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1 INDLEDNING 

Følgende delrapport er udarbejdet som del af projektet ”Analyse af Energistyrelsens 
tiltag for fremme af VE-teknologi” og udgør delrapport 4 i dette arbejde. Rapport-
strukturen for projektet er illustreret herunder: 
 

 
I rapporten er leverandørernes og installatørernes oplevelse af arbejdet med varme-
pumper til private hustande undersøgt ved hjælp af kvalitative spørge- og analyse-
metoder. Rapporten er en sammenfattende og konkluderende oversigt over temaer, 
evalueringer og stadige udfordringer, som de bliver oplevet af personer, som arbej-
der med området til dagligt. 
 
Notatet starter med en præsentation af to overordnede temaer, som på forskellig vis 
går igen på tværs af de adspurgte. I forlængelse af de to temaer, vil der være en re-
fleksion over temaernes betydning og konsekvens for varmepumpeområdet.  
 
Herefter følger en mere specifik udredning af de oplevede fordele og ulemper i for-
hold til en række af Energistyrelsens initiativer, som de adspurgte har italesat. Ener-
gistyrelsens initiativer er undersøgt med udgangspunkt i tre hovedgrupper målrettet 
forbrugerne, som er beskrevet i delrapport 1. Det drejer sig om det økonomiske inci-
tament, teknisk data, samt rådgivning.  
 
Notatet forholder sig ikke til samtlige tiltag, men har fremhævet følgende initiativer, 
når de adspurgte ikke selv har bragt nogle tiltag i spil: Skrot dit oliefyr, Håndværker-
fradraget, Varmepumpelisten, samt Energitjenesten og Energistyrelsens hjemme-
side (Spar Energi). 
 
Information om datagrundlag og spørgeguide, henvises til bilag 1 bagerst i doku-
mentet. 
 

2 OPSUMMERING AF RESULTATER 

Gennem interviews med fem installatører og to leverandører er der indsamlet kvali-
tativ viden om installatørernes og leverandørernes erfaringer med tiltag, for at 
fremme implementeringen af varmepumper i Danmark.  
Da udgangspunktet har været kvalitative interviews med åbne spørgsmål, har arbej-
det også afdækket tendenser på tværs af de adspurgte som ikke nødvendigvis rela-
terer sig direkte til tiltag på området, men som i højere grad beskriver generelle ud-
fordringer i varmepumpemarkedet.  
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I de syv interviews er der fundet to temaer, som går igen hos alle de adspurgte. Det 
drejer sig om  
 

 Mangel på fokus på varmepumpeinstallationen som helhed og ikke blot selve 
varmepumpen  

 Kvalifikationskrav blandt de personer og virksomheder, som installerer varme-
pumper i Danmark.  

 
Det første tema afdækker, at de mange initiativer omkring varmepumper har haft en 
meget positiv indvirkning på forbrugerens kendskab til varmepumper og interessen i 
energieffektivitet. Men samtidigt påpeger interviewene, at det er et ensidigt fokus, 
der ikke i tilstrækkelig grad giver forbrugeren forståelsen for vigtigheden af hele in-
stallationen og herunder f.eks. også jordslanger, kapacitet og varmefordelingssy-
stem.  
 
Det andet tema beskriver en generel frustration hos både installatører og leverandø-
rer over, at folk med relativ lille faglighed og erfaring med varmepumper har lov til at 
installere varmepumper. De interviewede har den generelle holdning, at det giver 
lavere kvalitet i installationerne. Desuden påpeges det, at dårlige erfaringer med 
varmepumper pga. installationer af lav kvalitet falder tilbage på hele varmepumpe-
teknologien og ikke blot den udførende. 
 
De interviewedes erfaringer med forskellige typer af tiltag er undersøgt. Det drejer 
sig om tilskudsordninger, teknisk data og rådgivning.  
 
Opfattelserne af effekten ved tilskudsordninger som Skrot-dit-Oliefyr er delte. Nogle 
anser det for at have god effekt og ønsker fremtidige tilsvarende tiltag, andre anser 
det for at være negativt med en ketchup-effekt med meget store udsving i varme-
pumpesalget afhængigt af tilskudsperioderne.  
 
Med teknisk data menes data om varmepumpers formåen, som stilles til rådighed 
for forbrugeren, herunder særligt Varmepumpelisten. Generelt anses fokus på var-
mepumperne for at være positivt, og initiativer med Energistyrelsen som afsender 
virker som en blåstempling af teknologien. Forbrugerne får en forståelse af energief-
fektivitet, som vurderes positivt. Men Varmepumpelisten er også med til at skabe et 
ensidigt fokus på SCOP, som bevirker at forbrugeren ikke interesserer sig for de an-
dre væsentlige detaljer i en varmepumpeinstallering, som derved bliver svært for in-
stallatøren at rådgive om.  
 
Opfattelsen af initiativer omkring rådgivning er som udgangspunkt positiv. Det øger 
fokus på varmepumper og blåstempler dem, samtidigt med at forbrugeren bliver 
bedre klædt på til at træffe beslutninger. På den negative side fortælles, at forbru-
gerne selv bliver til ”mini-eksperter”, som udfordrer installatørens rolle som rådgiver. 
Det kan gøre det sværere at rådgive kunden til at træffe de rigtige valg. 
 
Nogle af de interviewede anfægter desuden italesættelsen af varmepumpen som 
værende dyr. Noget som tilskudsordninger blandt andet kan være medvirkende til. 
De påpeger at varmepumpen ikke er dyr, hvis de lave driftsomkostninger tages med 
i betragtning.  
 



  
  
 
 Side 5 

 
 
  

  
 

Afslutningsvis beskrives nogle af de primære resultater fra DREAM projektet, hvor 
der er foretaget 20 interviews med beboere i to landsbyer uden for kollektiv forsy-
ning. Dette studie viser, at sociale barrierer og lokale normer også spiller en stor 
rolle i forhold til udbredelsen af varmepumper. Det betyder i praksis, at hvis der ikke 
er erfaringer med varmepumper i lokalområdet, så er det også mere usandsynligt, at 
en husstand vælger at installere en varmepumpe. Ligeledes kan varmepumpens 
mere komplicerede teknologi holde nogle fra at vælge en varmepumpe, da forståel-
sen for funktionaliteten og muligheden for at interagere med varmeanlægget be-
grænses. 
 

 
3 TEMA 1: FRA VARMEPUMPE TIL FOKUS PÅ VARMEANLÆG 

”Hvis vi tager jordslanger for eksempel, så fokuserer man meget på COP fakto-
rer. Det er det, folk får banket ind i hovedet - at det er meget vigtigt med den der 
COP faktor, og det er det også. Det er jeg slet ikke uenig i, men man glemmer at 
varmepumpen er én ting. Jordslanger, varmeslanger i huset er to andre para-
metre der er væsentlig større faktorer end varmepumpens egen COP.”  

(Citat fra telefoninterview med installatør, Dec. 2014) 
 
Ovenstående citat italesætter en generel tendens blandt de adspurgte: Varmepum-
peanlægget er mere end blot varmepumpen. 
 
Citatet understreger, at varmepumpen i sig selv bliver fremhævet, men at det mulig-
vis sker på bekostning af andre centrale elementer ved installering af en varme-
pumpe.  
 
