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1

BAGGRUND

Boligselskabet Sjælland er optaget af, hvordan de kan skabe vedvarende energirigtig
adfærd blandt deres beboere i ungdomsboliger. De arbejder allerede målrettet med at
nedbringe energibehovet i lejlighederne, gennem energioptimering af bygningerne og
tekniske installationer, og dermed også udledningen af CO2. Men de mangler greb, der
kan hjælpe dem med, i højere grad, at inkludere ”adfærdsdelen” i relation til arbejdet med
energireduktion. Som så mange andre, oplever de ofte en forskel mellem den beregnede
energireduktion og den aktuelle energibesparelse, et fænomen der ofte betegnes ”Performance Gap”
I dette projekt har vi arbejdet specifikt med, hvordan man kan understøtte adfærdsdelen
af energireduktion bedst muligt. Projektet udspringer direkte af indledende dialoger i forbindelse med den afholdte CoConference, hvor Boligselskabet Sjælland var en af de syv
udfordringsgivere, med netop udfordringen omkring at skabe vedvarende energireduktion, ved at arbejde med beboernes adfærd. Herunder, behovet for teknologier, der er
lettere for folk at forstå, bruge og inkorporere som en del af hverdagen.

Projektet har genereret viden om de aspekter, det er vigtigt at være opmærksom på, når
man arbejder med energiforbrug og adfærd. De energibesparelser, der kan opnås gennem et øget fokus på de adfærdsmæssige aspekter af energiforbrug, slår direkte ud på
CO2- udledning, og der er dermed også et stort miljømæssigt potentiale i løsninger, der i
højere

grad

formår

at

forholde

sig

til

disse

aspekter

af

energiforbrug.

Danfoss og Aguardio har monteret teknologi i 27 ungdomsboliger i henholdsvis september og november. Der er endnu ikke lavet dataopsamling på, om det har medført reduktion i energiforbruget. Projektet vil derfor fortsætte ind i 2019. Denne rapport har derfor
primært fokus på implementeringen og beboernes førstehåndsindtryk af teknologien.
Man vil med fordel kunne lave en kvalitativ undersøgelse, når beboerne er kommet godt
i gang med at bruge teknologien, og det er blevet en integreret del af deres hverdag.
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2

ET BLIK PÅ POTENTIALER OG BARRIERER FOR ÆNDRET ENERGIADFÆRD

Brugerundersøgelsens primære læring er, at det er vigtigt at tænke kommunikationsindsatsen hele vejen rundt om implementeringen af de teknologiske løsninger, hvis man vil
nå bredt ud til beboerne og skabe en adfærdsændring. Termostaten, app’en og Aguardios løsning har potentialer til at skabe en adfærdsændring, der reducerer energiforbruget. Men der er flere barrierer undervejs, der skal overkommes, hvis beboerne skal tage
udstyret til sig og skabe vedvarende energireduktioner. De typiske 3 barrierer, for at
komme i gang og være motiveret til at ændre sit energiforbrug er følgende:

-

”Jeg ved ikke hvad det er ”.

-

”Jeg gider ikke lige nu”.

-

”Jeg ved ikke hvordan man gør”.

Skal man overkomme de barrierer, er det vigtigt, at man forstår hvilke kontaktflader, man
har med beboeren, og hvordan man bedst muligt udnytter dem, til at skabe et engagement og give beboerne kompetencer til at tage udstyret til sig, så det bliver en del af deres
dagligdag.
I projektet InnoSE – energirigtig adfærd, har vi erfaret, at på trods af husstandsomdelt
information om projektet, og tilbud om, at der kommer nogle og installerer udstyret, er der
en relativt stor del af beboerne, der ikke har oplevet, at det var relevant eller vedkom dem.
Konsekvensen af det har været, at der ved første montering kun var 19 ud af 33 beboere,
der var hjemme, eller havde afleveret nøglen, så der var adgang til deres lejlighed. Under
anden runde af monteringen, hvor Aguardios løsning også blev monteret, var der adgang
til flere boliger. Under rekrutteringen af beboere til interviews, har vi ligeledes oplevet, at
de har været meget uengagerede i de ny-installerede teknologier samt deres energiforbrug, og de muligheder, der vil være, for at reducere det.

På baggrund af den erfaring, har vi valgt at kaste et bredere blik på kommunikationen
rundt om implementeringen af teknologien, for at forstå hvad man skal tage højde for, når
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man fremadrettet skal installere teknologi, der skal fremme energibesparelser i ungdomsboliger.
For at illustrere potentialer og barrierer for en ændret energiadfærd, har vi udarbejdet en
illustration af en brugerrejse, der viser beboernes møde med det nye udstyr, og hvor vi
markerer de painpoints der har været, som man kan optimere ved fremtidige implementeringer. Samtidig peger vi på, at kommunikationen og dialogen med beboerne som energiforbrugere, ikke bør slutte ved installeringen af udstyret, men bør fortsætte, for at motivere og skabe energireduktioner gennem adfærdsændring.

2.1 Illustration af brugerrejse
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3

INDSIGTER FRA UNGDOMSBOLIGERNE I TREKRONER

3.1 Generelt
•

Husstandsomdelt information på A4-ark bliver hurtigt væk i postbunken. Det skal
larme mere og eventuelt understøttes af andre kanaler.

