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 Hvem har købt? 
Hvorfor har de købt? 

Og hvordan påvirker det deres hverdag og elforbrug?



Publiceringer fra projektet

Private solcelleanlæg i Danmark: 
Hvem har købt? Og under hvilke forhold? (2018) 
af Anders Rhiger Hansen, Kirsten Gram-Hanssen, Gitte Wad Thybo, 
Jacob Vestersager Engdal og Eva Sass Lauritsen. 
Polyteknisk Forlag. 
https://sbi.dk/Pages/Private-solcelleanlaeg-i-Danmark-Hvem-har-koebt-
Og-under-hvilke-forhold.aspx

Three forms of energy prosumer engagement and their impact on
time-shifting electricity consumption (2019) 
af Anders Rhiger Hansen, Freja Friis, Mette Hove Jacobsen og 
Kirsten Gram-Hanssen i: ECEEE 2019 Summer Study Proceedings. 
https://vbn.aau.dk/da/publications/three-forms-of-energy-prosumer-
engagement-and-their-impact-on-tim

Hverdagsliv med solceller og motivation for køb: 
Spørgeskemaundersøgelse blandt private solcelleejere i Danmark (2019) 
af Mette Hove Jacobsen, Anders Rhiger Hansen og Kirsten Gram-Hanssen, 
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, København. 
https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/312630204/SBi_2019_05.pdf

Hjemme med solceller på taget: 
Hverdagsliv, energiforbrug og teknologinørderi (2020)
af Mette Mechlenborg, Anders Rhiger Hansen og Kirsten Gram-Hanssen, 
Eva Sass Lauritsen og Gitte Wad Thybo. 
Polyteknisk Forlag. 

Denne pjece giver et samlet, kortfattet overblik over resultater fra en række rapporter 
og artikler fra projektet. Hvis man vil vide mere, kan man læse videre i følgende 
rapporter og artikler: 
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Resultater

Der findes over 70.000 husstande med solcelleanlæg i Danmark, og de
er generelt glade for deres anlæg, 70% er tilfredse eller meget tilfredse. 

Solcelleejere er forskellige fra andre husstande, særligt i forhold til at have
højere indkomst og oftere at have en teknisk uddannelse

Købere af solcelleanlæg er i høj grad motiveret af at være selvforsynende, 
at kunne vise et godt eksempel til andre, og af at kunne opnå 
en økonomisk gevinst.

Husstande med solcelleanlæg kan kaldes prosumers, fordi de både er 
forbrugere og producenter af el.
 

Husstande med solcelleanlæg, særligt time- og øjebliksafregnede, 
har tendens til at flytte forbrug i forhold til, hvornår solen skinner. 

Husstande med solcelleanlæg ser ud til at være mere engagerede 
og interesserede i energiproduktion og forbrug. 
 

Mange solcelleejere udvikler særlige energiproduktions-praksisser. 
For eksempel kan aflæsning og optimering af solcelleproduktion 
i forhold til forbrug blive en hobby.
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Budskab

Hvis formålet er at udbrede private solcelleanlæg…

…så har afregningsformen betydning for, hvilke typer husstande der tiltrækkes. 

…så kan det at blive selvforsynende og at sætte et godt eksempel
    for andre fremhæves.

… så bør motivation for køb af solcelleanlæg ses i kontekst, for eksempel 
     om der er andre solcelleanlæg i området, eller om husstanden har 
     teknisk viden og  interesse.

Hvis formålet er at gøre energiforbrugere mere 
engagerede i energispørgsmål, så viser projektet, 
at når produktionen flyttes hjem på taget, bliver både 
produktion og forbrug mere synlig i hverdagens praksisser. 
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Private solcelleanlæg
i Danmark
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Hvorfor skal vi interessere
os for private solcelleejere?