De adspurgte fremhæver på den ene side, at et meget snævert fokus på selve var-
mepumpen har været vigtigt. Det har bidraget til at skabe en tillid til varmepumpen 
som en effektiv varmeteknologi. Det snævre fokus på selve varmepumpen har skabt 
indsigt og en forståelse hos forbrugerne om, at COP eller SCOP er en vigtig para-
meter at vurdere varmepumpen ud fra. Det er positivt.  
 
På den anden side har det netop ført til en oplevelse hos de adspurgte installatører 
og leverandører, at der mangler fokus på de andre lige så vigtige elementer af en 
varmepumpeløsning. Det opleves som en udfordring. 
 

3.1 Varmepumpelistens betydning 

Specifikt nævnes Varmepumpelisten i forbindelse med nærværende tema. I kraft af 
dens forsøg på at give et enkelt og forståeligt billede af vigtigheden af SCOP/COP 
over for forbrugeren, har listen betydet, at andre elementer ved installering af en vel-
fungerende varmeløsning med varmepumpe er trukket i baggrunden.  
 

”det betyder, at det er næsten umuligt at forklare for en kunde, fordi de sidder og 
kigger på SCOP-værdierne ... Det svarer jo til, at det eneste parameter en kunde 
vil vælge en bil ud fra, det var, hvor langt den kørte på literen... hvis det er den 
eneste parameter de har, så er det ikke sikkert, at de ville blive glade for den bil – 
det kan jo være at der ikke er plads, eller at den går i stykker. Der kan være 
mange forskellige parametre, der skal med.” 

(Citat fra telefoninterview med installatør, Jan. 2015) 
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Ovenstående citat italesætter netop den utilsigtede problemstilling, som er opstået 
som konsekvens af positivlistens fokus på varmepumpens SCOP/COP. Installatøren 
kan således ende i en situation, hvor hans råd ikke bliver godkendt, fordi han evt. 
anbefaler en anden varmepumpe med en lavere SCOP-værdi.  
 

”… Når man køber en bil, der skal trække en campingvogn, kan man heller ikke 
få den lille C1 til at trække den lige så langt på literen, som én med en stor motor.  
Varmepumpen skal kunne noget mere og koste noget mere, og den skal klare 
det, som dit hus har behov for. Nu har vi lært forbrugeren, at der er noget, der 
hedder COP faktor, og hvor stor er din COP-faktor, og hvor stor er din energi-
mærkning. Men nu skal vi også lære forbrugeren, at det også handler om kom-
fort, ligesom når folk køber en AUDI, der har en dårlig energimærkning, men den 
kan sgu trække campingvognen. Det tænker forbrugeren ikke over, når de køber 
en varmepumpe.” 

(Citat fra telefoninterview med installatør, Dec. 2014) 
 
Citatet fremhæver, at fokus på SCOP/COP ikke er dårligt, men at tiden nu er kom-
met til at lære forbrugerne, at det langt fra er eneste element, de skal vælge deres 
varmepumpeløsning ud fra. ’Bilen’ som eksempel blev brugt af et par af de ad-
spurgte og er på mange måder en velfungerende analogi for, hvordan forbrugere 
har forskellige behov i forhold til deres specifikke hus og varmesystem, samt forskel-
lige praktiske og komfortmæssige behov, som dækkes forskelligt af forskellige var-
mepumper. 
 

3.2 Udfordring for installatørerne 

I samtalerne med installatørerne blev forbrugernes fokus på SCOP ofte italesat som 
negativt, da det netop betød, at løsningens øvrige elementer som varmtvandspro-
duktion, radiatorsystem, isolering osv. ikke blev vægtet eller forstået som værende 
lige så vigtigt. 
 
I interviewene italesætter installatørerne det ofte, som om forbrugerne ikke har 
samme tillid til de andre elementers vigtighed, som tilfældet er med oplysningerne 
fra positivlisten. Derved opstår der også en slags mistillid i forhold til installatørernes 
ekspertise, hvor forbrugerne måske stoler mere på, hvad der står på Energistyrel-
sens hjemmeside frem for installatøren som enkeltperson. Det er svært at sige om 
denne skepsis over for installatørerne er blevet værre som følge af positivlisten. Det 
kan denne undersøgelse ikke afdække, men de adspurgte installatører oplever det 
som et uheldigt problem.  
 
Overvejelser fremover 
Udfordringen med temaet handler om, hvor meget og hvilken information, forbru-
gerne skal have. Samtidig er det også vigtigt at undersøge, om og i så fald hvorfor 
nogle forbrugere har behov for stor teknologisk indsigt i varmepumper, når det ikke 
er tilfældet med bilen, fjernsynet osv.? Ifølge de adspurgte har mange forbrugere nu 
lært, at der er noget som hedder SCOP/COP, som også er relevant, men spørgsmå-
let er, hvad der så skal ske herfra?  
 
En umiddelbar ’oplagt’ respons til ovenstående vil være, at forbrugerne blot skal 
have endnu mere information, så denne skævvridning kan afværges. Men samtidig 
er der allerede information tilgængelig om dimensionering, radiatorsystem osv., men 
at vigtigheden af disse ikke i samme grad har forbrugernes opmærksomhed.  
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4 TEMA 2: INSTALLATØRENS EKSPERTISE 

”Vi andre har en uddannelse og en autorisation, og så kan man på en uge lære at 
lave varmepumper. Det synes jeg er at skide på os, der har en uddannelse… 
men en autorisation, det var jo for at beskytte vores job. Det er det der er ment 
med det, og at vi kan levere noget kvalitet. ” 

 (Citat fra telefoninterview med installatør, Jan. 2014) 
 
Gennemgående for alle interviewene er et fokus på installatørernes faglighed, ek-
spertise og uddannelsesgrundlag. Leverandørerne italesætter det som et problem, 
mens installatørerne problematiserer, at installering af varmepumpe er alle mands 
ret. 
 
Det bliver hos de adspurgte ofte diskuteret, hvad en installatør skal kunne, hvordan 
installatøren opnår et ordentlig videngrundlag om dimensionering og montering af 
varmepumpen, og hvordan man kan holde ’ikke egnede’ ude af markedet.  
 

”I dag kan en lille el-installatør tage et fjorten dages kursus på maskinmestersko-
len, få et KMO-nummer og så kan han begynde at sætte varmepumper op. Men 
det KMO-nummer har intet med varmepumper at gøre - men han må gøre det” 

 (Citat fra telefoninterview med installatør, Dec. 2014)  
 
I forlængelse af temaet berøres en diskussion om konkurrence og fagligt overlap 
mellem kølebranchen, VVS’erne og elektrikerne, samt andre brancher og fagfolk, 
der kan og vil drive forretning inden for varmepumpeområdet. 
 
Overordnet set er der enighed om, at der mangler tiltag for at sikre, at dårlige og for-
kerte installationer og dimensioneringer af varmepumpeanlæg ikke ødelægger mar-
kedet for de andre. 
 

