Motivationer og barrierer for energirenovering
hos private boligejere i Fredensborg Kommune

Hvorfor energirenoverer de ikke?

Teknologisk Institut

Titel:
Hvorfor energirenoverer de ikke?

Udarbejdet for:
Fredensborg Kommune

Udarbejdet af:
Teknologisk Institut
Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
Energi og Klima Ledelse

Maj 2016
Forfatter: Gry Bossen

Teknologisk Institut

Indholdsfortegnelse
1.

Summary ....................................................................................................... 4

2.

Formål ........................................................................................................... 4

2.1.
3.

Metode og datagrundlag ........................................................................... 4

Resultater ...................................................................................................... 5

3.1.

Energirenovering vs. Renovering ............................................................... 5

3.2.

Behov .................................................................................................... 6

3.3.

Økonomi................................................................................................. 7

3.4.

Forventet forbrug .................................................................................... 8

3.5.

CO² ....................................................................................................... 9

3.6.

Miljøbevidsthed og spare-adfærd ............................................................... 9

4.

Fredensborg Kommune ...................................................................................10

4.1.

Opfattelse af Fredensborg Kommune .........................................................10

4.2.

Informationer om energirenovering ...........................................................12

5.

Anbefalinger ..................................................................................................14

5.1.

Brug et sprog, der taler til borgernes virkelighed ........................................14

5.2.

Gør informationen tilgængelig det rette sted ..............................................14

5.3.

Tag udgangspunkt i borgernes perspektiv ..................................................14

3

Teknologisk Institut

1. Summary
Borgerne i Fredensborg kommune bruger ikke begrebet energirenovering men taler om at renovere. Energirenovering er et karakteristika eller et ekstra lag, man kan lægge ovenpå en renovering, men det er ikke den primære betegnelse brugt af borgerne. Fredensborg Kommune skal derfor tale sig ind i en diskurs om renovering i
stedet for energirenovering. Dertil kommer, at boligejere i Fredensborg kommune ikke renoverer deres hjem
”bare for at renovere”. Der skal være et behov for at forbedre eller reparere en del af deres bolig. Derfor er det
vigtigt at Fredensborg Kommune tager udgangspunkt i borgernes motivationer eller behov for at renovere, som
kan være meget forskelligartet og individuelt. Sidst men ikke mindst skal Fredensborg kommune være opmærksom på, hvor og hvordan de gør den viden, de gerne vil dele, tilgængelig for borgerne, som ikke forventer at
modtage denne form for viden eller opfordring fra kommunen.

2. Formål
Der er mange gode grunde til at energirenovere sit hus. Ikke alene kan man spare penge og forbedre boligens
indeklima, men det er også godt for klimaet, da det nedsætter CO² udslippet. Fredensborg kommune har gjort
en del for at informere om dette og udbrede viden om, hvad den enkelte husejer kan gøre. Alligevel er der ikke
nok borgere, der vælger at energirenovere deres huse. Hvorfor er der nu ikke det? Det ønsker Fredensborg kommune en mere dybdegående indsigt i. Formålet har således været at lave en antropologisk undersøgelse af tre
hovedspørgsmål:




2.1.

Hvorfor energirenoverer Fredensborg Kommunes borgerer ikke deres huse, trods kommunens kampagne(r) herom?
Hvilken energibesparende adfærd har borgerne i Fredensborg Kommune?
Hvordan opfatter borgerne Fredensborg Kommune?

Metode og datagrundlag

Formålet med en antropologisk analyse er at opnå et nuanceret billede af et udsnit af de borgere i Fredensborg
Kommune, som ikke har energirenoveret deres huse. Denne undersøgelse har derfor handlet om borgernes
hjem, deres værdier i hjemmet, deres erfaringer med og grunde til at renovere eller ikke renovere, deres forhold
til energi, deres forbrug, og deres forhold til kommunen. Den antropologiske metode giver et dybdegående indblik i disse borgeres erfaringer og bevæggrunde for til eller fravalg af renovering, energispare-adfærd og forhold
af kommunen.
Undersøgelsen inkluderer fem familier i Fredensborg kommune, - tilfældigt udvalgte fra en liste med huse, der
alle opfylder følgende kriterier; en-familiers fritstående huse, lav eller ingen energimærkning, ikke begrænset af
arkitektoniske klausuler, ikke tidligere energirenoveret, har været eksponeret for kommunens For enden af vejen-arrangementer og er beliggende på forskellige veje i kommunen. De fem familier er forskellige aldersgrupper
og har boet i deres huse mellem 4 og 35 år. De fem familier og deltagerne i interviewene er anonymiserede,
hvorfor familierne fremgår under pseudonymer i denne rapport.
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Data er indsamlet via kvalitative interviews og besøg hos de deltagende familier. Interviewene er udført på baggrund af en interviewguide og er semistrukturerede. Alle interviews er udført i familiernes egne hjem, af en
energiantropolog fra Teknologisk Institut. Interviewdata har siden gennemgået en antropologisk analyse med
denne afrapportering som resultat.
I det følgende præsenteres resultaterne fra undersøgelsen i Fredensborg Kommune.