Et fremtidigt energisystem baseret på vedvarende energikilder afhænger af 
mere elproduktion fra solcelleanlæg

Små, private anlæg kan særligt bidrage på 
to måder til en bæredygtig omstilling:

1.  Ved at producere el til egen husstand og elnettet.

2.   Ved at ‘engagere’ husstande i energiforbrug og produktion og 
      derigennem indirekte understøtte et energisystem baseret på 
      flukturerende energiproduktion, for eksempel ved at ‘flytte’ eller 
      minimere forbrug og udvise et “godt” eksempel. 

Der er mere end 70.000 solcelleejer husstande i Danmark, 
og hver femte boligejer er interesseret i at investere i et solcelleanlæg1. 
Det gør det i sig selv interessant at undersøge.

¹ ifølge (Elektrikeren, 2019). 
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Udviklingen i private 
solcelleanlæg i Danmark

De første danske solcelleanlæg blev primært anskaffet med tilskud 
i forbindelse med demonstrationsprojekter. 
 
I 2010 faldt prisen for et solcelleanlæg væsentligt og 
årsnettoafregning blev permanent. 
Det betød en stor efterspørgsel, som faldt drastisk, da et hastelovindgreb 
ændrede årsafregning til timeafregning.  
  
Langt de fleste solcelleanlæg er således solgt i 2012. 

Ca. 20.000 solcelleejere var tilknyttet virksomhedsordning i 2015, 
og omkring 4.300 har installeret anlæg i forbindelse med nybyggeri 
(disse antal er dog usikre). 

Antal installationer pr. år
Før 2011 465 0,6%
2011 2.543 3,3%
2012 60.068 78,4%
2013 10.943 14,3%
2014 935 1,2%
2015 1.712 2,2%
I alt 76.666 100,0%

Antal installationer pr.
afregningsform
Årsafregning 72.967 95,2%
Time- eller øjebliksafregning 3.699 4,8%

76.666 100,0%
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Tre faser,
tre undersøgelsesspørgsmål

Hvem køber
solcelleanlæg?

1
Hvorfor køber 

husstande 
solcelleanlæg?

2
Hvad betyder 

solcelleanlægget
for husstandes hverdag 

og energiforbrug?
3
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Hvem køber 
solcelleanlæg?

Baseret på registeranalyse af alle husstande med solcelleanlæg
i Danmark fra 2000 til 2015.

Se mere i ’Private solcelleanlæg i Danmark: Hvem har købt? Og under hvilke forhold?’ (2018) 
af Anders Rhiger Hansen, Kirsten Gram-Hanssen, Gitte Wad Thybo, 

Jacob Vestersager Engdal og Eva Sass Lauritsen.
Polyteknisk Forlag 
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Hvad kendetegner
solcelleejeres sociale baggrund? 

Stærk overrepræsentation af husstande med 
høj indkomst og høj uddannelse.

For eksempel: 
35% af husstandene med solcelleanlæg tilhører den højeste indkomst
kvintilgruppe sammenlignet med ca. 20% af resten af befolkningen.

6% af husstandene med solcelleanlæg har folkeskole (eller ingen uddannelse)
som højeste uddannelsesniveau i husstanden, 
mens tallet for hele befolkningen er 19%.
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Husstandens samlede disponible indkomst 
(andel i hvert kvintil)

Solcelleejere (N=71.685)Alle (N=1.559.130)

Højeste

Næsthøjeste

Miderste

Næstlaveste

Laveste

Længste fuldførte uddannelse i husstanden
(andel i %)

6,4%

1,4%

39,2%

39%

14%

19,1%

2,3%

40,6%

26,7%

11,3%

Solcelleejere (N=71.685)Alle (N=1.559.130)

Kandidat

Proffessions bachelor

Erhvervsfaglig udd.

Ungdomsudd.

Folkeskole / ingen udd.