4.1 Certificering, autorisation eller alle mands ret 

I flere af interviewene bliver det netop italesat, at en dårligt installeret varmepumpe 
ikke nødvendigvis kun falder tilbage på installatøren. Selve varmepumpeteknologien 
vil også lide under den dårlige omtale, det genererer. Således kan andre forbrugere 
og potentielle købere på grund af fortællinger om dårlige varmepumper, der alene 
skyldes en dårlig installation, få mistillid til varmepumpeteknologien. Hos de ad-
spurgte bliver denne udfordring bl.a. tillagt en manglende professionel sikring af ar-
bejdsopgaven. Én af de adspurgte bruger et eksempel, hvor en lokal håndværker 
inden for et helt andet fagområde fik opgaven med at installere en varmepumpe til 
en billigere pris, end hvad den respektive installatør havde afgivet tilbud på.  
 
De adspurgte – både leverandørerne og installatørerne – problematiserer, at privat-
personer kan købe varmepumper i et byggemarked og selv sætte dem op. Eller som 
i ovenstående eksempel, hvor personer uden nogen faglig indsigt installerer varme-
pumpen.  
Hvis personer uden faglig baggrund kan installere en varmepumpe nogle tusind kro-
ner billigere end kølemontøren, så handler de økonomiske barrierer måske også 
om, at man som forbruger ikke forstår, at der er sammenhæng mellem pris og kvali-
tet.  
Forbrugeren er i disse tilfælde ikke villig til at betale for kølemontørens ekspertise, 
hvilket kan skyldes, at ekspertisen ikke er tilstrækkelig certificeret.  
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” Det jeg mangler nu er, at man sikrer, at den danske forbruger får et ensartet 
produkt, sikrer at han får den rigtige rådgivning, og at han får et serviceniveau, så 
han har et produkt, der kører ligeså driftssikkert, som et gas- eller oliefyr. Det gør 
man ikke helt, da man bliver ved med at være vag. Man mangler at tage den en-
delige beslutning, hvor man siger, at for at sælge det her, skal man have en auto-
risation eller en godkendelse.”  

(Citater fra telefoninterview med installatør, Dec. 2014)  
 
Citatet fremhæver, at en form for certificering eller autorisation også vil sikre ensar-
tethed i rådgivningen og sikre, at forbrugerne får et ordentligt serviceniveau.  
 
Overvejelser fremover 
Ifølge de adspurgte i denne undersøgelse, opleves den manglende professionelle 
sikring, som en stor barriere for udrulningen af varmepumper til private hustande. 
Temaet giver anledning til at overveje følgende:  

 Hvordan sikres rigtig og ensartet rådgivning og installering af varmepumper?  

 Kan en øget professionel sikring af installatørfaget være med til at skabe en 
større tillid til installatørens rådgivning og faglige kvalitet? 

 Mangler markedet en skrappere autorisationsordning? 
 
Med det nærværende notat er det blevet sat fokus på denne problemstilling, men en 
mere grundig analyse af temaet er påkrævet, før det er muligt at sige præcist, om 
sammenhængen er, som de adspurgte her oplever det.  

 
 
5 INITIATIVER MÅLRETTET FORBRUGEREN – SET FRA INSTALLATØRENES 

OG LEVERANDØRERNES SIDE 

Følgende afsnit er inddelt i tre kategorier, som svarer til kategoriseringen fra notatet 
”Oversigt og beskrivelse af initiativer til udbredelse af varmepumper og anden VE-
teknologi”. Det drejer sig om: økonomiske incitamenter, teknisk data samt rådgiv-
ning. I denne undersøgelse analyseres ikke alle initiativerne, som er gennemgået i 
oversigtsnotatet. Derimod har samtalen handlet om i de initiativer, som de adspurgte 
selv har fremhævet. Såfremt de adspurgte ikke selv har fremhævet nogle bestemte 
initiativer, er der blevet spurgt ind til følgende initiativer: Skrot dit oliefyr, Positivli-
sten, samt rådgivning på nettet i form af Energistyrelsens hjemmeside (Spar 
Energi)1 og Energitjenesten. 
  

5.1 Økonomiske incitamenter – specifikt ’Skrot-dit-oliefyr’: 

Tilskudsordningerne deler vandene blandt installatører og leverandører. På den po-
sitive side beskriver flere installatører, at Skrot-dit-oliefyr og håndværkerfradraget 
har sat gang i markedet og derved øget efterspørgslen på varmepumper. Nogle af 
installatørerne håber derfor, at der i fremtiden kommer nye tilskudsordninger. Andre 
forholder sig mere kritiske. 
 

                                                
1 Under interviewene blev ’Spar Energi’ ikke nævnt ved navn, men når ’Energistyrelsens hjemmeside’ 
blev nævnt, blev det af intervieweren opfattet som ’Spar Energi’ 
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På den negative side kritiseres tilskudsordningerne for ligefrem at skade markedet. 
Her drejer kritikken sig bl.a. om, at tilskudsordninger kan være med til at understøtte 
en forestilling om, at en varmepumpen er for dyr en løsning. Dermed kan tilskuds-
ordninger være skadende for varmepumpens ry. Flere af de adspurgte mener, at 
markedet er bæredygtigt i sig selv og derfor ikke behøver tilskud for at være i gang. 
Således bliver tilskudsordninger oplevet som en del af den økonomiske barriere og 
ikke et initiativ, som skulle imødekomme den. I forlængelse heraf, rettes yderligere 
en kritik af tilskudsordningen. En installatør kalder det for ’ketchup-effekten’.  Med 
ketchup-effekten menes, at tilskuddene skaber unaturlige ryk i markedet. Når et nyt 
tilskud meldes ud, stopper salget til potentielle købere, som hellere venter på at til-
skuddet indføres, før de investerer. I den anden ende stiger salget markant lige op til 
deadline, før et tilskud stoppes. 
 
Ydermere er det også tvivlsomt, om en ordning som ’skrot-dit-oliefyr’ har fået flere til 
at investere i varmepumpe, end der ellers ville have været. Nærværende analyse 
kan ikke svare på, hvorvidt flere har taget springet og skiftet til varmepumpe, end 
der ville have været uden et tilskud. Heller ikke installatørerne kan svare på dette. 
De svarer både for og imod en stigning i salget. 
 
Overvejelser fremover 
Foranlediget af de adspurgtes kritik af tilskudsordningerne og den manglende for-
nemmelse for, om tilskuddene har øget salget af varmepumper eller blot skabt nogle 
unaturlige ryk, står følgende spørgsmål tilbage: 
 

 Hvordan fremmes et naturligt marked for varmepumper med jævn omsæt-
ning?  

 Løses forbrugerens investeringsbarrierer ift. varmepumper ved hjælp af til-
skud? 

 
5.2 Teknisk data – specifikt Positivlisten 

Positivlisten bliver på tværs af de adspurgte både rost og kritiseret. På den positive 
side fortæller flere, at de oplever, at den skaber tryghed hos forbrugerne, og at den 
har givet anledning til en større forståelse for dele af varmepumpeteknologien. Li-
sten er således en upartisk kvalitetsstempling af teknologien og specifikt de varme-
pumper, som figurerer på listen. Flere af de adspurgte bruger listen aktivt og oplever 
en forandring fra forbrugernes side, hvor de nu i langt højere grad stiller spørgsmål 
ved SCOP og COP. Installatørerne oplever, at forbrugerne ved, at det er en vigtig 
faktor. 
 