3. Resultater
Denne rapport indeholder alle relevante resultater fra det antropologiske studie i Fredensborg Kommune. Rapporten præsenterer således faktorer, der er relevante for borgernes forhold til og valg af energirenovering. Derudover forholder rapporten sig også til nogle forhold, som ikke nødvendigvis fylder meget hos Fredensborgs
borgere, men som er relevante fordi Fredensborg Kommune kan have en forventning om, at disse faktorer er af
betydning for borgernes valg om at energirenovere.
Denne undersøgelse har vist, at det kan være forkert at skelne mellem renovering og energirenovering, at økonomien kan være både begrænsende og motiverende, men sjældent er afgørende og at et behov er mange forskellige ting, men er yderst vigtigt som motivation. Ligeledes har undersøgelsen vist, at opfattelse af eget forbrug
spiller ind på både valg om renovering og den daglige energiadfærd, samtidig med at CO² som udgangspunkt ikke
har en plads i borgenes bevidsthed.

3.1.

Energirenovering vs. Renovering

I undersøgelsen af hvorfor borgere ikke energirenoverer, er det blevet tydeligt, at energirenovering ikke er et
begreb, der bruges selvstændigt. Derimod er energirenovering et ekstra lag eller en karakteristika, som kan tillægges en renovering. Det vil sige, at du kan renovere alt ved dit hus. Nogle af disse renoveringer kan også karakteriseres som en energirenovering. Men det er ikke deres primære karakteristika. Der er for disse borgere tale
om renovering som det primære.
Samtlige familier fortæller om, hvad de har renoveret ved deres huse, og kommer siden i tanke om, at noget af
det godt kan kaldes for en energirenovering. De fleste af familierne havde renoveret deres vinduer, fordi der var
noget galt med vinduerne –hvad end det var, at de var utætte eller rådne, ikke fungerede optimalt, det trak
henover gulvet, de ikke kunne lukkes eller fordi de så slidte ud. Ingen af de interviewede fortalte, at de havde
skiftet vinduer for at spare på energien. Dog kom flere i tanke om undervejs i interviewet, at det at skifte vinduer
egentlig nok var en energirenovering. Herunder er det familien Hansen, der resonerer sig frem til, at vinduerne
måske egentlig har været en energirenovering –selvom de gjorde det på grund af komforten:
A: Ah, måske lige bortset fra vinduerne, det har nok lidt [været en energirenovering].
P: Vinduerne det er rigtigt.
A: Ja, vinduerne det var nok lidt for at spare på varmen.
P: Eller komforten. Vi ville godt have lidt bedre komfort. Slippe for det træk henover
gulvet. Der er jo ikke gulvvarme.
(Anne og Peter Hansen)
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Familien Hansen kommer senere i tanke om, at de i sin tid også havde karakteriseret det som energirenovering,
da de så kunne få tilskud til det.
P: Det er rigtigt, det fik vi da vi lavede tag og vinduer. Men vi havde lavet det alligevel.
Vi var bare så heldige, at det [tilskud til energirenovering] kom lige da vi skulle til at
begynde. Tilbuddet var heldigvis lige gået i gang.
Interviewer: Og det hed energirenovering?
A: Jamen det hed det, jeg kan ikke huske, men det var til energirenovering, vi havde
ikke fået det, hvis det bare var….
(Anne og Peter Hansen)

Mange fagfolk ville kalde udskiftning af vinduerne, fordi de er utætte, for en energirenovering. Men når borgerne
fortæller, at de har skiftet vinduer, så omtaler de det som en renovering, som de har foretaget på grund af et
behov. Når borgerne ikke karakteriserer eller omtaler det som en energirenovering, men ser det som en renovering, så er det det sprogbrug, Fredensborg Kommune skal tale sig ind i for at påvirke borgerne i deres valg.