•

De fordele, som systemet giver med at spare på energien og dermed at spare
penge, er et budskab, der er nået igennem til flere af beboerne, og det har haft en
motiverende effekt. Fortsæt med at kommunikere det og lignende budskaber til
beboerne.

•

Fordelen med behagelig temperatur i lejlighedens forskellige rum, er en hurtig gevinst, som beboerne kan mærke kort tid efter, at systemet er taget i brug.

•

Hvis de fortsat skal motiveres til at bruge systemet og reklamere for det til deres
naboer, er det vigtigt at man gør noget ud af afrapporteringen. At det bliver tydeligt,
at man har sparet penge, og at man har gjort noget godt for klimaet.

•

Beboerne er ikke umiddelbart bevidste om deres nuværende energiforbrug og varmeregning. Det fylder meget lidt i deres bevidsthed.

•

Ikke alle har installeret app’en, da de ikke oplever, at de har brug for det. De programmerer bare en døgnrytme direkte på udstyret.

•

Beboerne har ændret adfærd ved, at de kan styre varmen i forhold til hvornår de
er hjemme, så det er der varmt, når de kommer hjem. ”Før satte jeg den på tænd,
og vurdere om det var varmt. Der behøver jeg ikke at bruge "hjem" funktionen, og
melde at jeg er hjemme fordi jeg har allerede installeret det til at starte lidt før jeg
kommer hjem. Jeg har sat den til at starte kl. 14 fordi jeg kan godt lide der er lidt
varmt, når jeg kommer hjem”.
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3.2 Det siger beboerne om Danfoss link
”Jeg bruger ikke nogen app, men indstiller direkte på det ophængte display. Det fungerer
fint”.

”Jeg bruger ikke app’en endnu. Mht. adfærd så er jeg blevet bevidst om at slå tilstede /
ikke hjemme til og fra”.

”Jeg har ikke lagt særligt meget mærke til det nye system. Bruger ikke app’en, bare terminalen”.

”Ja, vi bruger appen. Vi har fået en mere behagelig temperatur i vores lejlighed efter vi
selv har kunne styre temperaturen i alle rum”.

”Jeg bruger ikke app’en særlig meget, da jeg kun har mobildata som netværk. Men jeg er
blevet meget mere bevidst om at regulere varmen/mit forbrug ift. mht. behov. Jeg har dog
ikke tjekket endnu om det så også har givet pote i form af en økonomisk besparelse, som
ellers var min hensigt med den øgede bevidsthed”.

”Jeg bruger app’en, dog mest hvis jeg ikke er hjemme. Umiddelbart har jeg ikke mærket
nogle ændringer, men da jeg ikke bruger appen så forfærdeligt meget i min dagligdag har
jeg nok svært ved at lægge mærke til en ændring. Nu hvor mit system er tilpasset min
dagligdag og døgnrytme så er der ikke rigtigt behov for at bruge app’en så meget”.

”Jeg har fået en tyk manual, men den får jeg aldrig læst, så jeg er glad for at jeg var
hjemme, så jeg kunne få hjælp til at forstå, hvordan man skal gøre”.

”App’en bruger jeg rimelig meget. Jeg bruger begge dele. Det er tit jeg lige tjekker når jeg
skal hjem om aftenen om der nu er varmt nok, og hvor varmt er der, og så tilføje lidt ekstra

The Alexandra Institute · Aabogade 34 · DK-8200 Aarhus N · +45 70 27 70 12 · www.alexandra.dk · alexandra@alexandra.dk

Page 8 | 37

varme. ”

”App'en er god. Jeg skulle lige lære at finde rundt i den. Den er ganske fin, men irriterende
i forhold til at den kun har ferie og pause. Man kunne godt have sådan en ligesom 'hjemme' funktionen, kunne man godt have en funktion hvis man bare lige skulle ud kort. fx. så
arbejder jeg i en anden by, hvor jeg sommetider overnatter hos mine forældre. Der ville
det være rart, at jeg bare kunne stoppe det hele indtil jeg startede det igen. Fordi hvis jeg
vælger 'ferie' funktionen, skal jeg til at tage stilling til hvornår jeg præcis er hjemme”.

”En ting kunne være godt, hvis skærmen havde sit eget sim-kort eller noget. Det er meget
irriterende at den skal køre over mit eget netværk som trækker en del”.

”Skærmen er til det samme, et eller andet sted er den lidt overflødig. Men kan godt lide
den er der, fordi der foregår alle installeringerne. App’en er mest til det daglige flow, og
skærmen er til at installere. Og jeg synes den hænger fint der, det er bare irriterende at
den skal være i en stikkontakt, ellers kunne de i hvert fald godt integrere den lidt i rummet”.

”Det har fungeret med nogle mangler. Jeg havde lige en uge hvor jeg havde 18 grader,
så satte jeg den til manuel, satte den på 24 grader hvilket gav mig 19 grader i rummet.
Så satte jeg den til 26 i appen, så kom jeg op på omkring de 20 grader. Jeg forstår ikke,
når jeg havde sat den til at være 21 grader, at jeg så kun havde 18 grader. Det kunne jeg
ikke se det smarte i, så det rodede jeg lidt rundt med. Det var omkring d. 1 november,
hvor det var meget koldt. De fortalte også at der ville komme lidt knas når den kom på
nettet,

det

var

bare

irriterende

at

det

resulterede

i

5

dage

i

kulde”.