På den negative side kritiserer flere listen for at være endimensionel. Som tidligere 
beskrevet oplever de adspurgte, at listen fokuserer for snævert på selve varmepum-
pen og dens specifikke ydeevne, og dermed overser listen alle de andre væsentlige 
parameter, som har betydning for at lave en effektiv varmeløsning, som forbrugerne 
bliver tilfredse med.       
 
Specielt er et fravær af varmtvandsproduktionens indvirkning på varmepumpens 
ydeevne blevet påpeget af et par af de adspurgte, samt husets centralvarmeanlæg, 
varmepumpens afrimningsevne.  
Ydermere fremhæves hos flere, at listen bliver tolket som en ’hitliste’ – således, at 
den eneste rigtige gode varmepumpe er den med den højeste COP/SCOP. 
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”Ulempen ved listen er også, at man går ind på listen og ser, hvem der har den 
højeste score og det er så den bedste varmepumpe. Det er måske lidt unuance-
ret. Alle de varmepumper der er på listen er jo gode varmepumper, for der er jo et 
minimumskrav for at de skal være der. Men som producent ser jeg, at der er én 
vinder på listen, og resten er tabere. Hvis man ikke ligger nummer 1 på listen, så 
er det jo noget, man bliver spurgt om hver gang man er ude hos en installatør: 
Jamen, hvorfor ligger i ikke nummer 1 på listen… Og i henhold til testen er det 
måske også den mest energieffektive, men det er ikke givet, at den er det, når 
den er installeret i boligen. Der er en masse installationsforhold, som gør sig gæl-
dende, som listen ikke tager højde for”  

(Citater fra telefoninterview med leverandør, dec. 2014) 
 
Positivlisten har haft en positiv effekt ved en kvalitetsstempling af teknologien og 
gjort forbrugerne bevidste om varmepumpens COP-værdi. Men samtidig har det pri-
mære fokus på COP-værdier også skabt tvivl eller manglende tillid hos forbrugerne i 
de tilfælde, hvor installatøren skal forklare, hvorfor en anden varmepumpe faktisk 
passer bedre i deres hus, end én med en tilsyneladende højere COP-værdi. 
 
Overvejelser fremover 
Det bør overvejes om Positivlisten i højere grad skal tage højde for flere parametre, 
end den gør i dag, hvor et for snævert fokus på SCOP/COP skaber nogle uhensigts-
mæssige forventninger hos forbrugerne. Virkelighedens mange forskellige para-
metre og faktorer skal tænkes ind i forhold til testresultater og de oplyste vurderings-
kriterier. Det skal dog samtidig medvirke, så man undgår informationsoverload hos 
forbrugeren. 

 
5.3 Rådgivning – specifikt Energitjenesten og Spar Energi  

Ligesom positivlisten har haft en positiv indvirkning og kvalitetsstempling af varme-
pumpe som fornuftig alternative til andre varmekilder, italesættes rådgivende hjem-
mesider som positive i samme forstand – de har skabt en øget fokus på varmepum-
pen, mere omtale og flere informationer om varmepumper, og hvad man som forbru-
ger skal overveje og være opmærksom på. Det fremhæves også som positivt, at 
Energistyrelsen står bag flere af hjemmesiderne, da de opleves som en upartisk au-
toritet og nogen, man kan stole på.  

 
På den negative side fremhæver flere af de adspurgte, at rådgivningen ofte opleves 
som decideret forkert, forældet eller for endimensionel og ikke tager højde for virke-
lighedens mange faktorer. Det skaber nogle udfordringer for varmepumpen og det 
arbejde, som installatørerne står med. Bl.a. spørger en installatør, hvorfor der ikke 
er mere samarbejde mellem f.eks. Energistyrelsen eller Energitjenesten og Varme-
pumpeordningen om, hvilke informationer der skal på hjemmesiderne.2 
 

                                                
2 Det har ikke været hensigten i forhold til denne analyse at vurdere, hvorvidt de adspurgtes udtalelser 
om fejl osv. på diverse rådgivende hjemmesider er sandt. Der er alene blevet fokuseret på, hvilken op-
levelse de adspurgte sad med. Således har analysen heller ikke forholdt sig til om der i realiteten har 
været en dialog mellem de nævnte organisationer om indholdet på diverse hjemmesider. 
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Netop fordi informationer fra Energistyrelsen vægtes højt hos de forbrugere, som 
gør aktiv brug af hjemmesider3, står installatørerne tilbage med et forklaringspro-
blem, når de skal rådgive ud fra virkelighedens faktorer. I den forbindelse bliver tillid 
bragt på banen som afgørende. Derved handler det ikke så meget om installatørens 
ekspertise, og om han ved, hvad han snakker om, men om forbrugerens tillid til ham 
som person.  
 

”Den væsentlige forandring er, at folk mener selv, at de ved en masse om varme-
pumper efterhånden… da vi startede med varmepumper i 2005, der vidste folk 
ingenting om det og der ville de gerne betale for at vi både kom ud… og at de fik 
et årligt lovpligtigt eftersyn” 

(Citater fra telefoninterview med installatør, Dec. 2014) 
 
Som følge af at forbrugere oftere og oftere søger informationer på nettet, før de kon-
takter fagpersoner, skabes der en forskydning af ekspertise. Forbrugerne bliver som 
følge af øget adgang til rådgivning på nettet selv til mini-eksperter.  
 
Overvejelser fremover 
Installatørernes kritik af rådgivningen på nettet og forskydningen af ekspertise er 
ikke et udtryk for en grundlæggende kritik over for informationshjemmesider. Som 
nævnt først i dette afsnit oplever installatører netop, at de forskellige rådgivende 
hjemmesider skaber en kvalitetsstempling af teknologien.  
Kritikken er i højere grad et spørgsmål om, om indholdet tilgængeligt for forbrugere 
på nettet i tilstrækkelig grad afspejler installatørernes praktiske erfaringer. Samtidig 
er kritikken netop også et udtryk for det clash, der eksisterer i varmepumpebran-
chen, hvor behovet for simplificerede informationer på nettet støder sammen med 
kompleksiteten i de praktiske rådgivningssituationer ude i virkeligheden. Her er der 
netop tale om en barriere, som virker negativt på varmepumperne, og som der må-
ske ikke er taget tilstrækkelig hånd om endnu. Spørgsmålet bliver så at finde en ba-
lance mellem for simpel eller for kompleks information i forhold til internetrådgivning. 
 

 
6 ØVRIGE TENDENSER I ANALYSEN 

Følgende temaer er blevet anslået af nogle af de adspurgte, men har ikke ligesom 
de to fremhævede temaer været fremme i alle interviewene. Dog tager disse ten-
denser fat i nogle interessante aspekter af arbejdet med varmepumper og de barrie-
rer, som står i vejen for varmepumperne. 
 
Punkterne skitserer nogle problemstillinger, som evt. skal belyses mere grundigt for 
at afdække deres egentlig involvering eller påvirkning af arbejdet med varmepum-
per. 
 

6.1 Fokus på økonomiske barrierer 

Tilskudsordninger og diverse rapporter har sat fokus på, at der eksisterer en økono-
misk barriere for varmepumper, idet den opfattes som værende (for) dyr.  
 

