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AT FLYTTE ET MARKED GENNEM KOMMUNIKATION

Varme-pumper



BAGGRUNDEN FOR VORES ANALYSE

Kommunikationsanalyse af 
varmepumpemarkedet, baseret på:

• Kvalitative, semistrukturerede interviews
21 interviews med relevante aktører og 
husejere

• Desk Research 
Data og rapporter fra brancheforeninger, 
producenter, analysebureauer og 
offentlige myndigheder.

• Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse 
Interview med 1000 husejere

• Medieanalyse
Afdækning af medieomtale af 
varmepumper i 2015



Har et begrænset kendskab til 
Varmepumpeteknologi

Har brug for råd og vejledning

Er økonomisk usikker

MÅLGRUPPEN, GROFT SKÅRET

Har kendskab og holdning til 
Varmepumpeteknologi

Har brug for sparring, råd og vejledning

Er økonomisk bevidst

Har brug for en ny 
varmekilde

Har er ønske om en 
moderne, 

energieffektiv 
varmeløsning

Har et ønske om en 
”sikker” løsning

Har et hus, der 

egner sig til en 
varmepumpe-

løsning

Den bevidste boligejer Den uvidende og usikre boligejer



VINKLINGEN AF KOMMUNIKATIONEN 

Har kendskab og holdning til 
Varmepumpeteknologi

Har brug for sparring, råd og vejledning

Er økonomisk bevidst

Har brug for en ny 
varmekilde

Har er ønske om en 
moderne, 

energieffektiv 
varmeløsning

Har et ønske om en 
”sikker” løsning

Har et hus, der 

egner sig til en 
varmepumpe-

løsning

Den bevidste boligejer



KUNDEREJSEN SOM ANALYSEFELT

Fase 1:
Jeg har en varmekilde, som fungerer

Fase 3: 
Jeg søger information om varmepumper

Fase 4: 
Jeg tager kontakt til en rådgiver / installatør

Fase 5: 
Jeg har fået installeret en varmepumpe

Fase 2: 
Jeg skal udskifte min varmekilde



Manglende kendskab til 

teknologien

Jeg har en varmekilde, som fungerer

Få initiativer for at løfte kendskabet

Når fyret kører, er der lang vej til en 

varmepumpe

Beskeden mediedækning



VOXPOP



Husejerne påbegynder først 

informationssøgningen, når de har 

et erkendt behov for udskiftning af 

varmekilde

Jeg skal udskifte min varmekilde

Det er ikke entydigt hvilken 

informationskilde husejeren vælger



HVOR SØGER OLIEFYRSEJERNE INFORMATION?
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Der findes mange gode 

vejledninger

Jeg søger information om varmepumper

Tendens til oplevet information 

overload



GODE VEJLEDNINGER



HVILKEN BEREGNER SKAL JEG VÆLGE?



Det er ikke entydigt, hvor man skal 

søge hjælp

Jeg søger information om varmepumper



OVERBLIK: KOMMUNIKERENDE AKTØRER

VARMEPUMPER

ENERGISELSKABER

• Magic Heating

• Samsung

• SVK

• Viessmann

• Klimadan

• IDM

• Danfoss

• Gastech

• Invest Living

• Wolf

• Stieben Eltron

• Nilan

• Electro Energy

• Daikin

• HS Tarm

• Dimplex

• CTC

• Atlantic

• Andes

• IVT

• Heatsave

• Vølund

• Panasonic

• Metrotherm

• Fujitsu

• Bosch

• DVI

• LG

• Mitsubishi

• Toshiba

• Weishaupts

• Hauer

• Electrolux

• BAXI

• CopMax

PRODUCENTER

TOTALLEVERANDØRER

• JP Klima

• Scan-air.dk

• Bosch Climate  

Partners

• OK

• Dansk  

Varmeservice

• Dansk Energi 

Center

• Gastech.dk

BRANCHEFORENINGER

• Tekniq

• Varmepumpe  

Fabrikant Forening

• DEBRA

• Arbejdsgiverne

• Dansk Energi

• Varmepumpe-

ordningen (VPO)

Tjenestetorvet

Gastech Energi

Greenmatch

VE Installatør

TILBUDSAGENTER

PRIVATE ORGANISATIONER
OFFENTLIGE

(ENERGISTYRELSEN)

