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I denne første udgivelse i etrans serien om arbejdet med at gøre elbiler 
til en succes i Danmark kan du læse om materiale og indsigter fra pro-
jektets fase 1: Det antropologiske feltstudie hos 50 brugere. Feltstudiet 
er et oplæg til analyse, et såkaldt empirisk grundlag. Antropologerne.
com har skabt forudsætningerne for og materialet til, at etrans bliver et 
eksempel på grundig og nyskabende brugerdreven innovation.

Til dig, der kun kort vil vide, hvad vi ved om danskerne og deres for-
hold til bil og elbil, har vi valgt at præsentere 10 af kortene fra en box 
med 70 kort, hvor datarapport, workshopresultater og udfordringskort 
er formidlet i grafisk form i slutningen af fase 1.

Til dig, der ønsker at gå mere i dybden, præsenterer vi en bearbejdet 
datarapport. Hvis du er interesseret i, hvordan antropologerne.com har 
frembragt den brugerviden, som etrans bygger på, og altså i de mere 
metodiske og praktiske aspekter af brugerdreven innovation, er data-
rapporten noget for dig.

I datarapporten præsenteres metoder, empirifremstilling, brugerindsig-
ter, segmentanalyse, svar på interviewspørgsmål, foreløbige resultater 

og de anbefalinger, antropologerne opstillede  inden de  involverende 
workshops på Designskolen Kolding i juni 2009 og denne måneds fæl-
les analyse og arbejde med materialet.

Vi har som nævnt besøgt 50 brugere og kørt med dem, vi har talt, hjul-
pet, spist og drukket, købt ind, holdt pauser, arbejdet, tanket, opladet, 
vasket, gået med dem. Vi har kigget, filmet, taget billeder, lyttet, spurgt, 
fornemmet, styret og adspurgt, udspurgt og har – mens vi forsøgte at 
opføre os passende – sikkert både overrasket, udmattet og udfordret 
deltagerne. På egne og projektets vegne stiler vi en stor tak til disse 
modige og tålmodige mennesker, der både op til og efter de fem timers 
feltbesøg har brugt tid og opmærksomhed på at give os deres unikke 
historier og input til en ny virkelighedsnær forståelse af bilbrug og af 
elbilismens vilkår, muligheder og udfordringer i dagens Danmark. 

Rikke Ulk  
Chefantropolog  
INSIGHT IN PRAXIS & INSPIRATION FOR INNOVATION 
antropologerne.com
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# 1
frA box kort

forside
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Projekt etrans arbejder for en succesfuld 
udbredelse af elbiler i Danmark. I april 
2009 indgik parterne i etrans aftale med 
antropologerne.com om at få gennemført 
feltstudier hos 50 brugere og om at invol-
vere og engagere såvel Designskolen 
Kolding, DONG Energy, de tilknyttede 
organisationer og virksomheder, skolens 
studerende og forskere og andre elbil-
interesserede aktører i brugerdreven
innovation.

etrans       FELTSTUDIE OG BEARBEJDNING       2009

# 2
frA box kort
forside
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# 9
frA box kort

resume

En bil er ikke bare en bil, den er et udtryksmiddel, en identitetsmarkør, et legetøj, 
et passionsobjekt, et arbejdsredskab, et værktøj, et kontor, en frokoststue, en 
hobby, et spare/optimeringsredskab, selvforkælelse, stilmarkør, et stykke teknologi/
mekanik/elektronik, en ven, en frihedsskabende instans, en plakatsøjle og et rum, 
mennesker præger, bebor og bruger.

Elbilen skal passe ind i og bidrage positivt til folks holdninger og handlinger, altså til 
deres livssituation, selvforståelse og mangfoldige konkrete og praktiske behov. 

Det tror vi, den kan!
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# 10
frA box kort
resume

´En bilist er en bruger er et menneske´, lærer vi af dette feltstudies 50 forskellige deltagere.

Bilist-dimensionen tilbyder indsigter i hvad det vil sige at have bil, at køre bil og at vælge bil.

Bruger-perspektivet viser os, hvordan bilen er del, ikke blot af en købs-, brugs-, vedligeholdelses- og 
udskiftnings-situation, men af folks daglige liv, arbejdsliv og sociale liv. Et signal til omverden om sig 
selv og at relationen til bilen oftest også skaber og rummer identitet.

Menneske-vinklen handler om at forstå at kunden/køberen/brugeren af en hvilken som helst service, 
produkt eller kampagne for elbiler, lige som undersøgelsens 50 forskellige deltagere, er unikke, 
sammensatte, selvmodsigende, bevægelige, sociale og meget forskellige personer med lige så mange 
forskellige behov, præferencer og livssituationer.

RESUMÉ af indsigter fra feltstudiet

etrans       FELTSTUDIE OG BEARBEJDNING       2009
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# 5
frA box kort

forskelle
ELBIL ALM.BIL
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# 6
frA box kort
forskelle

Opladning forbundet med parkering

Fuld opladning på 1,5 - 8 timer

Begrænset lademulighed (privat og offentligt rum)

Adgang til strøm alle vegne

Høj accelerationsevne uden gear

Lydløs

Lugter ikke/ kabler snavser

Begrænset rækkevidde

Altid god samvittighed mht. miljø

Begrænsede mærker/ typer/ former

Få forhandlere/ mekanikere

Fritaget for afgifter og fri parkering

Få kender følelsen af en elbil

Tankning uafhængig af parkering

Fuld tankning på 10 min.

Udbredt tank-mulighed i offentligt rum

Adgang til brændstof kun på særlige steder

Gearstyret acceleration

Larmer

Benzin/ diesel lugter/ snavset

Lang rækkevidde

Spor af dårlig samvittighed mht miljø

Alle mærker/ typer/ former

Mange forhandlere/ mekanikere

Afgifter og parkeringsafgifter

Alle kender følelsen af en bil

ELBIL ALM.BIL

etrans       FELTSTUDIE OG BEARBEJDNING       2009
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# 7
frA box kort

analysemodel

DET SAMFUNDSMÆSSIGE PLAN

DET SOCIALE PLAN

DET PERSONLIGE PLAN

ANALYSEMODEL
Et analytisk greb på et stort empirisk materiale
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# 8
frA box kort
analysemodel



16 // antropologerne.com  

# 57
frA box kort

at have bil
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# 58
frA box kort
at have bil

IDENTITET
En bil der udtrykker noget om personen

ENGAGEMENT
Kan både være højt og lavt 

Fra at gøre tingene selv eller at overlade det til andre

FORHOLD TIL BILEN
Fra det rationelle/pragmatiske til det emotionelle/interaktive

ER GENSTAND FOR FORHANDLING
Ved anskaffelse, brug, vedligeholdelse, udlån og ved bortskaffelse

AT HAVE EN BIL HANDLER OM:

etrans       FELTSTUDIE OG BEARBEJDNING       2009
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# 59
frA box kort

at køre bil
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# 60
frA box kort
at køre bil
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# 61
frA box kort

at vælge bil
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# 62
frA box kort
at vælge bil

INVOLVERER FØLELSE OG FORNUFT
Et ideal-real kompromis

ØKONOMI OG PRAKTIK
Rammer før miljøbevidsthed

AT VÆRE VANEMENNESKE OG MÆRKE-LOYAL

ER OFTE KOBLET TIL LIVSFASER/SKIFT
I bolig-, job- eller familiesituation

AT VÆLGE BIL HANDLER OM:

etrans       FELTSTUDIE OG BEARBEJDNING       2009
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# 63
frA box kort

at overgå 
til elbil
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# 64
frA box kort
at overgå 
til elbil

EL OG ELSELSKAB
Energiforbrug

MILJØ
Samt arbejds- og køremiljø

KØN OG KØREGLÆDE
Kvinden vil fra A til B

Mænd nyder turen, og bilen fungerer ofte som identitetsmarkør

PARKERING
Når man går fra tankning til opladning bliver parkering central

FINANSIERING
Forsikring, budgetter og bank

Få engangsbeløb og små daglige omkostninger

SERVICES OG SIKKERHED
Garanti, værksted

Selve bilens udformning og udtryk

PRAKTIK OG INTERAKTION MED BILEN
Oplade hjemme

Tænke forlæns og ikke baglæns

STØRRELSE OG FORM

AT OVERGÅ TIL ELBIL
INVOLVERER NYT FORHOLD TIL:

etrans       FELTSTUDIE OG BEARBEJDNING       2009
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# 11
frA box kort

50 brugere 50
BRUGERE



antropologerne.com // 25

# 12
frA box kort
50 brugere

Trœkkraft, driftsikkerhed, modu-
le løsninger, bilen som kontor/
arbejdsplads, plads, bilen som 
identetsskaber. 

Bilen som hobby, mekanik 
entusiasme. planlægning af 
kørsel, erfaring, økonomi.

Pendler, planlægning af økonomi, 
det grå guld, loyalitet over for 
bilmærke.

Ergonomi, komfort, bilen som 
arbejdsplads, ingen ejerskab over 
bilen, lille personificering af bilen.

Frihed, selvstændighed, bilen som 
luksus, deler bilen med venner.  

Bilen som praktisk redskab, 
børn i bilen.

Signalværdi, markedsføring,
ny elbilist, mor, sælger. 

Elbilen som identitetsskaber, 
frontløber, retro, cool, idealist.
Signalværdi.

NILLER, 32 ÅR

POUL, 52 ÅR JOHN, 63 ÅR

LONE, 52 ÅR

HANNAH, 29 ÅRJANUS, 32 ÅR

JANNIE, 28 ÅR

CARL, 32 ÅR

8 BRUGERE

etrans       FELTSTUDIE OG BEARBEJDNING       2009
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# 51
frA box kort

workshops
Som led i afleveringen, formidlingen og forarbejdningen af
etrans brugerstudiet afholdt antropologerne.com løbende 9 
workshop dage med forskere/studerende fra Designskolen 
Kolding, projektparterne og eksterne interessenter. Centralt 
for tilgangen var en co-creativ tilgang, hvor partner aktivt 
deltog i den antropologiske proces: fra feltens fokus, over 
udvikling og brugerrejser og mulighedsrum til skabelsen af et 
idékatalog bestående af over 100 potentielle ideer.
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# 52
frA box kort
workshops

WS 1 - INTERNE BEHOV OG FORARBEJDNING AF RESEARCH  // 27.04.2009

WS 2 - INTERESSENTERS BEHOV OG NYE SPØRGSMÅL TIL FELTEN // 30.04.2009

WS 3 - LEAD USERS OG EKSPERT INPUT PÅ BRUGER INDSIGTER // 26.05.2009

WS 4 - DAG 1 // VIDEN OM BRUGERNE // 02.06.2009

WS 4 - DAG 2 // FORDYBELSE I BRUGERNE // 03.06.2009

WS 4 - DAG 3 // ANALYSE AF BRUGERNE OG MULIGHEDSRUM // 04.06.2009

WS 4 - DAG 4 // HOW MIGHT WE (HELP THE USERS) // 08.06.2009

WS 4 - DAG 5 //  ANALYSIS AND PROTOTYPING // 09.06.2009

WS 4 - DAG 6 // RESULTATER, PERSPEKTIVER OG IDÉ KATALOG // 10.06.2009

WORKSHOPS

etrans       FELTSTUDIE OG BEARBEJDNING       2009
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1
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Projekt etrans arbejder for en succesfuld udbredelse af elbiler i Dan-
mark. Partnerne er bl.a. Designskolen Kolding, DONG Energy, Frede-
ricia Kommune og Trekantområdets Innovationsforum/Trin. Du kan se 
en oversigt over alle parter på www.etrans.dk  

I april 2009  indgik parterne  i etrans aftale med antropologerne.com. 
Opgaven bestod dels i at levere en virkelighedsnær indsigt i dansker-
nes bilbrug og af elbilisternes vilkår, muligheder og udfordringer i da-
gens Danmark, dels at sætte disse indsigter i spil på workshops med 
deltagelse af erhvervsliv, mennesker med teknologisk  indsigt, desig-
nere og forskere, bl.a. Designskolen Koldings forskere og studerende, 
og repræsentanter fra projektets partnere.

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af feltstudiet og præsenterer 
den viden, der ligger til grund for de senere gennemførte workshops. 

Rapporten præsenterer et mangfoldigt indblik og indsigt i bilbrugernes 
(såvel  benzin  som  el)  brug  af  og  opfattelse  af  deres  bil  og  kommer 
med  anbefalinger  til,  hvad  etrans  skal  fokusere  på  i  det  videre  bru-
gerdrevne innovationsarbejde, både i de forestående workshops og i 

udviklingsarbejdet herefter. Derudover præsenterer denne rapport an-
tropologerne.com’s arbejdsmetoder og anvendte værktøjer i etrans og 
antropologerne.com’s refleksioner om, hvordan de virkede i praksis.

Feltstudiet og datamaterialet i etrans er omfattende og i høj grad visu-
elt båret (billeder, video og diverse designs). Denne rapport er derimod 
primært skriftlig og præsenterer en syntese af det omfattende materia-
le pr. 31. maj 2009 og er således en status inden juni måneds intensive 
workshops, hvor antropologerne.com og partnere i etrans sammen tog 
hul på den design-antropologiske analyse- og udviklingsproces. Ma-
terialet skal i hele etrans’ 3-årige forløb danne grundlag og inspiration 
for koncepter, prototyper og kommunikation. De kan genbesøges ana-
lytisk og bruges i mange år frem.

Vores ønske er, at datarapporten her vil virke inspirerende og give ind-
sigt i, hvordan feltstudier anvendes i brugerdrevne innovationsproces-
ser – og allervigtigst – give mulighed for at udforske det mulighedsrum, 
vi træder ind i, når vi opmærksomt besøger mennesker i deres liv, de-
res hjem og på deres arbejdsplads og inviteres med ind i deres biler, 
hverdag og tanker.

// 1 baggRund1
baggRund
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2
metode
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// 2.1 tilgang og metode

Antropologien har  i de sidste årtier  fundet stor anvendelse  inden for 
designmetoder  og  designforskning  og  bruges  i  tiltagende  grad  som 
kvalitativ metode  i virksomheders, organisationers og projekters ud-
viklings-  og  innovationsarbejde.  Denne  udbredelse  gik  forud  for,  at 
brugerdreven  innovation som  tendens og  tilgang slog  igennem her  i 
Danmark.

Antropologerne.com  kombinerer  klassiske  antropologiske/etnogra-
fiske metoder med participatoriske, generative og visuelle design-
metoder. Vores arbejde bygger i såvel tilgang som metode og afrap-
portering på principper om deltagelse, involvering, anvendelighed og 
forankring. 

I  feltstudiet  i  forbindelse med projekt  ”Introduktion af eldrevne biler  i 
Danmark, etrans” er antropologerne.com’s tilgang og metode udviklet 
under hensyntagen  til  projektparternes  (og  særligt  projektteamet  og 

Designskolen Koldings studerende og forskeres) ønsker om åbenhed i 
feltprocessen og behov for grundig forankring af feltstudiets indsigter. 
Indsigter der efter denne fase 1 skal bringe etrans videre i et spæn-
dende og visionært udviklingsarbejde. 

Vi tilstræber derfor at formidle nærværende præsentation af datamate-
rialet på en måde, så de tematiske indsigter kan forstås, diskuteres og 
bruges direkte i projektets konsolidering, fokusering og videre arbejde.

Der er i opdraget lagt vægt på en meget stor billed- og videodokumen-
tation. Dette materiale suppleret med antropologerne.com’s udvikling 
af specifikke materialer som fx ord- og billedkortspil og brugerdag-
bøger gør, at der foreligger et omfattende visuelt og fysisk materiale, 
der levende og konkret giver den nysgerrige mulighed for at udforske 
en lang række aspekter af brugerne og deres mangesidede forhold til 
deres bil(er). 
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// 2.2 beskRiVelse af feltmetodeRne

DELTAGEROBSERVATION	
Deltagerobservation er en klassisk etnografisk metode. Den bygger på 
en slags dobbeltpositionering i et spænd mellem deltagelse og obser-
vation. Gennem deltagelsen oplever  feltarbejderen på  sin  egen  krop, 
hvad det vil sige at ’opleve’ det, som undersøgelsens subjekter oplever. 
Deltagelsen giver således en mulighed for en ’tykkere beskrivelse’ og 
en mere betydningsbaseret analyse af felten. Men metodisk og analy-
tisk sker deltagelsen samtidig med, at feltarbejderen har en distance til 
feltens subjekter i og med, at feltarbejderen hele tiden har sine undersø-
gelses-spørgsmål for øje. Observationen er den analyserende halvdel 
af  begrebet  deltagerobservation.  Antropologen  registrerer,  optegner, 
noterer og undrer sig hele tiden – over hændelser, indretning, udtalelser 
eller handlinger. Og reflekterer undervejs over sine egne antagelser om 
felten og slutninger omkring den praksis, hun møder. Deltagerobserva-
tion er grundstenen i at arbejde eksplorativt, hvilket vil sige, at man lader 
felten og feltens subjekter guide feltarbejdet. 

DELTAGEROBSERVATION	I	PROJEKT	ETRANS	
Vi har i projekt etrans lavet deltagerobservation med og hos 50 forskel-
lige mennesker som, med undtagelse af to Non-Users, har det tilfæl-

les, at de bor i Danmark og alle kører bil. Vi har besøgt og kørt med 
dem, vi har talt, hjulpet, spist og drukket, købt ind, holdt pauser, arbej-
det, tanket, opladet, vasket, gået med dem. 
Vi har kigget, filmet, taget billeder, lyttet, spurgt, fornemmet, styret og 
adspurgt, udspurgt og har – mens vi forsøgte at opføre os passende 
– sikkert både overrasket, udmattet og udfordret deltagerne. 

CO-CREATION	VIA	MAPPINGØVELSER	OG	DESIGNSPIL 
Hvor man med deltagerobservation lader felten føre an og guide un-
dersøgelsen, så er mappingøvelser en metode, der tager mere konkret 
fat i felten. Mappingøvelser udvikles specielt til hvert feltarbejde og kan 
være et spil, en billedkortleg, en model eller en tegning med et bestemt 
tema og formål. Mappingøvelser og designspil er generative metoder. 
I øvelsernes rammesatte mikrounivers skaber feltarbejderen sammen 
med feltens subjekter et mønster, en leg eller en collage, og i dialogen 
og udførslen fremkommer aspekter af det tema, som antropologen un-
dersøger, som der så kan spørges mere ind til. 
Det er ligeledes en metode, der kan unddrage sig interviewets og dets 
sproglige epistemologiske begrænsninger. Det giver subjektet mulig-
hed for at udtrykke sig med andet end ord, men har også den virkning, 
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at subjektet i mødet med disse virkemidler bliver i stand til at italesætte 
aspekter, som uden virkemidlerne ville bestå ubevidste. Vi har i etrans 
udviklet og brugt tre konkrete øvelser og spil, som er beskrevet under 
pkt. 2.3.

GUIDED	TOUR	
Guided tour er yderligere en metode, der understøtter en eksplorativ 
tilgang  til  viden. Ved at bede  feltets  subjekt  vise  rundt er det  feltets 
subjekt  selv,  der  guider  feltarbejderen.  Feltarbejderen  bruger  under 
guided tour sin positionering som ’fremmed’ til at kunne stille spørgs-
mål, der giver feltets subjekt anledning til at forklare ting, der normalt 
forekommer indlysende i personens hverdag. 