3,3%

9,9%

20,1%

31,6%

35%

18,6%

19,9%

20,3%

20,6%

20,6%
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Registreret solcelleejerePopulationen (tal fra 2015)

49,7%

85,8% (N=65.941)Mænd

40,3% (N=30.749)
16,9%

Teknisk uddannede

Overrepræsentation af
teknisk uddannede og mænd 
blandt solcellekøbere

Karakteristika for dem der er registreret som ejer af solcelleanlægget, 
viser en klar overvægt af ...

...teknisk uddannede: 40% mod 17% i resten af befolkningen. 

...mænd: 86% mod 50% i befolkningen som helhed.
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Hvorfor køber
husstande solcelleanlæg?

Baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 
2.505 danske solcelleejere fra sommeren 2018

Se mere i ’Hverdagsliv med solceller og motivation for køb: 
Spørgeskemaundersøgelse blandt private solcelleejere i Danmark’ (2019) 
af Mette Hove Jacobsen, Ander Rhiger Hansen og Kirsten Gram-Hanssen 

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, København.
https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/312630204/SBi_2019_05.pdf
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10,9%

13,0%

16,9%

24,6%

23,7%

34,7%

38,8%

43,6%

52,3%

23,6%

23,3%

19,5%

25,6%

34,3%

35,9%

39,5%

38,2%

37,6%

40,5%

41,6%

31,6%

33,6%

31,8%

21,9%

17,1%

14,8%

8,2%

58,1% 35,2% 5,5%

22,7%

19,3%

23,3%

12,9%

8,3%

5,6%

3,4%

2,9%

2,3%

2,8%

8,7%

3,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
For at øge markedsværdien af huset

For at sætte et positivt eksempel for andre

For at blive uafhængig af energiproduktion fra ustabile nationer

For at blive mere uafhængig af forsyningsselskab

For at være på forkant med ny teknologi

For at være mindre sårbar overfor stigende elpriser

For at belaste klimaet og miljøet mindre

Forventningen om en god økonomisk investering

For at blive selvforsynende

For at spare eludgifter

Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

Hvorfor køber man
et solcelleanlæg? 

1.  ønske om selvforsyning og uafhængighed, fx ”For at blive selvforsynende” og 
      ”For at blive uafhængig af forsyningsselskab”.

2.  forventning om økonomisk gevinst, fx ”For at spare eludgifter” og 
     ”Forventningen om en god økonomisk investering”.

3.  muligheden for at vise et positivt eksempel for mindre 
     belastning af klimaet gennem ny teknologi, fx
     ”For at belaste klimaet og miljøet mindre” og  
     ”For at sætte et positivt eksempel for andre”.

Hvor vigtig var følgende grunde til, at du/I købte et solcelleanlæg? (N=2.094)

Mere end halvdelen af alle angiver ønsket om at spare penge og 
at blive selvforsynende.
Undersøgelser peger på tre faktorer, rangeret efter væsentlighed:



13

Alle Kvinder (N=1.063) Mænd (N=1.259)

Var du personligt involveret i beslutningen om at købe solcelleanlæg til din bolig? 

1,3%

19,9%

9,8%
Nej, der var en anden i husstanden,

der primært besluttede at købe solceller

44,0%

71,0%

56,4%
Ja, jeg tog beslutningen i fællesskab med

min partner/samlever

54,7%

9,0%

33,8%
Ja, det var primært mig, der tog beslutningen

Hvem i husstanden 
beslutter at købe? 
Flertallet af husstande har taget beslutningen i fællesskab 
med partner/samlever (56%)

Ved at se på forskelle mellem mænd og kvinders svar så tyder det på, 
at beslutningen i mange tilfælde er taget af en mand. 55% af mændene svarer, 
at de primært tog beslutningen, mens det tal kun er 9% for kvinderne  
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22,5%
41,7%Nej***

14,3%
11,9%Andre

14,9%
13,0%Kollega

19,8%
12,1%Nabo***

23,6%
12,2%Familiemedlem***

33,1%
26,2%Ven eller bekendt***

Årligtafregnet (N=1.101) Time- eller øjebliksafregnet (N=992)

Inden jeres beslutning om at købe solceller kendte du da andre, 
som havde købt solcelleanlæg? 