3.2.

Behov

Hvad end der er tale om renovering eller energirenovering, så er det ikke noget man gør for at gøre det. Der er
altså ikke nogen, der renoverer for at renovere. Det er noget man gør fordi, der er et behov. Behovet kan bestå
af mange ting. Det kan være et behov for at kunne holde varmen, et behov for mere plads, et behov for en mindre
varmeregning, behov for at nedsætte arbejdet med vedligehold eller et behov for bare at ændre noget.
Flere familier fortalte, hvordan de på grund af et højt varmeforbrug eller problemer med at varme deres hus op,
har valgt at efterisolere loftet, hvilket har vist sig rigtig effektivt for mange af dem. Men det handler mere om
muligheden for at varme hjemmet op -måske til rimelige penge, end det handler om at spare energi eller CO² for
den sags skyld.
Her fortæller Anne og Peter Hansen om deres behov for at skifte vinduer fordi vinduerne var rådne og fordi det
trak henover gulvet i stuen;
P: Altså dels, så var de begyndt at rådne nede i bunden, men der var ikke nogle ruder,
der var punkterede. Det var sådan set okay. Men der var meget vedligeholdelse på
dem. Og det har også hjulpet på træk. Vi havde en del træk. Når vi sad inde i stuen
kunne vi fornemme meget mere før. Det har altså hjulpet med de nye vinduer.
Interviewer: Så var det motiveret af en lyst til at spare på energien eller…?
A: Ja, af et behov. Det er også rigtigt.
(Anne og Peter Hansen)

Et behov kan som sagt være mange ting. Et behov kan komme af en lyst til noget eller en hobby. For familien
Olsen handlede det om behovet for en fodboldbane, hvilket fik dem til at rydde haven for træer:
”…, vi har fældet en masse træer, og gjort det mere fodboldbaneagtigt. Fordi det er jo
helt klart det behov, vores søn både har men også havde.”
(Henriette Olsen)
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For familien Jensen, er det behovet for at få plads til deres campingvogn, der har motiveret dem til at bygge nyt
skur til deres ting:
”Jo, det er det jo [-nødvendigt] at have et skur, vi blev nødt til at rive noget af det gamle
skur ned, fordi vi købte en campingvogn. Og den skulle jo stå et eller andet sted. Så
den kører vi ind bagfra. Og så var der ikke plads, fordi skuret var der. Så var vi nødt til
– med stiksav – lige at tage halvdelen af skuret. Som alligevel var gammelt og råddent
og skulle ned. Men det er mere sådan noget vi gør. Så skuret, så virkede det ikke, nå
men så har vi så bygget et nyt skur. ”
(Mette Jensen)

Et andet aspekt af behov kan være husets. Det vil sige at sternbrædderne var rådne, så der var et behov for at
skifte dem. Det er ikke noget folk selv kan mærke –endnu. Det ville de nok kunne til sidst, hvis de lod stå til. Men
for at holde huset sundt, og måske lige så vigtigt; for at holde det pænt, så er der behov for at skifte sternbrædderne. Her fortæller familien Jensen om grundene til de renoveringer, de har lavet udvendigt:
”… og så har vi jo lavet nogle småfejl. Der var nogle småfejl på noget træværk udvendigt på huset. Det har vi ordnet. Nogle af gavlene var der begyndt at gå råd i hernede,
så der har vi også sat nogle nye plader op.”
(Mette Jensen)

Et behov kan således være mange forskellige ting. Flere af de ovenfor nævnte renoveringer vil godt kunne kaldes
for energirenoveringer. Men i og med at det kommer af deres behov for at blive i stand til at varme deres bolig
ordentligt op til rimelige penge, så er det ikke gjort for at spare på energi og da slet ikke for at mindske CO²udslippet. Endnu vigtigere er det, at de omtalte renoveringer ikke er energirenoveringer i borgernes øjne, men
noget de har gjort på baggrund af et behov, som er defineret af borgerne selv. Det er behovet, der styrer indsatsen. Men behovet er til gengæld forskelligt og individuelt.

3.3.

