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Abstract 

As time progresses, the focus on how we can counteract the climatic issues due to the growing 

co2 emissions grows rapidly. One of the main issues we discuss is how we can adjust our 

lifestyles with climate change in mind. In this report, we chose to investigate the possibilities of 

how to reduce the electricity consumption in households in Denmark, using smart systems. A 

secondary yet equally important aim of the report is to find out whether the use of smart systems 

is a sustainable solution to the issue. The report seeks the answer to this, firstly by analyzing the 

process in which electricity takes place in a typical home, and secondly by discussing whether 

the true potential solely lies in our behavior. By doing this, we hope to reach out to most people, 

in hopes that we can bring awareness to the issue whilst encouraging a sustainable lifestyle 

within their homes. 

In this report we present the different methods and theories we chose to work with in order to 

develop our contributive idea. We chose our methods and theories deliberately so they could 

compliment to the understanding of the importance of the issue. Furthermore, these methods and 

theories contributed as essential tools for our developed designed idea. These choices ultimately 

became the foundation for our solution that resulted in being an app solution that is presented 

and described in this report. 
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1. Indledning 

En af samfundets største udfordringer, ligger i at bremse klimaforandringer. Dette vil sige, at 

udfordringen til dels ligger i at ændre vores måde at leve på, og tilpasse vores forbrug mht. 

bæredygtighed. Det er et problem der er relevant for alle, hvorvidt man tager det seriøst eller ej.  

Så længe der udtrykkes et behov, vil der være nogle der vil kapitalisere på dette. Når 

befolkningen køber flere jeans, vil der blive produceret flere jeans. Når befolkningen køber flere 

æbler, vil der blive produceret flere æbler. Og når hele befolkningen tænder for komfuret efter 

arbejde, vil der blive produceret en tilsvarende mængde energi, der tilfredsstiller behovet. Som 

enkelt borger, kan man umuligt opfatte denne proces direkte, kun gennem brede statistikker, hvor 

ens egen ’andel’ er forekommer mere eller mindre abstrakt. Noget andet der kan forekomme 

abstrakt, er det ’behov’ man udtrykker gennem sit el- og energiforbrug i sit hjem, da dette blot 

forekommer som en regning, hvis saldo kan være højere, lavere eller det samme som forrige 

måned.  

Pr. 2022, mærker vi i Europa markante stigninger i priserne på mange af de ting vi forbruger til 

daglig. Dette skyldes problemstillinger på en anden front end det af klimaforandringer, i form af 

invasionen af Ukraine og sanktionerne på den russiske angriber. Det er et klart eksempel på, hvor 

hurtigt systemet der tilrettelægger muligheden for vores daglige forbrug kan ændre sig, grundet 

diplomatiske ændringer i omverdenen. Det viser hvor følsomt systemet er, og hvor store 

konsekvenser det kan have på vores økonomiske situation, og dermed livsstil. Situationen i 

Ukraine er altså noget der (til forskel for fremtidens klimaforandringer) kan mærkes og relateres 

til direkte. Derfor vil det nu være relevant for mange at blive i stand til at tilpasse sit forbrug, i 

tilfælde af lignende ændringer i samfundet. Et af de punkter i vores hverdag, hvor vi kan tilpasse 

os, er netop ved el- og energiforbruget i vores egne hjem. Spørgsmålet er så bare hvordan det 

skal og kan gøres, som samfundet ser ud lige nu. En fremgangsmåde der er i fuld udvikling, er 

det af anvendelsen af smart-systemer i hjemmet; en form for automatisering af el- og 

energiforbrug, der har til formål at optimere dette, med hensigt på økonomiske og klimatiske 

’besparelser’.  
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I dette projekt vil vi undersøge hvorvidt vi kan opfordre de danske borgere, til at tilpasse deres 

private elforbrug på en smart måde. Dette vil vi gøre ud fra en dybdegående analyse, der til slut 

vil resultere i vores bud på en smart tilgang til problemet.  

 

2. Problemfelt 

Der er mange forskellige, og mange lignende bud på hvordan man kan optimere sit forbrug, så 

det sparer på økonomien, bremser klimaforandring og mindsker belastningen af energisektoren. 

Dette gælder både ens forbrug i forhold til de fysiske ting man køber, services og ikke mindst ens 

el- og energiforbrug. Der er altså rigeligt med betydningsfulde incitamenter for at mindske sit 

forbrug på elle fronter. Sådanne incitamenter er dog tilsyneladende ikke nok til at løse problemet, 

da det endnu er en kamp der tages op med nye innovationer af smarte ’løsninger’ gang på gang. 

Hertil kan man stille spørgsmål til hvilke processer og hvilke yderligere problemstillinger der 

forårsager det indledende problems stædighed.  

I dette projekt vil vi forsøge at komme nærmere på problemets stædige rødder. Vi vil kigge 

nærmere på de ’løsninger’ der finder sted hidtil, herunder særligt mht. anvendelsen af smart-

systemer i hjemmet, og hvordan disse bruges til at koordinere ens elforbrug. Smartsystemer er til 

for at gøre tingene nemmere for os, da det forbinder alle kompatible enheder i hjemmet – ofte 

med ens smartphone. Et sådant smart system der tilsyneladende allerede har bæredygtige fordele, 

er det af ’Smart Grids’ (se afsnit 4.1), en automatisering af elektroniske apparater i hjemmet, der 

bygger på egne og udefrakommende data. Det er en funktion der skal til for at spare brugeren 

økonomisk, men som også giver brugeren mulighed for at reducere sit CO2-fodspor. En 

tilsyneladende bæredygtig løsning, med positive og nemt opnåelige fordele – så længe det er 

kompatibelt med ens hvidevare. Hertil stiller vi spørgsmål til hvorvidt disse smarte løsninger, 

rent faktisk er smarte, når det kommer til implementering og anvendelse.   

Det der først og fremmest skyldes den mængde af el og energi vi forbruger, er vores adfærd. Det 

er vores adfærd og handlinger der direkte resulterer i, om vi står under bruseren i 20 minutter 

eller 2 minutter, eller om vi tænder for vaskemaskine og komfur ved dagens højeste forbrug 
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nationalt. Altså er det her, at vi først bør undersøge hvor der kan ændres i vores forbrugsadfærd, 

og hvorvidt et Smart Grid eller lignende kan hjælpe os på vej med det. Efterfølgende kan vi tage 

højde for tilstedeværelsen af en såkaldt ’rebound-effekt’; en stigning af forbrug, resulteret af en 

opfattelse af flere tilgængelige ressourcer (fx gennem en økonomisk besparing gennem et 

optimeret forbrug). I forbindelse med vores projekt har vi nemlig en hypotese om, at samtidig 

med at vi gør processerne i hjemmet nemmere gennem smart-systemer, vil det på samme tid 

blive nemmere for os at forbruge den samme mængde, eller mere energi end tidligere. Dernæst 

vil vi undersøge hvordan man kan designe en løsning, der tilskynder en ændring i brugerens 

adfærd, når det kommer til elforbrug. Løsningen vil tage form som en app, der giver brugeren en 

klar visuel forståelse af, hvordan de kan optimere deres forbrug.  

I sidste ende handler vores projekt altså ikke kun om at komme frem til en smart løsning på 

problemet, men også at blive klogere på hvorvidt en smart løsning er bæredygtig. 

 

3. Problemformulering 

Hvordan kan man reducere elforbrug i hjemmet gennem anvendelsen af et smart-system, og hvad 

skal der til for, at det kan blive en bæredygtig løsning? 

 

3.1 Arbejdsspørgsmål 

• Hvor kan man reducere elforbrug i hjemmet?   

o Med dette spørgsmål vil vi danne et indblik i hvor elforbruget i hjemmet egentlig kan 

ændres - er det beboerens adfærd der står til skylde, eller er det teknologiske 

begrænsninger der er afgørende? Vi kan besvare dette spørgsmål ved at analysere det 

teknologiske system i hjemmet, hvor elforbrug spiller en væsentlig rolle, og ved at 

undersøge hvilke faktorer der står til grunde for forskellige typer adfærd hos 

forbrugere.  
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• Hvornår er det smart at anvende et smart-system i hjemmet ift. forbrug af el?  

o Her stiller vi spørgsmålstegn ved anvendelsen af et smart-system i hjemmet – er det 

noget der kan gøre en reel forskel i flere sammenhænge, eller er det blot en form for 

luksus? For at svare på dette spørgsmål, vil vi undersøge hvordan smart-systemer kan 

anvendes i privathjem, og hvorvidt ‘effektivisering’ af processer i hjemmet kan føre til 

en ‘rebound-effekt’. Derudover er det relevant at overveje muligheder for 

implementering, da ikke alle hvidevare er kompatible med smart-systemer.   

• Hvordan kan man designe et smart-system, i form af en app, der tilskynder reduktion af 

elforbrug i hjemmet?   

o Ved dette spørgsmål vil vi undersøge hvordan man kan bruge nudging til at skabe en 

ændring hos en privatpersons adfærd ift. elforbrug. Hertil vil vi designe en app, der kan 

være middel for en sådan form for nudging.   

 

• Hvordan skal effekten af et reduceret elforbrug i hjemmet forstås? 

o Vi vil også gerne vide mere om, og gøre det klart, hvilken effekt et reduceret elforbrug i 

hjemmet kan resultere i. Dette er relevant at still spørgsmål til, da projektet til dels har 

til formål at komme frem til et bud på en løsning, såvel som at undersøge, om denne 

type løsning er bæredygtig. Dette svar vil vi opnå gennem anvendelsen af en 

miljøbelastningsanalyse, hvortil vi kan diskutere vores fund og overvejelser.  
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4. Afgrænsning 

For at kunne opnå vores mål for dette projekt, har vi været nødsaget til at lave en række af 

afgrænsninger. Disse afgrænsninger har haft formålet at indsnævre vores projektemne, således at 

vi har en konkret problemformulering og fremgangsmåde for resten af projektet. 

Vores første afgræsning kom tidligt i projektlivscyklussen, i det at vi først have tænkt os at 

arbejde med ikke blot elektricitet spild, men energispild overordnet set i en husstand, heriblandt 

varme og vand. Dette blev dog ændret efter vores problemformuleringsseminar, hvor vi kom 

frem til, at energien brugt på opvarmning af en bygning er særdeles anderledes fra bygning til 

bygning. Dette skyldes bl.a. opbygningen af isolationen, som påvirker hvor meget varme der 

slipper ud af bygningen. Havde vi valgt at gå med det som projektemne, havde vi i stedet være 

nødsaget til at lave et specifikt case study, hvor vi havde kigget på nogle valgte bygninger som 

eksempler, for at måle, hvor meget de hver især spildte af varme energi. 

Spild af vand blev fjernet på samme tid, i det at interessen altid lå primært imellem enten 

elektricitet eller varme, og fremfor at skulle splitte vores fokus, valgte vi i stedet at fokusere 

hundrede procent på spild af elektricitet. Vi nævner stadig energispild som helhed, men af 

ovenstående grunde har vi altså kun fokus på elektricitet-delen af problemet. 

Vi har også lavet afgrænsninger rent fagligt, i forhold til vores semesterbinding. Til dette projekt 

har vi primært fokus på Teknologiske Systemer og Artefakter, med et sekundært fokus på Design 

og Konstruktion. Da TSA er vores primære fokus, har vi derfor ikke alle de elementer i vores 

designløsning, som man ville forvente i et D&K projekt, men stadig inde under de overordnede 

rammer af D&K. 

4.1 Definition af Smart-systemer 

For at få en bedre forståelse af hvad der menes når vi taler om smart systemer, har vi to 

begreber vi gerne vil introducere: ’Smart Home’ og ’Smart Grid’. 



Sami Storm Jensen Bahi Gruppenr.: S2224791996 Roskilde Universitet 

Mikkel Linnemand Petersen HumTek 2. Semesteropgave 

Nicoline Olling Milbæk 

Phillip Jensen 1/6/2022 

 

Side 10/67 

 

4.1.1 Smart Home 

Vi vil starte med at introducere begrebet Smart Home og redegøre for hvad dette indebærer, når 

vi taler om det i rapporten. Overordnet set er Smart Home en teknologi, der gør at forskellige 

enheder kan kommunikere med hinanden. Der findes allerede forskellige løsninger i dag, i form 

af Smart-hub, Samsung Smart Things, m.m. De generelle fordele for følgende løsninger, er at de 

kan automatisere en del af hverdagens rutiner i hjemmet. 

Definition af begrebet: 

”Smart Home er en praktisk opsætning af dit hjem. Man kalder også Smart Home for intelligent 

hjem, hvilket vil sige, at man styrer elementer som belysning, alarmer, temperaturer og sågar 

fjernsyn via fjernadgang. Dette kan eksempelvis betjenes fra en mobiltelefon via et netværk, og 

kan medvirke til at spare tid og penge.” 

(ZenseHome, n.d.) 

 

 Der findes to former for ’Smart Home’ teknologier: 

  

1. Lokaliseret: Ved et lokaliseret Smart Home, kan forbindelsen mellem enheder ikke blive 

afbrudt ved tab at internetforbindelse, da det bliver styret lokalt af det før nævnte Smart-hub, 

Samsung Smart Things m.m. 

2. Cloudbaseret: Igennem en cloudbaseret form, vil alt interaktion ske med apparaterne i 

hjemmet via en ekstern enhed, fx. en app på ens mobiltelefon.   

Dette betyder at den overordnede forståelse af et Smart Home system i hjemmet, er en måde 

hvor man kan kommunikere med sine apparater i hjemmet. 
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4.1.2 Smart Grid 

Da vi har fået en bedre forståelse for hvad der menes med et Smart Home, vil vi nu gerne 

introducere begrebet Smart Grid. Eftersom at politikkerne gerne vil have at Danmark skal være 

mere grøn og have mere fokus på vind og solenergi, valgte man at arbejde med Smart Grid 

(Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 2013). Måden systemet skal fungere på i hjemmet, er 

at vælger at bygge et solcelletag og dertil et batterilager et sted i hjemmet og så skal man derefter 

installere en intelligent elmåler som kan tilkobles og kommunikere solcellerne, batterilageret 

samt el-netværket (Hertil menes der med den el som man får i hjemmet gennem solcellerne). 