Inspiration til køb 
af solcelleanlæg
Mange solcelleejere kendte nogen med solcelleanlæg inden de selv købte, 
fx kendte over en fjerdedel en ven eller bekendt der havde et anlæg. 

Særligt solcelleejere på time- eller øjebliksafregning kendte nogle der 
havde anlæg, før de selv købte. Det kan hænge sammen med, at disse 
solcelleejere købte senere end årafregnede og derfor havde større 
sandsynlighed for at kende nogen med solcelleanlæg. 

Note: * angiver om forskellen mellem afregningsformer var signifikant (*** p<0,01 ** p<0,05 * p<0,1), 
baseret på to-sidet t-test. Det var tilladt at angive flere svar.
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Gjorde du følgende forud for dit/jeres køb af solcelleanlæg?

Årsafregning (N=1.102) Time- eller øjebliksafregning (N=991)

Ingen af ovenstående***

Deltog i salgsfremstød***

Så solceller på en anden bolig*

Så reklame om solcelleanlæg*

Læste avisartikel om priivate solcelleanlæg***

Talte med bekendt om solcelleanlæg

15,5%

17,0%

26,7%

26,0%

46,3%

51,3%

10,5%

28,3%

22,6%

30,7%

55,7%

52,6%

Note: * angiver om forskellen mellem afregningsformer var signifikant (*** p<0,01 ** p<0,05 * p<0,1), 
baseret på to-sidet t-test. Det var tilladt at angive flere svar

Inspiration til køb 
af solcelleanlæg
Mere end halvdelen af solcellekøberne har talt med en bekendt 
om solcelleanlæg forud for køb. 

At læse avisartikel er mere udbredt end reklame og salgsfremstød. 

Der er forskelle mellem afregningsformer, fx var der flere solcelleejere 
på årsnettoafregning, som læste avisartikel og deltog i salgsfremstød, 
hvilket formentlig skyldes den store omtale af solcelleanlæg på det tidspunkt. 
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Se mere i ‘Three forms of energy prosumer engagement and
their impact on time-shifting electricity consumption’ (2019)

af Anders Rhiger Hansen, Freja Friis, Mette Hove Jacobsenog Kirsten Gram-Hanssen i
: ECEEE 2019 Summer Study Proceedings.

https://vbn.aau.dk/da/publications/three-forms-of-energy-prosumerengagement-and-their-impact-on-tim

Hvad betyder 
solcelleanlægget
for husstandens energiforbrug?

Baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 
2.505 danske solcelleejere fra sommeren 2018
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38,0%

6,6%

37,5%

19,1%

12,2%

22,9%

10,0%

45,6%

Time/øjebliksafregning (N=1.202)

Årsafregning (N=1.275)

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

I hvor høj grad gør din husstand noget for at tilpasse jeres elforbrug til produktion fra eget 
solcelleanlæg på timebasis, fx ved at flytte forbrug til dagtimerne? 

2,2%

1,6%

14,3%

15,1%

35,6%

28,2%

41,8%

49,4%

Time/øjebliksafregning (N=1.202)

Årsafregning (N=1.275)

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

I hvor høj grad gør din husstand noget for at tilpasse jeres elforbrug til el nettets belastning, 
fx ved at flytte elforbrug til om natten?  

Solcelleejerne, der er time- eller øjebliksafregnede, giver udtryk 
for, at de flytter deres forbrug i forhold til deres egen produktion. 
Hele 76% siger, at de i høj grad eller nogen grad gør noget 
for at flytte forbruget til deres egen produktion.

Solcelleejerne flytter kun i mindre grad eller slet ikke forbrug 
i forhold til belastningen af elnettet generelt, 
dvs. de flytter ikke forbrug til om natten.   