Økonomi

Økonomi er ikke hovedårsagen til en renovering, men den kan være en forudsætning. Flere borgere fortæller, at
de har sparet penge på varmeregningen ved at isolere loftet. Men det er ikke den økonomiske besparelse, der
italesættes som hovedårsagen, når de skal forklare, hvorfor de valgte at isolere loftet. Det er derimod behovet
for at kunne varme deres hjem op.
M: Altså det er jo en god kombi af det hele. Det er jo både på grund af energien og
miljøet og sundhed, og også bare for huset, at man jo skal gøre det. Men det er ikke
sådan vi tænker, ej det må vi gøre nu, for så sparer vi nogle penge varmemæssigt. Det
er det ikke.
(Mette Jensen)

Selvom den økonomiske besparelse sjældent er hovedårsagen til at folk renoverer, så kan den være en katalysator, der kan gøre det muligt for borgerne at udføre en renovering, fordi den gør det muligt for dem at betale
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renoveringen. Ligeledes kan finansielle tilskud også være med til at muliggøre renoveringer. Der er dog ikke nogen, der har lavet renoveringen udelukkende, fordi de kunne få tilskud til den. Der har altid eksisteret et behov
først.
Besparelser er altså sjældent grund nok til at renovere, medmindre det er disse besparelser, der gør folk i stand
til at betale deres regninger. Modsat kan manglende økonomi i nogle tilfælde være bremsende, hvis man ikke
har råd til en renovering, hvorfor finansielle tilskud kan være med-katalysator til renoveringer.

3.4.

Forventet forbrug

Vand, varme og el har fået status af basale ting, som alle folk (i Danmark) naturligvis har adgang til og som man
ikke kan leve uden. Derfor er et vist forbrug at forvente og altså ikke rigtig noget, man kan gøre noget ved.
Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at næsten alle familierne holder øje med deres forbrug -dog ikke for
at justere eller nedsætte deres forbrug, men derimod for at holde øje med, om der er store udsving og dermed
evt. en læk eller noget andet galt et sted.
Vi tjekker en gang om måneden. Det er ikke så meget for at se, om vi nu bruger lidt
mere eller lidt mindre, det er mere for at se om anlægget kører som det skal. Også får
at tjekke for fejl. Der sidder en måler derude.
(Peter Hansen)

I familien Jensens tilfælde handler det at holde øje med deres forbrug heller ikke om energi, men om hvorvidt
de betaler nok ind på deres budget konto.
Det kører bare over betalingsservice. Og så en gang i mellem går man lige ind og tjekker løbende, altså hvordan ser det ud i forhold til, om betalingsservicen. Altså, men det
er jo mere i forhold til, om man betaler nok ind på den. Hvor ligger den henne, plus
minus, balancen, og sådan noget. Og så ser man jo, hvis man er steget. Men altså vi
skal jo have el, og vi skal jo have varme, så der er jo ikke så meget at gøre.
(Mette Jensen)

De fleste familier er af den holdning, at de lige nu nok ligger meget normalt og at de dermed ikke kan forventes
at komme længere ned i forbrug. Familien Petersen har efterisoleret loftet og skiftet fyret. Men de har ikke gjort
noget ved murene og mange af deres vinduer er af ældre dato. De bor 2 voksne og 3 børn i huset og har en
varmeregning på cirka 8000 kr om året. De mener selv, at det er en rimelig pris, og de ser derfor ikke nogen grund
til eller behov for at gøre mere ud af isolering eller andre varmesparende tiltag.
”Ej, jeg må indrømme efter det første års varmeregning, så faldt min interesse faktisk
for at gøre så forfærdeligt meget mere ved det, fordi jeg synes, den var overraskende
lav.”
(Hans Petersen)
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Langt de fleste af familierne tror ikke de kan få deres varmeregninger særligt meget længere ned. Det vil sige,
det kan de måske godt. Men i og med at deres regninger –varme, el og vand, nu ligger på et niveau, de synes er
fair nok, så er der ikke nogen grund til at gøre mere.

3.5.