”Der er også knapper på termometeret. Det sagde han, at man kan bruge, men det kan
jeg i hvert fald ikke finde ud af. Jeg har prøvet at trykke på dem, men jeg tror ikke det
fanger”.
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”Jeg bruger ikke displayet på termometeret. Skærmen sidder et dårligt sted, også fordi
den lyser kun hvis man trykker på den. Og man skal kigge helt lige på den før man kan
se tallet. Det ligner der står 0.05 lige nu, men der står faktisk 22 grader. Vildt forvirrende”.

”Jeg synes det er meget simpelt, at man bare kan trykke hjem og så har det en god
temperatur. Det tog mig lidt tid før det gik op for mig, at man kunne sætte den i døgnrytme
og man kunne fjerne den fra manuel, hvor den bare kører på den samme hele tiden. Men
hvis man bare lige bruger to minutter på det, så finder man ud af det”.

”Før plejede jeg bare at slukke radiatoren når jeg åbnede vinduer. nu er det lidt nemmere
fordi jeg kan pause den 1. time, lufte ud, og så starter radiatoren automatisk op igen”
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3.3 Det siger beboerne om installeringen
”De skrev jo også at vi kan spare en masse penge i forbrug. De skrev det i den der seddel
samtidig med at man ikke havde nogen mulighed for at sige ja eller nej, den skulle bare
op. Det hørte vi om omkring september, starten af september, hvor vi fik sådan et brev
om at den ville blive sat op snart, hvor vi fik af vide at vi skulle være hjemme mellem 8 og
16 hvor ingen er hjemme. Så blev der senere sendt en ud til de resterende, der ikke
havde fået den installeret, med en ny dato på”.

”Det der dobbeltklæbende tape de har sat det op med. Når jeg bor alene og den så falder
ned klokken tre om natten og tænder lyser i mit køkken, så tænker jeg at der er indbrud.
Efter det blev jeg helt aggressiv og hængte den selv op med tape, så det ser ikke så godt
ud. Det ser ikke kønt ud, men den hænger der”.

”Det havde de ikke gjort super nemt. Jeg var glad for at jeg var hjemme. Installeringen
var besværgelig, mange fik det ikke installeret enten fordi de ikke gad eller bare ikke var
hjemme. Det er svært at bede folk om at være hjemme en hel hverdag”
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Det skal være
nemt

Det skal være
bæredygtigt
og
klimavenligt

4

ANALYTISKE POINTER
•

Beboerne oplever den behagelige temperatur i lejligheden, som den største motivationsfaktor.

•

Information og kommunikation omkring selve implementeringen er vigtig. Man skal
tænke hele vejen rundt, når der implementeres adfærdsændrende udstyr. Lav derfor en hurtig analyse af, hvilke barrierer der er for beboerne, i forhold til at komme
i gang, og se, om I proaktivt kan imødekomme dem.

•

Det skal være nemt. Hvis det bliver for besværligt at ændre vaner / adfærd, for
beboerne i ungdomsboligerne får de det ikke gjort.

•

Det er et potentiale i at skabe vedvarende energireduktioner med teknologi som
den Danfoss og Aguardio tilbyder, der kun kræver en lille indsats for at komme i
gang. Et potentiale som en stor del af beboerne skal hjælpes i gang med at
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udnytte.
•

Der er en tilskyndende effekt ved, at man visuelt får feedback på egne energibesparelser. Udstyr, der giver dig feedback på din adfærd her og nu, har et større
potentiale for at opnå en effekt. Dvs. det skal sidde der, hvor du alligevel vil regulere varmen, eller i bruseren, så du ser udstyret, når du alligevel er i færd med at
tage dit bad.

•

Beboerne tilhører generation Z, der kendetegnes ved at de er født efter 1995, og
at de er vokset op med internettet, som en naturlig del af livet. Generation Z ser
generelt sig selv som forbrugere, der træffer bæredygtige og klimavenlige valg.
Men der er et missing link mellem den selvopfattelse og deres adfærd, når det
kommer til energiforbrug. Når unge lige er flyttet hjemmefra, har de ofte et højt
energiforbrug, som de ikke er bevidste om. Det er der et potentiale i at synliggøre
og formidle i et sprog, med visualiseringer, de kan relatere sig til. Der er et potentiale i at hjælpe dem med at koble deres eget energiforbrug til, at de kan gøre en
forskel for klimaet – og samtidig spare penge.
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5

ANBEFALINGER

På baggrund af de erfaringer vi har gjort os i forbindelse med projektet – InnoSE Energiadfærd, har vi samlet en række anbefalinger, der kan bruges fremadrettet ved implementering af teknologi, der via adfærdsændring kan skabe vedvarende energibesparelser.
5.1

Design processen fra første information til implementering og opfølgning.

Før
Under
Efter

5.2

• Brug servicesrejsen som metode til at planlægge
implementeringen og de opfølgende tiltag.