I etrans’s brugerbesøg blev antropologen vist  rundt  i og omkring bi-
lerne og fik forklaret deres funktion, indretning og delkomponenter. Og 
som del  af  deltagerobservationen  indgik også  rundvisninger  i  hjem-
met, i haven, på arbejdspladsen, på tanken, på gaden og i trafikken. 
Observationer og refleksioner fra de detaljerige rundture er primært 
afrapporteret via Codes og Quotations i Atlas.ti og er indgået i feltar-
bejderens feltnote og brugerportræt.

SEMISTRUKTURERET	INTERVIEW	
Det semistrukturerede interview er en metode, der sikrer, at alle forsk-
ningsspørgsmålene bliver stillet til feltens subjekter. Interview-guiden 
består af en række spørgsmål/temaer, som feltarbejderen sørger  for 
at få afdækket med undersøgelsens deltagere. Et semistruktureret in-
terview  tager udgangspunkt  i  en  interview-teknik,  der  inkluderer  så-
vel  kontrastspørgsmål  (hvordan  er  det  anderledes  end),  deskriptive 
spørgsmål (beskrivende), scenarie-spørgsmål (forestillinger, hvad nu 
hvis) og eksplorative spørgsmål (man udkaster hypoteser og udforsker 
dem sammen). Den semistrukturerede og kvalitative tilgang til et inter-
view har den fordel, at intervieweren ikke slavisk gennemløber speci-
fikke spørgsmål, men kan gå i dybden og spørge ind og således blive 
klog på, hvordan deltageren selv betydningstillægger sin livsverden.

Man bliver klog på, hvordan 
deltageren selv betydnings-
tillægger sin livsverden
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// 2.3 beskRiVelse af metodedesign

Metodedesignet dækker over de medier, metoder og værktøjer, vi ud-
viklede og anvendte  for at skabe den brugerindsigt, vi efterfølgende 
kunne analysere og videreformidle. Nogle elementer blev udelukkende 
brugt af os under besøget, andre anvendte brugeren inden vores be-
søg, og andre igen blev brugt under besøget i et samarbejde mellem 
deltager og antropolog. 

Alt i alt blev der udviklet og gennemført følgende materialer og metoder:
– en brugerdagbog, som giver os indsigt i brugernes funktionelle hver-
dag med sit køretøj(er)
– et prioriteringsspil, der giver os indsigt i brugernes prioriteringer, når 
det gælder valg af køretøj og deres definitioner på forskellige relevante 
begreber
– et billedkortspil, der afdækker brugernes opfattelse og forståelse af 
forskellige typer køretøjer og deres karakteristika
– video, herunder shadowing-, tale- og interviewoptagelser, der gengiver 
brugerne og situationerne fra feltet og præsenterer brugernes kontekst og 
fysiske udtryk, både uden for og under interview.

Som udgangspunkt blev brugerdagbogen gennemgået først, dernæst 
blev spillene gennemført. Før, mellem og efter disse elementer lå di-
verse videooptagelser.
I det følgende er de enkelte metoder og måden, de blev udviklet på, 
beskrevet. 

BRUGERDAGBOGEN
Brugerdagbogen består af en serie opgaver, som er blevet sendt ud til 
hver bruger op til en uge før det aftalte antropologiske feltbesøg. Under 
besøget gennemgår antropologen dagbogen med brugeren og bruger 
dagbogen som omdrejningspunkt/interaktions-objekt til at skabe dia-
log og  indsigt  i brugerens hverdag med køretøjer. Ved en del besøg 
udfyldtes brugerdagbogen først sammen med brugeren – hvis praktik 
eller postgang havde forhindret det, eller hvis brugeren ikke havde haft 
tid eller følt sig tryg ved selv at gøre det.
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Brugerdagbogen består af følgende elementer: 

Introduktion 
Kort baggrund om projektet og velkommen som projektdeltager. 

Side 1: En dag med mit køretøj 
Formål: At  få mikro-indsigter  i de små hverdagshændelser, der sker 
i  løbet  af  et  døgn sammen med køretøjet. Ved besøget  gennemgår 
antropologen kortlægningen sammen med brugeren for yderligere at 
kortlægge detaljer, specifikke behov og diverse aktørers rolle. 

Opgaven lyder:
”Notér i  løbet af en dag de hændelser, der sker med dit køretøj som 
centrum”.  Afrapporteringsskemaet  består  af  en  række  tidslinjer  med 
dagens tidspunkter. De følgende tidslinjer er beskrevet: Hvor er køretø-
jet? Hvad er situationen? Hvem er med? Hvordan føles det?

Side 2: Min profil 
Formål: Indsamling af overordnede data om brugernes profil. 

Side 3: Mine vigtigste transportmidler 
Formål: Indsamling af data bestående af køretøjernes model, type, år-
gang, årlige udgifter og månedlige udgifter. 

Side 4: Mit køretøjs historie 
Formål: At  få et makrooverblik over de hændelser og valg, brugeren 
har foretaget sig i forhold til anskaffelsen og brugen af køretøjet. Ved 

besøget gennemgår antropologen kortlægningen sammen med bru-
geren  for  yderligere at  kortlægge vigtige medier, aktører og  interes-
senter. 

Opgaven lyder:
”Beskriv hændelserne omkring dit køretøj  fra da du tænkte på at an-
skaffe det til købssituationen og hverdagsbrugen”. Afrapporteringsske-
maet  dækker  følgende  situationer/faser  i  denne  rækkefølge:  Før  an-
skaffelse, anskaffelsen, almindeligt brug (fra reparationer til rengøring), 
afskaffelse. Der spørges om følgende til hver fase: Hvad sker der? Hvor 
forgår det? Hvem er du med? 

Side 5: Et års transport 
Formål: 
1) At kortlægge de vigtigste destinationer/ture som brugeren transpor-
teres til og fra.
2) At kortlægge valg af transportmiddel i forhold til afstand. Ved be-
søget  gennemgår  antropologen  kortlægningen  sammen  med  bru-
geren  for  yderligere  at  kortlægge  detaljer  angående  destinationer, 
infrastruktur og evt. tanknings/ladnings-muligheder. 

Opgaven lyder:
”Ud  fra  de  forskellige  situationer  placer  klistermærkerne  i  forhold  til 
den afstand, du rejser. Brug bagefter de farvede tuscher til at markere 
de forskellige transportmidler, du rejste med ud til prikken.” Skemaet 
består af et ikon af et hjem med 5 cirkler omkring. Cirklerne er markeret 
1 km, 5 km, 10 km, 50 km, 100 km og 500 km. 
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6: Mit forbrug 
Opgaven lyder:
1) Skriv navnet på nogle af de ting og mærker, du har eller bruger til 
hverdag inden for følgende kategorier: Personlige, hjemmet og ude 
2) Sæt en grøn cirkel om dem, du ser som miljøvenlige. 

Efter  gennemgangen  af  brugerens  dagbog  blev  to  forskellige  opgaver 
gennemført sammen med bilisten. Begge opgaver bestod af et sæt pre-
definerede ord/billedkort. Kortene bliver brugt til at skabe dialog og indsigt 
i brugerens holdninger, meninger og værdisæt i forhold til et sæt større 
temaer, der berører køretøjer generelt.

UDVIKLING	AF	BRUGERDAGBOG	
Brugerdagbogen  blev  udviklet  efter  oplæg  fra  forskningsansvarlig 
Anne Flemmert Jensen, Designskolen Kolding, og Toke Barter, konsu-
lent for antropologerne.com og underviser på Designskolen Koldings 
1-års projektet om Transition Transport.
Den blev først testet på to brugere (R2, R3) og derefter finjusteret med 
korrektioner og rettelser, der overordnet bestod af forståelsesmæssige 
ændringer. Dernæst definerede vi tre indkomstgrupper (som brugerne 
kunne understrege  i stedet  for at skulle skrive det eksakte beløb på 
deres årlige indkomst), udviklede layoutet yderligere og arbejdede hen 
imod en mere detaljeret angivelse af afstande og tidspunkter i tilknyt-
ning til brug af bil.

Anden udgave, der udgjorde syv sider, blev brugt med  fem deltagere 
(R4  –  R8),  hvorefter  vi  ved  workshop 1 om  metodedesign  besluttede 
at udelade   brugerens syn på elbilen og  fordele  (drivers) og ulemper 
(barriers) på henholdsvis et personligt niveau (bolig/sted), på et socialt 
niveau (lokalområde) eller på et samfundsmæssigt niveau (der rummer 
infrastruktur). Beslutningen om at udelade denne øvelse i dagbogen blev 
taget på grundlag af feltarbejdernes erfaringer med, at det tog for lang 
tid at udfylde brugerdagbogen under feltbesøgene, og fordi flere brugere 
havde udtrykt høflig frustration over mængden af sider og opgaver. 
Brugerdagbøgerne R9 – R50 blev udført med den endelige og tilrettede 
version.

PRIORITERINGSSPIL	
Prioriteringsspillet beskriver en række hårde og bløde begreber, som 
rangeres af bilisten i forhold til deres egne ønsker/behov for både elbi-
len og benzinbilen. 
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Ordkortene er opdelt i de følgende begreber: Frihed, Sikkerhed, Pris, 
Komfort,  Fart,  Rækkevidde,  Rumlighed,  Smart,  Design,  Signalværdi 
og Miljø. Brugeren prioriterer kortene efter kvaliteter/behov.  
Prioriteringsspillet  giver  indsigt  i  bilistens/segmentets  forhold  til  elbil 
og benzinbil: 
•  værdi-sæt (hvad ses som de vigtigste værdier ved et køretøj  
  og hvorfor?) 
• definition af begreber omkring bilen (hvad er frihed, rækkevidde, 
  design osv.) 
• miljøbevidsthed (hvordan defineres begrebet og i hvilken   
  sammenhœng?) 
•  egentlig viden vs. perception (afklaring af eventuelle fordomme) 
•  rangering af behov/barrierer (afklaring af hvor nye tiltag kan skabe  
  mest vœrdi for bilisten) 
•  vœgtning af prioriteter (rangering der kan udmøntes i statistik)
•  behovsforskelle (elbil vs. benzinbil)

UDVIKLING	AF	PRIORITERINGSSPILØVELSEN	
Udviklingen  af  spiløvelserne  skete,  ligesom  med  brugerdagbogen, 
undervejs og i løbet af de første feltbesøg. Ved besøg hos R1 blev der 
ikke lavet prioriteringsspil, da feltbesøget med ham var et indledende 
feltbesøg, der skulle lære os ’feltens ord’. 
Herefter blev prioriteringsspillet udviklet  i  løbet af  feltbesøgene hos 
R2-R5. Udviklingen omhandlede layout, indhold og materialer: Orde-

ne endte med at være præsenteret på små brikker, som var nemme 
at få fat på. Indholdsmæssigt blev ordet ”coolness” ændret til ”smart”, 
og ordet ”signalværdi” erstattede ordet ”risiko”, da det viste sig ikke at 
give mening for brugerne. 
Først med R6 lå prioriteringsspillet og de udvalgte ord endelig fast.  

BILLEDKORTSPIL	
Billedkortene  illustrerer biltyper, der hver  især repræsenterer en bil-
arketype. Brugeren skulle ved hjælp af kortene definere: Drømme-
bilen, den praktiske bil, skod-bilen og miljø-bilen. 
Billedkortopgaven giver indsigt i bilistens/segmentets: 
•  vœrdisæt (hvad ses evt som et praktisk køretøj og hvorfor?) 
•  identitet og status (hvad drømmes der om, hvad er virkelighedens  
  behov?) 
•  branding impact (hvilken roller har mœrker, historier, design,  
  køreegenskaber?) 
•  miljøbevidsthed (hvordan defineres begrebet og i hvilke sam- 
  menhœnge?) 
•  egentlige viden vs. perception (afklaring af evt. fordomme i    
  forhold til køretøjer)

UDVIKLING	AF	BILLEDKORTSPIL	
Vi besluttede på det  indledende metodedesignmøde at supplere pri-
oriteringsspillets ord med konkrete billeder af biler. Formålet med at 

Udviklingen af spiløvelserne 
skete, ligesom med bruger-
dagbogen, undervejs og i lø-
bet af de første feltbesøg
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bruge billeder er at nå de mere ubevidste lag og usproglige præferen-
cer hos deltageren. Der kommer andre ting frem, når det er billeder, 
former, farver og stereotyper, man står med i hånden. 
Vi surfede nettet og landede på 30 forskellige typer, mærker og trans-
portmidler.  Blandt  bilerne  var  enkelte  elbiler.  Det  blev  naturligvis  ikke 
forklaret til deltageren – vi hørte og optog kun deres forklaringer og højt-
talende indre dialog om placeringen og beskrivelsen af et givent kort.

VIDEO	
Shadowingvideoklip er videoklip, der viser brugeren interagere med bi-
len eller relaterede objekter omkring bilen. Feltarbejderen forsøger ved 
optagelsen af disse videoer så vidt muligt at agere ’fluen på væggen’ 
og bare observere, hvad brugeren gør. Eksempelvis er der blevet filmet 
almindelig kørsel i bilen, tankning, parkering, opladning, omrokering af 
sæder, ankomst til arbejde/hjem. Shadowing-videoklip er gode til at lave 
rene observationsøvelser af praksis, og for beskueren af videoen kan 
særlige aspekter og uopdagede problematikker træde frem. Ydermere 
er det et fantastisk værktøj til at skabe identifikation og empati for bru-
gerens reelle situation i hverdagen uden at have været der selv. 

Talevideoklip er en gruppe videoklip, hvor brugeren forklarer om sin bil 
eller et andet objekt af interesse for undersøgelsen. Talevideoklip viser 
de uformelle interview, som feltarbejderen laver undervejs i feltbesøget. 
De giver en god fornemmelse og forståelse for den enkelte bruger, og 
hvordan hun opfatter sin egen situation, og hvad hun  fx  lægger vægt 
på.  Talevideoklippene  indbefatter  også  optagelser  af  prioriterings-  og 
billedkortspillene. 
Interviewvideoklip (syv x ca. to minutter) består af besvarelser af de 
interviewspørgsmål, som feltarbejderne har stillet alle brugerne. Det 
er blevet  tilstræbt at optage videointerviewene  i et  ’natural environ-
ment’ (således at brugeren foretager sig noget andet samtidig). Dette 
for at lade tankerne flyde og formmæssigt for at undvige det nytårs-
tale-format, som et opstillet interview, uanset hvor stor en fortrolighed 
og uformalitet, det er lykkedes antropologen at etablere, nemt kan fal-
de ind i. Den naturlige setting var dog ikke altid mulig, eftersom visse 
brugere enten ikke kunne koncentrere sig om at svare på spørgsmål, 
mens de udførte deres arbejde, eller fordi brugerne ikke havde lyst til 
at rette deres fulde opmærksomhed mod antropologen og spørgsmå-
let, der blev stillet, mens de foretog sig krævende arbejdsopgaver.
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Følgende spørgsmål blev optaget på video og afleveret i enkeltstå-
ende klip:

 Q1
  Mig og min bil – en præsentation 

 Q2 
  Hvad siger dit valg af bil og din brug af bil om  
  dig som type/profession? 

 Q3 
  Inden købet eller overdragelsen, hvad tænkte  
  du/overvejede du omkring bilen. Er det ander- 
  ledes nu (hverdagens brug af bilen)? 

 Q4 
  Hvilke fordomme er der om elbiler og elbilister?  
  (hvad hører du, hvad siger andre?) 

 

 Q5 
  Hvilke gode argumenter er der ifølge dig for    
  elbilen? – hvad kunne blive bedre? 

 Q6 
  Hvilke ulemper og udfordringer er der ifølge dig  
  for elbilen i dag? – hvad hindrer udbredelsen? 

 Q7 
  Ville du være parat til at omlægge eller begrænse 
  dit forbrug af el i forhold til forskellige pris på el på  
  forskellige tidspunkter på døgnet?

UDVIKLING	AF	SPØRGSMåL	
Interview-spørgsmålene  blev  udviklet  og  testet  ved  første  feltbesøg 
(R1).  Ved  møde  mellem  antropologerne.com,  Anne  Flemmert  fra 
etrans og repræsentanter fra DONG 7. maj 2009 blev det vedtaget, at 
der skulle tilføjes et syvende spørgsmål, der kunne adressere proble-
matikkerne omkring brugernes holdninger  til  begrænsninger og/eller 
omlægninger af deres elforbrug. 
Da  feltprocessen allerede var  i gang, er spørgsmål syv således kun 
besvaret af R21-R50.
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// 2.4 feltbesøg

De 50 feltbesøg, der alle varede mindst fem timer, blev foretaget i pe-
rioden d. 7. april til og med d. 29. maj 2009 (Et varede kun to timer, en 
del varede seks timer og enkelte mellem syv og otte timer). Antropo-
logerne.com udformede til feltarbejdet en ’Feltdrejebog’, som udførligt 
beskriver anvisninger til alle elementerne af feltarbejdet.

Feltbesøgene består af tre elementer, som feltarbejderen skulle igen-
nem i løbet af de fem timer. 

ELEMENT	1	–	DELTAGEROBSERVATION	OG	SHADOWING:	
(fordelt	over	de	fem	timer)	
Feltarbejderen følger brugeren og er opmærksom på parkering, oplad-
ning, tankning, stil, behov, gøremål, præferencer og features ved bilen 
og ved andre teknologiske genstande. Antropologernes tilgang er in-

duktiv – det, vi  fokuserer på, er, hvad der bidrager til en hel og nuan-
ceret forståelse af netop denne brugers liv, hverdag og vilkår.  Deltage-
robservationen er en balancegang mellem almindelig snak og uformel 
interview. Undervejs optog vi video-shadowing med videokameraet.

ELEMENT	2	–	MATERIALE	//	ØVELSER:	(to	timer)	
Gennemgang af brugerdagbog og gennemførelse af prioriteringsspil 
og billedkortspil.

ELEMENT	3	–	INTERVIEW	MED	VIDEOKAMERA	(FELTEN):	
(syv	x	ca.	to	minutter)	
Det er så vidt muligt blevet tilstræbt at lægge interviewet i slutningen 
af de  fem  timer, så  interviewet  fungerer som en slags opsamling/af-
runding. 

GÆSTEOBSERVATØRER	
Som en del af opgaven var det planlagt, at vi i feltstudiet skulle assiste-
res af såkaldte gæsteobservatører, der var involveret i etrans. Formålet 
var, at de “på egen krop” kunne opleve brugerne og felten, samtidigt 
med at de kunne opleve antropologens arbejdsmetoder live. Rent prak-
tisk forløb det sådan, at gæsteobservatøren assisterede feltarbejderen 
ved at tage billeder og stille opfølgende spørgsmål under interviewet. 
Gæsteobservatøren var så vidt muligt blevet informeret om ikke at tale 
værdiladet om elbiler i løbet af felten og især ikke før interviewet, så-
ledes at de ord, brugeren bruger om sine holdninger til og viden om 
elbiler og andre biler, er vedkommendes egne og ikke nogen, han/ hun 
lige har hørt omtalt. 
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METODEREFLEKSION	I	FORBINDELSE	MED	GÆSTEOBSERVATØRER	
Antropologerne.com burde i højere grad have briefet og debriefet gæ-
steobservatørerne  i  forbindelse med deres besøg hos brugerne. Det 
første for at give medobservatøren en udvidet forståelse for antropologi 
som arbejdsmetode og af feltarbejdet som rum. Det andet for at få til-
gang til eventuel information, der ikke blev delt med antropologen, men 
med feltobservatøren, samt for at evaluere på indtryk og indsigter. 