 

Formålet med Smart Grid er at den intelligente elmåler følger en bestemt rækkefølge 

El fra solceller     →     El fra Batterilageret     →     Køb af El fra el-netværket 

Rækkefølgen går ud på at når boligen skal bruge strøm, sørger elmåleren for først at bruge den 

strøm der kan blive hentet direkte fra solcellerne. Hvis ikke dette kan lade sig gøre så vil 

elmåleren prøve at bruge den strøm som er tilgængelig fra batterilageret og på denne måde, 

bliver der ikke brugt nogle penge på strøm i boligen, da man bruger den el som boligen selv har 

produceret. 

Det sidst punkt er derfor til, hvis de første to punkter ikke kan lade sig gøre med el fra solceller 

eller el fra batterilageret, så kan elmåleren vælge at købe el fra netværket. 

 

Med et Smart Grid har solcellerne også en rækkefølge den følger. 

El til forbrug     →     El til batterilageret     →     El til salg 

Solcellernes rækkefølge går ud på at den første prioritet er at hente el som boligen skal gøre brug 

af. Den næste prioritet, er at den overskydende el bliver opbevaret og gemt i batteriet og hvis 

batterierne er fyldt op, så vil det overskydende el blive solgt videre på el-netværket og på denne 

måde give en ekstra indkomst til boligen som det sidste punkt i rækkefølgen. 
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5. Semesterbinding 

Da dette projekt har et fokus på TSA, er det jo naturligvis vores hovedbinding. Hertil vil vi bruge 

de teorier og metoder vi får lært om, men primært af alle, så vil vi bruge filosofien bag TSA – at 

analysere de indre mekanismer og processen der ligger bag en husstands elforbrug, 

sammenhængen mellem dette og et smart-system, og hvilke effekter disse kan resultere i, 

tilsigtede og utilsigtede.   

Fra vores andre grundmoduler har vi allerede i sinde at arbejde en masse med teorier fra Design 

& Konstruktion og STS, bl.a. i form af adfærdsdesign & nudging, da vi mener at vores projekt 

har et stærkt fundament i, at vi skal ændre vores adfærd når det kommer til at spare på 

elforbruget i hjemmet. En væsentlig del af vores projekt kommer altså til at omhandle et design, 

et produkt, der skal nudge brugeren til reducere sit elforbrug. Vi vil ikke nødvendigvis fokusere 

på en designmæssig løsning, men vi vil undersøge hvert led, der gør, at vores projekt har et reelt 

problem bag sig, og hvordan dette problem er bygget op. Vi skal dertil bryde problemet ned og 

undersøge det i dybden på forskellige fronter.  

Herunder vil vi også undersøge og reflektere over problematikken der kan finde sted ved 

effektivisering af dagligdagens processer, med fokus på hvordan det kan skabe en modsat og 

utilsigtet effekt, en såkaldt ‘rebound-effekt’, i form af en stigning i forbrug frem for en reduktion. 

På denne måde runder vi de tre dimensioner, da vi analyserer et system, designer en løsning, og 

reflekterer over dets mulige effekter.   

Fra vores andre grundmoduler har vi allerede i sinde at arbejde en masse med teorier fra D&K, 

bl.a. adfærdsdesign, da vi mener at vores projekt har et stærkt fundament i, at vi skal ændre vores 

adfærd når det kommer til at spare på energien i hjemmet. Vi skal altså kunne gøre det så let som 

overhovedet muligt for vores end-users, at spare på energien, uden at de behøver at skulle tænke 

særlig meget om det. Vi følger de 4 designråd; let, vanedannende, bemærkelsesværdigt og 

menneskeligt design. 
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6. Metode 

I dette afsnit vil vi komme ind over de metoder vi anvender, når vi undersøger problemet og hvordan vi 

kan løse det. Først gennemgår vi ’DPSIR-modellen’, hvor der tages hensyn til en teknologis miljømæssige 

effekt. Efterfølgende tager vi vores formgivningen af vores løsningsforslag til overvejelse. Det gør vi, ved 

at argumentere for hvordan adfærdsdesign og nudging kan være middel for at opnå det ønskede resultat 

gennem en ændring i brugerens adfærd. Til sidst taler vi om metoden ’sprint’, som skal gøre det klart 

hvordan designprocessen for vores løsningsforslag har set ud. 

 

6.1 DPSIR 

DPSIR er en model og metode vi har valgt at bruge som et værktøj til at undersøge den 

miljøbelastning som unødvendigt elforbrug i private hjem har. Metoden blev opfundet af det 

Hollandske nationale institut for sundhed og miljø, med den hensigt at kunne analysere 

miljøproblemer. Analysen har også til hensigt at kunne være et værktøj til at kunne lægge en 

strategi for hvordan man bekæmper miljøproblemet.  

DPSIR går ud på at fokusere på individuelle forskellige vinkler på en teknologis effekt på 

miljøet. Det gør den ved at dele dem op i fem forskellige vinkler som undersøges ved én 

teknologi. Her undersøger man Driving forces, Pressures, States, Impact & Responses, som er 

hvad DPSIR er forkortet ned til. Disse fem vinkler undersøger hver især deres vinkler på 

teknologien, som i sidste ende giver et overordnet overblik over en teknologis miljøbelastning. 

Samtidig kan de fem vinkler forklare om der er en sammenhæng mellem dem hver især, når vi 

kigger på en teknologis miljøbelastning. I de fem vinkler er der tale om: 

• D: Driving forces (drivkræfter) som er det punkt i modellen, der beskriver de 

grundlæggende samfundsmæssige aktiviteter, der direkte eller indirekte har påvirket en 

teknologis miljøbelastning på dens omgivelser. Her vil vi bruge punktet til at undersøge 

hvilke aktiviteter i danskernes hjem, der er skyld i, at elforbruget ser ud som det gør. Her 

kigger man altså på selve forbrugeren og samfundskulturen, når man skal undersøge, 

hvorfor elforbruget ser ud som det gør. 



Sami Storm Jensen Bahi Gruppenr.: S2224791996 Roskilde Universitet 

Mikkel Linnemand Petersen HumTek 2. Semesteropgave 

Nicoline Olling Milbæk 

Phillip Jensen 1/6/2022 

 

Side 14/67 

 

• P: Pressures (miljøpåvirkning) beskriver de miljømæssige aktiviteter der påvirker 

teknologiens miljøbelastning. Det kan for eksempel være miljømæssige problemer, 

såsom et højt CO2 indhold i luften, som kan have en effekt på forskellige teknologier. 

Her vil vi bruge dette punkt til at undersøge, hvordan ændringer i miljøet kan have en 

indflydelse på elforbruget. Det kan for eksempel være, hvis elpriserne stiger som følge af 

en miljømæssig handling, som i så fald, kunne få elforbruget til at falde i de private hjem. 

• S: States (miljøforhold) beskriver de biologiske såvel som fysiske faktorer, der har 

indflydelse på en teknologi og brugen heraf. Det kan for eksempel, i vores tilfælde, være 

mest interessant at undersøge, hvorvidt den danske befolkning har en indflydelse på 

elforbruget, i forhold til hvordan en anden befolkning kan benytte sig af deres elforbrug. 

Altså undersøge, om det har nogen biologisk dansk betydning for, hvordan elforbruget 

ser ud.  

• I: Impact (levevilkår) er et punkt, der i høj grad går hånd i hånd med ’Pressures’ 

punktet. Impact er nemlig en form for efterfølger, til hvorvidt miljøforholdene påvirker 

levevilkårene for borgerne i et givent område. Altså hvorvidt miljøforandringer m.m. 

decideret går ind og påvirker borgerens hverdag. Det kan for eksempel være om et højt 

CO2 indhold i luften, går ind og decideret ændrer borgerens velvære i form af sundhed. 

Dette punkt er det punkt vi har sværest ved at arbejde med i vores tilfælde, da vi ikke 

føler, at den har relevans overfor vores emne i forhold til danskernes private elforbrug. 

• R: Responses (reaktioner) er det punkt, der egentlig kan kobles på alle de andre 

punkter. Her er det at man undersøger hvilke reaktioner et samfund har, når der sker 

ændringer ved de forskellige punkter. Kan et forværret miljø og klima for eksempel have 

en reaktion fra samfundet, der gør at de ønsker at ændre adfærd? Dette punkt er meget 

relevant for vores projekt, da vi i høj grad har fokus på adfærdsændring som løsning på 

problemet. Derfor er det rigtig interessant for os at undersøge, hvilke ændringer i enten 

samfundet, klimaet eller miljøet, der kan få de danske borgere til at trappe ned på deres 

elforbrug.  
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Altså vil vi kunne bruge denne metode til at indgå en dybere analyse i, hvorfor elforbruget i 

danskernes hjem ser ud som det gør, og de faktorer der spiller ind i resultatet. Derudover vil vi 

kunne bruge metoden til at analysere og drage hypoteser til, hvordan disse faktorer i samme grad 

kan få elforbruget til at se anderledes ud. Det kan vi gøre gennem punktet ’Responses’, ved at 

analysere hvilke faktorer der kan få de danske borgere til at tilpasse deres elforbrug. Mere 

specifikt, hvordan vi kan få brugeren til at formindske sit elforbrug, ved at kigge på verdenen 

omkring os. DPSIR-metoden er altså en, der giver os mulighed for at formidle og argumentere 

for problemets relevans, da det inddrager effekten af eksterne faktorer på forbrugerens adfærd. 

Den gør det muligt at sætte ord på, hvilke symptomer problemet forårsager, og hvilke årsager der 

ligger bag det.   

 

6.2 Adfærdsdesign & Nudging 

Adfærdsdesign beskriver et produkt, der designes ud fra et psykologisk aspekt, der skal kunne få 

et menneske til at agere med produktet på en bestemt måde. Adfærdsdesign ses ofte rundt i 

bybilledet, uden vi borgere ligger mærke til det. Adfærdsdesign kan være så simple ting, som 

pile illustreret på jorden, for at pege mennesker et sted hen. Adfærdsdesign er derfor ofte en 

metode der tages i brug af forskellige aktører, når de skaber et produkt, de gerne vil have skal 

bruges på én bestemt måde. De bruger på denne måde adfærdsdesignet, til at simplificere 

formålet til brugeren. 

Men for at kunne skabe et succesfuldt adfærdsdesign, er det vigtigt at have en forståelse for 

menneskets tanker og beslutningstagen. Adfærdsdesign tager derfor ofte udgangspunkt i 

videnskaben kaldet behavioral economics. Behavioral economics beskriver selve den 

videnskabelige del i, at man kombinerer menneskets psyke i forhold til hvordan mennesket 

træffer beslutninger. Behavioral economics går ud på at undersøge, hvorfor et menneske træffer 

et valg, fremfor hvordan man får et menneske til at træffe et valg, som netop er hvad 

adfærdsdesign går ud på (Kenton, 2020).  Det er altså vigtigt, at vi ved brugen af vores metode, 

kan understøttes med relevant data, hvordan vi kan forstå de danske borgeres tanker i forhold til 

elforbrug. Det er her, at det bliver rigtigt interessant at lave en analyse ud fra både DPSIR og 
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adfærdsdesign, da vi kan bruge begge metoder, til at se hvad der kan få borgerne til at ændre 

adfærd. 

Når vi ud fra vores analyse kan opnå dette, er det at vi ønsker at arbejde med den mere specifikke 

type adfærdsdesign, nemlig metoden kaldet nudging som vi i dette tilfælde, også har valgt at 

benytte som en teori. Nudging kan ifølge Thaler og Sunsteins bog ”Nudge”, beskrives som 

værende ’beslutningsarkitektur’ (Thaler & Sunstein, 2009, s. 5). Nudging går ud på at have 

indflydelse og ikke decideret ændre, menneskers måder at agere med design på. Nudging kan 

beskrives som værende et opfordrende skub i en bestemt retning. På denne måde giver aktørerne 

stadig mennesket valget mellem at gøre de ting de ønsker mennesket skal gøre, og hvad 

mennesket selv ønsker at gøre. Man skubber dem blot i en bestemt retning, det er altså ikke tale 

om tvang eller at forbyde et andet valg. Vi vil ved benyttelsen af denne bestemte type 

adfærdsdesign, kunne gøre vores løsning mere håndgribelig, da man ved metoden nudging også 

accepterer, at adfærdsdesignet ikke nødvendigvis lykkes. På denne måde, kan vi lave et simpelt 

adfærdsdesign i håb om at formindske elforbrug, men samtidig vil vi ikke decideret have til 

formål at kontrollere borgerne, blot håbe på at oplyse dem og på denne måde motivere dem. 

Vores løsning skal være en der er til gavn for brugeren, rettere end at være en der er til besvær – 

derfor anvender vi nudging, der opfordrer, men som ikke tvinger.  

 

6.3 Sprint 

Sprint er en metode, der tages i brug, når man skal udarbejde et design og derefter ud i en 

længere designproces. Vi har derfor valgt at benytte denne metode til at give læseren et indblik, i 

de omfattende punkter, vi har været igennem for at udarbejde vores ide. I Sprint deler man 

faserne i designprocessen op i fem faser. Her er der tale om følgende faser: 

1. Understand er første fase, hvori man ud fra de rammer man er givet, skal forstå hvad, ens 

design i sidste ende skal kunne. Det er allerede her i designfasen, at man vælger et fokus 

for ens design og hvem målgruppen er.  
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2. Diverge er anden fase, hvor man for alvor starter ens idégenering, ud fra det fokus man 

har valgt i første fase. Det er her hvor man går mere i dybden med de ideer man har og 

undersøger de muligheder, der er indenfor hver ide man udarbejder. 