• Yd en ekstra indsats ved kommunikationen omkring
implementeringen og selve opsætningen af udstyret. Så vil I få
flere med.

• Hav fokus på feedback til brugerne i forhold til de besparelser og
reduktion i forbrug, som de opnår. Den information kan nemt
drukne i en travl hverdag, så lav gerne lidt larm omkring det, så
de bliver motiveret yderligere.

Målret indsatsen til beboerne i ungdomsboliger.

Beboernes viden, holdninger og værdier skal undersøges, for at man kan vælge det rigtige tiltag og den rette kommunikationsindsats. Her er det vigtigt at være opmærksom på,
at det ikke kun drejer sig om holdninger vedrørende energiforbrug, men også beboernes
forhold til boligselskabet Sjælland og deres oplevelse af energistandarden i bygning, varmeanlæg m.v. Disse forhold bør medtages, fordi de har afgørende betydning for, hvordan
beboerne oplever indsatsen.
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I ungdomsboligerne i Trekroner, har vi oplevet, at beboerne generelt ikke har et personligt
forhold til boligselskabet eller de andre beboere. Deres viden om og interesse for deres
energiforbrug er meget lav, og ikke noget, de umiddelbart kobler til deres egen livsstil og
deres selvbillede som bæredygtige forbrugere. Der er dog et potentiale for at gøre dem
engagerede og få dem til at ændre deres energiforbrug ved hjælp af den installerede
teknologi. Det vil kræve en tilrettelagt kommunikationsindsats rundt om teknologien, der
motiverer og understøtter beboerne i at tage teknologien til sig, og finde det relevant og
hjælpsomt for dem, i deres travle hverdag, hvor energiforbrug ikke er ”top of mind”.

5.2.1. Det siger beboerne om kontakt til naboer og boligselskabet.

”Jeg snakker ikke med nogen sådan rigtigt. Jeg hilser lidt på naboen. Så var der på et
tidspunkt en, der spurgte om hun måtte låne min chip til vaskerummet, hun havde låst sig
ude. Så det er det. Vi går ikke og snakker om smarte varmeløsninger hele dagen i hvert
fald”.
”Jeg har været ret utilfreds med den kontakt, jeg har haft til boligselskabet. Der var ingen
varme i begyndelsen, så vi boede i 18 grader. Det gjorde vi i 3 uger. Indtil jeg skrev til
dem, at det ikke kunne være rigtigt. Det fik jeg ikke svar på, så ringede jeg til dem og 30
minutter senere stod der en installatør der kiggede på det. Jeg fortalte så ham, at der er
en facebookgruppe, hvor mange andre skriver de heller ikke har varme, og så viste det
sig at de slet ikke havde åbnet for varmen, så kom der varme på derefter. Så gik der 3
uger, og vi fik installeret det nye system”.

5.3

Før I planlægger implementeringen af teknologien.

Før I planlægger implementeringen af teknologien, kan I med fordel lave en minianalyse
af beboerne, som I kan bruge til at målrette indsatsen. Her kan I tage udgangspunkt i
følgende spørgsmål:
Hvad er beboernes:
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•

forhold til boligselskabets forskellige aktører

•

oplevelse af varmeanlæg, radiatorer, m.v. i forhold til energi- forbrug og indeklima
ressourcer og vidensniveau ift. at kunne forholde sig til deres energiforbrug i hverdagen, forstå data om og visninger af deres eget energiforbrug, samt rumme og
imødekomme krav om ændrede vaner ift. f.eks. opvarmning og udluftning

•

værdier og interesse for at optimere deres energiforbrug og indeklima i deres dagligdag

•

5.4

nuværende praksis ift. den ønskede
Støt beboerne i at komme godt fra start.

Beboerne i ungdomsboligerne har måske brug for mere hjælp, til at komme i gang, end
først antaget. Det bør overvejes nøje, om det er nødvendigt med støtte ved implementeringen. Overvej i hvilken grad boligadministrationen og ejendomskontoret bør involveres.
Er kompetencen og motivationen høj, kan beboerne i højere grad selv. Er kompetencen
og motivationen lav, bør beboerne i højere grad støttes. Dette kan være meget forskelligt
fra beboer til beboer. Vi oplevede, at de beboere, der havde været hjemme under installeringen, havde været glade for, at de kunne få personligt hjælp til at komme i gang og
indstille termostaten. Behovet for hjælp og støtte til at komme godt i gang, kan derfor
være større hos nogle af beboerne end først antaget.
”Jeg fik en tyk manual, som jeg har smidt ud. Jeg er glad for, at jeg var hjemme, så jeg
lige kunne stille nogle spørgsmål og få hjælp til at få det installeret rigtigt. Nu synes jeg,
at det er simpelt nok, men jeg tror ikke, at min mor vil kunne finde ud af det”.
Beboerne fandt generelt app’en meget simpel, hvilket studier også viser er afgørende for
om brugere ”orker” at bruge tid og lære et nyt system et at kende. Ellers er tendensen at
gå tilbage til kendte vaner og praksisser, hvis den nye procedure er for besværgelig. Et
vigtigt element til at opnå en ny praksis er, derfor, at beboerne bliver i besiddelser af
tilstrækkelige kompetencer til at interagere med systemet ordentligt.
Husk at en del beboere ikke har tid og overskud til at engagere sig i deres energiforbrug
i dagligdagen, og en del beboere har ikke viden om, hvordan selv små ændringer kan
give store effekter.
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At afsende en stor manuel i papir, kan sende et modsigende signal, om projektets forsøg
på at sprede miljøbevidsthed. Evt. forsøg at få de mest stillede spørgsmål ind i app’en,
og læg den fulde manual på nettet, et sted som nemt kan tilgås.
5.5

Få en synlig ambassadør og afsender.

