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Hverdagsliv og bolig: temaer 

 

 

 

 Forbrug og livsstil 

 Dagligdags aktiviteter 

 

 Hjemmets betydning 
og boligtype  

 

 Energi og ressourcer 

 



Boliger i DK 

I 2013 var 44% af vores boliger enfamiliehuse 

1980 – 2014  

• Gns. boligareal pr. bolig 106 m2  112 m2 

• Gns. boligareal pr. person 43 m2  52 m2 

• Gns. personer pr. bolig 2,5  2,1 

 

 
Boligerne er blevet større, og 

husstandene er blevet 
mindre  

Parcelhuset er den mest 
udbredte boligform i DK 

 

 



Kilde: Energistatistik 2013 



Hvad er energiforbrug? 

Det ‘synlige’ forbrug 

– Mad (økologi, madspild, kød) 

– Flyrejser og transport (dagligliv, ferier, arbejde) 

– Tøj og materielt forbrug (genbrug, produktion) 

 

Det ‘usynlige’ forbrug 

– el, varme  

– 30 % af DK energiforbrug i husholdninger (en stor del 
til opvarmning) 

 



Temaer i ph.d.-projekt 

 Komfort 

Energi-
forbrug 

Hverdag 

Bolig 
Hjem 



Ph.d. afhandling:  
”Energy consumption in the comfortable home” 

 

• Hvordan hænger energiforbrug, komfort og hjemlighed 
sammen? 

• ”Buildings don’t use energy, people do” 

 

 

 

 

• Energiforbrug i boliger handler om rutiniserede og 
meningsfulde praksisser i hverdagslivet – vi bruger energi 
til alt hvad vi gør i vores hjem! 

 



Kvalitativ undersøgelse 

Feltstudie 
• Interview 
• ”Home-tour” 
• Foto-studie 
 

17 deltagere – 14 huse 
Tre typer af parcelhuse (opvarmet med fjernvarme) ud fra byggeår:  
1) 1969-79, 2) 1997-2001, 3) 2012-23  



Hvad er ‘komfort’? 

• Temperatur, indeklima 
(teknologi) 

• Normer og rutiner 
(praksis) 

• Meningsfuld 
hverdagspraksis (socialt) 

• Kropsligt og materielt 
(sensorisk) 

 

 



 Komfort aspekter 

VARME “man hygger sig, man sidder og 
er sammen, og får slappet af ovenpå 
dagen eller ugens strabadser (…) det er 
en magelig temperatur omkring et par og 
tyve grader, hvor man ikke fryser, det er 
også jævnligt vi så tager en dyne med ind 
og sidder i sofaen sammen, bare har den 
med til hyggen” 

 

BLØDT “Den her sofa, man sidder godt i 
den, det føles rart, komfort ville ikke være 
at den så pæn ud. Selvfølgelig betyder 
det noget at tingene ser pæne ud, men 
det vigtigste er at jeg har det godt i det 
og det er praktisk anvendeligt i 
hverdagen, specielt med sådan nogle 
små børn” 

 

LUFT “det skal have den friskende 
fornemmelse på kroppen...det skal ikke 
være varmt, det skal ikke være sådan at 
man føler sig kvalt (…) jeg mærker nogle 
gange også, hvis fx jeg har glemt at lufte 
nede i kælderen, så det er ligesom, 
klimaet er trængt, så det er ligesom det 
udstråler fra møbler og fra tøj, fra alle de 
ting som ligger inde…det skal være 
behageligt at være hjemme, så man 
mærker ligesom at man forfriskes” 

 

LYS “når der kommer gæster har vi jo 
mere lys tændt og så stearinlys” 

 

T: 



Komfort 



Hjemlighed 



Hvad betyder det så for energiforbruget?  

• Boligen er hjem, ikke teknisk struktur 

• Energi bruges til at skabe komfort og hjemlighed 

• Nogle rum (steder) i boligen handler mere om komfort, 
nogle handler mere om hjemlighed 

• Energi bruges forskelligt i forskellige rum i boligen 

• Hvis vi skal nedsætte energiforbrug er vi nød til at forstå 
de sociale parametre, som ligger bag 

 



Opvarmning 

• ”(…) dengang i 70’erne, der gjorde man jo ikke det, man skruede jo ikke 
ned for varmen, fordi det var ikke så dyrt, man lukkede bare op når man 
skulle have luft ik, eller, lufte ud…så kom det der med termostater på, og 
det fik vi jo så på, og så begyndte man jo at lukke ned på radiatorerne, og 
så lukke op igen. Og så kommer vi jo herom, til gulvvarme. Jeg vil sige det 
er skønt, det er pragtfuldt at gå på de varme gulve, men det, altså, 
radiator, dem kan man jo skrue op på og så kommer varmen altså, i løbet 
af ikke så lang tid, og lige sådan man kan skrue ned, og så registrerer det 
også hurtigt, det er nok det, at jeg skulle vænne mig til. Men jeg vil nok 
sige alligevel tager gulvvarmen over, fordi når jeg kommer hen til vores 
venner som stadigvæk bor i de huse fra 70’erne, hvor de ikke har 
gulvvarme, jeg fryser altid mine fødder. Det kan man så sige, for og imod.” 



Komfort  

• ”(…) dengang boede vi i et lille rækkehus (…) det var lidt svært at holde 
varmt, og det trak lidt i det og sådan nogen ting...og derudover så var det 
jo også, jamen en hel del mindre end det her, jeg tror vi havde 93 m2, min 
kone og mig, vi havde et værelse, et soveværelse (…) sengen den gik fra 
væg til væg...så småt var det (…) og så havde børnene så, de havde et 
fælles værelse. Så det betød da rigtig meget at flytte fra det her og så 
herud (…) i forhold til at børnene fik mere plads, og ja vi fik allesammen 
mere plads, men de fik hver sit værelse, og vi fik et ordentligt soveværelse, 
et ordentligt kontor (…) der var rigtig mange områder der bare var 
temmelig meget bedre, fordi det er jo ikke kun pladsen, det er altså også 
varmen, og hvor komfortabelt er det, altså det virkede også lidt mere 
fugtigt der, i forhold til hvad det gør i sådan et helt nyt hus, hvor man har 
ventilationsanlæg, der skifter luften hele tiden. Så jeg synes hvad komfort 
angår, der betyder det rigtig meget” 