• ens.dk

• Sparenergi.dk

• Rådgivnings-

tjenesten

• Energitjenesten

• Varmepumpe-

konsulenterne

• Energikøb

• Varmepumpeguide

• Energivurdering.dk 

(Bosch)

• Varmepumpe- 

oversigten

• Energiforum  

Danmark

• Det økologiske råd

• Bolius

• Dansk Energi

• Teknologisk Institut

• DONG Energy

RÅDGIVNING

VE UDDANNEDE VPO GODKENDTEIKKE VE UDDANNEDE

• VPS

• VP Godkendte

INSTALLATØRER



Kommunikationen er 

produktfokuseret og teknisk

Jeg søger information om varmepumper



KOMMUNIKATION I MANGE RETNINGER



Luft-til-luft

Luft-til-vand

Jord-til-vand

Inde-del

Ude-del

Omvendt køleskab

Boligjob-ordning

Totalleverandør

Serviceeftersyn

Årsvirkningsgrad

KMO godkendt installatør

Varmepumpeordningen

VPO-installatør

Varmeeffekt

SEER (Seasonal Energy 

Efficiency ratio)

Klimatilpasning

Brugsvandsvarmepumpe

Dimensionering

Tilbagebetalingstid

Energiselskabernes 

spareindsats

Håndværkerlisten

Energiklasse

R410A

Rådgivningstjenesten

Støjberegner

Varmekabel

Område 4

Tilslutningspligt

COP-værdi 

SCOP-værdi

Varmefaktor

Fremløbstemperatur

Varmepumpelisten

VE-installatører 

Bosch Climate Partners

Behovsstyring

Fordamper

Energirådgivning

Energitjenesten

VARMEPUMPE SWAHILI



BLACK BOX

“En varmepumpe fungerer som 

et omvendt køleskab…”



DEN FORBRUGERVENDTE FORTÆLLING

“Varmepumpen trækker varme ud af luften og 
jorden og bruger det til at opvarme dit hus”



Der er uoverskueligt mange 

produktmuligheder og stor 

uenighed om, hvad der er den 

rigtige løsning

Jeg tager kontakt til 
rådgiver / installatør



”Jeg synes, at det er en bred almen viden 

om, at man godt ved, at der er noget der 

hedder varmepumper. Om det er den 

rigtige løsning for den enkelte, det har folk 

svært ved at vurdere. Det er der jeg 

mener, at Energistyrelsen fejler 

fuldstændig. De mener, at det er sund 

fornuft for alle at få en varmepumpe, men 

det mener jeg vitterligt ikke, at det er!” 

-Installatør



Forskel på erfaring / viden blandt 

installatører

Jeg tager kontakt til 
rådgiver / installatør



”Jeg havde først fat i en lokal VVS mand, 

og han foreslog et pillefyr. Men så sagde 

jeg; nej, det tror jeg ikke. Prøv lige at 

undersøge det andet. Så kom han med et 

tilbud på en varmepumpe” 

-Husejer



Ikke nemt at finde den ”rigtige” 

installatør

Jeg tager kontakt til 
rådgiver / installatør



HVILKEN INSTALLATØR BØR JEG VÆLGE?

Ikke certificeret installatør Certificeret af?



Jeg tager kontakt til 
rådgiver / installatør

Hvem garanterer min ydelse?



”Så var jeg på de store fabrikaters 

hjemmesider. Men det er jo meget 

misvisende, hvad de skriver i deres 

brochurer, ifht. den effekt man får ud af 

det. Producenten siger at man får en 

COP-værdi på omkring fire, og det har den 

aldrig været oppe på. Det er selvfølgelig 

under laboratorieforsøg, men det hjælper 

jo ikke meget for almindelige folk”



Husejerne er ofte meget tilfredse med deres 

installerede anlæg

Jeg har fået installeret 
en varmepumpe



Varmepumper I 

helårshuse: Barrierer og 

erfaringer blandt 

danske husejere. 

Energistyrelsen (2010)

Jord-til-vand Luft-til-vand

I høj grad 88% 88%

i nogen grad 10% 10%

I mindre grad 1% 2%

Slet ikke 1% 0

TILFREDS MED ANLÆGGET?