CO²

CO² er for mange mennesker en meget uhåndgribelig ting. Endnu mere uhåndgribelig end fx varme og strøm,
som man i det mindste kan se et udkom af (at radiatoren bliver varm, eller at der kommer lys i pæren.) Men der
er ikke noget synligt ved CO².
Det er derfor ikke overraskende, at CO² ikke er noget, der fylder i Fredensborg borgernes bevidsthed. Der er ikke
nogen, der ved hvad deres CO² aftryk helt præcist er. De har ikke nogen mulig måde at finde ud af præcist, hvor
meget CO² de udleder og dermed, hvor meget de egentlig kan spare.
Altså, det er sådan lidt svært at forholde sig til ik’. Hvis jeg nu skal være helt ærlig, så
ved jeg jo faktisk ikke, hvad vores CO² udledning er her. Og jeg ved ikke, hvordan jeg
skulle finde ud af det.
(Hans Petersen)

Der er ikke nogen af de adspurgte familier, der udtrykker et ønske om at nedsætte deres CO² udslip. Det bliver
ikke nævnt som et incitament i deres valg af renovering. Dertil kommer, at det er uigennemskueligt hvad en
eventuelt renovering vil forårsage af CO² udledning.
”Men det er jo noget med … vil der overhovedet være en eventuel besparelse på at
skifte vinduerne, så kan det godt være, at der kan være noget omkring CO²udslip, det
har jeg ingen idé om, altså der står min hjerne ligesom af.”
(Henriette Olsen)

CO² er altså ikke et incitament til at foretage renovering af deres huse i Fredensborg Kommune. Det bliver ikke
regnet som et personligt ansvar. Mange er til gengæld glade for, at Fredensborg Kommune har fokus på netop
dette. De er stolte af, at de bor i en kommune, der har ambitioner for kommunens egen CO² udledning.

3.6.

Miljøbevidsthed og spare-adfærd

Adspurgt hvad det vil sige at være miljøbevidst svarer alle, at de først og fremmest ikke smider affald i naturen,
lige såvel som de også forsøger at spare på vandet. De mener dog også, at det handler om at spare på ressourcer
som strøm og varme, men det er ikke nødvendigvis noget de sætter ind på, når de ligger på et el, vand og varmeforbrug de kan betale.
De fleste af familierne forsøger at spare på strømmen ved at slukke for lys og kontakter i de rum, de ikke er i og
for de ting, de ikke bruger. Ligeledes er der flere, der fortæller hvordan de slukker for vandhanen, når den egentlig bare render. Men det er kun så længe, det ikke bliver for besværligt eller forstyrre deres hverdag.
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Okay, vil vi godt betale det ekstra for, at have den mulighed. Tv’et står på standby ikke,
og det er altså noget nemmere at få gang i det, hvis du ikke skal hen og tænde for det
hver eneste gang.
(Anne Hansen)
Der er ikke nogen, der vil se mindre TV, forbyde deres børn at spille computer, eller for den sags skyld jage dem
ud af badet, for at spare strøm og vand. End ikke den mor, der kunne se en markant stigning i deres elregning
efter deres søn havde fået en gamer-computer med 3 skærme, kunne finde på at sætte en grænse for hans brug
af denne på grund af strømforbruget. ”De skal jo have lov til at leve”.
Interviewer; Men det er okay, at den er steget så meget?
M: Ja… altså. De skal jo for fanden have lov at være unge og skype og gå på net. Det
går vi ikke-, altså som jeg siger, selvfølgelig er vi bevidste om det, men vi er jo ikke
bevidste på den måde, at vi, altså…
Interviewer: -er fanatiske?
M: Nej! Det er vi sgu ikke. Det er mit liv simpelthen for kort til. Det gider jeg ikke. Så
må man spare på noget andet i den periode. Og man ved jo, at det er lige nu.
(Mette Jensen)

Ligeledes er der ikke nogen, der giver udtryk for at skrue ned for varmen, for at spare på denne. Hvis de skruer
ned, er det fordi, de har det for varmt. Det kan dog karakteriseres som en spare- eller bevidst adfærd, at de
skruer ned for varmen i stedet for at åbne et par vinduer og lade varmen tonse ud af dem, og at de slukker for
de kontakter til ting, de ikke bruger –kaffemaskine eller tv eller kaffekværn. Men de er kun villige til at spare der,
hvor det ikke griber ind i deres hverdag. Det får dem altså ikke til at drikke mindre kværnet kaffe, se mindre TV
eller tage en tykkere trøje på. Der er således ikke nogen, der vil ændre deres vaner eller omlægge deres adfærd
(gøren og laden), for at spare på energien.