                                                
3 Primært bliver Energitjenesten nævnt, og hvis en specifik hjemmeside ikke er blevet nævnt, blev der 
spurgt ind til ’Energitjeneste’. Dog omtales energistyrelsens egen hjemmeside, men den bliver meget 
sjældent italesat som ’Spar Energi’ 
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”Ja, altså det er faktisk den udmelding at varmepumper er for dyre, der er det 
mest ødelæggende af det alt sammen. Varmepumper er jo faldet i pris, varme-
pumperne er stadigvæk med en god indtjening, og en varmepumpe består af væ-
sentlig mere end en tænder der sidder foran en gasflamme eller en der sætter ild 
til nogle træpiller. Altså de er jo væsentligt mere komplicerede at lave og sætte 
op. Selvfølgelig er de dyre, men et godt oliefyr, det koster omkring 40.000, og 
hvis du har omkring 16-1800 liter forbrug, så koster en ny varmepumpe et sted 
mellem 80-90.000 inklusiv moms. Det ene er 40% billigere at køre med i opvarm-
ningssæsonen end det andet – det er ikke sådan en stor prisforskel. Altså folk 
køber biler, der er væsentlig meget dyrere. Nej, jeg synes ikke det er dyrt”  

 
Citatet tager fat i 3 forskellige aspekter, som direkte og indirekte omhandler økono-
mien: 1) Varmepumpen er teknologisk kompleks, 2) Varmepumpens anskaffelses-
pris, og 3) Betydningen af drift og løbende varmeudgifter for økonomien. 
 
Det første punkt handler om, at varmepumper er mere komplekse end f.eks. en gas-
kedel. Det forklarer delvist, hvorfor en varmepumpe er dyrere i anskaffelse og instal-
lering. Problemet med dette udsagn er ikke, at det er forkert, men at forbrugere ikke 
oplever forskellen. Der er ingen oplevet forskel i varmekomforten, uanset om det 
kommer fra olie, gas eller en varmepumpe. Teknologierne er givetvis forskellige i 
deres teknologiske kompleksitet, men varmen opleves ens. Således kan varmepum-
pens kompleksitet være svær at bruge som argument for en dyrere pris, i hvert fald 
over for forbrugeren. 
 
Det andet punkt handler om anskaffelses- og installeringsprisen. Sammenlignet med 
et oliefyr eller et pillefyr er en varmepumpe dyrere, som nævnt oven for. Hvis varme-
pumpen skal vurderes ud fra denne parameter, så står andre varmeløsninger rent 
økonomisk stærkere. Det er billigere at købe og installere et oliefyr end en varme-
pumpe, når de forskellige teknologier konkurrerer økonomisk på anskaffelse- og in-
stallationspris.  
 
Til sidst italesættes driftsudgifter og løbende varmeudgifter. Her vurderes det, at var-
mepumpen kan konkurrere, f.eks. i forhold til olie, som det fortælles i citatet. Hvis 
varmepumpens pris eller økonomi skal sammenlignes med oliefyrets i forhold til lø-
bende driftsudgifter, så er varmepumpen måske alligevel ikke (for) dyr. Citatet sæt-
ter derved fokus på, at økonomi og pris har mange dimensioner, og at der muligvis 
mangler uddybninger af de økonomiske omstændigheder ved en varmepumpes 
pris. Ydermere opstår spørgsmålet, om den pris, som en installatør giver, også inde-
holder udgifter til evt. justeringer af husets radiatorsystem eller lignende. 
 
Spørgsmålet er, hvad der sammenlignes med, når varmepumpen beskrives som 
værende (for) dyr? Hvordan defineres det, hvornår noget er (for) dyrt?  
 
Er varmepumpen dyr, fordi det er sådan varmepumpen italesættes? Betragtes var-
mepumpen som dyr, fordi investeringen sammenlignes med en investering i et olie-
fyr? Og tales der så om anskaffelse, installering eller energiomkostningerne? Eller 
er den dyr, fordi vi ikke kan låne penge til den i banken?  
 
For at adressere en barriere som økonomi, der betragtes som en afgørende hin-
dring i udbredelsen af varmepumper, er der mange spørgsmål, som mangler at blive 
besvaret. 
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6.2 Muligheder for at optage lån til varmepumper 

Et par af de adspurgte italesætter udfordringer omkring forbrugernes udfordringer 
med at låne eller rejse penge til investering i en varmepumpeløsning, specielt i om-
råder med lavere huspriser. Det er ikke muligt i nærværende analyse at bekræfte 
eller afkræfte dette udsagn. Men det er en interessant observation hos installatø-
rerne at fremhæve en aktør (bankerne), som har indflydelse på et marked.  
Muligvis handler arbejdet med at udbrede flere varmepumper ikke blot om installatø-
rerne, leverandørerne og forbrugerne, men også om bankerne og andre, som er en 
del af finansieringsbilledet. 
 
 

7 RESULTATER FRA DREAM PROJEKTET OMKRING BARRIERER FOR UDRUL-
NING AF VARMEPUMPER  

I forbindelse med ForskEl projektet DREAM – Danish Renewable Energy Aligned 
Markets, blev der af Teknologisk Institut gennemført 20 dybdegående antropologi-
ske interviews med og hjemmebesøg hos forbrugere i to forskellige landsbyer uden 
for kollektiv forsyning i Region Syd.4 Formålet med interviewene var at afdække, 
hvilke barrierer og muligheder, der er for implementering af specielt varmepumper i 
disse og lignende områder.5 Resultater fra dette studie vurderes at have relevans i 
denne sammenhæng og er derfor præsenteret her.  
 
Studiet beskriver en stadigt eksisterende barriere for udbredelsen af varmepumper 
specifikt i forhold til områder uden for kollektiv varmeforsyning, som hverken er øko-
nomisk eller teknisk, men derimod social. 
 
De antropologiske analyser viser, at der mangler lokal erfaring med varmepumper, 
og at behov for kontrol og handlefrihed samt lokal forankring udfordrer udrulningen 
af teknologier som varmepumpen. 
 

7.1 Lokalsamfundets betydning for praksis 

Mennesker er præget af de sociale kontekster de indgår i, og disse har indflydelse 
på handlinger og beslutningsprocesser, f.eks. i forbindelse med varmeforsyning. De 
forbrugere, som projektet har mødt, lever i lokalsamfund præget af stærke sociale 
mekanismer, og det lokale niveau må derfor tillægges stor vægt. Når der f.eks. er 
begrænset lokal erfaring med varmepumpen, er det en væsentlig udfordring. Forbru-
gerne i disse områder vejleder og lytter til hinanden, både direkte og indirekte, og i 
de mange situationer, hvor de er overladt til sig selv med vigtige beslutninger som 
f.eks. varmeforsyning, er der tryghed forbundet med, at ”andre går samme vej”. 
 