Få en synlig ambassadør og afsender på indsatsen, så beboerne ikke oplever, at det er
en anonym seddel, der kommer ind ad brevsprækken, som ikke helt angår dem. Man kan
med fordel overveje at ”skubbe” ejerskabet af indsatsen så tæt på beboerne som muligt,
for at få forankret projektet bedst muligt lokalt. For at beslutte, hvem der skal være afsender og kontaktpunkt til beboerne, skal I forholde jer kritisk til de forskellige aktørers kompetence, troværdighed og relation til beboerne. Det vil afklare rollefordelingen ift., hvem
der er den rette afsender af og ambassadør for indsatsen, som helhed eller i sine delelementer. Sæt gerne et foto på henvendelser, lav opsøgende arbejde og hør hvordan det
går, og tilbyd at folk kan ringe eller skrive, hvis de har brug for hjælp. Vis generelt, at I er
tilgængelige for spørgsmål og til rådighed, hvis man har brug for hjælp.
Mulige ambassadører kunne være viceværter/varmemester i boligen. På kollegier er
disse ofte den nærmeste kontakt til en autoritet fra kollegiet. Disse har mailadresser hvor
beboere kan henvende sig direkte til dem. Derudover har varmemestrene på nogle kollegier Facebook sider, som de bruger til at kommunikere til brugerne.
På nogle kollegier/ungdomsboliger er der en boligforening, der også kan bruges som
ambassadører. Og er der tale om kollegier der har fælleskøkkener, så kan en ambassadør på hvert køkken være en god mulighed for at motivere beboerne, og for at få respons.
5.6

Giv beboerne feedback på deres forbrug.

Gør forbruget synligt og relevant. Der kan med fordel videreudvikles på app’en, så der
kommer nogle funktioner med statistik, som visualiserer forbruget. Det kan være en stor
del, af at få beboerne til at interagere mere med systemet, og derved ændre deres energiadfærd. Synliggørelse af forbrug er en vigtig faktor, som hjælper en med at blive gjort
opmærksom, samtidig med, at man kan se at det rent faktisk hjælper på ens
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energiforbrug. Og økonomisk, som er en gulerod for de fleste. Det er vigtigt at se sit
forbrug her og nu, og ikke om en måned. Tilbyd let tilgængelig og forståelig feedback i
situationen. Gør det visuelt og konkret. Overvej om beboerne er de rigtige at vise data og
grafer til, eller om de i højere grad har gavn af opsummerende, individuelt tilpassede og
handlingsanvisende tiltag. Overvej at vise beboernes forbrug i kr./øre for at gøre det mere
nærværende og relevant for dem. Risikoen er dog, at de ofte relativt små beløbsstørrelser
kan være demotiverende for beboerne. Målret budskabet til de unge mennesker, der er
meget væk fra hjemmet. Bearbejd den data, I giver som feedback, så det opleves som
relevant og let tilgængeligt. Lad beboerne dele deres gode historier og erfaringer med
andre beboere. Sæt ansigt på de gode erfaringer, og lad beboerne fortælle, hvorfor og
hvordan de er lykkedes. Dette kan gøres i nyhedsbreve, opslag i opgangen osv.
Skab konkrete trædesten og et ansigt til ansigt relation med beboerne. Ved at tage udgangspunkt i konkrete og relevante løsninger, kan man skabe en positiv relation, som
man derefter kan bygge videre på, når man først har beboerne i tale. Således, kan man
skabe grundlag for et yderligere samarbejde mellem boligselskabet og beboerne og
skabe yderligere energireduktioner.
6