DEN TYPISKE TESTIMONIAL



Konklusioner



EN TUNG KUNDEREJSE

Et vist overordnet kendskab til alternative varmekilder og varmepumper specifikt blandt husejere
Manglende incitament til skift, da den nuværende løsning virker 

Lille ekstern påvirkning af boligejerne
Varmepumper fylder meget lidt i medierne

Der findes mange gode vejledninger
Tendens til oplevet ”information overload”

Inkonsistens i informationen
Mangel på specifik rådgivning, der tager hensyn til den enkeltes situation

Kommunikationen er produktfokuseret og teknisk
Det er ikke entydigt, hvor man skal søge hjælp 

Der er uoverskueligt mange produktmuligheder
Boligejerne oplever inkonsistens i tilbudsgivning
Forskel på erfaring / viden blandt installatører

Prissætning er et betydende forhold

Husejerne er ofte meget tilfredse med deres installerede anlæg
Mange gode historier bliver ikke fortalt

Der mangler lokal forankring
Mulighederne for klagesystem/garanti er ikke synlige

Husejerne påbegynder først informationssøgningen, når de har et latent behov for udskiftning af varmekilde
Det er ikke entydigt hvilken informationskilde husejeren vælger

Forskellige vidensniveauer skaber varierende mønstre i informationssøgningen
Boligejerne kan deles op i to arketyper: ”Den bevidste boligejer” og  ”Den uvidende og usikre boligejer”



Den generelle kommunikation til boligejerne er begrænset, og den 

mediemæssige dækning lille

Kommunikation omkring varmepumper er meget teknisk og 

produktorienteret. Den tager sjældent udgangspunkt i 

boligejerens situation og boligdrømme 

Det kræver meget af den informationssøgende at gennemskue de 

forskellige løsninger

Markedet overser den uvidende og usikre boligejer, og de gode 

historier er ikke tydelige

Konklusioner

For producenterne findes "point of difference” ofte på 

produktniveau, men denne tillgang overser det reelle behov.



Medmindre boligejeren selv har en holdning til løsningen, er det 

ikke givet at en installatør anbefaler en varmepumpe

Boligejerne bliver ikke eksponeret for mulighederne for tilskud i 

købsprocessen 

Tilbudsgivningen skaber usikkerhed og forvirring hos boligejerne 

grundet store prisforskelle

Garanti og klagemuligheder indgår ikke i kommunikationen til 

boligejerne 

Konklusioner



Et par sidste generelle råd



SNAK OM NOGET KUNDEN KENDER



SNAK OM NOGEN KUNDEN KAN SPEJLE SIG I



Luft-til-luft

Luft-til-vand

Jord-til-vand

Inde-del

Ude-del

Omvendt køleskab

Boligjob-ordning

Totalleverandør

Serviceeftersyn

Årsvirkningsgrad

KMO godkendt installatør

Varmepumpeordningen

VPO-installatør

Varmeeffekt

SEER (Seasonal Energy 

Efficiency ratio)

Klimatilpasning

Brugsvandsvarmepumpe

Dimensionering

Tilbagebetalingstid

Energiselskabernes 

spareindsats

Håndværkerlisten

Energiklasse

R410A

Rådgivningstjenesten

Støjberegner

Varmekabel

Område 4

Tilslutningspligt

COP-værdi 

SCOP-værdi

Varmefaktor

Fremløbstemperatur

Varmepumpelisten

VE-installatører 

Bosch Climate Partners

Behovsstyring

Fordamper

Energirådgivning

Energitjenesten

UNDGÅ SWAHILI



TAG UDGANGSPUNKT I KUNDEREJSEN

Fase 1:
Jeg har en varmekilde, som fungerer

Fase 3: 
Jeg søger information om varmepumper

Fase 4: 
Jeg tager kontakt til en rådgiver / installatør

Fase 5: 
Jeg har fået installeret en varmepumpe

Fase 2: 
Jeg skal udskifte min varmekilde



TOTALLEVERANDØR, SOM FJERNER BØVL OG USIKKERHED



VARMEPUMPER ER IKKE ALENE