3. Decide er trejde fase, hvor man så kan vælge og skrotte de ideer, som man har 

udarbejdet. Man kigger kritisk på de ideer man har opsat i fase to, så man kan vælge de 

mest optimale ideer, der kan bidrage bedst til designet og dens funktioner. 

4. Prototype er fjerde fase, hvor man visualiserer det design, hvori man inkorporerer de 

endelige ideer, der blev valgt i fase tre. Dette kan være en proces i sig selv, da prototyper 

oftest laves af flere omgange, for at opnå det bedste resultat. Når man går igennem denne 

fase, er det endda også en mulighed, at man går tilbage til nogle af de andre faser, hvis 

man opdager, at de valgte ideer ikke er optimale for designet. 

5. Validate er femte og sidste fase, hvor man skal designevaluere produktet. Det kan gøres 

på en række forskellige måder, for eksempel ved at teste designet eller vise designet til 

den valgte målgruppe. Hvis man har et produkt, der fysisk kan testes, er det også her, 

man foretager sig dette. Formålet ved at designevaluere produktet er at man undersøger, 

hvad der fungerer og hvad der ikke gør. Ligesom med fjerde fase, kan udfaldet af denne 

fase være, at man skal tilbage til en af de andre faser, hvis man ud fra 

designevalueringen, finder ud af at noget ikke fungerer optimalt. 

Ved at anvende sprint-metoden kan vi først og fremmest forbedre vores designproces og dermed 

løsningsforslag. Metoden giver dog også mulighed for at dokumentere vejen frem til løsningen, 

og for at argumentere for til- og fravalg. Det er her, at vi kan vise hvordan relevant teori og 

empiri har indgået i vores løsningsforslag, så vi ikke blot designer ud fra vores egne 

forudindtagede forståelse for hvad der kan fungere. Det er vigtigt, da vi ønsker at blive klogere 

på, hvad der skal til for at lave en smart løsning der er bæredygtig.  
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7. Teori 

I dette afsnit vil vi runde de begreber der er relevante for at kunne formidle, analysere og diskutere det 

omfattende problem. Først vil vi komme ind over vores primære teoretiske emne, ’Electricity Consumer 

Behavior model’, hvor der gives et indblik i, og forståelse for, hvordan en el forbrugers adfærd kan 

defineres. Som grundsten i vores semesterbinding, så bruger vi også trinmodellen til at finde frem til den 

information, vi bruger i vores analyse. Dernæst vil vi redegøre for trinmodellen som vi, trin for trin, også 

kommer gennem i vores analyse-afsnit. Efterfølgende kommer vi ind over fænomenet omkring ’rebound-

effekten’, der gør os klogere på hvordan vi undgår at producere noget, der har en modsat effekt af den 

ønskede. Hertil vil vi komme ind over et par eksempler på hvordan en sådan effekt har fundet sted ved 

andre lignende problemstillinger. Til sidst vil vi uddybe forståelsen for hvad nudging egentlig går ud på, så 

vi bedre kan formidle anvendelsen af det, senere i rapporten. 

 

7.1 Electricity Consumer Behavior Model   

Da vi anvender nudging som middel for hvad der skal føre til et lavere elforbrug i privathjem, 

bør vi have et indblik i hvad der ligger til grunde for forskellige typer adfærd ift. elforbrug i 

hjemmet. Det kan vi gøre fra et sociologisk standpunkt, ved at kigge nærmere på ‘Electricity 

Consumer Behavior Modellen’ (ECBM). Modellen definerer el forbrugerens adfærd til dels ved 

at definere to former for adfærd hos forbrugeren; ‘dominant behaviors’ og ‘recessive behaviors’ 

(Wang Y., et al., 2020, s. 39-40). Ved ‘dominant behaviors’ er der tale om udførte aktiviteter der 

forbruger el/energi, altså en form for adfærd der kan måles. ‘Recessive behaviors’ omhandler en 

form for adfærd “that cannot be easily observed directly, such as the way of thinking” (Wang Y., 

et al., 2020, s. 40). Hertil inkluderer modellen fem definerbare komponenter for adfærd; 

‘behavior subject’, ‘behavior environment’, ‘behavior means’, ‘behavior results’ og ‘behavior 

utility’.   

“The above five components have close internal logical relationship: the behavior subject 

(electricity consumer) adopts a certain behavior means (using the electrical appliances or 

equipment) according to its own attribute and the behavior environment (external factors) at that 
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time to generate the behavior result (forming the electricity consumption), and realize the 

highest behavior utility (such as making profit).” (Wang Y., et al., 2020, s. 40-41).  

De fem komponenter for adfærden hos el-forbrugere, og resultatet af denne, danner et overblik af 

den proces der finder sted; fra når man udfører en handling i forbindelse med et elektronisk 

artefakt, til når dataene for anvendelsen bruges til at optimere fremtidigt brug gennem et smart 

system (for at opnå samme ønskede resultat mens forbruget reduceres). Yderligere tager 

modellen højde for ‘aggregated behavior’; adfærd hos forbrugere der kan sættes i kategori med 

andre forbrugere der har en lignende adfærd, og ‘forseeable behavior’; et forudsigeligt skift i 

forbrugerens adfærd (Wang Y., et al., 2020, s. 41).   

Alle disse aspekter af en el forbrugers adfærd er vigtige at tage højde for, når vi vil forsøge at 

ændre den gennem et smart-system. Processen der formes af de fem nævnte komponenter for 

forbrugerens adfærd, gør det muligt for os at se hvor der kan være plads til lidt nudging, og 

hvordan en eventuel ændring i processen kan føre til en ny adfærd eller nye valg hos 

forbrugeren. Derudover vil det også være vigtigt at tage højde for adfærd der kan forudses og 

specielt hvad der fører til ‘trends’ i ens forbrugsmønster. For at danne en dybere forståelse for 

adfærden hos elforbrugere, karakteriserer Wang Y., et.al. ’electricity consumer behavior’ i 8 

punkter: 

1. ’Near-optimality of utility’, hvor der er tale om et tilfælde, hvor brugeren opnår et 

optimeret forbrug af el. Dette opnås gennem anvendelsen af et energistyringssystem, der, 

gennem brugerens behov og adfærd, internt justerer elforbruget til den laveste pris. 

(Wang Y., et al., 2020, s. 45). 

2. ’Initiative’, hvor brugeren tager et initiativ i sit forbrug, i form af at ændre det som 

respons på eksterne forhold (Wang Y., et al., 2020, s. 45). Her kunne et eksempel være, at 

brugeren tænder for vaskemaskinen, mens solen skinner, eller vindmøller i det fjerne 

producerer en masse energi der hellere skal bruges end lagres.  

3. ’Diversity’, hvor der er tale om diversiteten af fx brugerens lokation og hvidevare (Wang 

Y., et al., 2020, s. 45). Dette er betydningsfuldt i forhold til brugerens adfærd, da nogle 

hvidevarer ikke kan forbindes til energistyrings- eller smart systemer, og da det ikke er 
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alle steder at der er mulighed for at tage initiativ som respons på eksterne faktorer 

som ’grønne’ energikilder. 

4. ’Forseeability’, hvor brugerens fremtidige elforbrug, eller ’belastningsprofil’ (elforbrug 

set over tid), kan ’forudses’, baseret på tidligere forbrug. Yderligere kan brugerens 

fremtidige forbrug forudses gennem deres sociale og økonomiske information, og ved at 

sammenligne alle ovenstående informationer med andre brugere (Wang Y., et al., 2020, s. 

46).  

5. ’Uncertainty’, hvor der lægges mærke i det modsatte af el forbrugerens forudsigelige 

forbrug. Uvished i forhold til elforbrug, ligger i det faktum, at en forbrugers adfærd 

pludselig kan ændre sig pga. tilfældige eksterne begivenheder, eller pga. adfærd og 

tendenser hos brugeren der endnu ikke er blevet identificeret. På kort sigt kan der 

forekomme variationer i ECBM, alt efter om det er hverdag eller weekend, og på lang 

sigt i form af ændringer i brugerens livsstil, forbrugsniveau og udskiftning af hvidevare 

til nyere, mere effektive af slagsen (Wang Y., et al., 2020, s. 46). 

6. ’High-dimensional complexity’, hvor der tages højde for kompleksiteten og variationen 

af selve brugerne. Der er ikke to brugere der er fuldstændig ens, og derfor er ECBM en 

model der primært må bygge på komplicerede ’ikke-analytisk’ og ’ikke-lineær’ 

association mellem brugere (Wang Y., et al., 2020, s. 46). 

7. ’Cluster characteristics’, hvor der er tale om karakteristikker hos brugere i klynger, 

altså hvor flere brugere har lignende forbrug, og som derfor kan associeres. (Wang Y., et 

al., 2020, s. 46). 

8. ’Weak observabillity’, hvor der er tale om de faktorer i et energistyrings- eller smart 

system, der ikke kan observeres.  

Tilsammen giver de 8 punkter et indblik i, hvad der er til grunde for forskellige el forbrugeres 

adfærd, hvad man kan observere og hvad der ikke kan observeres. Hertil er disse karakteristikker 

vigtige at tage højde for, når vi analyserer elforbrug i hjemmet, og undrer os over de varierende 

resultater hos forskellige brugere.  
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Når vi nu har defineret adfærden hos forbrugere af el, kan vi nu definere de egenskaber, der står 

til grunde for adfærden. På figur 1 ses en fordeling af el forbrugeres relevante 

egenskaber; ’endogenous attribute’, ’consumption attribute’ og ’preference attribute’.  

 

 Figur 1, Research Framework of ECBM, Wang Y., et al., 2020, s. 53 

Figuren illustrerer yderligere, hvordan der er mange forskellige led, der fører til forskellige typer 

adfærd hos forbrugeren. Det er altså ikke nok blot at kigge på forbrugsmønsteret i et hjem. Det 

ved vi, da vi ikke altid kan forudse, eller regne med, at mønsteret forbliver intakt. Der skal tages 

højde for alle de andre værdier, der kan påvirke forbrugerens adfærd. En forbruger har sine 

endogene egenskaber, der er unikke for dem; alder, køn, arbejde og specifikke hvidevare. De har 

forbrugsegenskaber, der siger noget om forbrugsmønster, og hvilke eksterne faktorer der 

påvirker det. De har præferencer i forhold til hvordan de ønsker at bruge og organisere el. Det at 
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lave en løsning, der har med ændring af elforbrug at gøre i folks hjem, er altså noget der er en 

kompleks proces. Der er ikke en løsning, der kan være en løsning for alle, da der hurtig kan opstå 

konflikt mellem forbrugerens præferencer, forbrug og personlige egenskaber.  

 

7.2 Trinmodellen 

For at kunne få en bedre forståelse for teknologien der omfatter el-systemet i hjemmet, bruger vi 

trinmodellen. Det er vigtigt at pointere, at det ikke bliver set som en metode, men i stedet som en 

teoretisk baggrund for at forstå en teknologi, og til at få inspiration til at danne forskellige 

spørgsmål, når man analyserer den. Trin modellen er delt op i 6 forskellige trin, de kaldes: 1) 

Teknologiske indre mekanismer og processer, 2) Teknologiske Artefakter, 3) Teknologiske 

utilsigtede effekter, 4) Teknologiske systemer, 5) Modeller af Teknologier og 6) Drivkræfter og 

barrierer for udbredelse af teknologier. En ting der er vigtig at huske når man bruger Trin-

modellen er, at man ikke behøver at gøre brug af alle 6 trin når man laver en teknologisk analyse; 

det er vigtigere at afgrænse anvendelsen af modellen til de trin der er mest relevante for 

analysen. Hertil uddybes hvert trins funktion: 

 

Trin 1 – Teknologiske indre mekanismer og processer 

I trin 1 fokuserer man på alle de indre mekanismer og processer, som er i den teknologi man 

analyserer. Man opdeler dem på den måde, at man først kigger på hvor mange forskellige del-

mekanismer der er, hvad de gør, og hvor stor deres betydning er. Efterfølgende gør man det 

samme med teknologiens processer, hvor man deler dem op i forskellige del-processer og får en 

bedre idé om hvad de enkelte dele gør. Når man så er færdig med at forstå de forskellige dele, 

skal man kunne fortælle hvilke forskellige kriterier teknologien skal opfylde, for at det fungerer 

efter hensigten. Med Trin 1 kan vi få en bedre forståelse for hvilke formål el i hjemmet har og 

hvordan de bliver opfyldt. 
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Trin 2 – Teknologiens artefakter 

Definition af artefakter ifølge trinmodellen: 

Artefakter er menneskabte genstande og adskiller sig som sådan fra genstande frembragt 

gennem processer i naturen. Et teknologisk artefakt er et artefakt, som har en teknologisk 

funktion. Teknologi er omformning af natur (stof og energi) under anvendelse af naturlige og 

sociale ressourcer samt information, viden og praktisk erfaring med henblik på at opfylde 

menneskelige behov.  

(Erling Jelsøe – Forelæsning – 04.11.2021) 

Et artefakt har forskellige målinger man kan gøre brug af, herunder: størrelse, vægt, form, farve, 

kemisk sammensætning og andre sanseudtryk. Når man kigger efter andre ting som skal hjælpe 

med at definere et artefakt, hænger det typisk sammen med, at artefaktet har en funktion. Når den 

funktion er en teknisk funktion som medvirker til at danne en transformation, begynder vi at 

kalde artefaktet et teknologisk artefakt. Med Trin 2 kan vi dele de forskellige komponenter i et 

kredsløb op som er i hjemmet og få en forståelse for hvad de gør. 