4. Fredensborg Kommune
Efter ønske fra Fredensborg Kommune har interviewet også drejet sig om, hvad borgerne forbinder med Fredensborg Kommune, hvad de forventer af dem og særligt om de har brugt Fredensborg Kommunes tilbud og
energivejledning. Forud for denne undersøgelse ligger Fredensborg Kommunes indsats for at informere deres
borgere om fordele ved energirenovering og muligheder for at få besøg af energivejledere, der kan give overslag
på mulige priser og besparelse ved specifikke renoveringer. Interviewene i denne undersøgelse har berørt enkelte af Fredensborg Kommunes indsatsområder, for at undersøge borgernes reaktion på og modtagelse af disse.
Det drejer sig specifikt om for enden af vejen-arrangementerne, den nye brochure; Spar Energi, og kommunens
strategi på området.

4.1.

Opfattelse af Fredensborg Kommune

Familierne i denne undersøgelse er alle glade for deres kommune. Kommunen har gode tilbud til børn og unge,
som de alle har eller stadig benytter sig af. Der er ikke nogen, der er utilfredse med eller har dårlige erfaringer
med kommunens indsatser.
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Vi har jo altid boet her. Vi har kun været tilfredse. Jeg synes det har været en dejlig
kommune, jeg synes den har været meget grøn. Meget sådan bevidst om sundhed.
(Mette Jensen)

Kommunen er for disse borgere en instans, der står for institutioner – til børn og ældre, for skoler og for det
offentlige rum – både park og gader. Det forventes, at kommunen holder områderne rene og pæne, ligesom det
forventes, at kommunen stiller institutioner og hjælp til rådighed.
Flere af de adspurgte familier har godt hørt om kommunens planer og tiltag for at spare på CO²en. De synes det
er prisværdigt, at Fredensborg Kommune har en strategi og faktisk tager handling på dette. Flere nævner, at de
er stolte af at bo i en kommune, der tager ansvar for deres aftryk på miljøet. Det har en stor værdi for dem.
… jeg synes, det er blæret. Og jeg synes, det er blæret nok, at man har ambitioner om…
at positionerer så på miljøområdet. Det kan jeg meget godt lide.
(Henriette Olsen)

…jamen det synes jeg da er dejligt. Altså det synes jeg da er rigtig dejligt, fordi nu har
vi børn og det kan også være, at de får børn og får børnebørn osv.
(Mette Jensen)

Der er dog langt fra en kommunal indsats på et erhvervsområde og til at linke det til deres egen indsats som
privatpersoner.
Jeg synes det er en meget positiv ting. Det giver da kommunen et lille plus, at de interesserer sig for den slags, det synes jeg. Men ellers er det ikke sådan noget, vi tænker
over.
(Anne Hansen)

Så min aktie i forhold til kommunen, jamen fint nok at I gerne vil – prøv hør, jeg vil
også gerne reducere mit CO²udslip. Kan jeg gøre det, samtidig med at jeg sparer nogle
penge, så vil jeg være dobbelt tilfreds.
…
Du ved, det er også det der med at sætte tingene ligesom i et perspektiv, hvad er det,
hvad er det – altså en ting er, at jeg skulle bruge – lad os sige at jeg skulle bruge
200.000 at gøre ting, der ville reducere. Hvad fanden gør vi med brændeovnen? Altså,
den er jo virkelig en CO². – prøv og hør, jeg elsker ild i den brændeovn. Det skal Fredensborg kommune ikke tage fra mig.
(Henriette Olsen)

Der er således ikke nogen, der føler sig forpligtigede til at gøre det samme som kommunen har gjort.
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4.2.