Flytter husstanden
sit forbrug?
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3,2% 9,1% 28,3% 13,2% 41,6%

6,0% 9,5% 15,4% 16,5% 50,5%

4,4% 12,8% 19,5% 16,2% 45,2%

6,0% 13,7% 23,4% 18,4% 36,7%

13,4% 24,3% 33,0% 10,4% 16,6%

21,8% 27,7% 26,2% 7,4% 15,4%

23,1% 31,3% 27,3% 5,7% 9,5%

36,2% 29,8% 19,8% 3,6% 9,0%

37,3% 30,2% 17,6% 6,1% 7,6%

38,2% 32,0% 17,3% 5,6% 5,9%

41,8% 31,1% 17,5% 3,8%4,5%

At jeg har solcelleanlæg gør…

… at jeg har mindre dårlig samvittighed over at købe nye el apparater

…at jeg er mindre opmærksom på at slukke for unødvendigt s trømforbrug

… at jeg føler mig mere fri til a t bruge mere el

…at jeg tænker mindre over hvad jeg bruger el til

…at jeg snakker mere om elforbrug i dagligdagen

…at jeg tænker på at tjene penge når jeg ser solen skinner 

…at jeg har fået s tørre interesse for Danmarks energisystem

…at jeg holder mere øje med om solen skinner

…at jeg følger mere med i husstandens energiforbrug

…at jeg er mere bevidst om at spare på energien

…at jeg er mere miljøbevidst

Helt enig Delvist enig Hverken eller Delvist uenig Helt uenig Ved ikke

Solceller gør husstande
mere bevidste om energi

Det er mindre udbredt, at solcelleejerne selv mener, at anlægget har
gjort dem mere ”fri” til at forbruge el.

Over 50 % af solcelleejerne giver udtryk for, at de har fået større 
interesse for energisystemet.

Over 70 % af solcelleejerne giver selv udtryk for at få solcelleanlæg har 
gjort dem mere bevidste om miljø og energiforbrug.
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Baseret på semistrukturerede interviews med 13 husstande. 
Syv interviews på Sjælland, seks interviews i Midtjylland. 
6 kvinder og 12 mænd blev interviewet.

Hvad betyder
solcelleanlægget
for husstandens hverdagsliv?

Se mere i ’Hjemme med solceller på taget: 
Hverdagsliv, energiforbrug og teknologinørderi’ (2020) 

af Mette Mechlenborg, Anders Rhiger Hansen og Kirsten Gram-Hanssen, 
Eva Sass Lauritsen og Gitte Wad Thybo.

Polyteknisk Forlag.
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Solcelleanlægget som
del af hjem og hverdagsliv

Køb af solcelleanlæg kan ses som del af en generel 
hjemlig renoveringspraksis.

Køb af solcelleanlæg er en ’out-of-ordinary’ event og forbundet med
boligens infrastruktur, hverdagslivets rutiner og 
med hustandens boligkultur.

Det betyder, at solcelleanlægget – 
lige som andre større renoveringsindgreb – 
indgår i en fysisk og social tilpasning af boligen og hustandens hverdagsliv. 

Denne tilpasning foregår i et tidsligt forløb i flere stadier.

Solcelleanlægget må ses i sammenhæng med eksisterende 
interesser, dagsordener og praksisser i boligen, 
men den skaber også en ny energiproducerende praksis. 
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Temaer i interviews

1.   Motivation for køb og brug

2.   Hverdag som ’prosumer’

3.   Energiproduktionspraksisser

4.   Køn – generelle og specifikke temaer

Alle tilpasser deres hverdagspraksisser til deres egen 
elproduktionen, nogle gør det meget lidt, og andre 
gør det meget mere.

Solcelleanlæg igangsætter også nye praksisser. 
Bl.a. skelnes mellem to forskellige typer af elproduktionspraksis: 
Systemorienteret og projektorienteret.