VIRKEMIDLER TIL AT ENGAGERE BEBOERNE

Det har været en udfordring at få adgang til en stor del af boligerne i forbindelse med
installeringen af udstyret, og det har ligeledes været en udfordring at få rekrutteret beboere til at deltage i interviews. Det har fået os til at stille spørgsmål ved, hvad man skal
tage højde for, når man skal have beboerne i ungdomsboligerne til at engagere sig, i
deres eget energiforbrug.
6.1 Kommuniker de relevante fordele ved at være med i projektet.
Hvis det handler om indeklima, så fremhæv sundhed og komfort som væsentlige fordele.
Hvis det handler om energi- forbrug, så fremhæv tryghed og kontrol, økonomi og komfort
som væsentlige fordele. Gør det nærværende og relevant for beboeren. Ord som innovationsprojekt er for abstrakt for beboerne i ungdomsboligerne. Vær opmærksomme på,
hvad det er for en værdi, I tilbyder beboerne ved at indgå i projektet. Kommuniker
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projektet, så I ser det fra beboernes perspektiv. Lav et projekt, der imødekommer de
udfordringer, som beboerne oplever og ikke kun imødekommer boligselskabets behov for
mere data, færre udgifter osv.
Mange ungdomsboliger/kollegier kommunikerer gennem Facebook grupper. For at få en
effektiv kommunikation, prøv evt. at få varmemestrer/viceværter eller andre ambassadører til at hjælpe med formidlingen gennem disse grupper.
6.2 Giv den enkelte beboer et incitament til overhovedet at forholde sig til jeres
indsats.
Det kan være økonomi, komfort, sundhed eller et konkurrenceaspekt. Gør det tydeligt,
hvilken rolle den enkelte beboers adfærd og dermed forbrug spiller – så er det ikke så let,
at skyde det individuelle ansvar væk. Fortæl f.eks., at det vandforbrug man har, hvis man
vasker op under rindende vand, svarer til x antal brusebade på et år; informer om betydningen for sundhed, miljø og økonomi – kender beboerne prisen for en m3 vand og f.eks.
et bad, hvor vandet løber imens man sæber dig ind? Giv eksempler fra dagligdagen på
konsekvensen af de ”små forbrug”, f.eks. hvad forbruget er for en radiator, der står på
fuld knald en weekend, hvor man ikke er hjemme.
Da mange beboere reagerede, på muligheden for at have mere kontrol over indeklimaet
og derved deres komfort, kunne man fokusere på netop dette som motivation. ”Tag kontrol over din lejlighed og din komfort. Lad ikke vinteren og utilregnelige termostater bestemme hvor varmt der skal være i din lejlighed.”
Skab aha-oplevelser. Den viden, som har overrasket beboerne, sætter sig oftere fast
hos dem. Nogle gange betyder det, at de selv ændrer noget i deres dagligdag. Afhængig
af beboernes vidensniveau kan der selvfølgelig være forskel på, hvad der er overraskende. Brug jeres viden, fra den indledende screening, om beboernes vidensniveau, til
at tilpasse jeres kommunikation. Fortæl nogle overraskende fakta om, hvordan små og
overkommelige ting med teknologien gør store forskelle.

The Alexandra Institute · Aabogade 34 · DK-8200 Aarhus N · +45 70 27 70 12 · www.alexandra.dk · alexandra@alexandra.dk

Page 19 | 37

Gør det personligt! Få sat ansigt på de gode erfaringer og lad beboerne selv komme til
orde med, hvorfor og hvordan de er lykkedes. På den måde kan nogle af fordommene
om, hvor svært og umuligt det er at reducere energiforbruget måske blive aflivet. Kommunikationsindsatsen og implementeringen skal udvikles sammen med beboerne, så de
møder beboerne der, hvor de er, rent videns- og interessemæssigt. På den måde bliver
rådene ved med at være relevante og brugbare for beboerne. Dette kan sikres gennem
en kontinuerlig dialog mellem beboere og boligselskab.
Hvad skal beboerne gøre – helt konkret? Hvis man ønsker, at kommunikationen skal
skabe forandring, er det en god idé, at understøtte kommunikationen med konkrete handlingsanvisninger. Fortæl folk, hvad de skal gøre med deres arme og ben. Dvs. Skru ned
for termostaten når du ikke er hjemme, og skru op når du er på vej hjem, i stedet for
”reguler varmen i din lejlighed fra en app” Gør det let at gøre det rigtige! Det simple budskab er afgørende, fordi energiforbrug ikke står højest på dagsordenen hos de unge.
Kommuniker simple budskaber om, hvad der er rigtigt at gøre. Giv en simpel og konkret
handlingsanvisning; gerne én gang for alle.
Evt. lav en video med en af ambassadørerne, som kan deles med fx en Facebookgruppe
for beboere, med en kort introduktion og brugseksempel. Spørg evt. en beboer om de
kunne tænke sig at gøre det.
Social proof: Brug normbaserede råd og fakta. I kan f.eks. kommunikere følgende
budskaber: ”Gør som x % af dine naboer og sæt din radiator på 3 i alle rum”; ”Vidste du
at dine naboer i gennemsnit har sparet x kr. ved at sætte radiatoren på 3 i alle rum”.
Mange mennesker vil stræbe efter at gøre ligesom ”de andre”, når det også kommer dem
selv til gode.

7

OM MÅLGRUPPEN GENERATION Z

Generationen kaldes de første ægte digitalt indfødte, fordi de er den første generation,
som vokser op med internettet, og dermed adgang til kommunikation, spil, musik, indkøb
og sociale netværk. De har gang til det hele på samme tid, og oplever at de sagtens kan
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skrive skoleopgave, chatte, downloade musik, se fjernsyn og tjekke Facebook, YouTube
på samme tid uden at blive stressede. Samtidigt gør de det meste, hvilket betyder, at det
også kan være svært at fastholde deres opmærksomhed. De deler musik, spil og viden
med andre unge, så aktiviteterne i det digitale univers er meget knyttet til andre unge, og
udveksling af hverdagsvideoer, spil, og musik og billeder. ”Sharing” = det at dele med
andre digitale indfødte, er et ubevidst gennemgående træk ved det meste af det, de foretager sig på nettet.
De ved, at der findes utrolig meget information og glansbilleder på nettet om produkter,
uddannelses- og arbejdspladser, men når det gælder de alvorlige valg som uddannelsessted og arbejdsplads, så stoler de mest på mennesker. Derfor, vil de altid via deres store
netværk forsøge at få kontakt til nogen, som ved, hvordan det i virkeligheden foregår.

