv, når det en dag står af.

El-løsning

”Vi sætter altid pris på et 

godt tilbud”
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Vores løsning kom med huset, og vi vil meget nødig skifte, 

også selvom det måske ikke er den mest grønne løsning, 

vi har i dag – men jeg synes altså ikke, at det gør så 

meget, når vi bruger så lidt, som vi gør! 

Vi har allerede gjort rigtig meget for at energieffektivisere 

vores hus, så tanken om også at skulle investere i en ny 

varmeløsning, inden den gamle er kørt helt i sænk, virker 

ret overvældende og lidt uretfærdig.

Den dag fyret står af, vil vi lytte til anbefalinger fra venner 

og familie efter hvilken, de siger er bedst og billigst. Både 

investeringsprisen og de månedlige omkostninger – som 

begge skal være så lave som muligt!

Vi kan godt lide at være herre i eget hus og at have føling 

med tingene, så vi ville nok foretrække en lokal løsning, 

også selvom det betyder mere besvær, fx el, varmepumpe 

og brændeovn 

Varmeløsning

”Vi vil hellere spare, end 

investere stort”
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Mit budskab til el- og 

varmeselskaber:

✓ Giv mig altid et godt tilbud, jeg er åben, 

hvis der er noget at spare? 

✓ Gør det til en god forretning for mig at 

skifte løsning eller omlægge mit 

forbrug.

✓ Forklar mig, hvordan I får den grønne 

strøm ind i min stikkontakt?

✓ Giv mig håndgribelige tips og tricks til, 

hvordan jeg kan blive endnu bedre til at 

genbruge og udnytte muligheder, der 

kan minimere vores forbrug 

✓ Giv mig en økonomisk håndsrækning, til at 

vælge de grønne løsninger – ellers vælger 

jeg altså den billigste!  

✓ Jeg vil meget gerne selv lave strøm og 

varme, og jeg vil have mulighed for at 

sælge min overskudsenergi, når jeg ikke 

selv bruger den.

✓ Giv mig ros for det, jeg gør, og sig til alle, 

at lidt har også ret – vi gør, hvad vi kan for 

de midler, vi har.  

Mit budskab til politikerne:



Indblik i segmenternes 

livsverden og energi-

engagement

DEN PRO-GRØNNE FORBRUGER

DEN BEKVEMMELIGE 

DEN NØJSOMME

SKEPTIKEREN

TECH-ENTUSIASTEN
KLIMA-FORKÆMPEREN

Den Nøjsomme
14%

Skeptikeren
12%

Tech-
entusiasten

5%
Klima-forkæmperen

7%

Den Pro-grønne 
forbruger

32%

Den 
Bekvemmelige

30%



TECH-ENTUSIASTEN

Klima aktiv

Komfort er en 

ret

For politisk 

regulering

Højt 

engagement

Klima passiv

Komfort er en 

luksus

Imod politisk 

regulering

Lavt 

engagement



Lars Tommy

44 år 54 år

Selvstændig – rådgiver 

inden for transport 

Leder i IT-virksomhed

Gift og har to børn på 9 

og 12 år

Gift og har to børn i 

skolealderen 

Ejet parcelhus med 

jordvarmepumpe fra 

2011

Ejet rækkehus fra 2007 

med fjernvarme 

Base: Tech-entusiasten (138)



Tech-Entusiastens 

energiløsninger

Base: Tech-entusiasten (138)



Hvordan ser hverdagen ud: 

Hvilke værdier er vigtige og hvordan 
kommer det til udtryk 

Hvordan oplever og bruger man sin bolig:

Prioriteringer 

Tech-Entusiastens livsverden

”Det skal være sjovt og nemt at 

være mig”

Vi arbejder for at leve, ikke omvendt,                       

så arbejdet skal være effektivt og indbringende, 

så vi kan holde fri og har frihed til at gøre, hvad vi har 

lyst til.

Det er vigtig for os at have det sjovt sammen, og jeg 

er selv lidt af en drengerøv, så vi bruger meget tid på 

sport, spil og god underholdning, som kan være en 

fed superheltefilm eller et nyt PlayStation spil.

Jeg følger en del med i, hvad der rører sig inden for 

teknologi, og jeg synes, at det er fedt, når man kan få 

noget nyt, som er mere smart eller intelligent, så jeg 

kan spare tid eller få det sjovere.

Vi ser ingen grund til at nøjes, og det gælder over 

hele linjen. Vi har alt fra en god cubansk rom til en 

kold Faxe Kondi, så alle kan få lige, hvad de vil have.  



”Jeg kører rigtig meget frem og tilbage, og nu hvor jeg 

har pengene til det, vil jeg også gerne have noget 

ordentligt at køre i. […] Jeg overvejede ikke rigtig en 

el-bil, teknologien er bare ikke til det endnu” (Tommy)



Jeg anerkender, at der er miljø- og klimaudfordringer, 

men det holder mig ikke vågen om natten.