Kønsforskelle har konsekvenser for udnyttelsen af 
solcelleanlæggets potentiale.

Bl.a. økonomi, gør-det-selv, faglig viden og energi- og miljøinteresser 
spiller sammen.
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Motivation for køb

Motivationen for køb af et solcelleanlæg står aldrig alene, men er influeret af 
f.eks. professionelle interesser, politik eller ønsket om bæredygtighed og 
hænger sammen med særligt tekniske kompetencer. 

Samtidig viser undersøgelsen, at tilpasningen starter langt tidligere 
end ved selve købet:

Økonomien er vigtig, men står aldrig alene:

(Grethe, interview G).

”Der hvor jeg boede før sammen med min ex-mand, 
der var økonomien ikke til det, så det næstbedste 
vi kunne gøre - der for mange år siden - 
var at investere i nogle solfangere til vores brugsvand.”

Prosumer-identiteten handler ikke kun om elproduktion 
men også om gør-det-selv og ”nørderi” 

Økonomien ses altid i relation til noget andet
Der sker en mental tilpasning inden etablering af anlægget
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Hverdagen som
‘prosumer’

Eksempel på en lavpraktisk maksimering: 
”Så har jeg nørdet .., ja, jeg bruger ordet lidt meget ..
så har jeg så tænkt, hvordan kan man så gøre, hvis 
man ikke kan lave energien selv.. 
Så har jeg mit køleskab fyldt med en masse sodavand, 
og så kører det fuld-skrald, mens solen skinner, 
og så har jeg med termometer og sådan – 
så slukker jeg det bare om natten . ( ..) 
så kører det på ur. [..] hvis der er mange kilo inde 
i sådanne et skab, så holder det temperaturen. 
Og hvis, der er noget der skal tøs op, 
så også bare derind om natten.” (John, interview E)

Lavpraktisk tilgang
Smart-teknologisk tilgang

Husholdningen skaber en forståelse af sammenhængen mellem 
produktion, forbrug og praksis.
 
Denne forståelse er en forudsætning for en tilpasning af hverdagens 
praksisser og denne tilpasning kan ske i større eller mindre grad.

1.   Minimumstilpasning til solcelleanlægget sker for alle husholdninger
      og er dynamisk, og omfanget er til kontinuerlig forhandling

2.   Maksimeringstilpasning er i spil hos enkelte husholdninger, 
      og er baseret på:
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Energi-
produktionspraksisser

Om afmålinger som praksis:
”.. i opstartsfasen er jeg meget opmærksom
på at målinger osv osv., og så lader jeg det 
lige som ’slippe lidt’, men det gør jeg jo ikke 
helt alligevel, for jeg er hele tiden opmærksom
omkring mit energiforbrug. Det er jeg.” 
”.. jeg holder hele tiden øje med mit forbrug, 
det ligger så hele tiden i baggrunden” 

(Marianne, interview G).

En praksis indeholder specifik kompetence, viden, interesse, 
rutiner og materialitet.

Undersøgelsen viser, at en energiproduktionspraksis forudsætter 
en teknisk kompetenceopbygning, som kommer før ressourcebevidstheden. 
Ressourcebevidsthed bruger måling af forbrug og produktion som redskab. 

Mulighed for handling: 
Enten behersker du teknologien, eller teknologien behersker dig.

Analysen viser to idealtypiske tilgange: 
En systemorienteret, hvor solcelleanlægget indgår i en ‘nøjsomhedskultur’, 
og en projektorienteret, hvor solcelleanlægget relaterer til 
en selvrealisering for solcelleejerens tekniske ambitioner.
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To versioner af 
energiproduktionspraksisser

I den systemorienterede tilgang er elproduktionen ikke en selvstændig praksis,
men del af husholdningsbudgettets system af poster, gøremål og opgaver, 
der kontinuerligt skal overvåges, kontrolleres og varetages.
 