 

Trin 3 – Teknologiers utilsigtede effekter 

Med al teknologi man udvikler, er der en tilsigtet effekt, som resultat for hvad teknologien skal 

udføre. Men der er næsten altid også en eller flere utilsigtede effekter i medfølge. De forskellige 

utilsigtede effekter kan komme fra forskellige ’steder’ i teknologien, fx de indre mekanismer, 

økonomiske hensyn, design-fejl eller ’forkert’ anvendelse. Når man skal definere en teknologisk 

utilsigtet effekt, kan man karakterisere risiciene ved enten at være ’et uheldigt tilfælde’ eller ’en 

vedvarende effekt’. Man skal også kigge på tidshorisonten af effekten, da effekter kan have 

forekomme i forskellige tidsrammer. Det er vigtigt at huske, at når man prøver at løse et 

problem, kan der forekomme en modstridende utilsigtet effekt. Vi har valgt at undlade dette trin 

da vi ikke mener at der ikke er relevante utilsigtede effekter i forhold til vores problemstilling. 
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Trin 4 – Teknologisk Systemer 

Definition af teknologiske systemer ifølge trinmodellen: 

Teknologisystemer er sammenhængende systemer af teknologiske artefakter, som samlet 

besidder en bestemt funktionalitet, der muliggør omformning af natur med henblik på opfyldelse 

af menneskelige behov.  

(Erling Jelsøe - forelæsning – 09.11.2021) 

Når man kigger på de teknologiske systemer, begynder man at have et makrofokus, i det at 

man ser på alt det omkring selve teknologien som har betydning for den. I et teknologisk 

system er der et Input – Proces – Output. Imellem Input og Proces er der noget fysisk der skal 

ske for at kunne starte processen. For at være sikker på man får den rigtige data ud af en 

systemanalyse, er det vigtigt at få lavet nogle klare afgrænsninger af systemet. 

 

Trin 5 - Modeller af teknologier 

Modeller af teknologier handler om at kunne repræsentere enten et færdigt produkt eller 

forskellige stadier i udviklingen af produktet. Hele formålet med at bruge modeller i en 

teknologisk analyse er at kunne forstå, forklare eller forudsige designet. Modeller findes i 3 

forskellige former visuelle modeller som benyttes til at illustrere, forklare eller undersøge, og er 

typisk lavet i et rumligt aspekt (2D eller 3D). Fysiske modeller bliver lavet i materialer, også for 

at repræsentere et design, og indeholder typisk kun de centrale funktioner og numeriske modeller 

som bliver brugt til at vise kvantitative data af et design. Vi har valgt at undlade inddragelse af 

trin 5 i vores analyse, Da vi ville kunne få den ønskede data uden dette trin. 
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Trin 6 – Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier 

Det endelige trin af trinmodellen har et fokus på, hvad der skubber og holder tilbage i en 

teknologi, før den bliver anvendt af den planlagte målgruppe, og hvornår de begynder at anvende 

den. En typisk illustration af udbredelsen af en teknologi ser således ud, at man har en portion 

forbrugere der accepterer innovationen tidligt, en skarp stigning i take-off perioden og til sidst de 

resterende af målgruppen, som late-adapters. 

Figur 2 (Rogers, 1982) 

Beslutningstagningen for hver forbruger går igennem 5 faser. I fase 1, knowledge, bliver 

informationen for den nye teknologi lagt ud for forbrugeren. Fase 2 er persuasion, hvor man skal 

vinde forbrugeren over til at acceptere teknologien, i fase 3 – decision. Enten bliver teknologien 

adopteret, eller også bliver den afvist. Uanset valget går man derefter igennem fase 4, 

implementation. Herefter vil deres valg fra fase 3 komme til en endelig beslutning i fase 5, 

confirmation, hvor der er 4 forskellige muligheder. Hvis de accepterede teknologien i fase 3, 

fortsætter de med at bruge teknologien – contivoed adoption, eller også stopper de – 
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discontinuance. På den anden front kan de skifte deres mening og blive late adopters, eller 

fortsætte med ikke at bruge teknologien, continued rejection. 

Figur 3 (Rogers, 1982) 

Til vores analyse fokuserer vi primært på elektricitet som en samlet teknologi, og hvordan det 

som socioteknisk system kræver, at alle leddene i systemet bliver påvirket. 
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7.3 Rebound-effekten: Kontraintuitiv effektivisering af elforbrug i hjemmet  

Noget der specielt er interessant at undersøge ved en teknologi, er dens utilsigtede effekter, hvad 

end ’positive’ eller ’negative’. Derfor er det relevant at undersøge hvorvidt der kan være tale om 

tilstedeværelsen for en ’rebound-effekt’ når en teknologi har til formål at effektivisere 

processerne i hjemmet der har med elforbrug at gøre. Der er mange forskellige definitioner for 

rebound-effekten, men den kan beskrives på følgende måde:   

“If a car for instance can drive more kilometres on a litre of gasoline, the fuel costs per 

kilometre fall, and so will the total costs per kilometre. A price decrease normally leads to 

increased consumption. “(Berkhout et al., juni 2000).  

Når det kommer til teknologi der ændrer måden vi interagerer med andre teknologier og rutiner 

til dagligt, er det relevant at undersøge hvorvidt dette kan føre til en adfærd forskellig fra den 

man forsøgte at designe. Her er smart-systemer ikke en undtagelse, da de i høj grad har til formål 

at ændre måden brugeren anvender de teknologier der er forbundet til det. Et simpelt eksempel 

på dette er den måde en kommando-styret smart-enhed kan gøre det muligt at tænde og slukke 

for et apparat, uden at man skal finde fjernbetjeningen eller bevæge sig for at trykke på en 

tænd/sluk knap. Et andet eksempel, der godt nok ikke er relateret til anvendelsen af et smart-

system, findes i en rapport fra SBI, med titlen ‘Forskellen mellem målt og beregnet 

energiforbrug til opvarmning af parcelhuse’. Her har man bl.a. valgt at undersøge en tendens til 

forskelligartet forbrug i hjemmene, i forbindelse med energiforbrug (Gram-Hanssen & Hansen, 

2016). Kort sagt har man set en tendens til højere energiforbrug i de mest energieffektive hjem, 

mens man i de mindst energieffektive hjem har set et lavere forbrug. Denne tendens forklares i 

rapporten gennem en samfundsvidenskabelig analyse, hvor der sættes fokus på ændringer i folks 

adfærd gennem ‘rebound’ og ‘prebound’ effekten (Gram-Hanssen & Hansen, 2016, s. 17). 

Fundene fra rapporten viser en sammenhæng mellem en effektivisering af en teknologi, og en 

stigning i forbrug – altså en rebound-effekt, en utilsigtet effekt der er forskellig fra det 

oprindelige formål.   

Når man kigger på et eksempel som dette, kan man overveje om anvendelsen af et smart-system 

kunne føre til et lignende resultat, hvor elforbruget stiger rettere end det modsatte. 
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7.4 Forståelse for nudging 

Som nævnt i vores metode afsnit, har vi ikke blot valgt at bruge nudging som metode, men også 

valgt at arbejde med den som værende en teori. Nudging i sig selv kan nemlig forstås på 

forskellige måder. Vi har derfor først og fremmest skulle beslutte os for, hvilken tilgang til 

nudging vi vælger at gå med. Med det mener vi, at nudging kan bruges med forskellige typer 

formål og oftest kan benyttes af aktører for blot at kapitalisere andres adfærd mht. til egen gavn. 

Vi har herimod valgt at arbejde med den teori, at nudging er til for menneskets egen interesse i, 

at få hjælp til at træffe de rigtige valg. Thaler og Sunstein forklarer at mennesket er såkaldte 

homo sapiens, som er et begreb, der dækker over det ”virkelige” menneske (Thaler & Sunstein, 

2009). Det virkelige menneske, er et menneske der ikke altid er i stand til at træffe de rigtige valg 

og som består af en række fejl og mangler.  

Et pragteksempel på et tidspunkt hvor mennesket ikke er i stand til at træffe de rigtige valg, er 

når vi kigger på mange menneskers kost og ernæringsvalg. Mange mennesker tager ofte imod 

fristelsen af usund mad, på trods af, at de er klar over, at en usund kost i længden kan føre til en 

række ulemper for deres helbred. Alle mennesker træffer en gang imellem det usunde valg, 

selvom det i praksis ikke er det fornuftige valg. Det er så her, at beslutningsarkitekter, går ind og 

designer nudges, der har til hensigt at skubbe mennesker i retningen af, at tage de fornuftige 

beslutninger, ikke blot for dem selv men også for omverdenen.  

Denne teori om at nudging er til menneskets eget bedste, er altså den teori vi har valgt at arbejde 

med i vores analyse, i forbindelse hvordan vi kan opfordre danske borgere til at formindske deres 

elforbrug. Formålet med vores løsningsforslag ligger nemlig i, at den ændrede adfærd skal være 

til gavn for brugeren selv, og i en vis grad samfundet som helhed.  
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8. Analyse 

I dette afsnit analyserer vi først den proces der former el-systemet i et almindeligt hjem. Det gør vi 

gennem trinmodellen, hvor vi gennemgår de trin der er mest relevante for projektet. Efterfølgende 

anvender vi DPSIR-metoden, for at klargøre hvilken miljømæssige effekt et reduceret elforbrug i hjemmet 

kan føre til. 

 

8.1 Trinmodellen 

Vi vil nu ved hjælp af trin modellen se nærmere på hvordan selve el-kredsløbet i hjemmet fungere, få en 

bedre forståelse for hvilke teknologiske artefakter der er behov for. Yderligere vil vi også få en bedre 

forståelse for hvordan strøm bliver produceret og transporteret til de forskellige hjem. 

8.1.1 Trin 1 – El-systemet i hjemmets indre mekanismer og processer 

I dette trin vil vi se nærmere på de indre mekanismer og processer der er i el-systemet i hjemmet. 

Formået med et el-system i hjemmet, er at kunne tilbyde borgeren sikkert el til forbrug. Når vi 

dykker ned i hvordan det formål opfyldes, er vi nødt til at se hvilke kriterier det skal have, samt 

hvilke slags processer der er. Når det kommer til el-systemet i hjemmet, er det vigtigste kriterie 

sikkerheden. Vi vil derfor med trin 1 af trinmodellen få en forståelse for hvordan et kredsløb ser 

ud, samt hvordan den opnår den sikkerhed vi kender i dag. 

Før vi dykker ned i de forskellige processer, danner vi os en overordnet forståelse af et el-system. 

Strømmen bliver sendt ud til de forskellige husstande ved hjælp af kabler der løber under jorden. 

Fra jorden bliver strømmen hentet ind til en elboks som danner starten for el-systemet i hjemmet. 

Fra elboksen kommer der en masse kabler, som løber rundt i hjemmet. Den type strøm kaldes for 

vekselstrøm, og er forbundet til forskellige kontakter som gør det muligt for borgeren at gøre 

brug af strømmen. Udover de kabler som transporter strømmen rundt i boligen fra elboksen, er 

der et ekstra kredsløb som følger kablerne der transporterer strømmen rundt. Det kaldes et 

jordsystem, som sørger for at hele kredsløbet med strøm er sikkert for borgeren at bruge. 
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Hvordan dette ser ud, kan ses på figur 4. Det er den del vi vil undersøge nærmere, for at se 

hvordan kredsløbet opnår det sikkerhedsniveau som er ønsket (se figur 4). 

 

Figur 4 (Bergmann et al., 2009, s. 27) 

Når vi ser på kriteriet om sikkerhed i kredsløbet, så kigger vi på den proces som i el-systemet der 

har dette som hovedformål. Processen kaldes for et jordsystem og der tilbydes forskellige 

jordsystemer, TT, TN og IT. Vi vil fokusere på TT-systemet, da det er det system som primært 

bliver brugt i husholdninger i Danmark. I dette system er der 2 delprocesser. En oversigt af 

hvordan et TT-system ser ud kan ses på figur 5. 
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Figur 5 (elbogen, n.d.) 

TT-Systemets 2 delprocesser 

Delproces 1 

Der bliver gjort brug af et jordspyd og en jordleder, der sidder i jorden, som er koblet til elboksen 

ved hjælp af nogle beskyttelsesledere. I elboksen er der en jordleder som er koblet til systemets 

nulpunkt og som overvåger kredsløbet i hjemmet. Hvis der registreres en fejl i systemet, sendes 

strømmen til systemets nulpunkt og der forsøges at lukke ned for strømmen i boligen. 

Delproces 2 

Den modstand der kommer fra jorden igennem jordspydet, er for høj til at kunne udkoble 

kredsløbet. Derfor bliver der installeret en fejlstrømsafbryder (RCD) som konstant måler, om der 

er en afvigelse i kredsløbet, og kobler systemet fra hvis udløserstrømmen gå over 30mA (hvilket 

er et krav for boliger i Danmark). 

Der er koblet et system til kredsløbet som har en nulstillings funktion, der konstant overvåger om 

der er nogle uregelmæssige udslag i målingerne og på denne måde opfylder formålet om 

sikkerheden ved strøm i hjemmet. 
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8.1.2 Trin 2 – Teknologiske Artefakter 

I dette afsnit vil vi kigge nærmere på hvilke teknologiske artefakter, der skal til for at kunne have 

et kredsløb i hjemmet. Overordnet er der i hjemmet en målertavle, det er den som oftest bliver 

kaldt for en el-boks. I den sidder der forskellige komponenter som gør det muligt at have strøm i 

hjemmet. Målertavlen indeholder 1. en elmåler, 2. en strømafbryder og 3. nogle sikringer. Det er 

de 3 komponenter vi vil kigge nærmere på, så der kan dannes en bedre forståelse for hvordan el-

systemet i hjemmet fungerer. 

