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Foreløbige resultater fra energitjek kampagne 
i Roskilde viser 

• Der er større interesse for energitjek blandt mænd end 
kvinder – så man kan øge tilmelding ved at målrette 
henvendelse til manden i husstanden. 

• Et brev, som fokuserer snævert på energitjek giver 
færre tilmeldinger end breve med mere brede 
formuleringer om energi i boligen. 

• I aldersklasse 46 år til 62 år – som er den vigtigste 
målgruppe for energirenovering – er det meget 
negativt at fokusere snævert på energitjek i E-boks 
brevet. 

• Det ser ikke ud til billeder i brevet tiltrækker flere med 
interesse for energitjek. 

 

•    
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Formål og metode 

• Formål: at øge antallet af 
energitjek blandt husejere i 
Roskilde kommune 

 

• Metode: Felt studie med 
tilbud om energitjek blandt 
5000 husstande i Roskilde 
kommune 
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Formål Energitjek intervention 

 

• at undersøge hvordan der opnås større respons på 
tilbud om energitjek blandt boligejere 

• At undersøge om information via mail/facebook kan 
øge antallet tilmeldinger til energitjek 

• At undersøge om hvor stor effekt energitjek har for at 
reducere energiforbruget (i MWh) efter 1-2 år   

• At undersøge hvilke hustande der reducerer 
energiforbruget (i MWh) mest ved energitjek 
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Metoden baseret på kontrolleret effekt 
måling 

• Interventionsgruppe – som får en “behandling” 

• Kontrol gruppe – som ikke får en “behandling” 

• Behandling er i denne sammenhæng “noget” som vil 
“øge sandsynligheden” for at en gennemsnitlig 
husstand vil ønske at få energitjek 

• “Behandlingen” fordeles “tilfældigt” blandt husstande 
i samme kvarter  

• Hver husstand modtager en invitation (via e-boks) til 
at deltage, som fordeles tilfældigt mellem kvinden og 
manden i hver husstand 
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Intervention om at øge energitjek blandt 
husejere – hvem er modtagelig overfor 
“behandling”?   
 

 

• Mennesker type 1 – dedikerede og interesserede i 
energitjek (måske 10%) – ingen problemer med disse 

 

• Mennesker type 2 – potentielt interesserede i 
energitjek (måske 5-10%) – her er der potentiale   

 

• Mennesker type 3 – slet ikke interesserede (måske 
80-85%) – her har vi ikke nogen chance 
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Oversigt over eksperiment forløb  

20-03-2018 8 



Evaluering af første E-boks brev  
- udsendt 7 februar  
 

1) Hvilken betydning har teksttype i E-boks brevet for 
antallet, som siger JA til energitjek? 

2) Hvilken betydning har billede type i E-boks brevet for 
antallet, som siger JA til energitjek? 

3) Hvilke brevtype rammer målgruppe af personer i 
50’erne, som laver flest investeringer?  
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Interventioner i første E-boks kontakt med 
husstandene – 7 februar 

• Typer af invitation-interventioner ved første kontakt 
via brev i e-boks 

a) 4 teksttyper af invitationsbrev 

b) 4 billede typer i invitationsbrev   

c) 4*4 breve stratificeres på alder, køn, og boligens 
byggeår. 
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4 teksttyper i invitation 
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(1) Snyd ikke dig selv – brug 
5 minutter på energien i din 
bolig
Virkemidler: kort tekst, vil du 
give svar om dit 
energiforbrug?  tegn 409
Målgruppe: energi i bolig, 
brug lidt tid, tabs aversion

(2) Brug 5 minutter på 
energien i din bolig
Virkemidler: kort tekst, vil du 
give svar om dit 
energiforbrug? tegn 409
Målgruppe: energi i bolig, 
brug lidt tid, ingen tabs 
aversion

(3) Er energitjek af din bolig 
interessant for dig?
Virkemidler: vil du fortælle 
os din interesse for 
energitjek ? tegn 594
Målgruppe:  Energitjek af 
bolig (snæver gruppe)

(4) Udnyt energien i din bolig 
bedre
Virkemidler: få information, 
vil du fortælle om din 
interesse for energitjek? 
tegn 554 
Målgruppe: energi i bolig, få 
information



4 Billeder anvendt i invitation 
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Eksempel på invitationsbrev 
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Snyd ikke dig selv – Brug 5 minutter på energien i din bolig   

 

Kære [navn] 
 

I Roskilde Kommune har vi fokus på, hvordan vi kan hjælpe med at reducere energiforbruget i private 

boliger.  

 

Vi vil gerne forbedre vores indsats og service på dette område. 

 

Vi vil derfor bede dig om at svare på nogle få spørgsmål om dit energiforbrug. Det tager kun 5 minutter. 

Din mening er vigtig for os. Dine svar behandles fortroligt og anonymt. 

 

Download dette dokument til din pc, så finder du spørgsmålene ved at klikke direkte på linket (eller 

kopier linket ind i din browser):  

«Survey» 

 

Med venlig hilsen 

 

Trine K. Sørensen 

Klimakoordinator, Roskilde Kommune 

 



Første brev til husejerne i Roskilde 
 

• Husejerne kontaktes via E-boks som sendes ud af 
Roskilde kommune 

• Hver husstand modtager et E-boks brev, som fordeles 
tilfældigt mellem kvinde og mand i husstanden 

• For at deltage skal respondent trykke på et link – 
hvorefter sendes videre et spørgeskema og tilmelding 

20-03-2018 14 



Effekt af brevtype fordelt på køn 
- pct svarer JA til energitjek med rabat  
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Effekt af brevtype fordelt på aldersklasse 
- pct svarer JA til energitjek med rabat 
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Effekt af billede type fordelt på aldersklasse 
- pct svarer JA til energitjek med rabat 
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Mange tak for opmærksomheden!  
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