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Energiantropologi

Mødet mellem mennesker og teknologi

Energieffektivitet og indeklima

Kortlægning og analyser af adfærd
Design og implementering af processer, 
strategier og teknologi.

• Adfærdsændringer
• Design af teknologi og bygninger med 

udgangspunkt i menneskers behov



Hvorfor tale 
om adfærd?



Forventningen

Nybyggeri og renoveringer:

• Nye teknologier

• Intelligente løsninger

• Data 

Antagelse:

”Med den nyeste teknologi og 
automatisering kan vi skrive 
brugerne ud af ligningen”



Realiteten

Performance gap

• Uoverensstemmelse mellem beregnet og 
realiseret performance – indeklima og 
energiforbrug

Rebound effekt

• Mindre effekt af energirenovering end 
forventet grundet øget komfort



Interaktion på trods af 
automatisering



Buildings don’t use energy: 

People do 

”

Kathryn B. Janda, Oxford University
”



Selv den mest tekniske udfordring har 
et menneskeligt element og udspringer 
af menneskelige behov



Derfor: Tænk mennesker, teknologi, 
data og bygning sammen.



Hvordan 
gør vi det?



#1 Stil de 
rigtige 
spørgsmål



•Er det den rigtige teknologi?

•Er der passende kompetencer til stede?

•Passer løsningen til målgruppens adfærd? 



PIR-sensorer i daginstitution



PIR-sensorer i daginstitution

Ja, vi opdagede og kommunikerede senere, at vi faktisk havde brug for fysiske kontakter – Det 
var ikke planen fra begyndelsen af – men det er fordi vi har børn, der sover i det lokale.

Så hver gang de vender sig, tænder lyset.

Jeg fandt et barn, der lå fuldstændig stille, og sagde, at hun ikke kunne bevæge sig, ellers ville 
lyset tænde. Men det er ikke sådan, de bør ligge, de burde kunne vende sig og sådan noget... 
Men pigen lagde mærke til, at hun kunne sove, hvis hun ikke bevægede sig. 

”

”



Driftsansvarlig på en folkeskole



Driftsansvarlig på en folkeskole

Vi prøver. Vi prøver det, vi kan med CTS-systemet. Så godt, vi kan, vil jeg sige. 

For jeg ved ikke, om vi gør det rigtige. Jeg ved det ikke. 

Men den måde, jeg gør det på, er den måde, min forgænger også gjorde det på. Og han var 
blikkenslager. Så baseret på det vil jeg tro, at han nok havde fundet ud af det rigtige. 

Men jeg ved det ikke. Har ingen anelse.

”

”



CO2-niveauer i universitetsbygning



De studerende kan groft opdeles i to grupper i forhold til 
booking af lokaler: 

• En gruppe booker lokaler i en anden bygning langt ud i 
fremtiden for at være sikre på at undgå studiezonerne. 

• Den anden gruppe afstår fra at bruge bookingsystemet, 
da ”det er svært at få et lokale – alt er allerede taget”. 
Denne gruppe benytter derfor studiezonerne som et 
alternativ, når andre muligheder er undersøgt i andre 
bygninger.

CO2-niveauer i universitetsbygning



#2 Ram 
de rigtige 
barrierer



Behavioral Insights Team: Barrierer for loftisolering

Formål

I 2013 testede det britiske Behavioural Insights Team i London, om man kan få husejere til at isolere deres lofter ved at gøre processen 
nemmere. 

Udfordring

Selv om den britiske regering havde lanceret en tilskudsordning til loftisolering, som var yderst omkostningseffektiv og derfor en 
“rationel” ting at gøre, var tilslutningen meget lav. 

Løsning

Teamet fandt ud af, at husejere droppede loftisolering på grund af besværet ved først at skulle rydde op på loftet. For at teste om en 
håndtering af denne barriere kunne ændre på tilslutningen til programmet, udførte BiT et pilotprojekt for udvalgte husstande i en britisk 
kommune. De tilbød en flyttemandsordning sammen med tilskudsordningen i den lokale avis. 

“Besværlighedsfaktoren” ofte er en vigtigere barriere end den økonomiske.



#3 Design 
dovne 
løsninger



At tænke

System 1

• Hurtig

• Automatisk

• Intuitiv

• Ubevidst

• Handler

• Ubesværet

System 2

• Langsom

• Analytisk

• Reflekterende

• Bevidst

• Planlægger

• Anstrengende



Personlige 
erfaringer



Lysekronen



#4 Implementér 
med omtanke
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Hvad er 
løsningen?



Y: så vil jeg nok sige, at sådan noget som, ja, både varme og vand og sådan 
nogle ting, det bliver man. [… Det er i hvert fald noget, jeg har fået lavet om 
på. De vaner. […] Øhh. Så så det gik ret hurtigt, det må jeg altså indrømme, 
efter at skærmen begyndte at virke.

X: Ja.

Y: At sådan nogle ting der, det er man meget bevidst om nu. […] Ja altså før 
kunne jeg godt skrælle kartofler, øh mens vandet løb stille og roligt og 
sådan noget. Kunne jeg overhovedet ikke finde på i dag. Eller børste 
tænder, hvor vand også lige kunne sådan en tynd stråle og sådan noget. 
Det gør man slet ikke i dag.

X: Er det fordi, du kan se på daglig basis?

Y: Ja. Jeg kan for eksempel godt se, hvis begge børnene: ”Mor, vi tager lige et 
bad”. Hold da magle, hvor de, de er jo vant til at tage lange bade, ikk’ øh. Og 
jeg går ud sådan: ”Halloo, mor betaler for vandet her, ikk’”.

”

”



X: Hvor ville du, hvis nu man så bort fra skærmen, hvor ville du så 
vurdere, at du lå? Forbrugsmæssigt?

Y: Så ville jeg ligge sådan nedad mod bunden i hvert fald, hvor jeg ikke 
brugte så meget. Jeg synes ikke, jeg bruger så meget.

”

”



Konklusion

Det der virker:

• Iterativ design- og implementeringsproces

• Introduktionsmøder: Kontekst og 
anvendelse

• Visualiseringen ikke som primær funktion, 
men integreret

• Ikke-generisk, dynamisk brugerflade 
målrettet det konkrete forbrug



Konklusion

Det man skal være opmærksom på:

• Tillid til data

• Forståelse for præmisser – eksempelvis i 
forhold til sammenligning

• Interaktion med skærmen er ikke afgørende 
for at opnå energibesparelse



Det vigtigste slide

#1 Stil de rigtige spørgsmål

#2 Ram de rigtige barrierer

#3 Design dovne løsninger

#4 Implementér med omtanke



Tak!