Det er væsentligt, at feltobservatøren inden deltagelse i et feltbesøg er 
bevidst om følgende: 

1. Fokus er på brugerens hverdag: Antropologens opgave er at følge 
med brugeren, og i den tid, vi har aftalt at være sammen med dem, har 
de vores fulde opmærksomhed. 

2. Etnografisk small-talk er ikke det samme som almindelig small-talk. Der 
er en metodik bag de ustrukturerede elementer af feltbesøgene. Antropo-
loger spørger ofte ind til udsagn, man i normal small-talk tager for givet. 
Det er for helt bevidst at lytte nøje og føre samtalen i en given retning.

3. Det er væsentligt, at feltobservatøren er klar over og indstillet på, at 
man påvirker undersøgelsesdeltageren så  lidt som muligt med egne 
udsagn.  Deltageren  er  hovedpersonen.  Værdibaserede  udsagn  og 
egne holdninger etc. er ikke interessante. Vi skal ikke validere, dømme 
eller vurdere det, der bliver sagt; antropologer  tilstræber en så åben 
kommunikation med undersøgelsens subjekter som overhovedet mu-
ligt. Det er vigtigt, at feltobservatøren ved og er bevidst om ikke at give 

udtryk  for  personlige  holdninger,  der  relaterer  sig  til  det,  vi  studerer 
(fx at elbiler er gode, at vi skal passe på miljøet etc.), fordi det skaber 
normative værdier i samtalen. Miljødebatten er fyldt med selvfølgelig-
heder og ’burde’.

4. Det er vigtigt, at feltobservatøren har respekt for antropologens indre 
plan. Selvom feltbesøgets elementer improviseres efter brugerens hver-
dag, er der en plan bag, der kontinuerligt rejusteres i antropologens ho-
ved. Derfor er det væsentligt, at feltobservatøren ikke stiller spørgsmål, 
antropologen har planlagt til et senere tidspunkt i forløbet, eller kommer 
med udsagn, der kan påvirke deltagerens svar senere i forløbet. 

5. At feltobservatøren er bevidst omkring og ved, at dokumentationsan-
svaret ligger hos antropologen. Antropologen er filter for dataindsam-
lingen. Hvis antropologen ikke er til stede (eller inden for hørevidde) er 
der ingen data, og hvis antropologen ikke har forstået, hvad der fore-
går, er der heller ingen data. Vær opmærksom på ikke at have samtaler 
med respondenten, hvor antropologen ikke er til stede eller sætte et 
højere samtaletempo, end at antropologen er med notemæssigt. 

6. At feltobservatøren har respekt for det etnografiske tempo, og at 
det er vigtigt, at vi som antropologer har forstået meningen bag et ud-
sagn, så vi  ikke unødvendigt  lægger egne  tolkninger ned over dem. 
Det betyder, at det er vigtigt at være opmærksom på ikke for hurtigt at 
introducere nye samtaleemner som feltobservatør, da det ikke er sik-
kert, at antropologen føler, at hun har indsamlet tilstrækkelig forståelse 
og viden endnu.

Miljødebatten er fyldt med 
selvfølgeligheder og ’burde’
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FØLGENDE	GÆSTEOBSERVATØRER	DELTOG:
04.05.09 kl 16:00-21:00 // København 
(R15: Mand, benzinbil, privat, erfaren, storby, 35-50 år) 
JP // Elin Sørensen, Syddansk Universitet 

07.05.09 kl 07:30-12:30 // Forstad 
(R18: Mand, benzinbil, erhverv, ekstrem, forstad, 35-50 år) 
JP // Jakob Hansen, Designskolen Kolding 

11.05.09 kl 10:00-15:00 // København 
(R20: Mand, benzinbil, ekstrembruger, racerkører, 20-35 år) 
RU // Christoffer Hansen, Designskolen Kolding 

13.05.09 kl 9:00-14:00 // København K 
(R26: Mand, elbil, erhverv, storby, erfaren, 36-50 år) 
SR // Christoffer Hansen, Designskolen Kolding

13.05.09 kl 12:00-17:00 // Fredericia 
(R29: Mand, benzinbil, offentligt ansat, provins, extrem, 36-50 år) 
LN // Jakob Hansen, Designskolen Kolding 

15.05.09 10:00-15:00 // Middelfart 
(R31: Mand, benzinbil, erhverv, erfaren, forstad, extrem, 51-65 år)  
JP // Anne Flemmert Jensen, Designskolen Kolding 

18.05.09  kl 9:00-14:00 // København 
(R34: Kvinde, ny elbilbruger, erhvervsbilist, storby, 20-35 år) 
SR // Arne Mariager, Politiken 

20.05.09 kl 10:00-15.00 // Fredericia 
(R39: Kvinde, benzinbil, offentligt ansat, provins, erfaren, 36-50 år) 
LN // Mette Mikkelsen, Designskolen Kolding 

22.05.09 kl 12:00-17:00 // Fredericia 
(R44: Kvinde, benzinbil, offentligt ansat, provins, erfaren, 36-50 år) 
LN // Ahmet Gunes, Peugeout 

25.05.09 kl 14:00-19:00 // Sønderjylland 
(R46: Mand, elbil, privat, land, Lead User, 51-80 år) 
LN // Jakob Hansen, Designskolen Kolding 

22.05.09 kl 15:00-20:00 // Nordsjælland 
(R37: Kvinde, benzinbil, privat, erfaren, provins, 51-80 år) 
RU // Christoffer Hansen, Designskolen Kolding
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// 2.5 beaRbeJdning af datamateRialet 

FELTNOTER	
Efter  feltbesøget har  feltarbejderen skrevet en  feltnote på brugeren, 
der indeholder en kort beskrivelse af feltprocessen, et portræt, en be-
skrivelse af kørsel, omkostninger, brand- og miljøbevidsthed, en lang 
samling  af  citater,  eventuelle  noter  fra  interview  og  feltarbejderens 
refleksioner efter mødet med brugeren. 
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// 2.6 VuRdeRing af metodedesign

ELEMENTER,	DER	FUNGEREDE	GODT:	
– Modular opbygning af feltbesøgene fungerede rigtig godt både i for-
hold  til  variation og planlægning. Da  feltbesøgene havde meget  for-
skellige forløb, gav det forskellige kombinationsmuligheder og gjorde 
det nemt at tilpasse feltbesøget til omstændighederne. 

– Prioritetsspil: Fungerede godt alle gange. Opgaven var nem at forstå 
og lige til at gå til for alle. Vi oplevede ikke en eneste gang, at folk ikke 
kunne begrunde deres valg og prioriteter. I forhold til sammenligning 
af data på tværs af deltagerne skal man dog være opmærksom på, at 
respondenterne definerer ordene meget forskelligt. Det visuelle kan 
kun stå alene til en vis grænse (billederne). Videooptagelserne deri-
mod giver forklaringen på deltagerens forståelse af og forholden sig 
til begrebet. Sikkerhed betyder noget  forskelligt  for  forskellige men-
nesker, og det samme gør frihed og de andre ord. Vi anbefaler, at der 
klippes på tværs, så man samler alle definitioner og refleksioner over 
hvert enkelt delelement og analyserer dette særskilt. Hvordan er ord 
som design og miljø opfattet forskelligt? Og er der interessante lighe-
der eller forskelle mellem de to køn eller de tre segmenters opfattel-
ser? Sådanne opgaver var ikke del at antropologerne.com’s opdrag, 

men muligheder for de samarbejds- og forskningsprojekter, der skal 
følge op og bruge materialet.

– Billedkortspillet fungerede godt, fordi der kom form, farve og noget 
meget konkret  frem  i deltagerne, når de så og skulle  forholde sig  til 
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Både prioritetsspillene og bil-
ledkortspillet virkede som en 
god ting at hive op af tasken. 
Et lille overraskelsesmoment, 
som der kun var positiv re-
spons på

bil-billederne. Men brugerne oplevede generelt, at det var  lidt uklart. 
Bil-billederne engagerede, og antropologens endelige billeder af del-
tagerens konkrete placeringer af biler i kategorier er i mange tilfælde 
meget sigende for, hvordan respondenterne relaterer sig til biler. Øvel-
sen fungerede bedst de gange, hvor feltarbejderen kontinuerligt var i 
dialog med brugeren om, hvorfor de valgte de billeder, de valgte. Eller 
når vi lod dem komme med tilføjelser i form af post-it. 

Både prioritetsspillene og billedkortspillet virkede som en god ting at 
hive op af tasken. Et lille overraskelsesmoment, som der kun var posi-
tiv respons på. I forhold til den modulære opbygning havde de også en 
rigtig god længde tidsmæssigt. 

ELEMENTER,	DER	KUNNE	FORBEDRES:	
– Brugerdagbogen var i nogen grad svær at udfylde på forhånd. Det 
gjaldt især for erhvervs- og offentlige bilister, da formuleringerne i bo-
gen mest er henvendt til privatbilister. Brugerdagbogen endte med at 
tage megen tid af feltbesøgene og blev ofte tung at komme igennem. 
Den er meget bogligt orienteret. Nogle deltagere var ikke komfortable 
med alt det, de skulle skrive. Eksempelvis undskyldte enkelte delta-

gere sig og sagde, at de  ikke var specielt boglige eller aldrig havde 
været gode i skolen. Desuden var det et problem, at mange deltagere, 
der havde fået brugerdagbogen i forvejen, som oftest havde tolket ord-
lyden ’mit køretøj’, til at henvise til deres personlige køretøj/ deres pri-
vatbil. Selvom de skulle tale om deres arbejdsbil. 

Vi testede dagbogen, men en endnu mere kritisk og systematisk test 
ville have været at foretrække. 

– Besøgene var ofte tidspressede, og der var stor forskel på, hvor me-
gen  tid antropologen  reelt havde med deltageren på  tomandshånd. 
Der manglede observationsro,  især  i  forhold til at optage gode sha-
dowingklip. Spørgsmål om tid bliver også til spørgsmål om bredde vs. 
dybde. 
Der var gange, hvor antropologen måtte vælge ikke at forfølge udsagn 
og  stille  opfølgende  spørgsmål  pga.  tidspres.  Det  er  ærgerligt,  hvis 
projektet rent faktisk er interesseret i dybere svar. Hvis man gerne vil 
have bedre forklaringer på udsagn, mere baggrund etc. skal der være 
færre elementer, eller der skal være en større frihed til ikke at lave alle 
elementer med alle respondenter. 
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3
empeRi
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Køn – Elbil 
Mand  68,0% 
Kvinde  32,0% 

Køn – Benzinbil 
Mand  55,0% 
Kvinde  45,0% 

Alder       
20-35 år  38,0% 
36-50 år  32,0% 
51-80 år  30,0% 

Bilbrugere fordelt på: 
Offentlig  34,5% 
Privat  38,0% 
Erhverv/håndværk  27,5% 
   
Geografi – brugere fordelt mellem 
Storby  34,0% 
Forstad  34,0% 
Landområde  32,0% 

Kørselserfaring – Elbil 
Ny bruger  26,5% 
Erfaren bruger  47,0% 
Lead/ Extrem bruger  26,5% 
   
Kørselserfaring – Benzinbil 
Ny bruger  9,5% 
Erfaren bruger  61,5% 
Lead/ Extrem bruger   29,0% 

// 3.1 bRugeRne – segmenteRing og RekRutteRing 

FORDELINGEN	På	SEGMENTER	SER	SåLEDES	UD:	
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Der var enkelte afvigelser i procenttal mellem de foreslåede og de en-
delige segmenter. Disse vedrørte: 

Elbilisters alder 
Under vores rekruttering blev det tydeligt, at der i forhold til elbilistgrup-
pen især var mange mulige kandidater i aldersgruppen 20-35 og 51-80, 
mens der var færre i den mellemste alderssegmenteringsgruppe. Vores 
deltagergruppe afspejler denne tendens. 

Elbilisters erfaring 
Der er forholdsvis mange nye brugere blandt elbilisterne. Denne afvi-
gelse skyldes, at der er mange nytilkomne elbilister blandt erhvervsbi-

listerne. Inden for det seneste år er elbilen blevet mere populær med 
det resultat, at hvis man vil undersøge, hvordan elbilen bruges i forhold 
til erhvervskørsel, så får man mange nye brugere. 
Derudover blev det i samråd med projektgruppen på etrans besluttet, 
at det var interessant at kigge på Non Users, brugere der har valgt ikke 
at have bil, typisk folk i byen. Der er derfor to Non Users blandt de 50 
brugere. Således blev  fordelingen mellem elbilister og benzinbilister, 
der oprindelig lød 20/30, til 19/29.

REKRUTTERING	 –	 Om	 følgegruppeinvolvering,	 sneboldsmeto-
den,	netværk	og	rekrutteringsfirma	
Den  indledende  rekrutteringsproces  startede  med  rekrutteringen  af 
brugerne R1 og R2, som på hver deres måde skiller sig ud i feltet om-
kring elbilisme – for den enes vedkommende ved at være deltagervirk-
somhed  i etrans og  for den anden ved at være projektleder  for elbil-
kunstprojektet CO2 E Race. 

Sneboldmetoden (når det at  ’være  i  felten’  fører  til en videre rekrut-
tering) startede ved et elbil-arrangement i Køge d. 14. april 2009, som 
foregik  på  initiativ  af  Nordsjællands  Miljø-  og  Energikontor  og  Det 
Grønne Hus  i Køge. Ved denne event mødte en del elbilister op for 
at stille deres elbiler til rådighed, så nysgerrige medborgere kunne få 
en prøvetur. 
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Desuden talte formanden for Dansk Elbil Komite. Deltagerne bestod 
således både af elbilister og nysgerrige benzinbilister. 

Antropologerne.com fik ved dette arrangement kontakt til en række del-
tagerkandidater og indgik aftaler med  syv mennesker, som deltager i 
undersøgelsen. Desuden fik vi her kontakt til en benzinbilist, som gerne 
ville være med i projektet (R36). Rekrutteringsprocessen har derefter 
bestået  i at bruge sneboldmetoden der, som navnet antyder, handler 
om at lade felten rulle sig ud og lade Lead Userne og de netværk, der 
allerede består i elbil-feltet, lede rekrutteringen. Konkret foregik det så-
dan, at vi efter hvert besøg hos en elbilist spurgte, om han eller hun 
kender andre elbilister, og om de ville formilde kontakt. Således er alle 
elbilister blevet rekrutteret. 

etrans  har  generelt  oplevet  så  megen  udtalt  interesse,  at  projekt-
teamet og derigennem også antropologerne.com havde forestillet sig 
en ukompliceret rekrutteringsproces, hvilket den viste sig ikke helt at 
være. Benzinbilister  fra den offentlig  sektor  er  blevet  rekrutteret  pri-
mært gennem Fredericia Kommune og Københavns Kommune. Des-
værre var kommunernes interne rekrutteringsproces til tider langsom-
melig, og da der grundet projektets stramme tidsplan blev dem givet 
relativt korte frister, resulterede det i, at nogle forvaltninger ikke kunne 
nå at bidrage med relevante brugere inden for tidsfristen. Nok var inte-

ressen for projektet stor, men det var ofte svært i praksis at prioritere, 
at medarbejderne fik afsat den nødvendige tid til at have en antropolog 
på langt besøg. 

Andelen af offentlige brugere er endvidere blevet mindre, fordi det un-
der rekrutteringsprocessen blev tydeligt, at flere offentlige arbejdsop-
gaver var blevet udliciteret til private virksomheder, og vi justerede ef-
ter drøftelse med forskningsansvarlig Anne Flemmert Jensen, etrans. 
Som  følge  heraf  har  forholdet  mellem  offentlige  og  håndværk/er-
hvervsbilister rykket sig, så håndværk/erhvervsbilister er blevet tildelt 
en større procentsats. Dette for at sikre variation i arbejdsopgaver og 
bilmæssige behov og problemstillinger. 

Erhvervsbilisterne, som overvejende er ekstrembrugere, er blevet re-
krutteret ved henvendelse til private firmaer, men er også rekrutteret 
gennem antropologerne.com’s eget netværk og gennem henvendelse 
til firmaer, der havde modtaget støtte fra Energistyrelsens forsøgsord-
ning for elbiler. Oprindeligt havde vi forestillet os, at vi især ville gøre 
brug af kandidater fra projektets følgegruppe, men det viste sig at være 
sværere end forventet at rekruttere fra denne gruppe. 

De private benzinbilister er både blevet  rekrutteret gennem antropolo-
gerne.com’s eget netværk og ved brug af rekrutteringsfirma.

Efter hvert besøg hos en el-
bilist spurgte vi, om han eller 
hun kendte andre elbilister, 
og om han eller hun ville for-
midle kontakt
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// 3.2 datamateRialets omfang 

Fotos  
5.443 fotos fra feltstudiets brugerbesøg er oploadet og kodet i Atlas.ti 

Videoklip 
907 videoklip fra feltstudiets brugerbesøg er oploadet og kodet i Atlas.ti 

Brugerdagbøger 
Der er 49 udfyldte brugerdagbøger. (R27 havde misforstået omfanget 
af interviewet og havde ikke tid til – heller ikke efterfølgende – at ud-
fylde brugerdagbogen). Efter besøgene har vi udvalgt et portrætfoto 
og et foto af brugeren med, i eller ved sit transportmiddel og fået dem 
sat på de udfyldte brugerdagbøger. Alle brugerdagbøger er scannet 
og foreligger digitalt. 

 
Prioriteringsspil 
Der foreligger i alt 173 dokumenter (både billeder og videoer) af prio-
riteringsspillet. 

Billedkortspil 
Der  foreligger  i alt 152 dokumenter  (både billeder og videoer) af bil-
ledkortspillet. 

Materiale fra brugerne 
Materiale, som antropologerne har fået af deltagerne under feltbesø-
get, medbringes til workshop 2. juni og overleveres herefter til etrans.

Materiale i projektrummet 
På www.etrans.ourhoist.com er der pr. 31.05.2009 i alt 66 medlem-
mer, 33 blogposts, 11 kommentarer og 73 Wikisider. 
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// 3.3 VuRdeRing af datamateRialet 

Datamaterialet er stort og rummer en balanceret blanding af billeder, vi-
deoklip og tekstdokumenter. Pr. bruger fordeler materialet sig på gennem-
snitligt 118 billeder og videoklip samt i alt ca.10 siders feltnote- og bruger-
dagbogs tekst. Pr. 31.05.2009 er der oprettet I alt 16.510 koder (Codes) i 
Atlas.ti og 7.789 Quotations fordelt på 6445 Primary Documents. 