1.     Elmåleren 

En elmåler kan findes i mange forskellige former, men har altid den samme funktion. Der sidder 

en måler som hele tiden tæller den effekt (kilowatt=kW) som går igennem hjemmet. Her er der et 

display typisk i midten af måleren som fremviser det antal kWh(kilowatt-timer) der er blevet 

brugt. Yderligere sidder der to lamper på måleren. Den ene lyser rødt når strømmen er blevet 

afbrudt og begynder at blinke rødt, når brugeren må sætte strømmen til igen. Den anden lampe 

blinker gult og viser at der bliver brugt strøm i hjemmet. 

2.     Sikringer 

Sikringerne sidder altid i en gruppetavle. En gruppetavle er der hvor man sætter forskellige 

ledninger til, som er koblet sammen med forskellige stikkontakter og apparater i hjemmet, som 

så grupperes i gruppetavlen. Der findes to forskellige sikringer i gruppetavlen, den ene kaldes 

smeltesikringer og den anden kaldes for automatsikringer. 

Smeltesikringen er en komponent der sidder imellem selve elboksen og ledningerne i væggen. 

Den beskytter dem mod overbelastning. Sikringerne kommer i forskellige ampere størrelser: 2, 4, 

6, 10, 13, 16. Det betyder hvor mange ampere sikringen kan klare der går igennem den. Der 

vurderes derfor hvilket slags apparat der skal løbe igennem sikringen, og så sættes der den 

ampere størrelse som der er brug for. Eksempelvis skal store el-apparater som komfur, 

vaskemaskine eller ovn bruge størrelse 16 ampere for at kunne køre. Hvis der sker en fejl i 

strømmen, smelter sikring og slår systemet fra. På den måde sørger den for, at hverken elboksen 

eller ledningerne får nogen skade. Hvis sikringen smelter, skal den udskiftes. 
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Kigger vi på automatsikringerne gør de præcis det samme som smeltesikringer i det at den 

beskytter elboksen og ledningerne. Men smeltesikringerne smelter når der sker en fejl, hvor 

automatsikringerne altså slår systemet fra før selve sikringen smelter, og der er derfor ikke brug 

for at skulle udskifte sikringerne. Desuden bliver smeltesikringer defineret med ampere tal, som 

vi nævnte tidligere mellem ampere 2 til 16, hvor automatsikringerne bliver defineret med 

bogstaver A, B, C og D. Det er typisk automatsikring B som sidder i husholdninger (elviden, 

n.d.-b). 

3.     HPFI Fejlstrømafbryder 

Fejlstrømafbryderen har vi allerede været en del inde over i trin 1, så her opsummerer vi blot 

dens funktioner. Den er der for at sikre borgeren mod stød. Al den strøm som er i kredsløbet, går 

igennem den, og den måler konstant om den mængde strøm der bliver sendt ind i hjemmet, er 

den samme som der bliver sendt ud. Hvis der sker en fejl i kredsløbet, tager det før nævnte 

jordsystem over. Fejlstrømafbryderen opfanger de udsving i målingerne der sker og slår alt el i 

hjemmet fra. (elviden, n.d.-c) 

 

8.1.3 Trin 4 – Teknologiske systemer 

Nu hvor vi ved mere om hvordan selve kredsløbet i hjemmet fungerer, vil vi begynde at se 

nærmere på hvordan selve el-infrastrukturen i Danmark fungerer, da det kan give os en bedre 

forståelse for hvilke faktorer der har indflydelse på elforbruget i hjemmet. I Danmark bliver der 

produceret strøm i form af kul, naturgas, vindmøller, biobrændsel og solceller, yderligere bliver 

der også importeret strøm fra andre lande. Måden El bliver produceret og transporteret rundt i 

landet kaldes for et el-net som kan deles op i el-produktionen, transmissionsnet og 

distributionsnet. 

El-produktionen 

I Danmark bliver elektriciteten produceret via kul, olie, naturgas, affald, biomasser, solceller, 

vandkraft og vindkraft. Ved hjælp af figur 6, kan vi få dannet os et bedre overblik af hvordan 

forbruget i Danmark ser ud, og hvordan det forbrug bliver forbrug/behov bliver tilfredsstillet. 
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Figur 6 (energinet, n.d.) 

Når man kigger nærmere på grafen, er der især 3 ting som vi ønsker at fremhæve. Hvis vi starter 

med at kigge på årstallene fra figuren, kan vi reflektere over det første punkt, og forstå den 

indsats inde for udvikling og anvendelse af grøn energi der har været i løbet af de seneste årtier. 

Man kan altså se, at forbruget går mod en grønnere retning, da vi kan se at forbruget af kul og 

olie er faldet, og der indtil 2019 er intet brug af olie sammenlignet med 1994 hvor der stadig blev 

brugt noget. Derudover er brugen af vindenergi steget markant, hvor den især i 2013 viser på 

figuren hvordan produktionen af el fordelt på brændsler så ud. Yderligere blev der i 2013 også 

introduceret solcelleenergi, hvortil biomassen steg og naturgassen faldt. 

 

Til det andet punkt er der brug for at fremhæve at elforbruget, på trods af de mindre udsving, 

har stadig kunne ligge på omkring de samme tal. Det er derfor relevant at undersøge og 

understrege at på trods af vi kigger helt tilbage på elproduktionen i 1994, og vi i dag er blevet 

grønnere og vi får nyere teknologi hele tiden, har forbruget i 2019 ikke rigtig ændret sig. 
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Til det tredje punkt, som også er det sidste punkt vi skal uddybe, er det vigtigt at fremhæve 

hvordan elproduktionen er faldet det sidste år i grafen. Derfor har det resulteret i, at der har været 

større behov for at importere el fra andre lande. Dette er en faktor, der er vigtigt at huske, da det 

kan have større økonomiske konsekvenser for borgerne når landet pludselig skal ud og investere 

i at købe strøm frem for selv at producere det. 

Transmissionsnet og Distributionsnet 

Måden elektriciteten bliver transporteret rundt kan deles op i to faser/net; 

Den først del hedder transmissionsnet og er ejet af Energinet. Det er den fase som sørger for, at 

efter strømmen er blevet produceret, kan den blive transporteret videre til distributionsnettet. 

Transmissionsnettet kan derfor være med til at transporter alt el som er over 100(kV – kilovolt). 

 

Derimod er distributionsnettet den del hvor alle elselskaberne modtager strømmen fra Energinet, 

og kan derefter sende strømmen med en maksimal kapacitet på under 100(kV- kilovolt) ud til 

forbrugeren. Hvis vi vælger at bruge energiselskabet ’Velkommen’ som eksempel for at beskrive 

netop de faser vi har med at gøre i forbindelse med hvordan transporteringen af strøm virker, kan 

vi bruge følgende eksempel fra deres hjemmeside: 

”Transmissionsnet kan ses som motorvejen, der har kapaciteten til at transportere store 

mængder strøm rundt i landet” (velkommen.dk, n.d.). 

”Distributionsnet er ligesom landeveje og stikveje, som kan transportere mindre mængder af 

strøm rundt til boliger” (velkommen.dk, n.d.). 

Vi har dog brug for at huske at uddybe, at når det kommer til boliger som modtager strømmen, så 

kan man ikke filtrere strømmen, så boligen selv kan vælge hvilken del af strøm der skal bruges. 

Det vil sige, at man ikke selv kan vælge om man fx specifikt vil bruge vindkraft og fravælge 

atomkraft. Grunden til det er, at strømmen lige meget hvordan den er produceret, stadig vil have 

den fysiske form og derfor bliver blandet sammen når det bliver sendt til resten af elnettet. 
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8.1.4 Trin 6 – Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier 

I dette trin kigger vi på hvordan nye udviklinger af forbrug og produktionen af elektricitet 

påvirkes, både positivt såvel som negativt. Eftersom elektricitet er et fundament i vores livsstil, 

vil der til ethvert forslag for ændringer være både dem som støtter op omkring dem, men endnu 

vigtigere, dem som er imod det.  

Vores personlige forbrug af elektricitet kan være meget subjektiv/personlig, i det at det 

omhandler privat økonomi og på samme tid samfundsmæssige klimastillinger. Der er derfor 

dem, som forsøger så vidt muligt at forbruge minimalt for at spare på pengene, og dem som 

vælger at forbruge mindre for at hjælpe miljøet, samt andre målgrupper, der både direkte og 

indirekte skubber teknologien i en miljøbevidst retning, og dermed allerede følger vores 

problemformulering, da de spilder mindre elektricitet. Dette er de forbrugere, som i vores 

ECBM-teori (Electronic Consumer Behavior Model), er dem der har et højt initiativ. En modsat 

effekt til dette kunne ske i form af rebound-effekten, når vi kommer til det punkt, hvor vores 

elektricitet er billigere, som kunne medfølge, at forbrugerne ender med at bruge mere elektricitet, 

end der måske ellers havde været brug for. I dette tilfælde kunne det f.eks. være, at man kører 

sine hvidevarer oftere, da man ved at de forbruger mindre per vask. 

Når vi kigger på forbrug af elektricitet, er vi nødt til at se det fra et bredere perspektiv, som vi har 

detaljeret i trin 4 – med inklusionen af, hvor vores elektricitet kommer fra. Dette er grundet, at 

elektricitet er et essentielt element i vores hverdag, da det giver os adgang til en hel række af 

livsnødvendigheder, som f.eks. moderne madlavning, som gør at elektricitet bliver set på et 

socioteknisk system niveau. Derfor, når et af vores led i systemet bliver ændret, så ændrer vi 

også på resten af systemet. 

I Danmark bruger vi en variabel pris på elektriciteten, som bliver planlagt en dag forude på det 

Europæiske day-ahead marked. Dette er for at planlægge energiproduktionen til hver time af 

dagen, ud fra forventninger af, hvor meget udbud der kommer til at være på elektricitet per time 

(Capion & Larsen, 2017). Dette skaber derved en af vores første barrierer, som vi skal 

overkomme med vores løsning, hvis vi har tænkt os at balancere forbruget af strøm hen over 

dagen, som blandt andet er noget som ’Smart Grid’ har til formål. Day-ahead markedet spiller op 
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af, at man kigger på de vaner forbrugerne har, deres forseeability, og tilføjer deres uncertainty 

ovenpå, således at vi har lidt højere til loftet, i tilfælde af, at vi skulle have behov for det.  

Produktionen af elektricitet kommer fra de klimamæssigt billigste kilder først, hvilket i 

nuværende situation er sol og vind produktion. Denne form for elektricitet er billig for både 

klimaet men også forbrugeren, da der ikke er behov for direkte ressource kilde, for at 

produktionen går i gang, som der er med kul i et kraftværk. Sol og vind har dog den fejl, at der 

ikke er en særlig høj volumen af elektricitet produceret, så det er ikke nok til at dække forbruget 

alene. 

Næste trin til at fylde vores forbrug er derefter atomkraft. I Danmark er det en elektricitetskilde 

som vi importerer ind fra udlandet, da man valgte at fokusere på sol og vind frem for at bygge 

atomkraftværker i Danmark. De følgende trin er derefter kraftvarme, kulkraftværker og til sidst 

gaskraftværker. 

Et eksempel fra Capion og Larsen (2017) side 17 fremviser denne opstilling, visualiseret med 

både en variabel elpris og volumen per elektricitet produktion. Bemærk at de begge er opdigtede 

tal, og ikke en hel præcis fremvisning af vores nuværende energiforsyning, men det afspejler 

nogenlunde fordelingen. 

 

Figur 7 (fra venstre til højre; sol og vind – atomkraft – kraftvarme – kulkraft – gaskraft) 
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Den samme model bliver herefter fremvist, hvordan den påvirkes, når vores forbrug ændres (se 

figur 8). 

 

Figur 8 [Højt forbrug som presser produktionen op i at bruge gaskraft, med en stigning i 

elprisen] 

Her er forbruget højere end i den originale model, som gør at vi er nødsaget til at bruge gaskraft 

til en dyrere pris for elektriciteten. Samme princip kan dertil forekomme, hvis vi i de stille timer 

om dagen potentielt kunne klare os med kun de billige produktioner af elektricitet, blev ændret til 

at vi blev skubbet for højt oppe i forbrug, ved at balancere noget af vores forbrug om aftenen til 

om dagen i stedet. Dette ville dermed også øge prisen for elektricitet, i de lave forbrugstimer, 

men til gengæld forhåbentlig reducere prisen under de høje forbrugstimer. 

Vi sigter i denne opstilling, at vi inspirerer forbrugerne til at forbruge mindre under de høje 

forbrugstimer, således at vi kan undvære at bruge så meget kul- og gaskraft som muligt, og i 

stedet holde det balanceret nede i de første 3 kategorier. En af metoderne for at gøre dette, som 

allerede er sat i spil, er at vi forøger vores forsyning af vores sol og vind elektricitet. Med en 

højere volumen kan vi altså forsyne forbrugerne, uden at skulle kompensere med forfærdeligt 

meget mere. 



Sami Storm Jensen Bahi Gruppenr.: S2224791996 Roskilde Universitet 

Mikkel Linnemand Petersen HumTek 2. Semesteropgave 

Nicoline Olling Milbæk 

Phillip Jensen 1/6/2022 

 

Side 39/67 

 

 

Figur 9 [Forhøjet produktion af sol og vind, til at skabe en større kapacitet før der er behov for 

kulkraft] 

Denne strategi har længe været en del af planen, for at vi kan slippe for kul- og gaskraftværker. 

Danmark har i sammenspil med Tyskland, Holland og Belgien lavet en aftale om at tidoble 

volumen af havvind i Nordsøen, således at vi producerer 150 gigawatt i 2050. (Denmark, 2022) 

8.2 DPSIR: Elforbrugets miljømæssige betydning 

For at vi kunne danne os en omfattende forståelse for hvor vigtigt det er at danskerne 

formindsker deres elforbrug, har vi valgt at bruge DPSIR metoden som del af vores analyse. Vi 

har derfor undersøgt hvert punkt, som er beskrevet i metodeafsnittet.  