                                                
4 For uddybende information og indsigt i analysens resultater, tilgang og projektets formål henvises til 
Teknologisk Institut 
5 Konklusionerne for analysen, udarbejdet som en del af DREAM projektet, forholder sig således til en 
snæver målgruppe – områder uden for kollektiv varmeforsyning – hvorved resultaterne ikke kan siges 
at være gældende for forbrugere bosiddende i andre slags beboelsesområder, f.eks. forstæder til 
større byer. 
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Overordnet tager besøgene og samtalerne fat i det levede liv i områder uden for kol-
lektiv varmeforsyning og kigger dermed på, hvordan dette liv påvirker arbejdet med 
omstillingen af energiinfrastrukturen. Følgende 4 kategorier beskriver dominerende 
normer, som samtidig fortæller, hvorfor varmepumpen mange steder møder mod-
stand: 
 
1) Gør-det-selv-kultur 
I begge byer er der en udpræget gør-det-selv kultur. De fleste benytter sig ikke af 
håndværkere, men ordner byggeprojekter selv med hjælp fra familie, naboer eller 
venner. Tilliden er oftest størst til eget arbejde, og der er en stor grad af handlekraft 
blandt forbrugerne. Gør-det-selv-kulturen har både social og materiel karakter. Der 
er et stort erfaringsgrundlag i byerne og let adgang til hjælp og vejledning. Samtidig 
er der adgang til materialer og værktøj. De individuelt sammensatte forsyningsløs-
ninger er eksempel på, hvordan adgang til materialer og erfaring påvirker praksis. 
 
2) Kontrol og frihed 
Mange af forbrugerne udviser en stor grad af egenrådighed og behov for kontrol. 
Det handler bl.a. om personlig frihed, men det handler også om manglende tillid til 
systemet - og nødvendigheden i selv at kunne handle og f.eks. opbygge en varme-
forsyningsløsning, der kan håndteres lokalt og efter behov. De har oplevelsen af at 
være overladt til sig selv – f.eks. ved at være uden for kollektiv varmeforsyning og 
transport. Både varmeforsyning og bil symboliserer således på mange måder frihed. 
Ved selv at løse problemerne og ikke lade sig servicere af det offentlige eller andre, 
opleves en større handlefrihed. 
 
3) Funktionalitet 
Forbrugerne har et pragmatisk forhold til deres hus, og funktionalitet er et centralt 
begreb i de by- og forbrugermæssige beskrivelser.  Huset ses som foranderligt og 
fleksibelt i den forstand, at man kan forme det efter behov – velvidende at det kræ-
ver arbejde. De fleste af familierne har været igennem lange og store renoverings-
projekter, og det er sjældent, at renovering bliver udført på grund af forskønnelse. 
 
4) Anti-frås/”en god handel” 
”Unødvendigt” forbrug giver ikke prestige, men vurderes som ufornuftigt ’spild af 
penge’.  Derimod er der prestige i at gøre en god handel. Mange bruger ordet ”frås”, 
og denne ”anti-frås tilgang” kommer også til udtryk i det usentimentale og pragmati-
ske forhold til hus og bil. Renoveringsprojekter handler ofte ikke om panorama-view, 
flotte gulve osv., og de fleste går meget op i ikke at frådse med hverken penge eller 
forbrug.  
 
På varmeforsyningsområdet er begge byer kendetegnet ved en høj grad af individu-
elt tilpassede løsninger bestående af sammensatte teknologier, som forbrugerne in-
teragerer aktivt med. Mange sætter stor pris på selv at ”rode med” at få det til at fun-
gere og kan ved de sammensatte løsninger selv skrue på forskellige knapper alt ef-
ter pris, vejr eller materialer. Denne praksis kan vanskeliggøre udrulningen af en ny 
og kompliceret teknologi som varmepumpen, der ofte blot installeres og derefter kø-
rer automatisk. Der er således intet behov for, at forbrugerne selv interagerer aktivt 
med deres varmeforsyning, og det kan opleves som et tab af kontrol eller egenrådig-
hed. Varmepumpen er en form for ”black box”, der potentielt kan fremstå som noget, 
der frarøver borgerne noget af den frihedsfølelse, de får ved selv at have viden, kon-
trol og handlerum. En frihedsfølelse, der påskønnes og værnes om. 
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Dog viser den ene landsby, at lokal erfaring med varmepumpen kan skabe ringe i 
vandet. I byen har både den lokale sportshal, den tidligere købmand og den nuvæ-
rende borgerforeningsformand varmepumper, og en af beboerne har arbejdet på en 
virksomhed, som beskæftiger sig med varmepumper. Således eksisterer der i denne 
landsby en lokal erfaring med varmepumpen. Der er adgang til vejledning hos na-
boen, og således opleves varmepumpen ikke som fremmed eller som en teknologi, 
der frarøver dem deres handlemuligheder. 
 
Overvejelser fremover 
Det overses ofte, hvordan forbrugere indgår i sociale sammenhænge, der påvirker 
beslutningsprocesser. I omlægningen af energisystemet som proces skal der kigges 
meget mere på de lokale kontekster, forbrugerne lever i og med. En dybere indsigt i, 
hvordan forskellige sociale kontekster påvirker forbrugerne vil være et stærkt red-
skab til at skabe gennemslagskraftige forandringsprocesser. Især i starten, hvor om-
stillingen er svær og mangler ”de gode historier” er der brug for håndholdte, lokale 
indsatser. 
 
Følgende anbefalinger gælder særligt for landområder, hvor ovenstående karakteri-
stikas og normer er gældende: 
 

 For husstande i områder med stor orientering mod naboers valg og erfaringer vil 
tilliden ved en ændring af energiinfrastrukturen blive øget af at blive hørt og 
kunne ”følges ad” helt fra start og frem mod implementering. Det indebærer tidlig 
involvering af lokale foreninger og håndværkere samt evt. borgermøder.  

 Inddragelse af lokale ambassadører som vigtige medspillere i processen. Argu-
menter som god økonomi, høj energieffektivitet og lav støjfrekvens er først tro-
værdige, når de kommer fra naboen eller den lokale foreningsformand. Hvis der 
er personer i byerne med positive erfaringer med f.eks. varmepumpen, kan disse 
blive vigtige formidlere. 
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8 KONKLUSION 

Igennem de syv interviews er der påpeget en række fordele og ulemper ved de 
iværksatte initiativer til fremme af varmepumper samt generelle barrierer. Generelt 
vurderes fokus på varmepumperne at være positivt, ligesom Energistyrelsens invol-
vering i området opfattes som en blåstempling af varmepumpeteknologien.  
 
Rådgivning og oplysning af forbrugeren om varmepumper 
Generelt lægger resultaterne op til en diskussion af hvor meget og hvilken informa-
tion, forbrugerne skal have om varmepumper. Meget tyder på, at de forskellige initi-
ativer omkring data for energieffektivitet og rådgivning har en stor effekt, men at der 
måske også er behov for justeringer og nuanceringer. 
 
Der skal generelt søges en balance, hvor forbrugeren bibringes tilstrækkelig med 
viden, så de opnår forståelse for hele kompleksiteten i varmepumpeinstallationen og 
ikke blot fokuserer på varmepumpens SCOP målt under specifikke forhold. En mu-
lighed kunne blandt andet være at nuancere Varmepumpelisten, således at andre 
afgørende parametre udover SCOP fremhæves i højere grad. Samtidig skal installa-
tørens rolle som ekspert og rådgiver ikke undergraves, således at forbrugeren sta-
dig har tillid til installatøren, og de kan rådgive om beslutninger specifikt for den en-
kelte bolig.  
 