Den  fælles udvikling og antropologerne.com’s  indsamling af Cultural 
Probe-materialet (brugerdagbog og spil) sikrer en umiddelbar adgang 
til  felten og kan i sammenhæng med billederne og de mange video-
klips  pointer  og  praksis,  holdninger  og  handlinger  gøre  undersøgel-
sesdeltagerne vedkommende og levende for den nysgerrige beskuer 
og/eller udvikler.

Vi vurderer, at datamaterialet både ved hurtig/overfladisk brug såvel 
som ved grundig og dedikeret analyse vil  fremstå rigt, mangfoldigt og 
nuanceret for dets brugere. Det er velegnet til undervisning og øvelser, 
og da de mange videoklip kun er kodet og kommenteret i ét langt og ikke 
mange små bidder, er det velegnet til videre analyse og bearbejdning.

Kommentar til videointerview materialet 
Der er en stor svarprocent på de syv videospørgsmål (98% i de første 
seks spørgsmål og 87% i det syvende spørgsmål). Enkelte videointer-
view-spørgsmål er gået til af tekniske årsager, eller det har ikke været 
mulige at optage det  i  felten grundet  tidspres, arbejdsvilkår eller  for-
styrrelser  udefra.  I Atlas.ti  foreligger  i  alt  179 dokumenter  (både bil-
leder og videoer) i denne ’familie’. 

ATLAS.TI	
Antropologerne.com  har  forsøgt  at  lave  Super  Families,  som  er  en 
kombination af forskellige Families, men systemet kan ikke klare den 
tunge mængde data. Projektets Atlas.ti konsulent Susanne Friese har 
aldrig  oplevet,  at  Atlas.ti  er  blevet  brugt  til  så  stort  et  datamateriale 
som nærværende, og hun mener, at datamaterialet ikke kan klare, at 
der bruges Super Families. Susanne Friese anbefaler at lave manuelle 
Super Families. En kopi af den crashede HU fil med superfamilierne er 
blevet sendt til dataudviklerne ved Atlas.ti. 
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4
analyse

I dette kapitel præsenteres en analytisk sammenfatning af, hvad vi har 
lært om og af brugerne i feltstudiets prædefinerede hovedsegmenter: 
Privatbilister, offentlige bilister og erhvervsbilister samt elbilisterne. 
I  feltarbejdet  interesserede  vi  os  for,  hvad  brugerne  gør,  vil,  kan  og 
siger – vi var opmærksomme på dagligdags praksis og på, hvad der 

virker,  driver  og  giver  mening  for  det  enkelte  menneske.  I  analysen 
præsenterer vi, hvad der generelt karakteriserer segmentet på tværs 
af de mange individer.
Sidst i kapitlet præsenteres sammenfatning af de mange svar på un-
dersøgelsens syv bruger-spørgsmål optaget på video.
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// 4.1 sammenfatning – benZinbilisteR // pRiVat

BILEN	SOM	INTEGRERET	REDSKAB	I	ET	DYNAMISK	LIV	
Repræsentation 
– Hannah, 29 år // klassisk musiker // storby (R42) 
– Joachim, 67 år // pensionist // landområde (R36) 
– Allan, 35 år // projektleder // storby (R16) 
– Janus, 32 år // bygningskonstruktør // provins/forstad (R03) 
– John, 63 år // produktionsassistent // landområde (R15) 
– Jonas, 43 år // iværksætter/investor // provins/forstad (R02) 
– Dikte, 32 år // design promotor // storby (R23) 
– Katarina, 39 år // arkitekt // storby (R14) 
– Tine, 62 år // laborant // landområde (R37) 
– Maren, 29 år // forretningschef og deltidsstuderende // 
   landområde (R43) 
– Aidah, 25 år // tandlæge // storby (R47) 

Brugerne bor i langt overvejende grad på Sjælland. Den geografiske 
fordeling er balanceret, dog med en lille undervægt af brugere fra pro-
vins/forstadsområder. Kvinder og mænd dækker fra yngre til ældre. Lidt 
under halvdelen bor i lejlighed, resten i hus. Der er en bred dækning 
af, hvad brugerne beskæftiger sig med arbejdsmæssigt. Halvdelen be-
skæftiger sig med noget kreativt, hvoraf hovedparten er selvstændige. 
Halvdelen er  lønmodtagere. Én er pensionist. Der er her  tale om en 

gruppe, hvor arbejdet er en stor del af identiteten (arkitekt, forretnings-
mand, design promotor mv.). Der er tale om en meget aktiv gruppe, der 
er dedikerede og engagerede, men hovedsageligt i deres eget nære liv 
(job, børn og hobbies). John og Tine stikker dog ud fra denne karakte-
ristik som lønmodtagere, der lever livet i fritiden med megen stabilitet 
og faste rutiner, som de har haft i mange år (R15, R37). 

BRANDBEVIDSTHED	
Altovervejende er det private bilsegment meget stilbevidst og ved præ-
cist, hvad præferencerne er. De går op i, hvilke ting de fylder hjemmet 
med. Det skal være kvalitet, have sjæl, være smukt formgivet, og både 
moderne designmøbler og gedigne loppefund fylder hjemmene. De bru-
gere, hvis brandbevidsthed ikke er så høj, bruger deres energi på pas-
sioner som fugle, ridning og musik. 

MILJØBEVIDSTHED	
Langt hovedparten fortæller, at de er miljøbevidste, men må samtidig 
erkende, at de ikke altid handler derefter. Størstedelen køber udvalgt 
ind af økologiske varer, og det er især her – i deres dagligdagsforbrug 
– at bevidstheden kommer til udtryk i handlinger. Hvad gælder største-
delen, er det tydeligt, at miljøbevidsthed handler om ens nære miljø. 
og ofte gælder det kun egen eller egne børns sundhed. Hvad angår det 
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daglige forbrug af bil, er det kun få, der tænker over miljø. Her vinder 
de praktiske behov over miljøhensyn. 

ØKONOMISK	BEVIDSTHED	
Hovedparten er ikke særlig økonomisk bevidst og går mere op i at leve 
livet og blive tilfredsstillet end at bruge tiden på at danne sig overblik 
og opføre sig økonomisk fornuftige. Her skiller John sig ud ved at være 
meget økonomisk bevidst – han har det ligefrem som fritidsbeskæfti-
gelse at holde nøje øje med husholdningsbudgettet, også hvad angår 
udgifter til bil. Han kører i en Fiat Panda som bil nr. 2 af samme årsag, 
og det er også dette aspekt, der for alvor optager ham, når snakken 
falder på elbilen: De lave udgifter til el og vedligehold (R15). 

BIL-FORBRUG	
De fleste kører bil i hverdagen, og her er bilen en fast følgesvend, 
når det gælder hverdagens rutiner og mønstre. Bilen bliver brugt til at 
køre til/fra arbejde og aflevere/hente børn og købe ind, men også til 
at fragte større ting, enten i relation til arbejde eller i relation til fritids-
aktiviteter/hobbies. Også ved besøg hos familie og sommerhus spiller 
bilen en stor rolle. 
En mindre gruppe kører primært på cykel i hverdagen, men bruger så 
husstandens bil, når de skal besøge venner, på ture, dyrke fritidsinte-

resser eller i sommerhus (R42, R23, R14 ,R36). To unge kvinder (R43 
og R47) bruger deres biler så lidt som muligt, men af forskellige årsa-
ger: For miljøets skyld (R47) og for motionens skyld (R43). 
For de ældre mennesker, der  står over  for eller  lige er blevet pen-
sioneret, betyder det en hel del, at bilen har plads til børnebørnene 
(R15, R36).

PARKERING	
Byboerne har udfordringer med parkering, men ikke uovervindelige, og 
de synes at have accepteret det eller fundet ud af at løse det på forskel-
lig  vis.  Parkeringsudfordringerne  for  storbyboerne  hænger  ofte  sam-
men med en anden udfordring: Tæt trafik og derfor stort tidsforbrug, 
hvilket gør, at det virker meningsløst at  tage bilen, hvorfor de  lægger 
deres transport på andre tidspunkter eller anvender cyklen i stedet. 

TRANSPORT-KOMBINATIONER	
Flere i byen har transportvaner, hvor bilen kombineres med cyklen, el-
ler hvor deres brug af bil er valgt, hvor cyklen i lige så høj grad kunne 
være anvendt. Her har flere refleksioner omkring, hvad der er forsvar-
ligt rent miljømæssigt, men for de fleste er brugen af cyklen motiveret 
af magelighed mere end miljøbevidsthed. Kun få bruger det offentlige 
system  i  væsentlig  grad:  Overvejende  synes  de,  det  er  for  dyrt,  for 

Han har som fritidsbeskæfti-
gelse at holde nøje øje med 
husholdningsbudgettet, også 
hvad angår udgifter til bil
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bøvlet og for tidskrævende. En undtagelse er en pensionist, der fore-
trækker at tage Metro’en frem for bilen, da han så kan læse i en bog 
imens,  hvorimod  han  anser  tiden  i  bilen  som  ren  spildtid  (R36).  Få 
bruger  toget –  ingen kører bus.  I de  tilfælde, hvor cyklen er primært 
transportmiddel, er der  ingen børn  i husstanden. Bilen er på mange 
måder et nødvendigt redskab i børnefamilier. 

KØN	OG	FORHOLD	TIL	BIL	
Alle mændene er meget velovervejede omkring valg af bilmærke og 
type og har deres egne klare præferencer  for, hvilken bil de vil køre 
i. Flere af mændene er dybt passionerede og arbejder til dagligt med 
ombygning af de biltyper, de elsker. 
For mændene er bilen i høj grad en identitetsmarkør, og flere skelner 
stærkt  mellem  den  praktiske  familiebil,  der  tjener  funktionelle  behov, 
som de  ikke synes at gå synderligt op  i, og deres egen (eller den de 
har haft) som værende noget ganske særligt og noget, som er stærkt 
knyttet til deres identitet og selvforståelse. Generelt er der også tale om 
livslange forhold til bilmærker, som ikke står sådan til at udskifte.

Kvinderne er overvejende meget stilbevidste, hvad angår  forbrug og 
hjem, men når det kommer  til bil og bilmærke, er brandet/stilen  ikke 
så afgørende. Som Katarina siger, så ville hun gerne have haft en Ci-
troen i stedet for den gamle spand, hun kører rundt i, men der var for 
hende  vigtigere  prioriteringer  end  den  “perfekte  bil”.  Med  andre  ord 
synes en bil ikke at spille en så væsentlig rolle som identitetsmarkør 

som i mændenes tilfælde. Den skal først og fremmest virke og være 
en brugsbil. Dog skal det siges, at den anden kvinde sammen med sin 
mand havde købt veteranbil og lod den beholde de oprindelige seler, 
spejle mv., selvom de var upraktiske (R23). Endelig kan det anføres, at 
det forhold, at kvinder ikke bruger deres bil som identitetsmarkør, kan 
tolkes som en identitetsmarkør i sig selv. Ved ikke at gå op i bilen og 
dens udtryk sendes et signal om, at biler ikke er væsentlige.

Der er indikationer af, at mændene i langt højere grad end kvinderne 
føler sig hjemme i deres bil og slapper af i deres vogn. For nogle synes 
den nærmest at være en forlængelse af deres egen krop. 

FORHOLD	TIL	ELBIL	
Her deler gruppen sig i to: De, der som benzin-bilister har et rigtig godt 
kendskab  til  elbilen,  og  hvor  nogle  ligefrem  beskæftiger  sig  profes-

For nogle synes bilen nær-
mest at være en forlængelse 
af deres egen krop
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sionelt med at omdanne benzin-biler til el (R2, R16) og de, der kun har 
et sporadisk kendskab til elbiler, og hvis antagelser om elbiler til dels 
bygger på deres begrænsede kendskab til Ellerten. 

Elbils-vidende: 
De kan i høj grad se potentialet, men ved også, hvad der skal til, før 
elbilen i givet fald kan få succes. Er bevidste om de markedsførings-
mæssige udfordringer og det forhold, offentligheden har til elbiler, hvor 
der  i den danske befolkning dukker et billede op af Ellerten og dens 
noget minus design-look, som de fleste ikke kan identificere sig med. 
De forsøger at kombinere følelserne, det luksuriøse, det uimodståelige 
i design med det fornuftige i at køre på el. En anden gruppe el-vidende 
vælger elbilen fra ud fra en vurdering af det optimale i forhold til deres 
kørselsbehov. Elbilen ses som et uaktuelt alternativ pga. bekymringer 
om rækkevidde, økonomi, rummelighed, parkering/opladning og infra-
struktur. Flere  i denne kategori  forbinder elbiler med små biler/smart 
cars.

Elbils-uvidende: 
Her opfattes elbilen som værende dyr, batterierne er store, og det ta-
ger lang tid at oplade. Bekymringerne  falder især på, hvor i alverden 
man skal oplade henne – især for dem der bor  i  lejlighed. Ligeledes 
er det en bekymring, om der er mekanikere med viden om elbiler til at 
reparere. Overvejende mener de, at de elbiler, de kender, er grimme 
og slet ikke rummelig nok til deres behov osv. 

Af fordele nævner de det miljømæssige i ikke at køre på benzin, og at 
den er billig i vedligehold og drift. Men udfordringerne overstiger deres 
velvilje. Dog er de fleste godt klar over, at elbilen er på vej tilbage, og at 
velviljen i den offentlige debat er til stede. De virker åbne overfor, hvad 
den måtte byde på. Langt de fleste i denne kategori synes at se en Ellert 
for sig, når man siger elbil. 

OPSUMMERING	
En bil er lig med muligheder, med frihed til at gøre præcist, hvad man 
vil, når  lysten er der. Den er  redskabet  til at  leve et moderne, dyna-
misk liv med mange forskellige agendaer og en hverdag, der udover 
de daglige mønstre også byder på andre udfoldelser. Især for de selv-
stændige, hvor job og fritid flyder sammen, og hvor kravene til bilen 
varierer afhængig af hvilken arbejdsopgave, de pt. er  involveret  i, er 
bilen et vigtigt redskab. Ligeledes gælder det, at børnefamilierne føler 
sig meget afhængige af deres bil. 
Det private bilsegment er ikke særlig økonomisk bevidst. Økonomien 
må tilpasse sig dagligdagens behov. De identificerer sig i høj grad med 
det aktuelle miljøfokus, omend mageligheden og dagligdagen vinder 
over  en  del  af  de  ansvarlige  miljøhandlinger. Brandbevidstheden  er 
høj, og de er bevidste om de signalværdier, de kommunikerer gennem 
det, de omgiver sig med og konsumerer. De er generelt positive over 
for elbilen, men de kan ikke lige overskue, hvad en elbil ville have af 
konsekvenser for deres hverdag og det prioriterede nære liv. På nær 
for fire ( R2, R16, R15, R36) er uvidenheden om elbiler mærkbar.
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// 4.2 sammenfatning – benZinbilisteR // eRhVeRV

EN	PRAKTISK	FORANSTALTNING,	DER	SKAL	VIRKE
Repræsentation
– Mikkel, 48 år // erhvervschauffør // provins (R18) 
– Keld, 52 år // vognmand // landområde (R31) 
– Lise, 40 år // skuespiller // landområde (R32) 
– Niller, 33 år // murermester // storby (R06) 
– Morten, 43 år // driftsoperatør // landområde (R33) 
– Betinna, 26 år // landmand under uddannelse // landområde (R35) 
– Simon, 58 år // kranbilfører // forstad (R45) 
– Jan, 27 år // racerkører // storby (R20) 
– Rasheed, 36 år // ejendomsmægler // forstad (R41) 

Gruppen dækker primært ejere af selvstændige mindre virksomheder. 
Der er en lille overvægt af brugere fra landet, men ellers dækker grup-
pen de tre geografiske niveauer. 
Der er tale om en vognmand, en erhvervschauffør, en skuespiller, en 
murermester,  en  driftsoperatør  ved  et  spildevandsanlæg,  en  land-
mand, en ejendomsmægler, en racerkører og en kranbilfører. Der er 
en undervægt af kvinder og af unge. Både ejere og medarbejdere har 
egen bil (deler ikke med andre). 

MILJØBEVIDSTHED	
Miljøbevidstheden i forhold til benzinbilkørsel er stort set fraværende, 
bortset fra hos en yngre mand med børn og urban levevis. Han tænker 
dagligt på, hvor meget han forbrænder i løbet af en arbejdsdag, og han 
overvejer en elbil som privatbil næste gang, han skal skifte bil  (R6).  
Den unge kvindelige landmand (R35) er miljøbevidst, fordi hun bor og 
arbejder et sted, hvor miljøbevidsthed gennemsyrer alt, erhvervsmæs-
sigt og privat. 

En selvstændig på landet blev tilbudt af sin arbejdsgiver at gå over til 
biobrændsel, men  fravalgte det,  fordi det betød, at han skulle  tanke 
langt væk og dermed fik en længere arbejdsdag (R31). Så inkl. vores 
unge mand, der er bevidst, men hvad angår bil ikke handler derefter, 
er  valg  og  brug  af  bil  ikke  koblet  til  miljøansvarlig  adfærd. Derimod 
er miljø,  forstået  som arbejdsmiljø, meget afgørende. Her er de alle 
meget opmærksomme på, at funktionaliteten af bilen i forhold til  løft, 
pakning, lastning, plads, ind- og udstigning mv. er i top.  

BRANDBEVIDSTHED	
Brandbevidsthed  omkring  valg  af  bil  er  ligeledes  fraværende  i  er-
hvervsbilisternes  forhold  til  deres biler. Der er dog  få undtagelser: 
Keld på 52 år har altid kørt Opel, men det er brandbevidsthed ud-
trykt som vane, konservatisme og tryghed og ikke som signalværdi 
(R31). 
Den yngre urbane murer Niller derimod er meget bevidst om, at han 
kører sort Mercedes, hvilket tydeligvis passer til det kreative musiker-
miljø, han lever i og af (R6). Han omgiver sig også med andre brands 
med stor  signalværdi  inden  for  kategorier  som møbler og  teknologi. 
Også Rasheed (R41), går meget op i brands, når det gælder hans bil, 
som han udskifter jævnligt. Men i modsætning til Niller går han ikke i 
særskilt grad op  i, hvordan hans hjem  tager sig ud. Hans æstetiske 
præferencer og kvalitetsbevidsthed gælder udelukkende hans bil. 

ØKONOMISK	BEVIDSTHED	
I modsætning til medarbejderne i det offentlige er de selvstændige er-
hvervsbilister meget økonomisk bevidste, og økonomi må siges at være 
den væsentligste faktor i køb/leasing og brug af bil. Alle kører i købte, 
ofte brugte biler, bortset fra Niller og Keld, der leaser deres erhvervsbi-



antropologerne.com // 63

ler (R6 og R31). Her ses tydeligt en forskel mellem den selvstændige, 
midaldrende, land-beboer, der gennem mange år har haft den samme 
profession og dagligdag og som køber sin bil – og den yngre mand fra 
storbyen, der anser livet for omskifteligt og derfor har valgt at lease sine 
arbejdsbiler,  så  “man hurtigt  kan komme af med dem  igen, hvis ens 
behov ændrer sig” – Niller (R6). Keld leaser ligeledes sine biler, fordi det 
giver en form for tryghed i en uforudsigelig verden. 

ANSKAFFELSE	AF	ERHVERVS-BIL	
Som nævnt tidligere spiller “plejer” ind, forstået som hvilket bilmærke, 
man har besluttet sig for at køre i, og som man stoler på. Derudover 
nævner flere, at de er optaget af ny teknologi, og at det kunne have 
indflydelse på deres valg af bil. 
Kønsaspektet  spiller  kraftigt  ind  på  anskaffelseshistorierne,  og  der 
tegner sig et billede af, at det overvejende er mændene, der står for 
anskaffelsen. For kvinderne er det ofte en ukendt sti at skulle anskaffe 

sig en bil. Lise på 40 år nævner, at hun stod alene efter en skilsmisse 
og skulle købe ny bil. Det havde været et stort arbejde og anstren-
gende mentalt at opsøge viden og vælge det rigtige, da det for hende 
var en uvant situation (R32).

KRAV	TIL	ERHVERVSBILER	
Der gælder de samme parametre  for erhvervsbilerne som for de of-
fentlige tjenestebiler: Funktionalitet, komfort, styrke, rummelighed – alt 
afhængig af hvilken profession, bilisten har.

PARKERING	
Parkering er intet problem for de selvstændige, der opererer på landet. 
De har nemt ved at parkere bilen, og de har derfor heller ingen tids-
forbrug-udfordringer, hvad parkering angår. Det har de selvstændige i 
storbyen derimod. Niller fx har store problemer med at finde parkering 
og bruger megen tid på det, men har løst det ved, at kunden betaler 
1.000 kr. i timen for den tid, han bruger til at finde plads, og derudover 
100 kr. pr. dag for hans direkte parkeringsudgift. 
Mikkel, der også kører  i storbyen, beretter, at han tit  får p-bøder, og 
at chefen betaler, for gjorde han ikke det, ville han og hans kollegaer 
være “to timer længere om at udføre deres arbejde” (R18). Chefen må 
altså skønne, at det økonomisk kan svare sig at betale p-bøderne for, 
at hans medarbejdere kan arbejde tidseffektivt og mindske udgifterne 
til brændstof. 

TIDS-FAKTOREN	
Som nævnt ovenfor er parkerings-udfordringerne lig med tidsforbrug 
– og dermed økonomi. For de selvstændige i landdistrikterne derimod 
er det at  kunne køre så hurtigt  som  tilladt, og måske  lidt hurtigere, 
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altafgørende for, om de tidseffektivt kommer igennem dagen. For de 
selvstændige vognmænd, der har mange stop i løbet af en dag (R18 
og R31), viger sikkerheden ved altid at køre med sikkerhedssele for 
bekvemmelighed og hurtige leveringer.

KØN	
Lise nævner, hvor anstrengende det er at køre bil, og hvor vigtigt kom-
forten er (R32). Det er ikke det første, mændene nævner. Her er bilens 
styrke, kapacitet og stabilitet det, der nævnes først. 
Derudover synes mændene at være vant til – og derfor klar til  – at tage 
beslutning om køb af bil, hvorimod kvinderne er ude i et nyt terræn, de 
føler sig utrygge ved at skulle navigere i (R32).

FORHOLD	TIL	ELBILER	
Generelt er erhvervsbilisterne uvidende om elbiler og hvad, de vil kun-
ne tilbyde dem, men de er generelt positive både pga. de miljømæs-
sige fordele og den spændende nye teknologi. 
Den eneste udpræget afvisende er Mikkel, der mener om elbilen, at 
den  “er  tudegrim – nej  tak  til at køre  i en postkasse”. Han nævner  i 

samme forbindelse, at det da er udmærket med el, men at den (bilen) 
altså  godt  kunne  få  nogle  former  (R18).  Han  tænker  dog  i  den  for-
bindelse hovedsageligt på elbilen som privat køretøj, men er positivt 
indstillet over for el- eller hybrid-biler som erhvervskøretøjer, så længe 
de er lige så gode eller bedre end benzinbilerne. Simon er også meget 
skeptisk, når det kommer  til elbilen,  især  fordi han  tvivler på, at den 
vil kunne trække og have kræfter, der modsvarer hans nuværende ar-
bejdsværktøj, kranbilen. 
Generelt  er  de  ikke  særligt  velinformerede  om,  hvad  en  elbil  kunne 
have af fordele med hensyn til deres specifikke situation. 

OPSUMMERING	
Det er af højeste prioritet  for erhvervsbilisterne, at bilen er udformet, 
så den kan imødekomme specifikke behov. Men endnu vigtigere er 
økonomien, herunder også tidsforbrug. Og her er forskellen mellem er-
hvervsdrivende i storby og på land meget forskellig. Behovene og ud-
fordringerne er forskellige (fx parkering og hastighed). Samtidig synes 
mentaliteten at være forskellig, hvad angår brand- og miljøbevidsthed. 
Men det kunne lige så vel være alderen, der afgør disse forhold. 

Chefen betaler p-bøderne for, 
at hans medarbejdere kan ar-
bejde tidseffektivt og mindske 
udgifterne til brændstof 
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// 4.3 sammenfatning – benZinbilisteR // offentlig

DEN	RULLENDE	ARBEJDSPLADS	STILLET	TIL	RåDIGHED	
Repræsentation
– Ursula, 46 år // gartner (R44) 
– Gustav, Jens og Asger // midaldrende/ældre, kommunalt adm.
   praktisk arb. (R40) 
– Lisbeth, 43 år // anlægsgartner (R39) 
– Annika, 61 år // hjemmeplejer (R11) 
– Lone, 52 år // social- og sundhedshjælper (R13) 
– Morten, 43 år // driftoperatør (R33) 
– Kristian, 46 år // anlægsgartner (R29) 
– Jesper, 35 år // skovarbejder (R21) 
– Asger, 30 år // pædagog (R17) 
– Pernille, 49 år // sygeplejerske og uddannelsesansvarlig (R25) 

Gruppen dækker over ansatte i det offentlige med ansættelse som gart-
nere/skovarbejdere, opsynsmænd, hjemmeplejere og driftsoperatører. 
Hovedparten er mænd, både yngre, midaldrende og ældre. Kvinderne 
er  midaldrende  og  ældre  og  arbejder  med  gartneri  og  hjemmepleje. 
Bred dækning af storby og provins. Over halvdelen er fra Sjælland. 

Overordnet deler deltagerne sig i to grupper: 
– de, der arbejder i teams og deler bilen med andre 
– de, der har sin egen bil. 

For førstnævnte gælder, at bilen skal være så anonym som muligt og 
konstant være ren og pæn. For sidstnævnte gælder, at den kan indret-
tes personligt og fungere som et andet hjem. 

MILJØBEVIDSTHED	
Miljøbevidstheden er  ikke særlig udbredt og  ikke noget, der påvirker 
måden, de udfører deres arbejde på. Der er dog en undtagelse blandt 

en gruppe ældre mænd, der beretter om, hvordan de driller deres nære 
kollega med hans miljøbevidsthed (R40). 
En af arbejdspladserne  informerer markant om CO2-reduktion  rundt 
omkring, hvor medarbejderne færdes, men det synes ikke at påvirke 
informantens daglige rutiner. Dog mener hun, at kommunikationen af 
miljø-budskaberne er helt i orden (R13). 
Flere nævner, at det at forbruge mindre – eller undgå at købe – også 
har med miljøbevidsthed at gøre, men det er tydeligt, at det først og 
fremmest er det økonomiske incitament, at spare, der er den primære 
motivation for ikke at forbruge. 

BRANDBEVIDSTHED	
Alle svarer, at mærke og design  ingen rolle spiller, men at egenska-
ber,  funktionalitet og stabilitet er altafgørende. Dog kan man mellem 
linjerne hos de to mænd med “eget rullende kontor” fornemme en vis 
interesse i, at vognen passer til det, de står for. Blandt disse er der en 
større vægt på bilen som identitets-skaber, men dette er ikke knyttet til 
bestemte bilmærker, men biltyper i forhold til arbejdet (R21). 

ØKONOMISK	BEVIDSTHED	
Da disse offentligt ansatte medarbejdere ikke har indflydelse på bilind-
købs-budgettet, er bilernes pris ikke noget, de går op i eller ved noget 
om. Den tillægges ikke stor betydning. Flere nævner dog, at en tjene-
stebil ikke skal se for dyr og pralende ud, da det ville sende de forkerte 
signaler (underforstået at der er vigtigere ting for kommunen eller institu-
tionen at bruge penge på). Den skal matche det, den skal bruges til, og 
ikke være “overgearet”, hverken hvad angår hestekræfter eller design. 

ANSKAFFELSE	AF	TJENESTEBILER	
Ud fra respondenternes svar synes der ikke at være regler for, hvor-
dan  man  i  kommunalt  regi  anskaffer  sig  biler:  Der  er  her  både  tale 
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om leasing,  leje og  indkøb. Hvorvidt medarbejderen bliver  involveret 
i  købet,  spænder  vidt:  De,  der  udelukkende  selv  skal  køre  bilen  og 
bruger den til specifikke arbejdsopgaver, køber selv ud fra et bevilliget 
budget. Nogle fortæller chefen om deres behov, hvorefter han endeligt 

beslutter. Flere havde slet ingen indflydelse på anskaffelsen, og én 
havde oplevet at blive spurgt til råds (uden det dog var blevet fulgt). I 
de tilfælde, hvor bilerne var lejede, opstod der problemer med, at med-
arbejderne  ikke kunne  fastmontere  forskellige ordninger,  der  lettede 
transport af deres redskaber. 

KRAV	TIL	TJENESTEBILER	
Helt afhængig af job-funktionen stilles der specielle krav til bilen. Flere 
ældre nævner dog godt udsyn som afgørende. Overordnet gælder det, 
at bilen er en forlængelse af arbejdspladsen eller måske ligefrem pri-
mær arbejdsplads. Der er i ingen af tilfældene tale om, at bilen udeluk-
kende er transportmiddel mellem opgaverne. Der arbejdes, mens man 
kører: Der udveksles, koordineres med kollegaen, der administreres, 
og der udføres pædagogisk arbejde. 

PARKERING	
De,  der  arbejder  i  storbyen,  nævner  parkerings-udfordringerne,  og 
flere peger på, at det er en stressende faktor. Men de beretter samtidig 
om, hvordan de benytter sig af forskellige “nød-skilte” og blå blink, hvis 
de er på kanten af at holde ulovligt eller holder ulovligt. Det begrænser 
generne. 



antropologerne.com // 6�

FORHOLD	TIL	ELBILER	
Mændene tvivler på, at elbilen vil kunne imødekomme de specifikke 
og ekstreme behov, de har til en bil. Asger, som er pædagog, nævner, 
at det er altafgørende, at tjenestebilen er til rådighed hele døgnet og 
er køreklar konstant (R17). I hjemmeplejen er der delte meninger om 
forandringer, de ikke selv personligt får vinding af. Annika nævner, at 
sådan en  lille bil  skal hun  ikke nyde noget af. De er  ikke sikre nok. 
Samtidigt erkender hun, at elbiler ved hun ikke meget om (R11). 
Lone derimod har ikke noget imod forandringer. Hun har tidligere væ-
ret med i et pilotprojekt om PDA’er og synes, elbiler i hjemmeplejen er 
en god ide, selvom hun ikke ved særligt meget om dem. 
Denne faktor skal man være sig bevidst, hvis man fx ønsker at indfø-
re elbiler i hjemmeplejen. Kendskabet er meget begrænset, og der er 
modstand mod nyt, især kunne man forestille sig modstand, hvis det 
blev introduceret som et tidsbesparende tiltag (= flere borger-besøg). 
På en arbejdsplads på Fyn får de snart en ekstra bil, der kører på el. 
Medarbejderne mener, at det primært bliver chefen, der kommer til at 
bruge den, da det kun er hans behov, bilen vil kunne dække (personlig 
transport) (R33). 
Gustav, Jens og Asger nævner, at elbilerne kan oplades, mens de 
alligevel  står  på  parkeringspladsen  om  natten.  Hvis  det  kom  til, 

Flere havde slet ingen ind-
flydelse på anskaffelsen, og én 
havde oplevet at blive spurgt til 
råds (uden det dog var blevet 
fulgt)

at opladningen (eller regler for opladning) hæmmede dem i deres 
adgang til bilen i løbet af dagen, ville der blive ramaskrig! Indføring 
af elbil må ikke ændre deres arbejdsrutiner (R40).

KØN	
Flere kvinder nævner, at de i en elbil ville være bange for at være den 
lette, svage trafikant blandt tungere biler. 

OPSUMMERING	
Tjenestebilen er et rullende kontor, og behov og krav er overordnet, at 
bilen skal matche det, den skal bruges til. Den er et arbejdsredskab og 
må  ikke være hæmmende for at udføre arbejdsopgaverne. Den skal 
være driftsikker og have komfort, og derudover er der en lang række 
specialhensyn, alt afhængig af hvilken arbejdsfunktion der er tale om. 
Her ville man skulle grave dybere ned og få de specifikke behov og øn-
sker belyst, hvis man ønsker at satse på at indføre elbiler i en speciel 
del af den offentlige sektor. 
Hvad angår anskaffelse af  tjenestebiler, synes der  ikke umiddelbart at 
være nogle klare retningslinjer. En anbefaling er derfor at tale med de be-
slutningstagere, der afgør, hvilke biler deres medarbejdere skal køre i. De 
er altafgørende, hvis ønsket er at implementere elbiler i det offentlige. 
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// 4.4 sammenfatning – elbilisteR

DE	STOLTE	ELBILISTER	–	El-entusiasme,	smartness	og	økono-
misk	snusfornuft
Repræsentation 
– Mads, 25 år // elinstallatør // privat (R7) 
– Rune, 31 år // studerende // erhverv (R19) 
– Mathias, 31 år // kok // erhverv (R22) 
– Annemarie, 49 år // social- og sundhedsassistent // privat (R10) 
– Eva, 53 år // skolelærer // privat (R4) 
– Karen, 47 år // adm. direktør // privat (R24) 
– Carl, 32 år // projektmanager // privat (R1) 
– Iben, 27 år // modelsyerske // privat (R30) 
– Janni, 28 år // key account manager // erhverv (R34) 
– Peter, 63 år // produktudvikler // privat (R8) 
– Poul, 52 år // software-udvikler // privat (R9) 
– Palle, 53 år // skolelærer // privat (R12) 
– Jørgen, 50 år // slagter // erhverv (R26) 
– Anders, 36 år // leaser elbiler // erhverv (R27) 
– Christoffer, 62 år // erhverv (R38) 
– John, 58 år // elbilmekaniker // erhverv (R46) 
– Vera, 74 år // pensionist // privat (R48) 
– Jeppe, 27 år // konservatoriestuderende og iværksætter // privat (R49) 
– Lars, 32 år // lagermedarbejder // erhverv (R50) 

Elbilisterne er  en god blanding af  private og erhvervsbilister,  og  ser 
man på deres forbrug af bilen, bliver den ofte også brugt i en kombi-

nation, både  i arbejdet og  til at køre privat. Hvilket muligvis hænger 
sammen med, at brugsomkostningerne i det daglige er så små, at der 
ikke er brug for at skelne så skarpt. En medarbejder, der kører i elbil på 
arbejdet, har fx fået lov af chefen til at bruge den til daglig kørsel mel-
lem arbejde og hjem (R22). Og de, der har købt elbilen privat, bruger 
den  på  arbejdet.  En  undtagelse  er  en  medarbejder,  der  kun  bruger 
elbilen på sit arbejde (R38). 
Bortset fra dem, der har fået en elbil “forærende”, har alle elbilisterne 
klare holdninger  til, hvorfor de kører elbil, og har  taget valget meget 
bevidst. 

Flere motivationer er  i  spil og er kombineret på  forskellig vis:  (ikke  i 
prioriteret rækkefølge) 
– økonomi 
– signalværdi 
– el-entusiasme 
– praktik/tidsbesparelse(storby) 
– miljøbevidsthed.

Signalværdi 
De mennesker, der er motiveret pga. signalværdien, har ikke altid haft 
et forhold til miljø, men har taget miljøbevidstheden ’på sig’ for at sig-
nalere de moderne værdier, der ligger i det: Fællesskab, ansvarlighed, 
minus forbrug for forbrugets skyld osv. Denne signalværdi på et per-
sonligt niveau er meget  tæt  forbundet med en signalværdi, koblet  til 
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deres arbejde og/eller firma og det, de “sælger” her: Miljøfokuserede 
ydelser tæt forbundet med luksus. Fx fødevarer, hotelophold mv. Den-
ne gruppe er ikke nødvendigvis unge, men i høj grad urbane i deres 
livsstil  med  stor  kulturel  kapital,  hvorfor  de  også  er  mennesker,  der 
påvirker andre og er bevidste om, at de gør det. De er ikke ’handy men’ 
og går slet ikke op i det tekniske. 
Reparationer mv. betaler de sig fra. Denne gruppes anden store moti-
vation er det praktiske ved at køre elbil. De har et dynamisk arbejdsliv 
i byen, hvor de kører ærinder og til møder, og her finder de det befri-
ende, at de kan parkere, hvor de vil, og oven i købet gratis, og at de 
nemt kan manøvrere bilen rundt. At køre i elbil får dem til at føle sig 
mere værd, og det synes  i den grad at booste deres selvværd. Når 
kvinder og børn så oven i købet vinker og smiler, og mændene – lidt 
skeptiske – lige må hen og se deres bil an, så kan det næsten ikke 
blive bedre.
Carl,  yngre,  trendsættende  singlefyr,  taler  sågar  om,  at  han  dirrede 
i starten, når han kom kørende med sin Ellert  til  ferniseringer/events 
(R1). Han var så bevidst om, at han skilte sig ud, og hvor kraftige sig-
naler han sendte, og – som vi tolker det – også en smule nervøs over, 
om signalet nu også ramte rent ind. Men det gjorde det: Hans venner 
synes, det er “det fedeste”, og han er i dag ovenud lykkelig. For disse 
mennesker er det at være med på noderne kombineret med det prak-
tiske (at de er forrest med den smarte bykørsel-løsning) helt perfekt i 
forhold til det, de gerne vil udstråle til omverdenen.
Hvad  angår  signal-værdi-segmentet  er  der  ingen  fra  denne  gruppe, 

der er organiserede i elbilsfora. For dem synes det i høj grad at være 
et individuelt anliggende. Dog taler de også elbilismens sag: Fx er der 
en kvinde, der altid sætter en flyer på bilen, når hun parkerer i indre by, 
hvor hun oplyser om fordelene ved elbilisme. Samtidigt får hun så gjort 
reklame for sin hotelkæde (R24). 

El-entusiasme 
De, der har el-entusiasme som den bærende motivation, er overve-
jende den midaldrende/ældre generation,  der har  kørt  elbil  i mange 
år, og deres  interesse er  typisk opstået med Ellerten. De har  typisk 
et arbejde, der er af naturfaglig/teknisk art. De er ikke miljøbevidste i 
moderne forstand (forbrugs-bevidste), men i den forstand at de udfører 
mange ting selv, er sparsommelige og passer på deres forbrug. Deres 
miljøbevidsthed er derfor meget tæt forbundet med deres økonomiske 
bevidsthed, hvorfor disse to motivationer i deres tilfælde er svære at 
skelne fra hinanden. Det gælder også for de få yngre elbilentusiaster, 
der deler den ældre generations kærlighed til mekanik og teknik. 
I den ældre generation er der også nogle blomsterbørn i blandt (som 
ikke er teknisk uddannede) og i visse tilfælde blomsterbørnenes børn, 
og hvor miljøbevidstheden er en anden. Denne gruppering er overve-
jende kvinder. De bekymrer sig og  tager ansvar  for klodens  tilstand 
og handler  individuelt derefter. Deres  interesse  for el synes at være 
opstået på baggrund af deres interesse for miljø. 
Disse midaldrende/ældre elbilentusiaster er dem, der har været politisk 
aktive med at fremme elbilisme og fortsat er aktive i diverse foreninger, 
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hvor de fortsat kæmper for forbedrede vilkår. Men det kan også være 
yngre mennesker, der er opdraget i en miljøbevidst ånd, og som vælger 
at fortsætte kampen (R49). Denne gruppe bor ikke inde i byen eller i en 
omkringliggende forstad. De bor fortrinsvis i provinsen eller på landet.
 
Økonomi 
Ydermere er der de elbilister, der overvejende har valgt el af økono-
miske årsager: Her er både repræsenteret unge og midaldrende samt 
privatbilister og erhvervsbilister. De private er  ikke særligt velstillede 
og sammenligner typisk elbilens fordele og egenskaber i forhold til det 
at cykle og køre offentligt. Derfor ser de elbilen som noget for dem be-
sparende og komfortabelt. Fx nævner en studerende, hvor genialt det 
er med elbilen, at den ikke er særligt dyr i vedligehold og ikke koster 
noget at parkere eller opfylde, da han tanker på sit uddannelsessted 
(R7). Han ville aldrig have råd til en almindelig bil. En anden påpeger, 
at hun sparer  i  forhold  til, hvis hun skulle køre bus, som hun gjorde 
førhen (R10).
Hvad angår erhvervs-bilisterne, nævnes det, at chefen har erhvervet 
sig elbilerne af økonomiske årsager (R34). 
Helt overordnet kan man derfor tale om, at der er en gruppe af gamle 
dedikerede elbil-entusiaster,  for hvem elmekanikken er en styrende 
faktor i kombination med miljøbevidsthed, en ny gruppe af meget stil-
bevidste urbane mennesker, som bruger signalværdien i det, at elbiler 
er  anderledes og  signalerer miljø,  og  så en mere broget  gruppe af 

mennesker, der – som elbils-infrastrukturen er  indrettet nu – ser en 
klar økonomisk fordel i at køre el. 
Interessant her er det, at signalværdien og økonomien, set i det store 
billede, overstiger miljøbevidstheden. 

OM	AT	KØRE	I	ELBIL	
Anskaffelse 
Langt de fleste har købt deres elbil. Mange har købt den brugt eller som 
demo eller tidligere udstillingsmodel. Det betyder, at langt de fleste har 
givet i størrelsesordenen 50.000-80.000 for den. Flere nævner, at de 
ikke vil betale over 100.000 for en elbil, som vi kender dem, men at de 
i fremtiden godt ville betale det samme som for en benzinbil, hvis den 
har samme rækkeevne og komfort. 
En mindre gruppe har  leaset og regner med at  lease nye  former  for 
elbiler med mere plads, når de kommer på markedet. Mange kører  i 
Citroen Berlingo og Saxo, de  leasede biler er Buddy’er, nogle kører 
Ellert. 

Anvendelse 
Lønmodtagere: Anvender elbil til og fra arbejde og andre gøremål in-
den for en radius af max 50 km.
Selvstændige: Anvender  elbilen  som  et  arbejdsredskab,  til  ærinder/
møder i det daglige og til/fra arbejde 
Medarbejdere: Mad- og vareudbringning, møder og kundebesøg.
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Kombination med anden bil 
De erhvervsdrivende har typisk en eller flere diesel-varevogne, som de 
kombinerer med elbilen. De private har typisk en benzinbil med større rum-
melighed, som de kan køre til sommerhus, udlandet og fragte børnebørn i. 
Flere fortæller, at de havde købt elbilen som en 2 ér, men at den nu 
indtager rollen som 1 ér. De har med andre ord fået indrettet deres liv, 
så det passer med, hvad elbilen kan klare, uden at de synes, de er gået 
væsentligt på kompromis. 
Nogle har to eller flere elbiler, som de så koordinerer kørslen med, 
alt  efter  hvad  de  skal,  og  hvor  meget  de  enkelte  elbiler  er  opladet.  
Nogle elbilejere går op i motorkøretøjer som hobby, både de køretøjer, 
der kører på el, og de, der kører på fossilt brændstof. Her er der tale 
om,  at  de  interesserer  sig  for  det  særegne  ved  køretøjerne,  og  de-
res brændstofsbil(er)er en veteranbil, som de hovedsagligt kører i ved 
særlige lejligheder som fx til veteranbilstræf. 

Parkering 
En kæmpe fordel for elbilisterne er, at de kan parkere, hvor de vil og 
gratis. For nogle er det en væsentlig årsag til, at de anskaffede sig en 
elbil. De fleste nyder også at være lidt frække og sætte den, hvor de vil, 
og nyde godt af, at reglerne og kendskabet til elbiler ikke endnu er helt 
stadfæstede. For Ellertejere har det endda stor betydning, at de ikke 
skal have plads til at åbne sidedøre, da de løfter op i deres kabine for 
at stige ind og ud af køretøjet. 

Opladning 
Opladning blandt elbilisterne er en god blanding af at oplade hjemme 
og på arbejde, offentligt og på uddannelsessted. Nogle selvstændige 
har  selv  fået  installeret  ladestandere  ved  deres  virksomhed,  og  det 
virker som en god løsning. Når man så ikke bruger den, parkerer man 
den bare ved  ladestanderen, så den  lader op  til,  at man skal bruge 
den  næste  gang.  Denne  løsning  er  dog  kun  brugbar,  hvis  man  har 
sit eget  reserverede parkeringsområde. Opladningsmulighederne og 
batteriets kapacitet – eller mangel på samme – har stor betydning for, 
hvordan de ender med at bruge bilen. Flere nævner, hvordan de har 
ændret deres brug af elbilen, så dens kapacitet passer perfekt til en-
kelte gøremål i dagligdagen. 
Mange nævner, at det af opladnings-grunde kræver mere planlægning 
at være elbillist. Den unge trendsætter, der er vokset op med mobilte-
lefon og dens krav om jævnlig opladning, svarer til gengæld henkastet: 
“Jeg lader min elbil op på samme måde, som jeg lader min mobil op” (R1). 

Reparation 
Især de ældre elbilister ordner selv reparationerne eller får hjælp hos 
andre elbilister. De urbane nytilkomne elbilister har en fast reparatør, 
der ordner det. De har absolut ingen interesse i eller evner til at være 
handy men.  
De kvinder, hvis mænd er interesserede i det tekniske omkring elbiler-
ne, synes ikke selv, at det har nogen interesse. Hvis ikke deres mænd 

Jeg lader min elbil op på 
samme måde, som jeg lader 
min mobil op
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stod for reparationer, ville de ikke vide, hvordan de skulle gribe det an. 
Når der ikke er bedre forhold omkring værksteds-netværket for elbiler, 
er det altafgørende for de, der  ikke selv kan lave deres elbiler, at de 
kender nogen, der kan lave den, tit en bekendt frem for en mekaniker/
elektriker.  I  forhold  til  reparation er der  tydelige problemer  forbundet 
med at være ’first mover’. 

Rummelighed 
Mange ønsker større rummelighed og har mange forslag til, hvad der 
kunne gøres bedre. Dels fordi et moderne liv er forbundet med megen 
flytten frem og tilbage, men også fordi man gerne vil kunne tage en “3. 
mand” med i sin bil, når det sociale behov er der. For nogle virker den 
begrænsede rummelighed “egoistisk”. 

Udseende 
Der er spredte holdninger til, hvorvidt en elbil skal  ligne andre biler, 
eller om det skal kunne ses, at de er elbiler. Spredningen dækker over 
spørgsmålet, om elbilerne skal signalere luksus, eller om de skal sig-
nalere miljøbevidsthed – og derfor i dette tilfælde mådehold og måske 
sågar genanvendelse af materialer. En mener, at det er ved at ændre 
sig, hvad biler skal signalere. At de ikke længere er stærkt forbundne 

med  traditionel  status.  Som  en  ældre  elbilist  bemærker:  “Elbiler  er 
brugsbiler”. 

Køn og elbilisme 
Elbilisterne, der kører i storbyen, beretter: Når man som mand kommer 
kørende i en elbil, vinker kvinder og børn. Når man som kvinde parkerer 
sin elbil, kommer mændene til og undersøger en smule skeptisk, mens 
kvinderne står i baggrunden. De storby-kørende elbilister oplever altså 
i høj grad at få opmærksomhed fra det modsatte køn, når de kører elbil. 
Og det synes ikke så ringe endda. En mandlig medarbejder fortæller: 
“Det var grænseoverskridende at skulle køre i den (en Buddy) første 
gang.  Jeg kunne  ikke  lide det. At  køre elbil  signalerer miljø og  ikke 
status – og der er bare et clash med mænd og bløde værdier.” (R34’s 
mandlige kollega). Denne mand vil jeg betegne som urban, men ikke af 
den trendsættende slags. Vores mandlige trendsætter derimod fortæl-
ler, at Ellerten passer perfekt til ham: “Afvæbnende og charmerende” 
(R1). 
Det er altså afhængig af mænds forhold til deres maskulinitet og deres 
holdning til, hvad det vil sige at være mand i dag, der afgør, om det er 
identitetsfremmende at køre i elbil. 
Som det også gør sig gældende i segmentet benzin-bilister privat, er 

Elbilister oplever stor positiv 
feedback fra omverdenen, når 
de kører rundt i deres elbil
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kvinderne knap så fokuserede på deres elbils signalværdi – bortset fra 
dem, der bruger det direkte som en del af deres  forretningsstrategi. 
Derfor kommer en anden motivation også mere til syne: Den økono-
miske. Ingen har udelukkende af disse årsager anskaffet sig en elbil, 
men nu, de har en, nævner de det som en meget positiv faktor. 
En helt anden væsentlig kønsforskel er, at kvinderne  ikke ønsker at 
blive beskidte, når de skal håndtere deres elbil. Samtidigt synes kvin-
derne at være mere bekymrede for sikkerheden i at køre elbil. Flere 
kvinder nævner også, at de  ikke kan  lide at være til gene på vejene 
(elbilernes ringe fart). 

Omverdenen og omdømme 
Elbilister oplever stor positiv  feedback fra omverdenen, når de kører 
rundt i deres elbil. Nogle synes, det er lidt voldsomt (især kvinderne), 
men de fleste nyder det. Kvinder og børn vinker, hvorimod mændene 
ser mere skeptisk på, hvad elbilen har at tilbyde (se køn). De af elbili-
sterne, der kører i Citroen Berlingo og Saxo, oplever i mindre grad re-
aktioner i trafikken, da bilerne ligner almindelige benzinbiler. Samtidig 
med at elbilisterne oplever positiv opmærksomhed i det daglige, me-
ner de også, at der er mange fordomme over for elbiler, og at Ellerten, 
dens stil og tidlige introduktion på det danske marked er skyld i dette. 

Der er sket meget siden med elbiler, men disse oplysninger har ikke 
rigtigt nået den brede offentlighed. Mange elbilister fortæller om, hvor-
dan de er kommet til at se ned på benzin-bilisterne, og at de prøver at 
begrænse deres brug af deres benzinbil (hvis de har en sådan). 

OPSUMMERING	
Helt overordnet kan man snakke om den gamle og nye generation af 
elbilbrugere: 

De gamle, naturfagsuddannede elbilentusiaster, der køber og reparerer 
deres biler selv, og som har et  fællesskab omkring de “gamle” biler.  I 
gruppen er også få nye fra de yngre generationer.

De yngre (i hvert fald af sind) urbane kreative trendsettere, der leaser/
kører elbil pga. signalværdi (miljøbevidsthed) og effektivitet (bykørsel) 
og som noget, der kan skille dem ud fra mængden.

En mere broget gruppe af økonomisk bevidste selvstændige, stude-
rende, lønmodtagere, der af forskellig vej “faldt” over elbilen og ople-
vede, at den gav god samvittighed og økonomisk mening i forhold til 
deres transport-behov og til tider størrelsen af deres pengepung. 



�4 // antropologerne.com  

// 4.5 sammenfatning af VideointeRVieWs

Q1
Mig og min bil – en præsentation

Da brugerne her udelukkende præsenterer fakta om sig selv og deres biler, 
er der ikke udarbejdet sammendrag af svar på dette spørgsmål. 

Q2 
Hvad siger dit valg af bil og din brug af bil om dig 
som type/profession? 

INDSIGT	
At køre i elbil signalerer først og fremmest miljøbevidsthed, ansvar for 
omgivelserne,  interesse  for  teknologi  og  det  at  turde  være  anderle-
des. Det signalerer også, at man har et begrænset kørselsbehov. For 
mange  fortæller  det  yderligere,  at  de  ikke  har  så  mange  penge,  da 
bilen generelt opfattes som billigere i drift end benzinbiler. 
De private elbilister  fremhæver det at  køre  i  elbil  som en slags mo-
derne hippie identitet samt det at være foran, pålidelig og fornuftig. At 
være erhvervselbilist signalerer, at man vil skille sig ud fra mængden, 
at man er moderne og med på moden ved at handle miljøbevidst. Det 
viser desuden, at kvalitet også handler om at gøre tingene rigtigt. 
Benzinbilister  signalerer  med  deres  valg  af  bil  primært  kvalitetsbe-
vidsthed, stabilitet, funktionalitet, komfort, at det går godt, og at de går 
op i, at det skal se godt ud. 
Mange private bilister synes, det er vigtigere, at bilen er sej eller pæn, 
end at den er miljørigtig eller billig. Bilen udstråler det at være noget 
udover det sædvanlige, at have en god historie, og at det er en ople-
velse at køre i den.  

For mange siger bilen noget om deres praktiske behov; primært at der 
er brug for god plads, at de lever et familieliv, og at de bruger den me-
get. Det er bare en sidegevinst, hvis bilen også er miljøvenlig. 
Blandt de bilister, der bruger bilen  i deres daglige erhverv, afspejler 
den, at de kan udføre deres arbejde godt, og derved er bilens funktio-
nalitet yderst vigtig for dem. 

EKSEMPLER	
Iben, 27 // privat elbilist (R30) 
”Vi er nogle hippier uden økonomi.” 
Iben  fortæller om at  være hippieagtig med el-
bilen  og  om  at  have  bil  uden  at  have  mange 
penge. Elbilen fortæller noget om familiens liv, 
og den er også et stykke legetøj. 

Dikte, 32 // privat benzinbilist (R23) 
”Den  siger,  at  jeg  er  rigtig  dum  i  forhold  til  at 
tænke på miljø, benzinforbrug og økonomi.” 
Dikte fortæller om at gå mere op i en fin og læk-
ker bil end i miljørigtighed. ”Vi har haft den med 
alle steder, og den har fulgt os i tykt og tyndt”. 
Hun  fortæller  om  designbil  og  historien  bag 
den. Det er en bryllupsbil. 

Mikkel, 48 // erhvervs benzinbilist (R18) 
”Bilen afspejler det praktiske behov i mit liv.” 
Mikkel  fortæller  om  at  være  familiemenneske 
og  ikke  sportsnørd,  samt  om  at  købe  bil  med 
plads  i. Han har  ikke  fokus på motorens  stør-
relse, men på at køre langt på lidt benzin. 
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Karen, 47 // privat elbilist (R24) 
”Der er  ikke noget nørdet  i det. Måske  lidt  for-
kert blomsterbarn.” 
”Der er noget ideologi i det.” 
Karen fortæller om at få god respons og mange 
smil samt om at være firstmover og derfor have 
en  forpligtelse  til  at  vise  vejen.  Bilen  fortæller 
også noget om, at  hun har et  begrænset  kør-
selsbehov. 

Q3 
Inden købet eller overdragelsen, hvad tænkte du/
overvejede du omkring bilen – er det anderledes 
nu? (hverdagens brug af bilen) 

INDSIGT	
De fleste bilister overvejer bilkøbet i forhold til deres konkrete behov. 

For elbilister er de primære overvejelser inden købet eller overdragelse 
af bilen, at de har et begrænset kørselsbehov og ikke brug for megen 
plads. Deres holdninger til miljø skal kunne forenes med det at have en 
bil, den skal være lækker og sjov, og den skal være billig i drift. Mange 
er positivt overrasket over, hvor nem den er at bruge, selvom den skal 
oplades. De kan lide, at parkering er nem og gratis, og at bilen er stille 
og lugtfri. Elbilen giver megen opmærksomhed i gadebilledet, og den 
opmærksomhed, respekt, glæde og signalværdi, de har oplevet, har 
langt oversteget deres forventninger. Enkelte var usikre eller uvidende 
om elbilens evner før købet/overdragelsen, men alle bekymringer for-
svandt ved brugen af den. 

Hvad angår benzinbilister har overvejelserne før købet primært hand-
let om komfort, stabilitet og driftsikkerhed, bagagerumsplads og rum-
melighed i selve bilen, at bilen kørte godt og sikkert på vejen og med 
et forholdsvist lavt benzinforbrug. 
Mange har også stillet krav til bilens stil og image og enkelte til miljø-
venlighed. For erhvervsbilisterne er der ofte særlige krav til funktioner 
og størrelse/styrke, som er vigtigere end pris. De fleste er tilfredse 
med deres bil, men mange føler, at bilen ikke er miljørigtig eller øko-
nomisk nok. 

EKSEMPLER
Carl, 32 // privat elbilist (R1) 
Ellerten er ”lige dele sjov og ballade og seriøst 
transport-behov”. 
Den er  ikke så dyr og beskidt  som en benzinbil 
og har en optimal pendlerfunktion. Ellerten er kon-
taktskabende, charmerende, opsigtsvækkende 
og en forlængelse af hans person
Den kommunikerer miljøbevidsthed, men også 
kærlighed og omsorg. Han fortæller om at være 
firstmover. 

Jørgen, 50 // erhvervs elbilist (R26) 
”Jeg købte den for at få reklame, men jeg havde 
aldrig drømt om at få så meget reklame”. 
Elbilen er perfekt til virksomhedsprofilen. Han 
fortæller om økologi og miljøbevidsthed. Han er 
begejstret for lydløshed og acceleration. Elbilen 
er kult i det københavnske miljø. 
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Niller, 43 // erhvervs benzinbilist (R6) 
”Jeg ville have automatgear, for jeg synes, man 
har nok at tænke på i trafikken”. 
”Når  man  bruger  så  mange  penge  på  en  bil, 
skal den også være behagelig at køre”. 
Han  fortæller  om  driftsikkerhed  og  styrke,  om 
begrænsede muligheder, ordentlig opbevarings-
plads og lad. Bilen lever op til forventningerne, 
men bliver hurtigt bulet og ridset. Hvis ikke den 
var så dyr, ville det ikke gøre så meget. 

Allan, 35 // privat benzinbilist (R16) 
”Jeg ville nok købe en dieselbil  idag. Det  ville 
nok være lidt bedre for miljøet og måske også 
en smule billigere for mig”. 
Inden købet havde han overvejelser om plads 
til  børneudstyr,  anhængertræk  til  trailer,  og  at 
bilen gerne skulle  være sort  og  ikke  koste  for 
meget. 

Q4
Hvilke fordomme er der om elbiler og elbilister? 
(hvad hører du, hvad siger andre?) 

INDSIGT	
Elbilister
Elbiler går let i stykker, er mere usikre, løber hurtigt tør for batteri, kan 
ikke  bruges  til  meget  (er  lidt  ligesom  en  knallert/motorcykel),  lang-
somme. 

Carl, 32 // privat elbilist (R1) 
“Ellertens  historie  gør,  at  man  har  fordomme 
om, at elbiler  let går  i stykker, hurtigt  løber tør 
for batteri og vælter. Og så er det lidt af en joke: 
Man hører tit ”Det er jo ikke en rigtig bil” og ”Skal 
du køre på cykelstien ... og skal man overhove-
det have kørekort?” 

Annemarie, 49 // privat elbilist (R10) 
“Der er mange fordomme. Elbiler kan ikke køre 
langt, har dårlige batterier, fylder på vejene og 
kræver teknisk forståelse. Elbilister er en provo-
kation i trafikken, fordi de kører mere roligt og 
ses som lidt nørdede. At elbilister har fokus på 
miljø ses som noget negativt”.

Elbilister er idealistiske nørder, der tænker anderledes end andre bili-
ster og er provokerende i trafikken, fordi de kører langsommere. 

Alm. bilister
Elbiler  ser  sjove/grimme  ud,  er  dyre,  langsomme,  svære  at  få  opla-
det. De kan ikke køre langt og er kedelige at køre. De er svære at få 
repareret, og man har pladsproblemer  i dem. Elbilister opfattes som 
miljøfanatiske nørder.

EKSEMPLER



antropologerne.com // ��

Asger, 30 // offentligt ansat benzinbilist (R17) 
“Jeg har ikke de vildeste fordomme omkring de 
der elfolk. Jeg ville selv gerne have en, hvis den 
kunne opfylde mit behov, og den så ordentlig ud 
og var lækker at køre i”. 
Fordommene  er,  at  elbiler  hverken  kan  køre 
hurtigt eller langt og ikke ser ”fede” ud. Elbilister 
vil gerne ses og gøre opmærksom på sig selv 
ved at have noget anderledes. Nogle er miljø-
freaks eller synes bare, det er smart med elbil, 
hvis de kører korte distancer.  

Joachim, 67 // privat benzinbilist (R36) 
”Elbilister i dag må være nogle nørder, fordi de 
har sådan nogle biler, der ikke kan køre særlig 
langt og er skide dyre. Men det er vel ikke no-
gen fordom, for det er jo rigtigt”. 
Fordommene er, at elbiler ikke kan køre langt, er 
besværlige at oplade og dyre at anskaffe. 

Q5  
Hvilke gode argumenter er der ifølge dig for elbilen? 
– hvad kunne blive bedre? 

INDSIGT	
Elbilister
Det er sjovt at køre elbil, de skaber glæde, og man får megen respons. 
Elbilen er praktisk, da man let kan parkere og derfor kommer hurtigt 

frem. Udnyttelsen af energien er generelt bedre, og vi kan bedre ud-
nytte vindenergi. Den  forurener og støjer mindre og vil derfor skabe 
et bedre klima. Elbilen er billigere i drift og service, og man skal ikke 
betale afgift.

Alm. bilister
Elbiler er miljørigtige, billigere i drift og støjer mindre, hvilket er proble-
matisk, da man overrasker gående og cyklister, og der derved opstår 
ulykker. 

Begge grupper mener, at komfort, rækkevidde (batterier) og rummelig-
hed kan blive bedre, og at den skal være billigere i anskaffelse.

EKSEMPLER
Mads, 25 // privat elbilist (R7) 
Elbiler  er  nemme  at  vedligeholde  i  forhold  til 
brændstofsbiler. De har dyre batterier, men de 
tjener sig hurtigt hjem, og man regenererer dem, 
når man kører. Der er større køreglæde ved at 
køre elbil,  og så støjer de mindre end benzin-
biler. 

Jan, 23 // erhvervs benzinbilist (R20) 
Han fremhæver det gode i, at elbiler er miljøven-
lige og den økonomiske fordel ved ikke at skulle 
betale  registreringsafgift.  Elbilen  har  god  træk-
kraft ved lav hastighed. Den er særlig velegnet til 
bykørsel, da den ikke forurener, når man holder 
i kø. Elbiler betyder, at der er mindre støj for om-
givelserne. 
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Q6  
Hvilke ulemper og udfordringer er der ifølge dig 
for elbilen i dag? – hvad hindrer udbredelsen? 

Poul, 52 // privat elbilist (R9) 
Han synes, at afgiftsfritagelsen  for elbiler skal 
forlænges for at få flere firmaer til at investere 
i dem. Elbilerne er ikke til rådighed, så folk kan 
prøve dem, inden de køber. De store producen-
ter vil ikke producere, før der er en efterspørg-
sel, og den kommer ikke, før der er nogen, der 
kan  fremvise gode elbiler. Han mener, at man 
fra  statens  side  skulle  promovere  elbilen  og 
låne elbiler ud, så folk kan afprøve dem. 

Vera, 74 // privat elbilist (R48) 
Den største ulempe er kort rækkevidde (Ellert), 
hvilket kræver planlægning, hvis man vil bruge 
den flere gange på en dag. Den korte række-
vide forværres ved, at der er for få opladnings-
stik. Bedre udvikling af batterier og flere stik vil 
forlænge rækkevidden.

INDSIGT	
Elbilister
Elbilister mener hovedsageligt, at den korte rækkevidde for batterier, 
manglen på opladningsmuligheder og det ringe udbud/valgmulighed i 
forhold til behov og kvalitet er de største ulemper og forhindringer for 
elbilen.  Desuden  nævnes  prisen,  sikkerheden  og  komforten.  Mang-
lende politisk opbakning, blandt andet i forhold til strenge krav for el-
biler, manglende initiativ om at gå først og gøre den mere økonomisk 
attraktiv, er også ulemper. 

Alm. bilister
Almindelige bilister mener ligesom elbilister, at rækkevidden på batteri 
og manglen på opladningsmuligheder er de største ulemper og forhin-
dringer. Desuden lægger de vægt på den høje pris, den lille størrelse 
og den manglende frihed forbundet med rækkevidde og opladnings-
muligheder som store forhindringer for elbilen. 
Designet nævnes ligeledes med henblik på både manglende valgmu-
ligheder og som værende for billigt. Den manglende støj nævnes som 
en fordel med hensyn til støjforurening, men også som en ulempe, idet 
folk ikke kan høre en komme.

EKSEMPLER

Eva, 53 // privat elbilist (R4) 
Fordele ved elbiler er, at de er fritaget for afgift 
og derfor er billigere i anskaffelse og i drift end 
benzinbiler.  Elbiler  modsvarer  en  normal  bil  i 
størrelse og rummelighed. 

Jonas, 43 // privat benzinbilist (R2) 
De gode argumenter er mindre forurening, især 
partikel- og støjforurening, men også CO2.
Man udnytter energien bedre, og den er billigere. 
Man kan  få brændstof  til  sin bil  ved  vindenergi 
osv. og derved decentralisere energikilder, hvilket 
skaber en bedre magtbalance på verdensplan. 
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Lisbeth, 43 // offentligt ansat benzinbilist (R39) 
Elbiler  kan  ikke  rumme  nok  og  kan  ikke  køre 
ret langt. Endnu en ulempe vedrører det sikker-
hedsmæssige i at køre en elbil blandt andre bi-
ler. De har ikke nok hestekræfter til at fungere 
som arbejdsbil med lad og oppakning. 

Lise, 40 // erhvervs benzinbilist (R32) 
Ulemperne er, at de ikke kan køre så hurtigt og 
usikkerheden ved, om man kan få ladet op. En 
anden ulempe er, at der er  tænkt mere på, at 
den er fornuftig i forhold til, om det er en smart 
bil, der kan køre hurtigt. Designet betyder no-
get, selv om det også er ved at blive smart at 
være klimabevidst. Der er ikke så meget plads i 
en elbil for store mennesker med lange ben. 

Q7  
Ville du være parat til at omlægge eller begrænse 
dit forbrug af el i forhold til forskellige priser på el 
på forskellige tidspunkter af døgnet? 

INDSIGT	
De fleste er åbne overfor og villige til at omlægge en del af deres el-
forbrug. Det drejer sig primært om elforbrug i  forbindelse med opva-
skemaskiner, vaskemaskiner og opladning af computere, telefoner og 
elbiler. For mange ville en tydelig prisforskel være en stor motivation, 
men man er generelt  ikke villig til at omlægge elforbrug i forbindelse 

med madlavning, fjernsyn, lys om aftenen, arbejdstider og bad. Udfø-
relsen af visse arbejdsopgaver i erhvervssammenhæng er ofte vigtige-
re end elprisen. Blandt dem, som er mindst interesseret i at omlægge 
eller begrænse deres elforbrug, er dem, der synes, at strøm skal passe 
ind i deres liv, frem for at de skal passe ind i elprisens rammer. Nogle 
børnefamilier synes, det er svært at omlægge elforbruget, fordi deres 
behov er stort og på helt bestemte tidspunkter. 

Blandt alle bilister nævnes der en del krav til omlægningen af elforbrug. 
Det kræver god information fra eludbyderen, muligheder for  individuel 
rådgivning om at spare på energien, god planlægning, at det skal være 
nemt, og at man kan få en timer på maskinerne, så elforbruget automa-
tisk indstilles til de billige tidspunkter. 
Der er ikke stor forskel på holdninger hos elbilister og benzinbilister, men 
blandt førstnævnte er der generelt lidt større fleksibilitet samt initiativ til 
både at  være miljøvenlig  og  spare penge personligt. Mange  respon-
denter begrænser allerede deres elforbrug, hvor de kan, blandt andet 
ved brug af sparepærer og ved ikke at lade elektriske apparater stå på 
standby. En del fortæller, at de gerne vil blive bedre til at spare på ener-
giforbruget, især hvis der kunne være en tydelig økonomisk gevinst. 

EKSEMPLER
Janni, 28 // erhvervs elbilist (R34) 
”Hvis vi alle sammen gør det, kan det være, at det 
giver noget i den store sammenhæng.” 
Hun  fortæller om at  lade op om natten og om 
ikke at kunne lagre strøm. Hun nævner den øko-
nomiske fordel og vigtigheden af god  informa-
tion om, hvordan man kan spare, om overflødigt 
elforbrug og det at gøre folk bevidste. 
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Betinna, 26 // erhvervs benzinbilist (R35) 
”Det er  jo egentlig bare at planlægge  tingene” 
fortæller hun mht. sit private forbrug, men hun 
vil  for eksempel  ikke omlægge madlavning  for 
at spare energi. Betinna er landmand, og i for-
hold  til  sit  arbejde  og  energibesparelse  siger 
hun:  ”Der  ville  jeg  nok  prioritere  dyrenes  vel-
færd højere end prisen på el”.

Karen, 47 // privat elbilist (R24) 
“Det ville jeg jo, men det krævede, at jeg havde 
en timer på tingene”. ”Det skal være nemt at be-
tjene... det skal ikke være sådan noget med en 
manual i hånden og trykke på 600 knapper, så 
opgiver  jeg”. Karen  fortæller om det, man kan 
lave om, i modsætning til ”de der ting, der bare 
kører” som fx opvaskemaskine. Hun sammen-
ligner en timer på elbilopladning med en timer 
på varmesystem. 

Pernille, 49 // offentligt ansat benzinbilist (R25) 
”Den synes jeg er svær”. ”Egentlig synes jeg, el 
er noget, der skal være der for os, og ikke os, der 
skal lægge hele vores liv om, for at det er bedre, 
vi lever livet om natten”.  Hun fortæller om angst 
for at vaske om natten på grund af brandfare, 
om  at  være  egoistisk  forbruger  og  om  at  ville 
spare på energien, men samtidig kunne bruge 
el, når man har lyst eller brug for det. 

Designet betyder noget, selv 
om det også er ved at blive 
smart at være klimabevidst 
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// 5. bRugeRpoRtRÆtteR
–	UDVIKLING	MED	AFSÆT	I	OTTE	MENNESKER 

etrans handler om biler og om energi, men det handler meget og helt 
grundlæggende om mennesker,  om praksis,  om muligheder og per-
spektiver. 

I  det  videre  arbejde  i  projektet  –  hvor  vi  får  feltmaterialet  ind  under 
neglene og tager analysen videre og dybere – tages udgangspunkt i 
følgende otte portrætter. Disse otte mennesker dækker undersøgel-
sens segmentering og vores tematiske findings, og de vil udgøre et 
levende og konkret afsæt til at kigge grundigt på barrierer, muligheds-
rum, brugerrejser, incitamenter, touchpoints og triggers, når vi benytter 
en brugerdreven innovationsproces. 
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// bRugeRpoRtRÆt R13

LONE, 52 ÅR // OFFENTLIGT ANSAT  // ERFAREN BENZIN-
BILBRUGER // STORBY 

”Jeg har engang talt, at vi stiger ind og ud af bilen op til 65 
gange på en aften. Vi ligger på de der 25-30 besøg i snit. 
Derfor er det vigtigt, at man nemt kan komme ind og ud af 
bilen.”

Lone er 52 år, har en samlever og bor i en andelsbolig i København. 
Hun er social- og sundhedshjælper og har været ansat i hjemmeplejen 
i 23 år, hvoraf hun i de seneste 13 år har været i aftenplejen. Hun arbej-
der en uge og har så fri i en uge. Vagten er fra kl. 15:30 til 23:45. Lone 
siger, hun altid er i godt humør, når hun møder på arbejde. 
På arbejdet kører hun i en Suzuki Ignis. Tidligere kørte de med taxa 
i hjemmeplejen, men det blev for dyrt, og de var meget afhængige af 
taxichaufførernes velvilje og fleksibilitet. I stedet begyndte de at lease 
biler. I første omgang fik man små Fiat Punto’er. De var meget lave, 
hvilket Lone synes var belastende for benene, fordi man stiger ind og 
ud af bilen rigtig mange gange i løbet af en vagt. 
Da man skulle til at leje en ny type biler, blev de ansatte spurgt lidt til 
råds om, hvad de havde behov for. Alligevel valgte man en anden mo-
del end den, de pegede på. 
Hjemmeplejen skal snart have flere nye biler, og der har været lidt snak 
om, hvorvidt man skulle have elbiler, men Lone ved ikke, hvad der er 
sket med det. Den nyeste leasingmodel er en Suzuki Wagon. Lone er 
tilfreds med Suzuki Ignis som arbejdsbil, men de ansatte kalder dem 
”plastikbiler”,  fordi de så nemt  får buler, og hun ville aldrig køre  i en 
privat. 
Ideelt set vil hun gerne have en endnu mindre bil med en mindre bag-
ende, så den er nemmere at parkere. De er sjældent mere end  to  i 
bilen ad gangen, og de har derfor ikke brug for megen plads. Det vig-

tigste er, at bilen er lille og nem at køre og parkere, er praktisk samt 
har en god komfort. 
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// bRugeRpoRtRÆt R15

JOHN, 63 ÅR  //  PRIVATPERSON  //  ERFAREN  BENZINBIL-
BRUGER // LANDOMRÅDE 

”Jeg har altid sværmet for italienske biler, for det er biler, 
der har charme og gode køreegenskaber. Det er ikke alle, 
der synes det, men sådan har jeg haft det. Derfor har jeg 
kun kørt i italienske biler, og det samme gør hele familien, 
både min far, bror og svigersøn. Vi har altid sværmet for 
italienske biler.”

John er 63 år og har de seneste 16 år arbejdet i forskellige stillinger i 
en virksomhed, der producerer vitaminer til fødevareindustrien. Hans 
nuværende stilling er som produktionsassistent, hvor han servicerer 
virksomhedens ansatte. John bor sammen med sin kæreste i et hus, 
de selv har tegnet, på landet uden for København. 
John har altid haft bil og kørt rigtig meget. Han har været medlem af 
FDM siden starten af 80’erne og abonnerer på Bilmagasinet. Hans før-
ste bil var en Fiat 600, som han købte som 18-årig, lige da han havde 
fået kørekort. Dengang var det ikke så almindeligt at have bil, og han 
havde sparet op til udbetalingen i rigtig lang tid. Senere har han, inden 
for en periode på et halvt år, både taget kørekort til lastbil, bus og mo-
torcykel. Han har aldrig dumpet til en køreprøve. 
John og hans kæreste ejer en Fiat Panda 1.2. 2009 og en Fiat Dublo 
1.3 diesel 2007. Tidligere havde de en VW Lupo, der var billig at køre i 
(25 km/pr. l diesel), men dyr at vedligeholde pga. dyre materialer. Fiat 
Dublo’en er købt pga. rumligheden. Der er god plads, så de eksem-
pelvis kan køre med alle deres børnebørn, når de er på besøg. Fiat 
Panda’en fungerer som et lille ”økonomisk supplement”. Valget faldt på 
en Fiat Panda pga. prisen og det sikkerhedsmæssige udstyr, bl.a. har 
den airbags ved både fører-, passagersædet og i siderne. Derudover 
har den høje sæder, hvilket er en fordel, når man kommer op i årene. 

Endelig er Fiat Panda valgt til Europas bil af motorjournalister, hvilket 
John mener borger for en vis kvalitet. 
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// bRugeRpoRtRÆt R01

CARL, 32 ÅR // PRIVATPERSON // LEAD USER // ELBILBRU-
GER  // STORBY 

“Ellerten er afvæbnende og charmerende … ligesom mig” 

Carl er 32 år, single og bor på det ydre Amager  i en  toværelses  lej-
lighed med sin et år gamle boxerhund. Carl købte sin  første bil som 
23 årig. Det var en Polo. Carl er projektmanager på CO2 E Race, et 
projekt  der  skal  skabe  opmærksomhed  om  elbiler  op  til  topmødet  i 
november i København. 
Tidligere har Carl stået for den forretningsmæssige del af Københav-
ner-bladet Citadel, og inden da havde Carl eget firma med et agentur 
på et modemærke. Dengang kørte han rundt i en firmabil, en varevogn, 
for at sælge til andre butikker rundt om i landet. Da han afviklede sit 
firma og den butik, han havde, solgte han også sin varevogn og jokede 
med, at den næste bil ville blive en miljørigtig bil. Carl har lavet fernise-
ringer og udstillinger og beskriver det miljø, han er del af, som et first 
mover miljø.
For 18 måneder siden (okt 2007) købte Carl sin Ellert – det, der var 
startet som en joke, havde ligget og luret og blev en realitet. Carl var 
irriteret over altid at skulle budgettere med at bruge 1500 kr på par-
keringsbøder om måneden og altid skulle ned og stille P-skiven. Han 
havde i nogen tid inden da søgt på nettet og var stødt på ellertinfo.dk 
og gennem den  fået kontakt  til en Ellert-mekaniker på Amager, som 
solgte ham Ellerten. Han gav 23.000 kr. for den, og den var nysynet og 
kom med nyt batteri. Nu, 18 måneder efter, er det tid til at skifte batteri. 
Det fortalte mekanikeren Carl i går, da han var forbi for at få skiftet en 
rem. Carl skal selv ringe og bestille det 100 kg tunge batteri fra Jysk 
Akkumulation. 
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// bRugeRpoRtRÆt R03

JANUS, 32 ÅR  //  PRIVATPERSON  //  ERFAREN  BENZINBIL-
BRUGER // FORSTAD

”Jeg kan egentlig også tage toget på arbejde, for der står 
en firmabil på arbejde, men det ville ikke kunne lade sig 
gøre, når jeg skal hente børnene på vej hjem.” 