I det første punkt (Driving Forces) overvejer vi hvilke samfundsmæssige aktiviteter, der 

påvirker elforbrugets miljøbelastning. Her stod det klart for os at det er selve husholdningernes 

private aktiviteter, når de interagerer med deres elektriske apparater. Med det mener vi, hvor høj 

en grad, elforbruget benyttes. En undersøgelse foretaget af Energifyn, viser at hele 25 % af 

danskerne, ikke sparer på deres elforbrug i nogen som helst grad. Herudover viser undersøgelsen 

at, af de 75% af de danskere der sparer på deres elforbrug, er der flere af dem, der blot ofte 

foretager sig energibesparelser (Energi Fyn, 2020). Altså at det ikke er en vedvarende aktivitet. 

Yderligere viser energistyrelsens energistatistikker fra 2020, at elforbruget i de danske 

husholdninger, steg 0,7 % end fra året før (Energistyrelsen, 2021). Dette viser altså, at på trods af 

den konstante og voksende eksponering vi får i forhold til hvad højt energiforbrug gør for 
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miljøet, så falder elforbruget altså ikke i de danske hjem. Samme energistatisik viser, at 

husholdningernes energiforbrug udgør hele 32,7 % af alt energiforbrug i Danmark 

(Energistyrelsen, 2021). Derfor viser vores analyse, at det i høj grad er danskernes høje og 

stigende elforbrug, der er det samfundsmæssige præg på miljøbelastningerne, der kommer som 

følge af elforbruget.   

I det andet punkt (Pressures) undersøger vi hvilke miljømæssige aktiviteter, der har en 

indflydelse på elforbrugets miljøbelastninger. Her har vi valgt at kigge nærmere på hvad 

elforbruget helt konkret har af effekt på co2 udledningen i luften. Her er det rigtigt interessant at 

undersøge hvor meget ét kilowatt udleder af co2. Her oplyses det af dansk energi, at et enkelt 

kilowatt udleder et sted mellem 70-350 gram co2 i luften (Capion & Larsen, 2017, s. 4). 

Gennemsnitligt bruger én dansker 1600 kilowatt pr år, blot i deres hjem, hvilket udleder 112000 

kilo co2 i luften, hvis vi antager, at det blot udleder minimummet på 70 gram co2 (Nielsen, n.d.). 

Det siger altså meget om, hvor stort et miljømæssigt præg det danske elforbrug i hjemmet 

udleder hver eneste år. Samtidig er det vigtigt at notere, at hvis elforbruget ovenikøbet stiger med 

årene, så udledes der endnu mere co2. Så grundet denne data, er det den grundlæggende 

miljømæssige aktivitet, vi har valgt at analysere her i andet punkt. 

I det tredje punkt (States) overvejer vi hvilke biologiske og fysiske faktorer, der har indflydelse 

på teknologien og hvordan teknologien bliver brugt. Her nævnte vi i vores metodeafsnit, at det 

gav bedst mening at undersøge danskernes elforbrug kontra andre landes elforbrug. Derfor valgte 

vi at undersøge, om danskernes elforbrug lå højt eller lavt, i forhold til andre lande. Her valgte vi 

at tage udgangspunkt i data udarbejdet af world population review, der har lavet en model af 

verdenen, hvori man kan se at jo mere intens den røde farve, landet har, jo større er deres 

elforbrug pr person (se figur 10). Grunden til vi valgte at arbejde med denne data, var netop at 

det måles op i pr person, og ikke alt elforbrug som helhed. Det valgte vi da vores data bliver 

mere ukonkret, idet Danmark er et land med få indbyggere og kan derfor slet ikke sammenlignes 

med lande som Kina for eksempel.  

Kortet viser at Danmark ligger meget gennemsnitligt med elforbrug pr person, når vi kigger på 

de Europæiske lande. Faktisk ligger vi lidt lavt, hvis vi kigger på resten af Skandinavien. Vi kan 
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nemlig se, at Danmark beregnes til at bruge 5400 kilowatt samlet set pr år (se figur 10). Denne 

data inddrager alt form for energiforbrug, f.eks. transport, arbejdskraft m.m, hvilket altså er 

hvorfor, vores data er meget højere end hvad vi blot bruger i hjemmet. Men vi kan så se at Norge 

er helt oppe på 23000 kilowatt pr person i 2022 og Sverige er på 13000 kilowatt pr person. Så 

som sagt, ligger Danmark faktisk lavt i forhold til vores nordiske naboer. Hvis vi derimod kigger 

på de Afrikanske lande, kan vi se at de ligger langt lavere end de europæiske. Det kan for 

eksempel være fordi, at der er varmere temperaturer end i Europa, og der derfor ikke er behov 

for så stort et energiforbrug til at varme hjem og huse op.  

Altså mener vi at der godt kan være en sammenhæng mellem hvilket land der er tale om, når 

man kigger på elforbruget.  

 

Figur 10 [Elforbrug pr indbygger på verdensplan] 
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I det fjerde punkt (Impact) undersøger vi hvorvidt andet punkt vedrørende de miljømæssige 

aktiviteter, går ind og har indflydelse på vores levevilkår. Da vores fokuspunkt i andet punkt var 

at undersøge co2 udledningen som følge af elforbruget, er det derfor at vores analyse, vil tage 

udgangspunkt i hvorvidt et højt co2 udledning har indflydelse på danskernes levevilkår. Et af de 

helt centrale problematikker vi kan sættes i, er ekstreme klimaforandringer i fremtiden. Disse 

klimaforandringer kan resultere i forhøjet temperaturer samt oversvømmelser som følge af 

havvandsstigninger. De forhøjede temperaturer kan blandt andet resultere i, at landbruget og 

produktion af visse fødevare ikke kan lade sig gøre. Dette kunne føre til madunderskud, i et land 

som Danmark hvor vi har mange råvarer direkte fra dansk landbrug.   

Hvis vi derimod kigger på en stor konsekvens mange lange lider af lige nu, er det 

luftforureningens effekt på vores helbred. Selvom det sker for de færreste, kan luftforureningen i 

værste fald lede til kræft, ifølge miljøstyrelsen (Sjøgren, 2019). Konsekvenser der forekommer 

oftere, er vejrtrækningsbesvær samt negativ påvirkning for både vores blodkredsløb og vores 

celler. Så et forhøjet co2 udledning i den danske luft har og kan have stor indflydelse på vores 

levevilkår i dag og ud i fremtiden.  

I det femte og sidste punkt (Responses) overvejer vi hvordan man kan have en indflydelse på 

danskeres elforbrug, som reaktion af vores analyse for et forhøjet co2 udledning, samt vores 

analyse af et højt elforbrug. Vores første hypotese til, hvordan vi kan have en indflydelse på de 

danske private elforbrug, er ved at sørge for at danskere i høj grad er oplyst i forhold til de 

konsekvenser der findes. Der findes utallige informationer om hvor katastrofale konsekvenser 

det kan have, at vi har en forhøjet co2 udledning, men det er sjældent at vi konfronteres direkte 

med det. Det vil altså sige, at vi mener det er nemt at undgå disse informationer, hvis det ikke er 

noget man selv aktivt leder efter. Vi mener helt klart at dette kunne være en af mulighederne for, 

hvordan vi kan få danskere til at reagere på konsekvenserne. Ved at gøre dette, kunne man i høj 

grad håbe på at danskere ville gøre deres, for at forhindre en dyster fremtid, ved blandt andet at 

formindske deres elforbrug i hjemmet.  

Hvis vores første hypotese ikke burde tiltale alle danskere, kunne man også kigge på den aktuelle 

situation vi har haft her i vinteren 2022, hvor elpriserne steg på kraftigt vis. Dette resulterede i, at 
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mange danskere justerede meget på deres elforbrug, i håb om at få en lavere elregning. Da vi 

kiggede på denne situation, var det klart for os, at dette var en meget bestemmende faktor, for 

hvordan man kan have indflydelse på danskeres elforbrug. Derfor mener vi at en anden måde vi 

kan få danskere til at formindske deres elforbrug, er ved at sørge for at elpriserne er højere i 

fremtiden. Samtidig kan man sætte priserne ned på grøn energi og på den måde håbe på, at flere 

danskere skifter over i denne retning.  

Vores tredje og sidste hypotese vi har sat op som følge af DPSIR, er naturligvis nudging. Da vi i 

samme afsnit her i analysen vil gå i dybden med vores brug af adfærdsdesign og nudging som 

metode samt nudging som teori, vil vi først der gennemgå en dybdegående analyse af hvorfor 

adfærdsdesign og nudging er et godt valg.  

Altså er DPSIR en rigtig god metode til at gennemgå hvorfor danskeres elforbrug ser ud som det 

gør samt hvilke konsekvenser det har for miljøet og samfundet. Vi har valgt at bruge denne 

metode, da vi mente at en dybdegående analyse af DPSIR kan oplyse læseren om, hvorfor vi har 

valgt at arbejde med lige netop denne problemstilling. 
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9. Løsningsforslag 

I dette afsnit præsenterer vi vores løsningsforslag. Løsningen tager form i en mockup af et app-layout, 

hvor formålet ved dets funktioner forklares dybdegående. I det efterfølgende underafsnit vil vi redegøre 

for selve designprocessen, der har ført til den endelige formgivning af vores løsningsforslag.  

 

9.1 App-løsning 

Vi har valgt at udarbejde et mockup af en app, da det tidligt i projektet virkede oplagt, i det at vi 

læste mere ind i SmartGrid og lignende. Her blev det i stigende grad tydeligt, at de løsninger 

ikke er kompatible med ældre hvidevarer, som kræver et analogt input, for at starte eller fortsætte 

et program (fx ift. vaskemaskiner). Vi har derfor tænkt os at udvikle noget der kan fylde 

tomrummet imellem hvad vi har nu – i form af eksisterende apps som ’Watts’, der kan finde dit 

elforbrug igennem NemID og vise dig nuværende timepriser for elektricitet, frem til, hvad vi 

anser som den fremtidige løsning – i form af SmartGrid, der kan balancere elforbruget igennem 

hele netværket automatisk. 

En udfordring her er at lave noget nyt, der ikke allerede findes på et ellers meget populært 

marked. For at have et mere konkret udgangspunkt, har vi valgt at tage udgangspunkt i Watts 

appen (Watts A/S, n.d.), og bygge videre på deres principper for deres app. Watts har et bibliotek 

af funktioner til deres app, som alle går ud på at påvirke adfærden på deres forbrugere, ved at 

fremvise dem deres relevante forbrugsvaner. 

Deres officielle liste af funktioner består af en overordnet forbrugsoversigt, til at udregne et 

forventet forbrug af elektricitet for husstanden, og fortælle dig, om du er over eller under dit 

forbrug. Udregningen af dit forbrug tager bl.a. dit aktuelle forbrug i overvejelse, men også 

vejrpåvirkninger. Denne udregning bliver lavet igennem machine learning, hvor appen fordrer 

den forbrugerens data, for så at komme frem til et forventet forbrug. Problematikken bag dette, er 

at machine learning i sig selv, kræver så meget data som overhovedet muligt, for at komme med 

præcise udregninger. I et scenario, hvor en forbruger har brugt appen i 2 år, og derfor har en 

masse data for deres forbrugsvaner sammenlignet med vejrpåvirkninger, går ud og skifter deres 
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vaskemaskine ud, til en anden vaskemaskine der er mere effektiv per vask. Til at starte med, vil 

appen tro, at forbrugeren blot er blevet endnu bedre til at vedligeholde sit forbrug, og fremvise, 

at de stadig kan bruge mere før de rammer deres forventet forbrug, men i realiteten er den 

besparelse på elektricitet, kun fra vaskemaskinen, da resten af deres vaner er de samme. 

Forbrugsoversigten vil derefter falde i et par kvartaler, indtil den stemmer overens igen, men hvis 

den ikke justere hurtigt nok, kan det negativt påvirke forbrugeren, til at øge deres forbrug med 

andre apparater, end de gjorde før skiftet af vaskemaskinen, detaljeret i vores rebound-effekt. 

Beskedservice og budget er to andre funktioner, som går lidt hånd i hånd med forbrugsoversigt. 

Beskedservice er til for at sende notifikationer om dit forbrug og budget. Budget-notifikationer 

har en lignende funktion med det af en forbrugsoversigt, i det at det bruger machine learning til 

at forudse dit budget, som igen har samme indbyggede fejl, i at en ændring i husstanden ikke 

bliver taget med i beregningen. Altså vil det se ud som en negativ eller positiv ændring, indtil 

den efter noget tid bliver gennemsnitlig igen. 

Timepriser er en af de funktioner, som vi især synes er vigtig at inkorporere. Det eneste som den 

reelt set gør, er at den tager den data fra ’day-ahead’ markedet for elektriciteten, som tidligere 

introduceret i trin 6 af vores analyse, og fremviser den på en brugervenlig måde, så den er let og 

overskuelig for forbrugeren. Kombineret med deres fremvisning af den aktuelle produktion til 

den aktuelle efterspørgsel, har dem med en dybere interesse for de tekniske elementer mulighed 

for at kunne udforske dette. 

Vores primære tilføjelse til deres bibliotek af funktioner, kommer i formen af effektiviteten af 

hvidevarer. Når man åbner appen for første gang, vil man blive bedt om at logge ind med 

NemID/MitID, se figur 11, for at vi kan tilgå deres forbrug af elektricitet, leverandør af 

elektricitet og andre relevante informationer, der ville kunne blive brugt. Efterfølgende, vil man 

få muligheden, for at registrere sine hvidevarer, se figur 12 – dette er kritisk at det er så nemt 

som overhovedet muligt, for ellers vil dette trin blive passeret, og selve målet med appen fjernet. 