Jeg har mit på det tørre, og jeg regner inderst inde med, 

at teknologien nok skal løse problemet.

Jeg synes, det er fedt, at vi i Danmark er foregangsland 

inden for grøn teknologi og vindmøller, og det vil jeg 

gerne støtte – hvis politikerne går forrest og viser vejen.      

Jeg giver ikke så meget for de der små bitte grønne tiltag, 

som mange danskere går så meget op i. Jeg tror ikke, det 

gavner andet end deres egen samvittighed – et synspunkt, 

jeg ikke er bange for at sige højt!   

Jeg går helt kold på afsavn, løftede pegefingre og sure 

pligter, så hvis man vil have mig til at engagere mig, så 

skal det være sjovt, smart og lige til – men hvis det er det, 

er jeg da også 100 % på. 

CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT

CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT

CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT

CITAT ” (MENNESKE, ALDER) 

Grøn omstilling: 

”Fremtiden er altid velkommen 

hos mig” 
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Vi kører på solcelleanlæg, selv om det ikke kan betale 

sig, men bare for at være et godt menneske. Det giver 

mig den der følelse af: ”Yes, det kunne, jeg da gøre”. 

Jeg ville også rigtig gerne købe en elbil, altså hvis den 

kostede 100.000 over en anden bil” (Kvinde, 62) 

T

Det er ikke meget, jeg holder øje med vores elforbrug, det er livet 

simpelthen for kort til at gå op i – men jeg kan da godt finde på at 

tjekke det, når vi har skiftet et større apparat ud, for det er sjovt, når 

man kan se en forskel.

Jeg prøver at huske at slukke for de ting, jeg ikke bruger, men jeg 

vil ikke undvære, det jeg har, og jeg orker heller ikke at skulle være 

efter min familie hele tiden, hvis de glemmer at slukke lyset.

Vi valgte et nyt velisoleret hus, fordi vi helst ville være fri for at 

bruge fritid på vedligeholdelse og kedelige penge på kedelige 

udskiftninger.

Jeg navigerer ikke efter, hvad der er ”mest grønt”, når vi køber nyt 

elektronik. Det grønne er da en fed feature, men det vigtigste er, at 

de ting vi køber, giver os en super god oplevelse.

…. Jeg har fx købt et vinkøleskab, det bruger en del strøm, men så 

kan jeg også få min hvidvin ved den helt rigtige temperatur, og det 

vil jeg bare gerne have!

Energiforbrug

”Alt det sjove bruger strøm! 

– så det er være svært at 

skære ned”
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Jeg er bevidst og velorienteret om de forskellige el-løsninger og el-

leverandører, og har for sjov undersøgt mine muligheder, og i den 

forbindelse valgt ikke at skifte.

De elselskaber, jeg talte med var ikke særlig troværdige eller 

overbevisende at høre på, og kunne ikke give mig andet og mere end, 

det jeg har i forvejen. Hvis de kunne tilbyde en mere intelligent løsning 

af en art, ville jeg måske være mere interesseret. 

… Men de gav mig ikke svar på mine spørgsmål eller detaljer, som jeg 

efterspurgte – og så gad jeg ikke bruge mere energi på det. 

Jeg kunne godt finde på at vælge grøn strøm, udelukkende for at støtte 

udviklingen inden for grøn teknologi, ikke for min egen samvittigheds 

skyld. 

Vi har kraftigt overvejet solceller, men kom efter nøje beregninger og 

overvejelser frem til, at vi hellere vil bruge pengene på noget, vi kunne 

have mere direkte glæde af.

…Men hvis vi skulle ud og købe et helt nyt hus, ville det da være et 

naturligt valg, som vi ville tilvælge og være villig til at betale for. 

El-løsning

”Jeg vil gerne skifte el-selskab, 

hvis der var noget mere intelligent”  
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CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT

CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT

CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT

CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT

CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT

CITAT CITAT CITAT ” (MENNESKE, 

ALDER) 

Da vi købte huset, sikrede vi os, at varmekilden var 

tidssvarende og nem at have med at gøre – og har siden ikke 

tænkt så meget over det, nok også fordi huset er så 

velisoleret.

Hvis vores løsning en dag skulle stå af, ville jeg sætte mig 

godt ind i sagerne og måske sparre med min fætter, som er 

ingeniør og derefter indhente tilbud.

Jeg har ingen præferencer i forhold til varmepumpe, el, 

jordvarme eller fjernvarme, så længe jeg kan blive bekræftet i, 

at det er den nyeste og mest optimale teknologi, som ikke er 

på vej ud.