Denne generation er for alvor vokset op med mobiltelefoni og internettet og i dag endnu
mere integreret i samme platform i form af iPhone, eller anden mobil med internetadgang.
Mobilen bruges primært til at ringe og sende sms, og mobilen er et meget nyttigt redskab
til at vedligeholde og udvikle venskaber, så er det svært at leve uden en mobil.
Det er første generation i Danmark, som for alvor blevet anset, for at være små voksne
med eget mandat til at træffe beslutninger i familien. Derfor har mange kaldt disse børn
for trofæbørn, projektbørn og curlingbørn, som udtryk for, at børnene var familiens og de
voksnes centrum i fritidslivet. De er ikke en flok forkælede egoister, men socialiseret til at
fokusere på sig selv, dog hele tiden med hensyn til at personlig forskellighed er i orden
og et vigtigt element i det sociale fællesskab.
Hvor generationerne før Generation Z er vokset op i en progressiv verden af globalisering
og økonomisk forstyrrelse, har generation Z et meget anderledes verdensbillede i forhold
til tidligere generationer. De har brug for rutiner, faste gøremål og søger et liv i balance.
Generation Z søger mening, grønnere initiativer, vigtige årsager og kigger i stigende grad
efter autenticitet. De er i sagens natur nysgerrige og ofte mistænkelige over for oplysninger, de modtager, og de stiller spørgsmålstegn ved virksomheder og produkters motiver
og ægthed.
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Under målgruppens opvækst er globaliseringen buldret frem. Som følge af teknologien,
er verden blevet mindre, og de har derfor lært at orientere sig globalt. Hvor generationen
før, frygtede atomkrig, er Generation Z vokset op med frygt for klimakrise. Flere er såkaldte, fleksitarer. Forbrugere, som bevidst fravælger at spise kød nogle dage. Flere
handler ind med grønne motiver, skrotter bilen som transportmiddel, har et velovervejet
fokus på madspild og orienterer sig generelt med den globale klimakrise for øje. Disse
eksempler er, alle nogle som er håndterbare. Man kan føle og se, og dermed påvirke
forbrugeren. Generationen der voksede op under årtusindeskiftet, forstår problemerne,
men de vil modtage kredit for deres arbejde. Når de handler og agerer med grønne motiver, får de en god fornemmelse. En fornemmelse de også får, når de får opmærksomhed
i den digitale sociale verden, som ved et ’like’ eller en kommentar til et billede. Generation
Z ønsker at spare og reducere deres forbrug, men det skal kunne synliggøres. Dette kan
være grunden til at energiadfærd ikke er komplet stabiliseret i Generation z’s værdier,
som fx økologi.
I Roskilde, i forbindelse med installeringen af Danfoss Link, var det blot halvdelen, der
engagerede sig i form af at byde installatøren ind. I et boligområde med hovedsageligt
unge fra generation Z, hvilket kan indikere, at det store fokus på bæredygtigt energi, fortsat ikke er en del af målgruppens praksis, og viser at der skal arbejdes med, hvordan de
kan tillægge øget fokus på energiforbrug i deres værdisæt. Selve teknologien rammer
målgruppen, men det er tilgængeligheden der er udfordringen. Når denne er på plads,
imødekommer teknologien Generation Z’s vidensopbygning, da de har et fragmenteret
forbrug af diverse platforme, som hovedsageligt tilgås via mobilen. Nyhedskilder, streamingtjenester, sociale medier, internet. Tilsammen udgør alle disse platforme en del af
Generation Z’s hverdag, så udfordringen ligger ikke i at få dem til at benytte teknologien,
men at få den integreret i deres digitale liv.
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Bilag: Data fra survey udsendt til beboerne.
Hvor gammel er du?

Hvilket køn er du?

Hvor længe har du boet på kollegiet?
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Er kollegiet det første sted du bor efter du er flyttet hjemmefra?

Jeg har tidligere boet:
(sæt gerne flere krydser)

Jeg har tidligere boet:
(sæt gerne flere krydser) - andet (skriv)

Hvilke ord falder dig ind, når du hører begrebet indeklima?
(sæt gerne flere krydser)

The Alexandra Institute · Aabogade 34 · DK-8200 Aarhus N · +45 70 27 70 12 · www.alexandra.dk · alexandra@alexandra.dk

Page 25 | 37

Hvilke ord falder dig ind, når du hører begrebet indeklima?
(sæt gerne flere krydser) - Andet (skriv)

Er du bevidst om, hvad der kan føre til et godt og et dårligt indeklima?

Hvad kan fx føre til et godt indeklima?

Hvad kan fx føre til et godt indeklima? - Andet (skriv)

Hvor ofte lufter du ud, når du er hjemme?