Vi har dertil tænkt, at man går igennem en serie af filtre, for at finde den specifikke model, som 

man har. Først vælger man, hvilken type hvidevarer (vaskemaskine, tørretumbler, m.m.), 

hvorefter man så vælger producent, og til sidst model navn, se figur 13 og 14. Herefter burde 
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man kun have en lille håndfuld valgmuligheder, hvis ikke kun en enkelt. Layoutet ville være 

baseret lidt på en indkøbsliste, se figur 15, hvor du vælger ud fra en liste af 10 forskellige 

hvidevarer eller produkter, og først derefter fylder du informationen ind for, hvilken model osv., 

og når man så har tilføjet den, ryger man tilbage til at man kan vælge en anden type at tilføje, 

indtil man til sidst går videre. 

 

   Figur 11            Figur 12 
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Figur 13                                Figur 14 
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Figur 15 

Vores app løsning er designet på hjemmesiden uizard, og kan prøves på følgende link: 

https://app.uizard.io/p/28a06125 

Disse 2 trin er de eneste informationer, vi ville have brug til at starte ud, men man ville altid 

kunne gå tilbage, og ændre i sine oplysninger. Appen ville herfra kunne fremvise de samme 

informationer som tilsvarende apps, men med den nye funktion at vi kan måle den præcise 

effektivitet af hvidevarerne i husstanden. Hvis den effektivitet falder under en vis mængde, kan 

appen herefter foreslå, hvilken nyere model man ville kunne skifte den ud med, hvor meget den 

koster, og hvor længe det ville tage, før den har betalt for sig selv i form af at have brugt mindre 

elektricitet, end den tidligere model. 

https://app.uizard.io/p/28a06125
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Dette skaber dog to primære problemstillinger. Hvordan bliver prisen for nye hvidevarer sat? I 

Danmark er det velkendt at der altid er rabatter at spare på hvidevarer specielt, så det ville være 

problematisk at skaffe en præcis pris på hvidevarerne. Et partnerskab med en butik eller 

leverandør ville hertil kunne overvejes, så man kan aftale en kampagnepris for at følge appens 

forslag. 

Det andet problem er, om forbrugeren vil se negativt på appen for at den forsøger at sælge dig 

dyre nye hvidevarer, så der er en vis balance der skal tages. Det skal være noget der ikke er helt 

fremme i ansigtet på forbrugeren, men tydeligt nok til at de får plantet idéen. 

9.1.1 Nudging som designløsning 

Da vi ønsker at vores appløsning skal være et skridt tættere på et Danmark, med et lavere 

elforbrug i de private hjem, var det vigtigt for os at undersøge hvordan dette bedst muligt skulle 

lykkes. Her stod det hurtigt klart for os at det vigtigste er at få danskere til at få glæde af appen 

og have lyst til at reducere deres elforbrug. Men hvordan opfordrer man bedst andre mennesker 

til at reducere deres elforbrug? I vores appløsning har vi derfor valgt at arbejde med nogle af 

appen Watts egenskaber, hvori der introduceres et bestemt elforbrug til brugerens husholdning. 

Dette elforbrug viser hvordan det gerne bør se ud, for at være miljømæssigt forsvarligt mens det 

samtidig tager hensyn til din husholdnings behov for el. Her vil appen vise, hvorvidt din 

husholdning ligger over eller under dette elforbrug. Denne egenskab mener vi i høj grad kan 

motivere danskerne til at opnå ”målet” som er det ideelle elforbrug. Ved at vise dem at de ligger 

over dette elforbrug, kan det håbes at det giver dem et skub mod målet. Vi håber også at det 

endda kan motivere danskerne til at ønske at ligge under det gennemsnitlige elforbrug, blot for at 

kunne opnå et endnu mere klimavenligt elforbrug. Ved at arbejde med denne tilgang til at nudge 

danskerne mod et mål, gør vi det klart at der er tale om et mål, som bør være i deres helt egen 

interesse. Det ideelle elforbrug vil være skræddersyet til den husholdning brugeren selv bor i. På 

den måde tilbyder vi vores bud på, hvordan der netop i denne husholdning, kan spares penge på 

elforbruget. Det er altså vores måde at skubbe brugerne i den rigtige retning, hvor der er fordele 

for dem selv og samfundet som helhed. Det vil sige, at både vi og de får noget ud af at benytte 

sig af appen.  
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9.2 Designprocessen & SPRINT 

Hele vores projektrapport er opbygget af flere ideer som vi løbende har valgt til såvel som at vi 

har skulle fravælge en masse ideer vi har arbejdet med. Da vi igennem vores projektrapport har 

haft en del møder internt samt med vores vejleder og med opponentgrupper, sker der det 

naturlige, at vores projekt har taget nogle få drejninger, efter vi har fået feedback. Derfor syntes 

vi at det var interessant for vores projektrapport at benytte os af Sprint-metoden, for at forklare 

vores proces for hvordan vi fandt frem til vores endelige løsning, i form af vores app.  

Vores første skridt i vores skitseringsfase af hvad vi ønskede at udarbejde, var da vi under 

gruppedannelsen fandt sammen i vores gruppe. Her vidste vi, at vores projekt skulle fokusere på 

at bekæmpe højt energispild i hjemmet og at vi derfra sammen skulle finde et bud på en løsning 

hertil. Allerede her var vi klar over at vi skulle have fokus på danske hjem, for at indsnævre 

opgaven, så vi kunne udarbejde en mere konkret løsning. Dette var altså hvad man i SPRINT 

metoden kalder første fase som er ’understand’. Næste ting der skete i vores idefase, var 

’diverge’ fasen. Her var det at vi efter vores gruppedannelse, for alvor skulle slå hovederne 

sammen og finde ud af, hvordan vi ville gribe opgaven an. Her var vi inde på en række 

forskellige måder, vi kunne gribe opgaven an på. Som nævnt i vores afgrænsning, var vi blandt 

andet først meget opsat på, at vi skulle have fokus på energispild som helhed i hjemmet. Vi 

havde også fokus blot på varme eller vand for sig, fremfor elspild. Det var så i tredje fase, 

’decide’, hvor vi så endelig efter vores problemformuleringsseminar, måtte erkende, at vi havde 

et langt større potentiale for en spændende og konkret opgave, hvis vi fokuserede på elforbrug. 

Her fik vi nemlig feedback på at det var for bredt at arbejde med energispild som helhed men 

også at elforbrug var mere interessant (og håndgribeligt/relevant ift. vores idé om en app som 

løsning) end at fokusere på vand eller varme. Det var også i denne fase at vi besluttede os for, at 

vi ville arbejde med en appløsning. Dette var også på grundlag for feedback der blev givet til 

vores problemformuleringsseminar.  

Som følge af at vi for alvor kom i gang med skriveprocessen, var det at vi begyndte 

prototypefasen. I denne fase, så vi ikke blot vores appløsning som en form for prototype, men 

også selve vores projektemne. For da vi begyndte vores skriveproces, begyndte vi at skrive vores 
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ideer mere ned i dybden. Når vi fik vores ideer på skrift, var der flere ideer vi valgte at justere på 

eller helt afskrive, da vi hurtigt fandt ud af, at det ikke passede ind i vores projekt. I samme fase, 

havde vi vores midtvejsevaluering samt flere vejledermøder, hvor vi fik flere ideer til vores 

appløsning. Disse møder og midtvejsevalueringen, resulterede i vores endelige appløsning, som 

vi præsenterer i vores produktafsnit.  

Da vi ikke har valgt at arbejde med en designevalueringsmetode til vores opgave, er femte fase, 

den eneste fase i SPRINT, vi ikke opfyldte helt. Grunden til vi ikke har valgt at arbejde med en 

designevalueringsmetode i vores projekt, er udelukkende fordi at vi ikke laver en fysisk og 

fungerende app. Derfor syntes vi at det er sværere at få evalueret vores produkt af selve 

brugeren. Dog ser vi vores afsluttende eksamen hvor vi skal forsvare vores projekt og app, som 

det tætteste vi kommer på en designevaluering.  
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10. Diskussion 

I dette afsnit vender vi tilbage til vores problemformulering og arbejdsspørgsmål. Vi går spørgsmålene 

igennem punkt for punkt, og diskuterer hvorvidt vores anvendte metoder og teori har hjulpet os med at 

kunne besvare dem. Derudover diskuterer vi besvarelserne på baggrund af de fund vi har gjort i vores 

analyseafsnit.  

 

10.1.1 Hvor kan man reducere elforbrug i hjemmet? 

Da projektet overordnet set tager udgangspunkt i anvendelsen af smart-systemer som metode for 

reduktion af elforbrug i hjemmet, ville vi først undersøge omstændighederne som de ser ud 

foruden en sådan løsning. Hertil stillede vi spørgsmål om hvor der egentlig kan være tale om en 

potentiel reduktion af elforbrug i hjemmet, og hvordan dette kan opnås.  

Først og fremmest kan man overveje de objektive fakta, som vi er kommet frem til i vores 

analyse pr. trinmodellen. Her er det de grundlæggende funktioner i hjemmets el-system, der 

sætter rammerne for tilgængeligheden af el, og hvilke grænser der ligger for forbruget af det. 

Dog er mange af disse funktioner, som dem beskrevet i trin 2, nogle der allerede er veletablerede 

i de fleste hjem, og som langt de fleste hvidevarer er fuldt ud kompatible med. På baggrund af 

dette synspunkt er der umiddelbart ikke meget at overveje her, i forhold til reduktion af 

elforbrug. I trin 1 gør vi det klart, at hovedfunktionen ved et hjems el-system er dets sikkerhed i 

forhold til anvendelse (udover at gøre el tilgængeligt). Der er altså i tilfældet af de fleste hjems 

el-systemer, ikke tale om en række variabler der kan justeres med formålet værende at generere 

et anderledes resultat (fx i form af reduceret elforbrug). Derfor må vi i stedet føre blikket mod de 

variabler der tilsluttes el-systemet, nemlig hvidevarer og andre elektroniske artefakter. Her kan 

der være mange forskellige udkom, alt efter hvilke funktioner apparatet har.  

For det andet bør vi undersøge den subjektive del af problemet, i form af forbrugerens adfærd. 

Når vi spørger hvor man kan reducere elforbrug i hjemmet, kommer det også an på netop hvor 

det overhovedet er realistisk at forsøge at gøre dette – hvor er der plads til at reducere elforbruget 
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ift. forbrugerens behov? Hvad skal der til for, at en forbruger tager initiativ og/eller lader sin 

rutine ændres? Det koster penge at købe en ny energieffektiv vaskemaskine, men det er gratis at 

tænde den vaskemaskine man allerede har mens el er billigst. Hvorfor det så stadig er en 

udfordring at få folk til at ændre deres adfærd, eller ved at tilpasse apparaterne efter den, har vi 

forsøgt at blive klogere på gennem ECBM-modellen. Her kan vi stille nogle af de 

karakteristikker ECBM-modellen beskriver for adfærd ift. elforbrug, med nogle af de fund vi har 

gjort os i vores trinmodel analyse. I trin 4 taler vi om el-infrastrukturen i Danmark, og hvordan 

fordelingen af energikilder ser ud, specielt i forhold til udviklingen af grønne energikilder. Her er 

der tale om en ekstern faktor der kan have indflydelse på ens energiforbrug, da dette kan lægge 

op til at brugeren tager initiativ til at ændre sit elforbrug. For eksempel kunne forbrugeren vælge 

at starte vaskemaskinen til når der produceres en masse vindenergi – hvis de altså har kendskab 

til, at dette er tilfældet på det givne tidspunkt. Dette fører os tilbage til en af problemstillingerne 

vi beskrev i afsnit 2, hvor vi beskriver en vejspærring for en sådan adfærd. Man kan altid vurdere 

om solen skinner eller om vinden blæser, men for mange vil det være helt abstrakt om 

vejrforholdene betyder, at der er grøn energi til rådighed her og nu. Altså kan der her være tale 

om et sted, hvor man kan reducere elforbrug i hjemmet – nemlig gennem viden om hvilke 

energikilder der er til rådighed her og nu, og hvornår el og energi er billigst dag for dag. Denne 

viden vil have potentiale til at skabe initiativ til at tilrettelægge sit elforbrug, så det finder sted 

mens det er billigst eller ’grønnest’, motiveret af ønsket om at reducere miljøbelastning, eller om 

at spare penge.  

Målet om at skabe initiativ hos brugeren, er et der er uafhængigt af dyre apparater eller 

komplicerede tilkoblinger af smart-systemer. Det er et spørgsmål om at opdatere brugeren i real-

time, med viden der er relevant for deres subjektive forhold. Hvis dette skal gøres på en måde, 

der er så relevant for brugeren som muligt, bør vi overveje at overdrage denne arbejdsopgave til 

en automatiseret proces; et smart-system.  
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10.1.2 Hvornår er det smart at anvende et smart-system i hjemmet ift. forbrug af el?  

Ideen ved at implementere et smart system i hjemmet er at gøre det mere brugervenligt, for 

forbrugeren at kunne styre deres elforbrug og eventuelt få et grønnere omstillet hjem, samt en 

økonomisk gevinst. Smart-system i hjemmet ville kunne gøre det muligt for ens apparater at 

kommunikere sammen med elmåleren i hjemmet og sende relevant information til forbrugeren så 

de kan justere deres forbrug ud fra informationen om deres forbrugsmønster. Desuden vil et 

smart-system hjælpe med at automatisere elforbruget i hverdagen, ved at huske rutiner for 

familierne og deres forbrug for hvornår det er bedst at bruge hvidevarerne i hjemmet, samt 

kontrollere hvilke apparater som bruger strømmen uønsket når eksempelvis forbrugeren ikke er 

hjemme. Med dannelse af rutiner af ens forbrug, samt overblik over forbrugerens overflødige 

elforbrug, skal dette resultere i at forbrugeren formindsker deres elforbrug. Igennem disse 

punkter får man derfor et overblik over sit elforbrug og vil dermed forsøge at prioritere at bruge 

sine elektroniske hvidevare når prisen på el er lavest. 