Informationer om energirenovering

Ingen af de adspurgte er uddannede tømrere eller på anden måde byggefaglige. Selvom de, der har haft evnerne
og har lavet alt hvad de kunne selv, så har de alle haft brug for at rådføre sig med faglige eksperter. De fleste har
opsøgt viden på nettet, hos venner, der er fagligt uddannede, hos forhandlerne, eller tømrerne. Den viden, de
har opsøgt, har karakter af at være om, hvilke vinduer der er billigst og bedst og dermed ikke nødvendigvis, hvad
der er energi og klimamæssigt mest korrekt –om end det i forhold til vinduer ofte hænger sammen. Den viden
de har opsøgt er ligeledes på specifikke ting; vinduer, tagkonstruktion, sternbrædder og har dermed ikke karakter
af at være information om et helhedsbillede af renoveringen af deres hus.
Her svarer familien Hansen på om tømrerne vejledte dem i hvilke vinduer og hvilket tag de skulle vælge:
P: Nej det gjorde de ikke.
A: Nej det fandt vi ud af selv.
Interviewer: I lavede research?
P: Ja, det gjorde vi.
A: Ja, ja, og det gælder altid. Vi tager rundt og kigger hvad der er.
P: Snakker med leverandører og forretninger rundt omkring, kigger på… Altså det har
vi generelt brugt ret lang tid på, hver gang vi laver noget.
A: Ja spurgt ud…
P: Orientere sig om, hvad man kan få, ikke? Men selvfølgelig, det er jo ikke sådan, at
vi bare slår hånden af håndværkerne, vi lytter selvfølgelig til hvad de siger.
A: ja ja.
P: Det er klart. Fordi der er nogle ting også, man ikke har erfaring med. Men selvfølgelig skal man lytte lidt til, til deres, til håndværkernes erfaring. Altså det har vi haft stor
glæde af, i hvert fald med badeværelset.
A: Ja, og også bare designmæssigt, men også rent praktisk.
(Peter og Anne Hansen)

Én af de adspurgte har deltaget i et for enden af vejen-arrangement mens ingen har haft besøg af en energivejleder. Peter Hansen, der var til for enden af vejen-arrangementet på hans vej, tog derned fordi det interesserede
ham. Men han mindes ikke, at han lærte noget nyt. De fleste af de andre mener at have hørt om for enden af
vejen-arrangementet, men har ikke prioriteret at tage til det.
H: Øhm… både ja og nej. Jeg har ikke sådan nærlæst. Der er kommet nogle invitationer
fra Fredensborg kommune via min e-boks, hvor jeg har tænkt ”tillykke med det, jeg har
børn, vi ses. Det kan jeg ikke”. Det er ikke noget, hvor jeg har tænkt ”dét må jeg deltage
i”. Men ja, jeg har hørt om det.
(Henriette Olsen)
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Flere udtrykker, at de gerne ville have været til det, men af ren interesse for gør-det-selv projekter og ikke fordi
de tror, de kan lære om flere tiltag, de selv kan gøre.
…fordi i princippet er vi godt klar over, hvad vi selv kan gøre for at gøre huset sådan
lidt bedre energimærket, hvis det var det vi ville. Det er jo ikke fordi, vi ikke ved det.
Det handler jo bare om, at det er ikke lige nu, vi er der, hvor vi prioriterer det. Vi vil sgu
heller prioritere hinanden og vores børn.
(Mette Jensen)

De fleste adspurgte var ikke klar over, at de kunne få besøg af en energivejleder. Et par af de adspurgte kan huske
at have set brochuren, men har ikke læst den. Flere omtaler den som en reklame, som nok er røget ud sammen
med øvrige reklamer.
Generelt for alle familier er, at de ikke forbinder kommunen med vejledning i renoveringsprojekter eller for den
sags skyld som vejleder i energiforbrug. De ville derfor ikke opsøge kommunen for informationer om dette. Her
forklarer Peter og Anne Hansen, at de ikke har disse forventninger til kommunen, efter de bliver spurgt, om
kommunen er et sted, de vil søge information om energirenovering:
P: Altså jeg vil sige, det er måske ikke lige det første, man kommer til at tænke på. Det
er det ikke.
A: Det er heller ikke en ting jeg forventer at kommunen skal hjælpe med.
P: nej.
A: Fordi så synes jeg, at vi er lidt mere ovre i de der individuelle sådan, som man kun
bør give til folk, der virkelig har behov for det. Og det gælder også, altså jeg synes jo
det er et problem, at søge information om sådan nogle ting. Også andre steder. Men
nej, kommunen synes jeg ikke ville være naturligt. Og heller ikke forventeligt. Det er
fint nok, at de har det helt bestemt.
(Peter og Anne Hansen)