Kvalitetssikring af installatørerne 
Blandt de interviewede efterspørges en skærpet kvalitetssikring af de personer, der 
har lov at installere varmepumper i Danmark. Det påpeges, at dårlige historier om 
manglende kvalitet i varmepumpeinstallationer falder tilbage på hele varmepumpe-
teknologien og ikke blot den involverede installatør.  
 
Kommunikation omkring varmepumpens investeringsomfang 
Der påpeges i nogle af interviewene, at nogle af de gennemførte initiativer er med til 
at bidrage til opfattelsen af varmepumpen som en dyr teknologi, herunder f.eks. til-
skudsordningerne. Den generelle kommunikation i forhold til omkostninger ved inve-
stering og drift kan med fordel vurderes, og det bør overvejes, om økonomien om-
kring en varmepumpe kan nuanceres med fokus på levetidsøkonomien fremfor initi-
alinvesteringen.  
 
Sociale barrierer 
Resultaterne fra DREAM projektet beskriver behovet for at have adgang til erfarin-
ger med varmepumper i det lokale miljø eller i bekendtskabskredsen. Muligheden 
for at fremme lokale varmepumpeambassadører og den generelle erfaringsudveks-
ling kan med fordel undersøges nærmere.  
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9 BILAG 

9.1 Bilag 1 – Datagrundlag og Interviewguide til leverandører og installatører 

Analysens metodiske grundlag er det dybdegående, kvalitative interview, som er 
blevet gennemført af energiantropologer på Teknologisk Institut. 
 
Der er blevet gennemført 7 interviews i alt med bred geografisk repræsentation i 
Danmark. Interviewene er gennemført med fem installatører og to leverandører.  
 
Alle er blevet udvalgt tilfældigt ud fra geografisk placering, og der er ikke taget højde 
for størrelsen af virksomheden. 
Alle interviews er fortaget over telefon i perioden december 2014 til januar 2015. 
Navnene på såvel virksomhed og de interviewede personer er Teknologisk Institut 
bekendt, men behandles 100 % anonymt i notatet. 
Nedenfor følger de to anvendte interviewguides, som har fungeret som en støtte til 
den udførende interviewer, men som ikke er blevet fulgt slavisk. Interviewene har 
været semistruktureret, hvor intervieweren har sat nogle rammer, men ikke dikteret 
på hvilken måde, der skulle snakkes om barriere og muligheder for varmepumper til 
private husstande. 
 
Interviewguide til installatører: 

 Vil du beskrive en typisk salgssituation med en kunde? 

 Hvad er det sjoveste ved dit arbejde? 

 Hvordan reagerer kunderne når du er ude og installere hos dem? 

 Hvad er det sværeste ved kontakten med kunderne? (Salget) 

 Hvordan henvender kunderne sig? 

 Hvad lægger de vægt på? 

 Hvad lægger du vægt på i din kontakt med kunderne? 

 Hvilke barrierer oplever du i forhold til salg af varmepumper 

 Hvad lægger kunderne vægt på? 

 På hvilken måde kommer det til udtryk? 

 Har du oplevet at noget har ændret sig i forhold til dit arbejde de seneste år? 

 Henvender kunderne sig anderledes end tidligere? 

 På hvilken måde? 

 Hvis de spørger til andre ting, hvori ligger forskellen? 

 Hvilke initiativer/tiltag kender du til? (Opmærksomhed på om initiativer forstås 
på samme måde hos den udspurgte) 

 Vil du nævne de initiativer som du oplever som positive for salget et VP’er 

 Hvordan har ‘skrot dit oliefyr’ påvirket dit arbejde? 

 Hvordan har de forskellige testordninger og certifikater påvirket dit arbejde 
med salg og installation af VP’er? 

 Hvordan har muligheden for rådgivning til private om varmepumper – Energi-
tjenesten f.eks. – påvirket dit arbejde? 

 Hvad er din opfattelse af muligheden for at hente informationer på nettet fra 
f.eks. Go’Energi og Energistyrelsen? – Hvordan oplever du at det har kun-
derne gjort brug af? 

 Har du nogle forslag til, hvad der evt. kunne hjælpe jer og forbrugeren? 
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Interviewguide til leverandørerne: 

 Vil du beskrive, hvordan det har været at levere varmepumper de seneste år? 

 Hvordan henvender kunderne sig? 

 Hvilke type varmepumper leverer I flest af til det danske marked? – eventuelt 
med uddybning i forhold til de forskellige typer 

 Hvorfor tror du, at det er sådan? 

 Oplever du nogle tendenser inden for salg af varmepumper? 

 Har du oplevet nogen forandringer de seneste år? 

 Når I i en periode har travlt (større salg), hvad skyldes det så? 

 Henvender kunderne sig anderledes end tidligere? – med andre spørgsmål, 
viden… 

 Hvordan vurderer I Energistyrelsens tiltag for jeres arbejde? 

 Hvordan har – nævn specifikke tiltag – påvirket jeres arbejde? 

 Tilskud til køb af varmepumper: Skrot-dit-oliefyr 

 Vejledning og rådgivning af køber (forbruger), som f.eks. Energitjenesten eller 
Videncenter for energibesparelser i Bygninger.  

 (Eller online rådgivning, hvor du ikke har dialog: Spar’Energi) 

 Oplysninger og energidata: Varmepumpelisten på Spar’Energi’s hjemmeside 
(under Energistyrelsen) 

 Er der nogen tiltag, som har været positive for arbejdet? – hvordan/hvorfor? 

 Er der nogen som har været negative for arbejdet? 

 Hvis der skulle sælges flere varmepumper i DK, hvilke forhold skulle så imø-
dekommes? 

 Har du tænkt over nogle deciderede barriere for varmepumper 
 

9.2 Bilag 2 – Datagrundlag og interviewguide benyttet i DREAM projektet 

Analysens metodiske grundlag er det dybdegående, kvalitative interview, som er 
blevet gennemført af energiantropologer på Teknologisk Institut. 
 
Der er gennemført 20 interviews og hjemmebesøg i alt i to mindre landsbyer uden 
for kollektiv varmeforsyning i SE’s forsyningsområde. Ud over interviewene er der 
blevet gennemført et borgermøde, møder med repræsentanter fra lokale foreninger, 
dialog med de involverede kommuner, systematisk gennemgang af BBR, samt ge-
nerel desk-research om de to by- og lokalsamfund forud for de første besøg. 
Alle interview er fortaget i perioden november 2012 til december 2013. Navnene på 
de interviewede personer er Teknologisk Institut bekendt, men behandles 100 % 
anonymt i notatet. 
 
Neden for følger den anvendte interviewguide, som har fungeret som en støtte til 
den udførende interviewer, men den er ikke blevet fulgt slavisk. Interviewene har 
været semistrukturerede, hvor intervieweren har sat nogle rammer, men ikke dikte-
ret på hvilken måde, der skulle snakkes om barriere og muligheder for varmepum-
per til private husstande.  
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Interviewguide: 
 

Fakta om familie og hus 
 Navn, alder og beskæftigelse/institution/skoleforhold på alle i hustanden: 

 Husets opførelse: 

 Husets størrelse: 

 Grundens størrelse: 

 
Før jeg vil spørge ind til energi som sådan, vil jeg gerne snakke med jer om nogle 
lidt andre ting, som hjælper os med at finde ud af, hvad man som forbruger kan 
have af behov... 

 
Hus 
Hvor lang tid har I boet her i huset? 