Jeg vil også prioritere og betale for en smart løsning, som 

gav mig mulighed for at optimere min komfort, fx via en 

timer eller en app af en art, som kunne tænde varmen på 

badeværelset en time, før vi kommer hjem fra en kælketur i 

sneen.    

Varmeløsning

”Det skal være top moderne”
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Mit budskab til el- og 

varmeselskaber:

✓ Gør det sjovt, smart eller intelligent, og du 

har min opmærksomhed!

✓ Fortæl mig, hvordan jeg kan spare tid, få 

større komfort eller en lettere hverdag - Min 

fritid er for dyrebar til hele tiden at skulle 

justere.

✓ Fortæl mig om trends inden for ny teknologi 

og løsninger, så jeg kan fremtidssikre min 

bolig. 

✓ Gør det gennemskueligt for mig eller brug 

tiden på at give mig de informationer, jeg 

har brug for.

✓ I skal ikke give os forbrugere alt ansvaret 

for grøn omstilling.

✓ Vis vejen og støt smarte løsninger og 

fremtidens teknologi. 

✓ Fortæl, hvor fedt det bliver – i stedet for 

hele tiden at prædike undergang, klima og 

miljø        

Mit budskab til politikerne:
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Den Nøjsomme
14%

Skeptikeren
12%

Tech-entusiasten
5%

Klima-forkæmperen
7%

Den Pro-grønne 
forbruger

32%

Den 
Bekvemmelige

30%

Indblik i segmenternes 

livsverden og energi-

engagement

DEN PRO-GRØNNE FORBRUGER

DEN BEKVEMMELIGE 

DEN NØJSOMME

SKEPTIKEREN
TECH-ENTUSIASTEN

KLIMA-FORKÆMPEREN



SKEPTIKEREN

Klima aktiv

Komfort er en 

ret

For politisk 

regulering

Højt 

engagement

Klima passiv

Komfort er en 

luksus

Imod politisk 

regulering

Lavt 

engagement

SKEPTIKEREN



Jens Tom Lis

63 år 72 år 61 år

Selvpensioneret 

– Tidligere 

arbejdet med IT

Pensionist -

Tidligere 

statsansat

Arbejdsløs

Fraskilt Gift Gift

Ejet dobbelthus 

med oliefyr

Ejet parcelhus 

med naturgasfyr

Ejet 

gårdmandssted 

med træpillefyr

Base: Skeptikeren (346)



Skeptikerens 

energiløsninger

Base: Skeptikeren (346)

Skeptikerens løsninger



Jeg har en rolig hverdag, som jeg fylder ud med små gøremål, 

mennesker og oplevelser, som gør mig i godt humør.

Stress og omverdenens forventninger til, hvad man skal og bør, 

har jeg for mange år siden sagt fra over for!

Jeg går op i, at de ting vi køber og omgiver os med skal være 

ordentlige og passe til vores behov i mange år frem. Vi 

fravælger derfor ofte den allerbilligste løsning til fordel for 

solide mærker - allerhelst danske eller tyske, men kun hvis det 

er til at betale.    

Vi forsøder hverdagen med småture med venner og familie, her 

køber vi enten en SweetDeal eller en billig flybillet på en 

hverdag, eller vi sætter campingvognen på krogen og kører ud i 

det blå.     
Skeptikerens livsverden:  

”Jeg sætter selv rammerne” 



”Haven er min helt store hobby og jeg har 

mange små projekter i gang afhængig af 

sæsonen. Jeg ser hvert år frem til at kunne 

vise haven frem til naboen, og smide en 

mørbrad på Weber-grillen” (Jens)



Jeg er ærligt talt træt af at høre om klimaudfordringer. 

Temperaturen har jo altid ændret sig, så hvad jeg gør og ikke gør, gør 

ingen forskel. 

Jeg synes helt sikkert, at man bør satse nationalt og globalt på ny 

smart teknologi, som bruger færre ressourcer – så vi kan få mere ud 

af mindre - det er jo logisk. Men det er ikke en udvikling, som jeg kan 

påvirke med min lille pengepung. 

Mit største problem med hele klima og miljø-snakken er alle de der 

hellige typer, som vil fortælle folk, hvad de må og ikke må og skal, 

uden tanke for almindelige menneskers liv og verden! 

… det er jo nemt nok at undvære bilen, når man bor inde på 

Østerbro! Det samme med vindmøller – det er jo ikke dem, der råber 

op, som skal glo på dem – det er os andre! Det irriterer mig!  

Det eneste, som kunne få mig til at tænke mere ”grønt”, ville være, 

hvis det blev markant billigere og bedre end alternativerne – så ville 

jeg da vælge det, ellers ligger det meget langt nede på min 

prioriteringsliste.   