Heller ikke Mette Jensen forventer denne information fra kommunen:
Interviewer: Hvis nu I skulle energirenovere eller renovere ville I så opsøge kommunen?
M: Nej det tror jeg egentlig ikke umiddelbart, jeg ville. Man kan sige, nu ved jeg jo
godt, at der kører alle mulige reklamer og sådan, og hvis man nåede dertil, at man
sagde, nej nu skal vi gøre det, og der så lige poppede sådan en, ”du kan snakke med
kommunen om sådan og sådan”, så kunne det da godt være, at jeg ville. Men ellers
ville jeg ikke tænke på, at det egentligt var noget, kommunen bød ind med. Fordi. Ja,
jeg tænker; det er jo os, der betaler det merforbrug, vi har ved at have et knapt så
energistærkt hus, og det er jo ikke dem, der betaler det. Så jeg ville ikke tænke, at der
var nogen interesse i for dem, at vi renoverede vores hus. Så umiddelbart tror jeg ikke,
at jeg ville tænke over at rette henvendelse til dem, nej.
(Mette Jensen)
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5. Anbefalinger
5.1.

Brug et sprog, der taler til borgernes virkelighed

De adspurgte familier omtaler deres tiltag i deres huse som renoveringer og ikke som energirenoveringer. Det er
derfor muligt, at information om energirenovering ikke fanger borgernes interesse, selvom disse eventuelt skal
til at skifte vinduer, fordi de ikke tænker dette som en energirenovering. Det er ligeledes usandsynligt, at borgerne selv vil søge informationer om energirenoveringer i søgninger på nettet og hos forhandlerne, da de stadig
anser det for at være en renovering; i dette tilfælde handler det specifikt om at skifte vinduer, hvorfor de søger
viden om vinduer og forhandlere og montører af vinduer.
I Fredensborg Kommunes fremtidige arbejde med energirenoverings-indsatser hos deres borgere vil kommunen
derfor med fordel kunne bruge et sprog, som taler ind i borgernes virkelighed. Det vil sige, at fremtidig information skal handle om renoveringer og måske specifikt om de renoveringer, man ønsker at informere borgerne om,
som fx; skifte vinduer, isolere loftet eller skifte fyret.

5.2.

Gør informationen tilgængelig det rette sted

Familierne i denne undersøgelse har i meget lille grad deltaget i kommunens for enden af vejen-arrangement
eller læst den postomdelte brochure, fordi det på daværende tidspunkt ikke var relevant for dem. Informationer
om renovering er oftest kun relevant for borgerne i det øjeblik, de skal til at renovere. Fredensborg kommune
kan derfor med fordel tænke i at gøre deres informationsmateriale tilgængeligt dér, hvor borgerne selv søger
denne information, når de skal bruge den. Det vil sige hos tømrerne, bygningskonstruktører, i byggemarkeder,
arkitekt firmaer og hvad der ellers måtte være i Fredensborg kommune –og måske også omegnen.
Fredensborg kommune skal ligeledes overveje, om de selv skal stå (alene) som afsender på eventuelt informerende materiale. Det er blevet tydeligt i denne undersøgelse, at borgerne i Fredensborg kommune ikke opfatter
kommunen som en instans, der har eller bør have en interesse i at få borgerne til at energirenovere. De forventer
således heller ikke information om dette fra kommunen, og ville ikke opsøge denne for vejledning. Det er derfor
muligt, at borgerne heller ikke vil reagere på reklamer eller links på nettet med vejledning om fornuftig renovering, hvis dette kom fra kommunen. Det er ikke noget, de forbinder med kommunen. Det er derfor tænkeligt, at
kommunen ville komme længere med sin information, hvis de lod den komme fra en tømrer, et byggemarked
eller lignende –både via personlig vejledning men også via information på nettet. Man kan eventuelt tænke i
alternative samarbejder med disse faggrupper om oplysende kampagner og energivejledning når borgeren henvender sig.

5.3.

Tag udgangspunkt i borgernes perspektiv

Det er vigtigt for Fredensborg Kommune at huske på, at deres fokus, viden og interesse ikke er den samme som
hos den almindelige borger. Fx er interessen for CO² ikke stor hos en privatforbruger. CO² skal derfor ikke tillægges en bærende betydning i kampagner eller information rettet mod den almindelige borger. Ligeledes er energirenovering ikke et begreb, der bruges hos Fredensborg Kommunes borgere. Derimod er det vigtigt at huske, at
borgerne ikke renoverer for at renovere. De renoverer på baggrund af et behov. Dette behov kan være mange
forskellige ting. Motivationer for at renovere skal således findes i borgernes behov. Fredensborg kommune kan
derfor med fordel tænke borgernes behov og komfortmæssige incitamenter ind i fremtidige kampagner og indsatsområder.
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