Hvor ofte lufter du ud, når du er hjemme? - Andet
• Når det er koldt et par gange om ugen om sommeren dagligt
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Skruer du ned for dine radiatorer, mens du lufter ud

Hvorfor skruer du ned?

Hvorfor skruer du ikke ned?
• Fordi det kun er et par minutter
• Fordi jeg ikke kan slukke for dem efter det nye Danfoss system.
• I'm not sure what is the meaning of this question.

Hvordan er lejligheden at varme op?
(sæt gerne flere krydser)

Tørrer du dit vasketøj i lejligheden

Hvor tørrer du dit tøj?

Hvorfor i badeværelse?
• Der er plads
• Fordi jeg kan lukke døren til badeværelset, mens vinduet står åbent. Dermed bliver resten af boligen ikke kold.
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Hvad falder dig ind, når du hører begrebet gulvvarme?
(sæt gerne flere krydser)

Hvad falder dig ind, når du hører begrebet gulvvarme?
(sæt gerne flere krydser) - Andet (skriv)

Hvad er dine tanker omkring radiatorvarme?
(sæt gerne flere krydser)

Hvad er dine tanker omkring radiatorvarme?
(sæt gerne flere krydser) - Andet (skriv)

Har du i forbindelse med en ferie eller forlænget weekend skruet ned for varmen i lejligheden?
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Hvorfor har du skruet ned?

Hvorfor har du ikke skruet ned?

Har du tændt for radiatoren om sommeren?

Hvorfor har du tændt for radiatoren om sommeren?

Hvorfor har du ikke tændt for varmen om sommeren?
• Der er ikke brug for varmen
• Fordi det var meget varmt om sommeren.
• Fordi det er varmt udenfor, hvilket gør at det også er varmt i lejligheden. Derfor vil jeg ikke belaste miljøet og min egen pengepung ved at skrue yderligere op for varmen i min lejlighed.
• Because I was not living in the appartment.

Har du fået installeret Danfoss Link
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Hvorfor?

Hvorfor? - Andet (skriv)
• Vi fik ikke ligefrem et valg, men syntes det var interessant
• Den blev installeret automatisk
• Vi skulle have det.

Hvorfor ikke?

Hvorfor ikke? - Andet (skriv)

Har du downloadet Danfoss Link appen?

Hvorfor ikke?
• Jeg kan ændre temperaturen, når jeg er hjemme.
• I didnt know that was a thing. I'm not a danish speaker so I'm lost with such things. But I will
look at it after Christmas

Har du åbnet appen?
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Hvad syntes du om funktionaliteten?

Bruger du termostatens funktion til at aflæse temperaturen, du har sat radiatoren til?

Hvad bruger du den information til?
• Holde øje løbende med temperaturen.

Hvorfor bruger du ikke funktionaliteten med at aflæse temperaturen?
•
•
•
•

Vi har link skærmen vi bruger
Fordi jeg kan bare gå til skærmen.
Bruger jeg også.
I didnt know that existed

Har du tænkt over, hvilken type bruser du har?

Hvad har du tænkt?

Hvad har du tænkt? - Andet
• Jeg skulle købe en sparebruser
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Hvorfor har du ikke tænkt over det?

Hvorfor har du ikke tænkt over det? - Andet (skriv)

Hvor ofte går du i bad på en normal uge?

Hvor ofte går du i bad på en normal uge? - Andet (skriv)

Hvor mange af disse bade tager du i din egen lejlighed på en normal uge?
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Hvor mange af disse bade tager du i din egen lejlighed på en normal uge? - Andet (skriv)

Tester du Aguardio?

Hvorfor?

Hvorfor? - Andet (skriv)

Hvorfor ikke?

Hvorfor ikke? - Andet (skriv)
• jeg er ikke sikker

Har du ændret måden, du går i bad på, efter du har fået Aguardio installeret?
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Hvordan har det ændret din måde at gå i bad på?
(sæt gerne flere krydser)

Hvordan har det ændret din måde at gå i bad på?
(sæt gerne flere krydser) - Andet

Marker de udtryk, du kender
(sæt gerne flere krydser)
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Marker de udtryk, du kender
(sæt gerne flere krydser) - Andet (skriv)

Hvad vil kunne få dig til at ændre dit forbrug af varme?
(sæt gerne flere krydser)

Hvad vil kunne få dig til at ændre dit forbrug af varme?
(sæt gerne flere krydser) - Andet (skriv)
• Vores lejlighed holder dårligt på varmen så at have slukket om nat og i arbejdstimer gøt lejligheden altid er kold

Hvor vigtigt er det for dig at spare penge på varme?
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Hvor meget skal du kunne spare om året på varme, før du gider ændre din praksis?

Hvor intuitiv er Danfoss Link Appen at bruge?

Hvad vil kunne få dig til at ændre dit forbrug af vand?
(sæt gerne flere krydser)
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Hvor vigtigt er det for dig at spare penge på vand?

Hvor meget skal du kunne spare på vand om året, før du gider ændre din praksis?

Samlet status

The Alexandra Institute · Aabogade 34 · DK-8200 Aarhus N · +45 70 27 70 12 · www.alexandra.dk · alexandra@alexandra.dk