Grøn omstilling: 

”Det er ikke mit problem…” 
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Vi kører på solcelleanlæg, selv om det ikke kan betale 

sig, men bare for at være et godt menneske. Det giver 

mig den der følelse af: ”Yes, det kunne, jeg da gøre”. 

Jeg ville også rigtig gerne købe en elbil, altså hvis den 

kostede 100.000 over en anden bil” (Kvinde, 62) 

T

Jeg går op i, at der er styr på tingene, og jeg tilhører en generation, der 

ikke rutter med pengene. Jeg synes, generelt vi er fornuftige.

Jeg bruger gerne ekstra strøm og penge på min hobby og de ting, som 

betyder noget for mig fx en diesel bil, der kan trække campingvognen, et 

stort køleskab, hvor der er plads til mad til gæster eller en el-radiator i 

drivhuset om vinteren, så planterne ikke dør. Det betaler jeg gerne for. 

Jeg holder øje med vores elforbrug, men primært for at sikre, at alt er, 

som det skal være, det er jo dumt at betale for noget, man ikke oplever 

at få glæde af! 

Jeg går ikke særligt efter energibesparende apparater, det er de fleste jo 

nu om dage. Det er vigtigere for mig, at de passer til mine behov og kan 

holde i mange år.

Vi fik renoveret godt og grundigt for mange år tilbage, og siden da har 

jeg ikke vurderet, at det kunne betale sig at gøre yderligere – man er jo 

ikke ung længere, så de store investeringer giver ikke mening for os –

det må være op til de næste ejere af huset at få gjort.  

Energiforbrug: ”Jeg 

bruger lige så meget, jeg 

vil – det er jo mig, der 

betaler”
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”Vi kører på solcelleanlæg, selv 

om det ikke kan betale sig, men 

bare for at være et godt 

menneske. Det giver mig den der 

følelse af: ”Yes, det kunne, jeg da 

gøre”. Jeg ville også rigtig gerne 

købe en elbil, altså hvis den 

kostede 100.000 over en anden 

bil, og hvis jeg bare kunne nå 

derhen, hvor jeg skal” (Kvinde, 

62, Silkeborg) 

El-løsning og el-

engagement 

Jeg ved udmærket godt, at jeg kan skifte 

elselskab, men for mig at se er der ingen 

gevinst for mig ved at gøre det – det er jo 

ganske lidt, man sparer.

Hvis der var noget i medierne om, at mit el-

selskab opførte sig dårligt og fx ikke varetog 

danske interesser, men sendte pengene ud af 

landet – så ville jeg klart overveje at skifte for at 

komme væk.

Muligheden for at få grøn strøm er ikke 

interessant, det kommer jo alligevel samme sted 

fra, så hvorfor betale mere for det samme? 

Solceller virker smart, men jeg er ikke parat til at 

investere de penge og den tid, som det vil 

kræve, det kører jo fint, som det gør, og jeg har 

bestemt ingen drøm om at være producent.

Energiløsning: ”Hvad jeg bruger 

er interessant – hvor det 

kommer fra er uinteressant”
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CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT

CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT

CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT

CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT

CITAT CITAT CITAT CITAT CITAT

CITAT CITAT CITAT ” (MENNESKE, 

ALDER) 

Vi har et ældre fyr, som jeg har tænkt at beholde,

til det ikke kan mere – eller til kommunen kommer 

og siger, at jeg skal udskifte det!

Hvis jeg stod over for at skulle vælge en ny løsning, 

ville jeg allerhelst beholde den type løsning, vi har i 

dag, for selvom det ikke er den mest moderne, så er 

det den, vi kender rutinen på.

Det ville også være vigtigt for mig, at det var en 

løsning, som krævede en minimal 

engangsinvestering nu og her, da min egen og den 

teknologiske fremtid simpelthen er for ukendt til at 

foretage ekstraordinære investeringer.

Når det en dag bliver aktuelt, har jeg aftalt med 

naboen, at vi gør det samtidig, så kan vi spare lidt på 

evt. gravearbejde ol. 

Varmeløsning: ”Hvis kommunen 

siger jeg skal skifte, så gør jeg det”
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Mit budskab til el- og 

varmeselskaber:

✓ Vær ansvarlige. Lad være med at sælge 

ud til indere og kinesere eller andre 

uden for Danmark

✓ Invester i ny teknologi og gør det billigt 

for folk at købe

✓ Gør regningen overskuelig, så vi kan se 

hvad, der er hvad, når vi betaler 

✓ Fortæl mig at strømmen er Dansk, det 

betyder noget for mig!

✓ Vær ansvarlige og lad være med at hoppe 

med på populisme eller en eller anden ting 

fra Facebook

✓ Giv tilskud til danske virksomheder, som 

udvikler ny teknologi til at bruge 

ressourcerne bedre 

Mit budskab til politikerne:


