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Anvendelse af adfærdsindsigter til at øge motivationen 

blandt boligejere til at energirenovere
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To metoder til at påvirke folks adfærd 
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To metoder til at påvirke folks adfærd 
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To metoder til at påvirke folks adfærd 



Hvordan kan adfærdsindsigter bidrage til flere energirenoveringer?
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Hyppige adfærdsbarrierer: 

• Begrænset tilgængelig information

• Høj opfattet kompleksitet

• Høj opfattet usikkerhed 

• Lav forventning til udbytte
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… men vigtigst:

Der er behov for, at vi introducerer flere 

beslutningspunkter.

Det er vigtigt at beslutningspunkterne er relevante for 

husejeren. Det betyder, at tid, sted og tilstand skal være 

styrende for valg af målgruppe og kommunikationskanal.

Boligejere og -købere er ikke 

opmærksomme på muligheden for at 

energirenovere, da der er ganske få 

naturlige beslutningspunkter
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Hvordan kan finansielle institutioner anvende adfærdsindsigter til at 
promovere grønne lån? 

Gør det trygt for bankrådgiveren at tale 
energirenovering under kundemødet. 

1
Samtalen skal forankres i et konkret, 
adfærdsoptimeret værktøj. 

2



Side 1: 

One-stop-shop
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Konklusion med 

energimærke og 

besparelsespotentiale i 

fokus

(salience og loss aversion)

Simplificering og relevans 

(ingen choice overload)

Rød farve signalerer skade 

(urgency)

Troværdig kilde

(afsendereffekten)

One-stop-shop: Som på et 

diplom er alt væsentlig 

information samlet på én 

side. Du behøver i 

princippet ikke bladre.

Potentiale for bedre 

mærke

(dynamisk vs. 

statisk)



Side 2: 

Sådan kommer du i gang
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Need-to information samlet 

et sted på overskuelig vis

(mindsket friktion)

Fremhævelse af parametre til 

brug for sammenligning

(mindsket choice overload)

Step-guide

(Handlingsanvisende element)

Komponenter der snart skal   

udskiftes får særlig opmærksomhed

(loss aversion og anticipated regret)

Ekstra skub til afventende 

boligejere. Kan blive mere 

handlingsvisende i 

fremtiden.

Tekniske detaljer udelades, men 

henvises til

(mindsket friktion)

Begrænset tekst 

(ingen information overload)
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Otte ud af ti rådgivere (80 pct.) angiver at kunden var interesseret 

eller meget interesseret i at høre om one-pageren og forslagene

under mødet. 

0

1

2

3

4

5

6

Slet ikke
interesseret i at

høre mere

Ikke intersseret i
at høre mere

Hverken eller Intersseret i at
høre mere

Meget
interesseret i at

høre mere

Antal svar

Hvad var kundens umiddelbare respons, da du 

præsenterede ham/hende for one-pageren?

Det var en positiv oplevelse at få 
sedlen i banken. Rådgiveren gik 
den igennem og forklarede hvad 
det gik ud på, så man ikke sad og 
lignede et spørgsmålstegn. 

Kunde

Idéen er god – det er noget vi alle 
sammen skal fokusere på jo! Men 
måske det kunne være fint med 
bud på konkrete leverandører 
også. 

Kunde

”

”
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Key take-away 

1. Kundemødet i banken er et oplagt og uudnyttet touchpoint, hvor 
boligejeren kan gøres opmærksom på muligheden for at 
energirenovere.

2. For at det kan ske er det vigtigt, at kunderådgiveren føler sig tryg
nok til at initiere samtalen. 

3. Et oplæg der ”klæder rådgiveren på” er sjældent nok – samtalen om 
energirenovering skal forankres i et konkret og 
handlingsanvisende redskab.

4. Redskabet kan være en adfærdsoptimeret version af 
energimærkningsrapporten – præsenteret som en one-pager.