 Hvad var det der gjorde at i valgte netop dette hus? 

 Hvad er det bedste ved jeres hus? 

Har I ændret noget ved huset (renoveringsprojekter) 
 Hvad var den primære grund til det? 

 Hvordan greb I det an 
o Gjorde I noget af arbejdet selv? 
o Hvem henvendte I jer til af håndværkere? 
o Fik I vejledning? (hvis ja, hvilken og hvorfor? Hvis nej, hvorfor ikke?) 

Står I overfor nogle renoveringsprojekter inden for den nærmeste fremtid? 
 Hvordan vil I gribe det an? 

 Er det noget I har sparet op til? (Tanker om tilbagebetalingstider?) 

Hvordan vil jeres drømmehus være? 
Hvad er der af løbende vedligeholdelse? 

 Hvordan griber I det an? 

 Er I fælles om opgaverne? 

Hvor gamle er jeres hårde hvidevarer? 
Hvis I skulle ud og købe nye hårde hvidevarer – hvad ville I så kigge efter? 
Har I nogen form for bekymring omkring huset? (Hvad? Hvorfor?) 
Hvordan bruger I haven? 

 Har I køkkenhave? 

 Hvad med sådan noget som kompost? 

Bliver I boende her? (Hvorfor/hvorfor ikke) 
 

Bil 
Har I en bil / flere? 

 - Hvilken? Og hvorfor lige den? 

Hvad bruger bil til (kørselsbehov/km.)? 
 Arbejde, fritidsaktiviteter, praktiske gøremål, oplevelser/ferier (campingvogn) 

 Hvem bruger primært bilen? (Hvem tanker, vedligeholder mm.) 

Hvis jeg nu siger el-bil - hvad tænker I så umiddelbart? 
 Har I prøvet at køre i en elbil? 

 Kender I nogle, der har en? 

Hvad forestiller I jer vil være de største fordele ved at have en elbil? 
Tænker I jer, at der vil være udfordringer? 

 
Hverdag 
Prøv at beskrive en typisk dag i hverdagen her hos jer? (Rutiner: madlavning, va-
sketøj, TV osv.) 
Hvordan er det så typisk i weekenden? 
Har I for nyligt investeret i noget til jer selv? (Alt lige fra TV til køkkenmaskine til op-
levelser) 

 Hvad gik i efter? (Hvad undersøger I? Eks: pris/mærke/kvalitet/æstetik osv.) 
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 Spørger I andre til råds? (Anbefalinger - nettet, venner, eksperter) 

 Vil det så typisk være noget, I sparer op til at købe? 

 
Landsbyen 
Hvorfor har I bosat jer i byen? 

 Hvad er det bedste ved at bo i Vesterhede? 

 Hvad er den største udfordring? 

Hvordan er udskiftningen i byen? 
 Hvorfra kommer tilflyttere typisk? 

 Hvordan er mulighederne for at sælge et hus her? 

Hvordan vil I beskrive jeres forhold til naboer og andre i byen? 
Kender I til eksempler på at folk i byen er gået sammen om at investere i noget? 

 
Energi 
Hvordan oplever I jer selv som energiforbrugere? 
Kender I jeres energiforbrug? 

 På de forskellige områder - vand, varme, strøm? 

 Hvor tror I, at I ligger i forhold til andre? 

 Tænker I over jeres forbrug i hverdagen? (På hvilken måde? Involveres børnene?) 

Hvor tror I bedst, at I kan mindske jeres forbrug? (På hvilken måde?) 
Hvad er jeres muligheder i dag for at holder jer orienterede om jeres forbrug? 

 Adskilt: vand, varme, el 

 Benytter I jer af det? 

 Hvilke oplysninger om energiforbrug er I interesserede i? (Hvorfor?) 

Hvad forbinder I med at energirenovere? 
Nogle af de ting, som I tidligere nævnte at I havde gjort ved huset - handlede noget 
af det om energi? 

 På hvilken måde? 

 Har det haft en effekt? 

Har energirenovering efter jeres mening indflydelse på husets værdi? 
 Hvilken energiklasse er jeres hus? (er det vigtigt?) 

Hvem forsyner jer med vand, varme og strøm?  
 Hvilken kontakt har i med dem? 

 Har I fået tilbud rådgivning på den ene eller anden måde? 

 Er der noget som I gerne ville var anderledes? 

 
Vi vender tilbage til at snakke om jeres oliefyr lige om lidt, hvor jeg tænker at vi lige 
kan gå en lille tur i huset og jeg kan se jeres fyr. 

 

Hvad tænker I om jeres fremtidige muligheder, når oliefyret skal udfases? 
 Hvad kender I til andre muligheder? 

o Varmepumpe (Bemærk: have skal graves op ved jordvarme??) 
o Pillefyr (Bemærk: løbende påfyldning + biogas bliver også en knap ressource over tid) 
o Fjernvarme (Tiltaler det jer? Hvorfor?) 

Er der udfordringer for jer i forhold til at skifte til noget nyt? (På hvilken måde?)  
Ved I hvad jeres nabo har af varmeforsyning? 

 Andre i byen? 

 Er det noget der diskuteres? 

Hvad tænker I umiddelbart, når jeg siger ”vedvarende energi” 
 Kender I nogle der har solceller? 

o Hvad ved I om deres løsning/hvad fortæller de? 

Har I bidt mærke i noget omkring de planer, der er i Danmark for energiforsyning i 
fremtiden? 

 Har I tænkt over, hvad det vil betyde for jer og hvornår? 

 
Interviewer fortæller om omlægning af det danske energisystem og de nationale 
energimål…  
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Hvad tænker I umiddelbart om alt det her? (Diskussion) 
Alt det her med intelligente ting i huset såsom: 

 En varmepumpe, der kan slukkes på tidspunkter med mangel på strøm 

 Intelligente hvidevarer, som kan reagere på prissignaler og fx. vaske om natten, når der er me-
get vindstrøm 

 at der er nogle overskuelige systemer så man som forbrugere selv kan have overblikover og 
styre sit elforbrug og elforbrugende apparater – f.eks. via telefonen 

Hvad tænker I om det? 
Kan I se jer selv i det? 
Hvad ville gøre det interessant for jer? 

 økonomisk kompensation 

 komfort 

 tryghed 

 ?? Andet 

I forhold til alt det her vi lige har snakket om ang. fremtidens intelligente energisy-
stem… hvad skulle få jer til at “hoppe med på vognen”? 

 Hvem skulle formidle budskabet? 

 Vil pakkeløsninger (hvor I får nogle samlede tilbud på produkter, installering og finansiering) 
være interessant? 

 
Walk-and-talk 
Som minimum se oliefyret/varmepumpen osv. og meget gerne resten af huset + 
snakke om elforbrugende apparater 
Chance for at spørge ind til interessante emner / emner der mangler at bliver besva-
ret 
Ved f.eks. oliefyret: 
Hvordan er jeres nuværende varmeforsyningsløsning strikket sammen? 

 Hvordan fungerer det (tilfredshed/udfordringer) 

 Hvor tit skal der fyldes olie på? 

 

Kan I fortælle lidt specifikke detaljer om fyret (alder, størrelse, varmtvandsbeholde-
rens str. osv.)         
 