Selv om systemet styres af hustandens medlemmer, er hustandens 
medlemmer også selv underlagt systemet, idet kontrollen – og den tryghed, 
der følger med et velfungerende system – kun kan opnås, hvis hustandens 
medlemmer påtager sig de opgaver, der knytter sig til systemets varetagelse. 
 
Ideologien bag systemet skal findes i en nøjsomhedskultur.

1.   Den systemorienterede tilgang

”Jeg synes egentlig altid, vi har haft en bevidsthed.
Man skal passe på, man skal spare på 
sådan nogle ting [vand, el varme].”

(Hans, interview H).

”Jeg stammer fra landbrugssamfundet. 
Og der er man bevidst om, at bruge ressourcerne. 
Det er man jo opdraget med.”

(Hanne, interview H)
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To versioner af 
energiproduktionspraksisser

Den projektorienterede tilgang, er i modsætning til den systematisk 
orienterede, dynamisk. Her er også tale om kontrol, men ikke kontrol 
i forhold til at kunne forstå og forudse f.eks. forbrug og stigninger/fald, 
men kontrol som i kontrol over projektet.
 
Den projektorienterede tilgang handler om at opstille en række udfordringer, 
som skal overkommes, og hvor udfaldet falder direkte tilbage på personen 
(ikke systemet).
 
Enten ved at blive mere vidende end de eksperter, der er på markedet (viden), 
ved en personlige tilfredsstillelse ved at eje det bedste anlæg 
eller batteri (show-off), eller glæden ved at bryde gængse grænser for, 
hvad der er muligt med sin anlæg (slå rekorden).
 
I alle tilfælde handler den projektorienterede tilgang om 
konkurrencen i sig selv, og hvad den gør for deltageren 
(den personlige gevinst).

”Der er en tilfredsstillelse nu og her [ved at gå all in]. 
Men i the long term, så skal jeg ind i et nyt projekt.”

(Dennis, Interview D).

2.   Den projektorienterede tilgang
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Kønnets betydning
for adaptionen

Analysen viser, at kønsforskelle ikke kun handler om at tælle køn 
(hvem gør hvad, f.eks. køber et anlæg), men om kønnede 
praksisser, diskurser og roller. 

Analysen viser situationer, hvor forbrug og produktion på sin vis 
kontrolleres eller overvåges af mænd, mens indsigten i, 
dvs. meningsdannelsen i forbindelse med uforklarlige udsving 
samt magten til at kunne ændre aktiviteter i husholdningen, 
f.eks. ved at flytte opvasken eller spare på tørretumbleren, 
ofte er forbeholdt kvinder.  

Sådanne kønnede forskelle har konsekvenser for udnyttelsen 
af solcelleanlæggets potentiale.

Målerne placeres ofte, hvor det bedst giver mening
i forhold til ”systemet”, dvs. i skabe, 
garager eller kælderrum. 

Placeringen er dog med til at understrege, at 
elsystemet ikke betragtes som en del af boligens 
indretning, men er noget, der skal ”gemmes væk” 
– det skal være usynligt.
 
Det understøtter i forvejen kønsopdelte 
arbejdsopgaver – og rum - i hjemmene
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70.000 danske husstande har solcelleanlæg. 
Denne pjece sammenfatter resultater fra et forskningsprojekt der har undersøgt, 
hvem disse husstande er, hvorfor de har købt anlægget, og hvilke ændringer 
det har haft for deres hverdag. 

Vi skal have mere vedvarende energi i Danmark, derfor er det vigtigt at vide, 
hvad der motiverer folk til at købe. Mindst lige så vigtigt er spørgsmålet om, 
hvad det betyder for en husstand at blive elproducent og ikke bare elforbruger. 

Befolkningens aktive deltagelse i omstillingen af energisystemet fremhæves 
ofte som vigtigt, og dette projekt peger på, at private solcelleanlæg 
kan spille en rolle her.
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