Gennem forståelse af modellen ECBM, har vi kunne kigge på udfordringen af implementeringen 

af et smart system når vi har kigget på forbrugerens adfærd. Dette har kunne give udfordringer til 

at implementere et smart system som kan tilfredsstille alle forbrugeres behov, da hver forbruger 

har forskellige endogene egenskaber som også er introduceret i ECBM modellen. Hertil kigges 

der på hvilke forhold forbrugerens bolig har samt hvor moderne og smart-system venlig deres 

hvidevarer er. 

Der er også de såkaldte forbrugsegenskaber som kan have betydning for hvordan et smart-system 

vil blive modtaget af forbrugeren. Nogle kan eksempelvis have ønsker om kun at bruge deres 

elektricitet når det er billigst eller når det er mest miljøvenligt. Denne type forbruger ville være 

dem som kan kaldes for en ’earlier adopter’ som nævnt i trin 6 i trinmodels-analysen. Dette vil 

også være de forbrugere som har de præferencer, der gør dem villige til at implementere smart-

systemer i hjemmet, eller som er åben for en total kontrol af deres el kredsløb. Det er de 

forbrugere, som også beskrives som, ’later adopters’, også fra trin 6 i trinmodellen. I blandt de 

tidligere nævnte forbrugere er der en masse behov og ønsker som er forskellige for hver eneste 

forbruger, som kan have indflydelse for deres måde at bruge smart systemet i hjemmet på.  
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Et svar på et smart system der er blevet udarbejdet, er begrebet Smart Grid som er et tæt forsøg 

på at opfylde de fleste ønsker hos forbrugeren, ved at give forbrugeren mulighed for at justere 

hvor grøn og/eller økonomisk-orienteret deres elforbrug skal være, ved at give dem frit valg for 

hvornår de vil bruge deres el. 

En specifik risiko ved implementering af smart-systemer i hjemmet er ”rebound effekten”, der 

potentielt kunne få en til at stille spørgsmålstegn ved smart-systemets ’smarthed’. Hvis brug af el 

i hjemmet bliver for automatiseret, kan det ende med at forbrugeren med tiden holder mindre øje 

med deres elforbrug og derved kan gøre deres elforbrug lige så højt som det var før 

implementeringen af smart-systemet, eller endda højere. En risiko for dette vil være at man har 

dannet sig en rutine, hvor på de tidspunkter man bruger el, er elektriciteten billigst, ender man 

med at overbruge sine hvidevarer. Eksempelvis kan man kigge på sit forbrug af vaskemaskiner, 

hvor man før sit smartsystem kunne vente til at man havde tøj nok til en fuld tøjvask, og så kun 

bruge vaskemaskinen den ene gang. Dertil kan dette have en modsat effekt, da man ved 

opfattelsen af at det kan være billigere at bruge vaskemaskinen efter smart-systemets anbefaling, 

kunne betyde at man ender med at vaske sit tøj, selvom den ikke er helt fyldt op. Derfor vil man 

ende med at vaske hyppigere end man normalt ville gøre, hvilket kunne udligne eller overskride 

ens tidligere elforbrug. 

 

10.1.3 Hvordan kan man designe et smart-system, i form af en app, der tilskynder reduktion af 

elforbrug i hjemmet?   

Som vi fandt ud af under vores designproces, så er der allerede et hav af apps, som forsøger at 

reducere elforbrug i hjemmet, ved hjælp af nogle af de samme funktioner. De vigtigste tekniske 

funktioner, er at appen skal kunne fremvise priserne fra day-ahead markedet på en brugervenlig 

facon, fremfor at skulle grave det frem og få en uoverskuelig tabel af priser. Dette er til gavn, da 

det ikke er alle som kender til at prisen for elektricitet svinger i løbet af dagen ud fra, hvordan 

forbruget ser ud. Ved at se det fremvist i et søjlediagram, kan man opstille det på en måde, så 

forbrugeren let kan se, hvor billigt strømmen er om natten, hvor forbruget er lavt, relativt til 

prisen om aftenen når folk kommer hjem fra arbejde.  
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En af de andre vigtige funktioner, er at lave et budget og forventet forbrug til forbrugeren, 

baseret på lokation, husstand, årstid og vejr – forklaret i vores ECBM-teori som ’diversity’ og 

’forseeability’. Dette er igen for at hjælpe med, at forbruget ikke overskrider produktionen, og 

finde steder hvor vi kan spare på vores elektricitet, så vi har et større overskud i tilfælde af et 

udsving i forbruget. 

Disse funktioner tager, som vi fandt frem til i vores designproces, ikke brug af dem med højt 

initiativ, til at gøre en forskel. Vi mener derfor, at vi kan reducere forbruget af elektricitet, ved 

opfordre flere på beskeden vis, til at få nyere og mere el-effektive hvidevarer, end deres 

nuværende. På den måde, bruger vi mindre elektricitet under vores høje forbrugstimer, da hver 

opgraderet hvidevarer, som er de største syndere for elektricitet, (Norlys, n.d.) bruger mindre. 

Dette vil også spille godt ind med regeringens plan for at adoptere SmartGrid systemet, (Klima-, 

Energi- og Bygningsministeriet, 2013) som dog kræver at husstande er kompatible med 

systemet, ved at hvidevarerne og andet kan tænde, slukke og pause uden et analogt input, 

igennem en chip der kan styres af SmartGrid. 

 

10.1.4 Hvordan skal effekten af et reduceret elforbrug i hjemmet forstås? 

Vi vil i besvarelsen af dette arbejdsspørgsmål undersøge hvilke effekter et reduceret elforbrug vil 

resultere i. Vi vil i vores besvarelse hovedsageligt have fokus på de henholdsvise positive og 

negative effekter, som tager udgangspunkt i det miljømæssige aspekt af effekten. Vi vil derfor 

først og fremmest tage udgangspunkt i vores analyse af DPSIR-metoden, da analysen her havde 

stort fokus på det klimatiske aftryk elforbrug efterlader. Herefter vil vi fokusere på rebound-

effekten og undersøge hvorvidt et reduceret elforbrug kan medføre utilsigtede effekter med fokus 

på miljøbelastningen.  

Vores analyse af DPSIR-metoden gav et klart indblik i, hvor stor belastning elforbruget har på 

CO2-udledningen. Blandt analysen kom vi frem til, at den gennemsnitlige dansker, gennem 

deres elforbrug i hjemmet, udleder mindst 112000 kg CO2 i luften, på blot et år. Dette tal leder 

os til vores første pointe, i denne besvarelse; et reduceret elforbrug vil resultere i en reducering af 
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CO2-udledning. En reduceret CO2-udledning i sig selv, er en stor og vigtig grund til vigtigheden 

bag et reduceret elforbrug. Med en reduceret CO2-udledning, følger der nemlig en række 

forskellige fordelagtige effekter, det vil medføre sig. Som vi også fandt frem til i vores analyse af 

DPSIR, vil det medføre sig sundhedsmæssige fordele for den danske befolkning. Herudover har 

det også en stor betydning for vores jord og dets klima i fremtiden. Da CO2-udledningen på 

jorden, er langt højere end hvad vores jord kan benytte sig af til iltfrigivelse, resulterer det i at 

temperaturerne stiger. Med dette følger der en række klimaforandringer, der vil medføre en 

række store og ødelæggende konsekvenser for jorden. Netop derfor, er effekten af et reduceret 

elforbrug rigtig positivt, når vi kigger på hvor meget co2-udledning, vi kan forhindre i at optages 

i luften.  

Det er altså svært ud fra vores resultater af DPSIR-metoden, at forestille sig at et reduceret 

elforbrug kan medføre sig nogle former for negative effekter for miljøet. Derfor syntes vi det var 

yderst relevant at arbejde med rebound-effekten, så vi kan undersøge om der kan medfølge nogle 

negative utilsigtede effekter. Relevansen ligger i at være selvkritiske overfor vores 

problemstilling. Et af de hovedsagelige punkter, er at alle har sit eget private elforbrug med en 

bestemt form og mængde af anvendelse. Det er noget af en udfordring at skulle afvænne 

mennesker med vaner. Derfor kan vi frygte, at danskere kunne finde ”smuthuller” til forsat at 

kunne opretholde deres energidrænende vaner. Vi arbejder blandt andet med den hypotese at 

private økonomiske besparelser, er hvad der kan tiltale danskere til at reducere deres elforbrug. 

Derfor tror vi at det vil være rigtig attraktivt for danskere at undersøge de timer på døgnet, hvor 

det koster færrest penge pr kilowatt. Elpriserne afhænger af hvor stor efterspørgslen er i det 

givne tidsrum. Derfor er det blandt andet billigere, hvis man lader tørretumbleren køre om 

natten, fremfor i et tidsrum på dagen, hvor de fleste danskere er hjemme. Vi kan derfor frygte, at 

det kan medføre den effekt, at flest danskere blot skifter deres daglige rutiner ud ved at benytte 

sig af billigere tidsrum. Selvom det gør at de sparer penge, gør det i virkeligheden ingen 

miljømæssig forskel.  

En anden negativ utilsigtet effekt der kan forekomme, er at vi ved at have så stort fokus på det 

klimatiske aftryk elforbrug efterlader, ender med at øge et klimatisk aftryk fra en anden facon. 
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Her har vi specielt fokus på produktionen af elartikler, såsom vaskemaskiner og tørretumblere. 

Ved at oplyse danskerne om, hvor mange penge de kan spare ved at benytte sig af nyere og mere 

energibesparende maskiner, støtter vi samtidig produktionen af disse. Produktionsindustrien er 

en af de primære syndere af CO2-udledning, blandt andet grundet de fossile brændstoffer der 

brændes på fabrikker. Her er store industrielle selskaber, såsom Siemens (en af de store 

producenter af vaskemaskiner), en af de mange firmaer, der i høj grad benytter sig af fabrik 

industrien. Ved at støtte køb af nye vaskemaskiner, kan vi bidrage til det negative klimaaftryk, 

produktionen af vaskemaskiner kan resultere i. 

Ergo mener vi at effekterne der ville medfølge et reduceret elforbrug, hovedsageligt medfører 

positive miljøfaktorer til vores samfund. Vi mener dog at ved at reducere elforbruget gennem 

anvendelse og køb af nye hvidevarer, kan der ske en miljøbelastning i form af andre industrier 

samt elforbrug i andre tidsrum.  
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11. Konklusion 

Vi vil i dette afsnit komme med vores konklusion af den samlede opgave og svare på vores 

problemformulering. 

”Hvordan kan man reducere elforbrug i hjemmet gennem anvendelsen af et smart-system, og 

hvad skal der til for, at det kan blive en bæredygtig løsning?” 

  

Vi kan dele besvarelsen af spørgsmålet op i to; først i forhold til reduktion af elforbrug gennem 

anvendelse af smart-systemer, og for det andet i forhold til hvad der skal til for at en sådan 

løsning er bæredygtig.  

Efter at have kigget nærme på, hvordan el-kredsløbet fungerer i et hjem og hvilke kriterier det 

skal opfylde, har vi kunne konkludere, at for at reducere elforbruget i hjemmet, er man nødt til at 

kigge på forbrugeren af hjemmet, frem for selve infrastrukturen der omhandler el i hjemmet. Det 

er tilfældet, da der er nogle meget klare rammer for, hvordan det skal se ud. Måden hvor på man 

kan hjælpe forbrugeren til at reducere deres elforbrug, er ved at give dem midlerne til selv at 

justere deres forbrug. Dette foreslår vi at gøre ved hjælp af en app. Formålet med den app er at 

give forbrugeren den nødvendige information samt redskaberne, til at ændre deres elforbrugs 

adfærd, i form af at gøre dem opmærksom på, hvor meget strøm deres nuværende hvidevarer og 

elektronik forbruger, både når forbrugeren aktivt udnytter dem, men også når diverse elektronik 

er på såkaldt ”standby mode”. Med den information kan forbrugeren selv, alt efter hvor 

motiveret de er, ændre deres forbrugsadfærd eller opgradere til nyere hvidevare som bruger 

mindre el. 

 Måden man kan gøre et smart system i hjemmet mere bæredygtigt, kan vi konkludere er den 

samme fremgangsmåde som hvor man kan reducere elforbruget. Det kan igen blive en realitet 

ved at give forbrugeren den information, samt redskaber til selv at tage initiativ til at være mere 

bæredygtig i sit forbrug. Det kan opnås med den før nævnte app, hvor man kan hente 

informationen om hvilken type elektricitet der bliver hentet fra el-kredsløbet udenfor huset på det 

gældende tidspunkt, samt danne sig et overblik af, hvilken elektricitet der bliver produceret den 
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kommende tid og justere sit elforbrug alt efter hvornår den mest bæredygtigste elektricitet bliver 

produceret. 

 Der findes allerede et koncept der kaldes for Smart Grid som har til formål at omdanne ens bolig 

til at være sit eget el-kræftværk som kan producere dens egen el, opbevare den el og eventuelt 

sælge den el videre ud på marked. Sådan et koncept ville kunne samarbejde perfekt med vores 

app-løsning, i det at appen kan blive ”mellem manden” som skal kunne danne en kommunikation 

mellem forbrugeren og selve Smart Grid 

 De udfordringer sådan en problemstilling kan have er, at der er ikke to forbrugere som har den 

præcis samme adfærd. Derfor kan man ikke fremstille den perfekte løsning for alle. Sådan en 

løsning er også meget afhængig af hvor motiveret forbrugeren er til at ændre deres elforbrug, 

yderligere om deres bolig er klar til at modtage et smart system i form af ”smarte hvidevare og 

elektronik”. 
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12. Visuelle præsentation 

Til vores visuelle præsentation, har vi valgt at designe et mock-up af en app, som skulle kunne 

tilføje noget nyt til allerede eksisterende apps på markedet. 

Appen kan prøves af på følgende link: 

https://app.uizard.io/p/28a06125 
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