Jonas er 32 år og er uddannet bygningskonstruktør efter at have været 
tømrer, siden han var 17 år. Han arbejder  i Birkerød med at udvikle 
udstyr og inventar til skoler, og før det arbejdede han på en tegnestue 
i  Indre by  i København. For et par måneder siden blev han  fyret  fra 
tegnestuen, men fandt hurtigt det nye job i Birkerød. Jonas har en kone 
på 29 år, som arbejder som marketingchef på et stort dansk mode ma-
gasinforlag. Sammen har de to døtre på halvandet og fire år. 
Familien bor i en villa i Charlottenlund, som Jonas selv har sat i stand i 
løbet af det sidste halvandet år. De sidder hårdt i det økonomisk, men 
købet af huset var en chance, de  tog,  for at  få have og mere plads 
til børnene. Familien får hjælp af hendes to søstre til pasning af bør-
nene, som har været meget syge i den sidste tid. Normalt er det Jonas, 
der henter børn om eftermiddagen, og hans kone der afleverer om 
morgenen. Hverdagen med to små børn og begge forældre i arbejde 
beskrives som spændt op. Jonas føler sig ofte presset over familiens 
økonomi. 
Jonas har haft bil, siden han var 18 år. Han var en af de første i venne-
kredsen, der fik bil. Han har også MC kørekort, men det har han aldrig 
brugt. Den første bil var en Golf, som han satte to store højtalere ind 
i, så han kunne høre høj musik, når han kørte rundt. I alt har han haft 
fem biler, som har skiftet alt efter de behov, han havde. De sidste tre 
biler har været en ”Postmand Per” bil, som han og hans kone købte, 
fordi den var rummelig, og de kunne bruge den til at flytte og bygge hus 
i. Den næste var ”drømmebilen”, en Jeep som Jonas havde drømt om. 

De havde den dog kun i tre måneder, da det viste sig, at den var alt for 
dyr i benzin. For to måneder siden købte familien en Volkswagen Golf 
fra 2007 gennem Den Blå Avis, som kører meget længere på literen. 
Den blev købt, fordi Jonas nu skulle til at arbejde i Birkerød og havde 
brug for at køre længere. 
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// bRugeRpoRtRÆt R42

HANNAH, 29 ÅR // PRIVATPERSON // ERFAREN BENZINBIL-
BRUGER // STORBY 

”Jeg vil så nødigt af med den. Jeg holder så meget af den. 
Men man ved aldrig. Hvis jeg nu møder manden i mit liv, 
og han har en anden bil, så kan det være, at jeg sælger 
den, men det bliver svært, for jeg er så selvstændig og er 
blevet vant til at have den frihed bare at kunne køre.” 

Hannah er 29 år og klassisk musiker. Hun spiller fløjte og giver ofte kon-
certer sammen med sin duomakker. Hannah bor alene i sin to værelses 
lejlighed på tredje sal i København. Hannah har boet adskillige år i udlan-
det, hvor hun har uddannet sig hos forskellige læremestre. 
Hannah lever en freelancetilværelse. Hverdagene går med at øve, både 
alene og sammen med de ensembler, som hun spiller sammen med. Øve-
stederne ligger alle mulige steder rundt omkring i byen, men også uden 
for byen, alt efter hvem hun øver med, og hvad aftalen lyder. Hannah har 
desuden udviklet en workshopmetode, hvor hun engagerer medarbejdere 
i at lytte til musik og bruge musikken til at udtrykke sig med. 
Hannah elsker at ride og har fri adgang til at ride på en hest, som står 
på en gård i Nordsjælland. Den kører hun ofte op til, efter hun har øvet.  
Hannah er glad for sin lejlighed i byen, og hun er glad for at have sine ven-
ner inden for en lille radius, de venner der altså ikke er flyttet ud af byen 
endnu. Når Hannah har brug for ro til at øve alene eller brug for at komme 
ud i naturen, tager hun enten op i sin fars sommerhus ved Sjællands Odde 
eller ud i nogle venners sommerhus 30 km fra København. 
Hannah går med mange overvejelser omkring det at blive 30 år. Flere 
venner er flyttet ud af byen, og det med at finde kærligheden og få børn er 
temaer, der presser sig på. 
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// bRugeRpoRtRÆt R34

JANNI, 28 ÅR // ERHVERV // NY ELBILBRUGER // STORBY

”Elbilen er et godt lille afbræk i et ellers alvorligt forret-
ningsmøde.”

Janni er 28 år og arbejder som key account manager på en stor eks-
klusiv hotelkæde i byen. Janni er alenemor med en søn på fire år. Hun 
har sønnen hver anden uge, og når hun har ham, tager hun tidligere fri 
fra arbejde end i de uger, hvor hendes ekskæreste har sønnen. Janni 
har været i sin nuværende stilling i to år. Førhen var hun i receptionen 
og før det i buffeten i en af restauranterne. Det er fem år siden, at hun 
startede i hotelkæden. Hun har således arbejdet sig op fra bunden til 
at sidde sammen med callcentret i kontoret lige ved siden af hoteldi-
rektøren. 
Janni  bor  i  en  lejlighed,  som  ligger  i  en  af  hotellets  bygninger.  Hun 
spadserer derfor på arbejde, efter at hun har løbet ved siden af søn-
nen, der cykler til sin børnehave. På den måde får hun sneget lidt mo-
tion ind i sin hverdag. 
Janni bruger en Buddy elbil i sit arbejde, en bil hun deler med andre af 
hotellets ansatte. Men det er mest hende og hendes kollega Konrad, 
som bruger den. Det er kun tre uger siden, hotellets ansatte fik en elbil 
at køre rundt i, så oplevelsen er stadig ny for Janni. 
Hele hotelkæden gik for lidt over et år siden over til at være CO2 neu-
tral, og bæredygtighed er et tema, Janni er vant til at tale om – også i 
sit arbejde med at sælge aftaler med kunder. 
Hotellet har også leaset en Buddy, som hotelgæsterne kan leje, og for 
nylig lavede Janni et spørgeskema til gæsterne for at undersøge, hvor 
meget de kunne forestille sig at skulle betale i leje for elbilen. De sva-
rede meget forskelligt, alt mellem 100 og 1000 kr. for en dag. (Hotellet 
tager 299 kr. pr. dag for udlejning til gæsterne. Pt. er den kun blevet 
lejet ud tre gange). Det er vigtigt for Janni, at bæredygtighed ikke er 

noget, hotellet trækker ned over kundernes hoveder, eller at kunderne 
forlader hotellet med en sort sky af dårlig samvittighed. Derfor er det 
hele tiden kun antydet midt i luksus’en. 
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// bRugeRpoRtRÆt R09

POUL, 52 ÅR  // PRIVATPERSON  // LEADUSER  // ERFAREN 
ELBILBRUGER // FORSTAD 

”Det vigtigste for en elbilist er at vide, hvad det øjeblikkelige 
strømforbrug er, altså at kigge på økometeret/amperemeteret”

Poul er 52 år, oprindeligt uddannet radiotekniker og siden svagstrøm-
singeniør.  Poul  arbejder  med  at  udvikle  software  til  teknisk  udstyr  i 
Herlev. Poul har to voksne udeboende børn på 22 og 26 år og bor med 
sin kone, som arbejder i hjemmeplejen i Københavns Kommune. De 
har boet i deres parcelhus i forstaden i de sidste 25 år. 
Poul og hans kone har haft mange Ellerter, inden de for små ti år si-
den købte deres første Citroen elbil. El og teknik er Pouls hobby, og 
en overgang havde han tre-fire Ellerter stående i baghaven, som han 
kunne tage reservedele fra, når noget gik i stykker på de Ellerter, der 
var i brug. 
Ægteparret var i 1992 med til at starte en Ellertklub (ellertinfo.dk), som 
ofte mødtes til træf, og som lagde pres på Københavns politikere for 
at få opstillet ladestandere i København. Poul og hans kone gik i 2001 
over  til en Citroen Berlingo Electrico, da ungerne blev  for store  til at 
kunne sidde i Ellerterne, og i dag arbejder Poul i Dansk Elbil Komite. 
Han og formanden tager ofte ud og holder foredrag om elbiler og laver 
fremvisninger. Den første Citroen Berlingo var ment som bil nr. 2 ved 
siden af en benzin-bil, men den blev hurtigt til bil nr. 1, da parret i 2006 
købte en Citroen Saxo elbil.  I dag kører Pouls kone  i Berlingoen og 
Poul kører i Saxoen. I garagen står en Citroen C4 benzinbil, som de 
kun bruger til lange ture over 50 km. C4 benzinbilen er i Pouls og hans 
kones verden bil nr. 2. 
Poul og hans kone har lige været i New York i påsken, hvor de skulle se 
en elbiludstilling. De mener dog begge, at biludstillingerne i Frankfurt 
er meget bedre. 
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// bRugeRpoRtRÆt R06

NILLER, 33 ÅR  //  HÅNDVÆRKER  //  ERFAREN  BENZINBIL-
BRUGER // STORBY 
“Jeg bruger også min bil som skraldespand, altså jeg er 
ikke bange for, at den bliver beskidt eller får buler, for det får 
den. Håndværk er forbundet med en masse affald, og jeg 
fylder den tit op med affald fra jobbet og kører det væk.” 

Niller er 33 år og bor med sin kone og to børn på syv og tre år i et hus i 
Vanløse. Familien er flyttet fra en lejlighed på Frederiksberg til Vanløse 
for et år siden, og Niller går stadig og bygger på huset. Imens bor fami-
lien i kælderen. Niller kan snart fejre 10 års jubilæum som selvstændig 
murermester. Nillers kone er lærer og arbejder inde i byen. 
Ud over at være murer er Niller også musiker og spiller i band. Bandet 
har udgivet en plade i 2008 og er i gang med at lave nyt materiale. Grun-
den til, at Niller købte grunden i Vanløse, var muligheden for at indrette 
øvelokaler i den gamle fabrik, der ligger lige bagved familiens hus. Ved 
at udleje de i alt 18 øvelokaler kommer Niller i kontakt med mange andre 
musikere, og det nyder han. 
Niller er lige blevet færdig med at bygge familiens sommerhus ved Sejrø-
bugten. Der tilbringer familien megen tid om sommeren, fordi de har fa-
milie, der også har sommerhus deroppe. 
Niller var skater, da han var  teenager. Hans arme er prydet af  tatove-
ringer, og engang havde han også næsering. Niller har aldrig behøvet 
at bruge  tid eller penge på opsøgende arbejde. Han  får alle sine  jobs 
gennem  netværk  og  kontakter,  og  musikerlivet  og  murerfaget  smelter 
ofte sammen i Nillers verden i og med, at han får mange af sine kunder 
gennem sine musikervenner og deres netværk. Hans primære arbejds-
område er derfor København og omegn. 
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6
ResultateR

// 6.1 udViklingskoRt

På baggrund af materialet og den første analyse udviklede antropolo-
gerne.com i alt 10 udviklingskort til brug i workshops. Under og efter 
workshopdagene vil der udvikles flere, så antropologerne.com i alt 

E-TRANS DK

Hvis ting er 'KRAM', så vejer de, siger man. En af brugerne taler 
om sin oplevelse af 'forkert' og 'plast', da han rørte en elbil første 
gang. Og han husker os på historien om de første vægtelefoner, 
der først blev en succes, da man lagde vægt i dem.

HVORDAN KAN VI UDVIKLE ELBILER, DER UDSTRÅLER TYNGDE OG KLASSE OG 
SOM TILFREDSSTILLER FORSKELLIGE MENNESKERS OPLEVELSER AF, HVAD 
DER FØLES RIGTIG OG SER RIGTIG UD ?

“Vi har sikkert alle stået med en B&O-fjernbetjening i hånden. Den er tung, og man oplever 
det som klar kvalitetsmarkør. Så hvad med de nye elbiler vægt og materiale? Vi glæder os til 
at opdage og afdække antagelser om kvalitet i de mange brugerbesøg, der ligger forude...”

Skriv her:

Vi har sikkert alle stået med en B&O-fjernbetjening i hånden. Den er tung, og man oplever det som 
klar kvalitetsmarkør. Så hvad med de nye elbiler vægt og materiale? Vi glæder os til at opdage og 
afdække antagelser om kvalitet i de mange brugerbesøg, der ligger forude...

FØLELSEN AF KVALITET HÅNDTERING AF LEDNINGER

E-TRANS DK

Der er en lang række problematikker omkring håndteringen af ledninger for de 
forskellige elbilbrugere. Ofte ligger elbilisternes ledninger bare i bagagerummet uden 
nogen ordning, der samler og holder styr på ledningen. 
Karen, der bor på en villavej, og ikke har plads til at parkere i en indkørsel, er nødt til at 
have ledningen hængende ud på fortovet. Hun er bange for at hendes naboer vil 
snuble i ledningen, og hun er træt af at få beskidte hænder.

Carl bor på 2. Sal og trækker ledningen op til sit vinduet for at oplade fra sit eget hjem. 

HVORDAN KAN VI LETTE ELLER HELT LØSE 
LEDNINGS-PROBLEMATIKKEN FOR ELBILISTERNE ?

Skriv her:

afleverer 40 udfordringskort til brug i det videre innovationsarbejde. 
Et udfordringskort består af en finding med et tilknyttet udviklings-
spørgsmål. 
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// 6.2 tematikkeR

Følgende tematikker mener vi er relevante at fokusere på for endeligt 
at kunne analysere og konkludere, hvilke aspekter det er altafgørende 
at tage udgangspunkt i, hvis man vil gøre elbilen til en succes i Dan-
mark: 

1.	DET	MENNESKELIGE	FRAVÆR
Biltransport er et område, hvor man virkelig kan tale om det bruger-
drevne. For når man tænker over det, så er biler jo netop brugerdrev-
ne. Bogstavelig talt bruger-drevne. I hvert fald på et helt konkret, prak-
tisk niveau. Men den markeds- og mindset-forandrende brugerdrevne 
innovation på området glimrer ved sit fravær. Der er ikke meget ’del-
tager’ og deltagelse i den innovation og udvikling, der foregår. Det er 
den gamle tids ’afsender/modtager’ tankegang, som præger området, 
og som gennemsyrer de produkter og services, der vedrører biler, og 
den politik, vi ser ført. I Danmark udvikler vi typisk oppefra og ned, når 
det handler om lovgivning og energi/miljøpolitik, og indefra og ud, når 
det handler om selve bilproduktionen og alle de mange services, der 
findes omkring bilbrug i Danmark i dag. 

Sagt på en anden måde: Vi producerer, udvikler og lovgiver ud fra det 
vante ’What’s profitable?’ (business; strategi; samfund) eller ud fra et 
’What’s possible?’ (teknologi; design; videnskab). Således glemmer vi 
at  lade disse vokse ved grundigt at forstå det vigtige ’What’s desire-
able?’, ’What makes sense?’ (mennesker; meningsfuldhed; passion). 
Når man kigger grundigt efter, ser man, at  langt  fra alt ved bilen og 
langt fra alt omkring bilen giver mening. 

Hvordan undgår vi, at der er så mange left overs og dogmer fra gam-
mel tid? Hvordan genopfinder vi det, som i dag er uhensigtsmæssigt? 

2.	HANDSKERUM	UDEN	HANDSKER	
Hvorfor har alle biler egentligt stadig et handskerum, det lille lukkede 
rum  foran  højre  passagersæde,  der  engang  var  tiltænkt  kørehand-
skerne? Handskerummet er fra dengang, der ikke var varme i bilen, og 
hvor alle anstændige mennesker brugte kørehandsker med huller  til 
knoerne. I dag ser vi handskerummet brugt til kort, som der ikke er or-
dentlig plads til, til opbevaring af bunkevis af vigtige nøgler til borgeres 
hjem og kunders kontorer, eller vi ser, hvordan brugerne selv indretter 
køle/fryserum i handskerummet til kolde drikke.

3.	EGOISTISK	OG	ALTRUISTISK	
For alle undersøgelsens deltagere består et forhold mellem dem og den/
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de bil(er), de bruger. Også de af deltagerne, der har et pragmatisk for-
hold til deres (brugs)bil, forholder sig til den som type og indfører en stil 
og en tone. Vi hører analogier til menneskekroppe – en bil skal have for-
mer. Og vi ser, hvordan mennesker ’klæder sig’ i deres biler. For mange 
betyder det noget, at man kan være stolt af sin bil, som man opholder sig 
meget i og jo bliver kendt på af omgivelserne. 

Ens nærmeste (og kolleger, hvis det er en arbejdsbil) oplever, hvordan 
man præger og ønsker  sig,  at  ens bil  skal  være og  fungere. Og ens 
omgivelser i  lokalområdet og på arbejdet ser bilen, før de ser dig, når 
du ankommer: ”Der kommer  ’X’!” – selv på  lang afstand før dit ansigt 
toner frem. 
Derfor betyder det meget, hvilke signaler en bil sender. 

Flere af de stolte signalværdi-elbilister har et problem med størrelsen 

på de små varianter af elbilerne, som jo er ’egoistiske’ i den forstand, 
at man sidder alene  (Ellert) eller  kun  to personer. En skam, at man 
ikke på stedet kan bygge ud og transformere en 1-personers bil til en 
3-personers bil (som mærket Rin Speed). 
Men det vil nok overraske dem, at en ekstrembruger, for hvem luksus, 
signalværdi og status betyder meget, bruger selvsamme betegnelse 
’egoistisk’  om  dem  med  den  forklaring,  at  de  kører  langsomt  og  er 
nogle gniere. 

Selvom økonomi i praksis er altafgørende, så er besparelsesfokus for-
bundet med noget meget ugenerøst, og når kørsel og rækkevidde også 
skal planlægges, så forbliver det alt sammen ret u-sexet. Kan vi rykke 
elbilen ud af planlægningsparadigmet og hen imod det nye paradigme, 
hvor frihed, fleksibilitet, individualitet, socialitet og bæredygtighed på 
alle planer er i højsædet?

4.	FRA	PERSONBIL	TIL	ERHVERVSBIL	
Vi har blandt gruppen af erhvervsbilister  fra de offentlige og private 
sektorer  bemærket,  at  særligt  i  kvindefagene  (’bløde’  fag,  som  fx  i 
hjemmeplejen) og  i servicefag som eksempelvis hoteldrift og konsu-
lentarbejde er et fravær af specialkomponerede biler. Her er erhvervs-
bilen slet og ret en personbil, brugt til erhverv. 
Det forholder sig anderledes med biler brugt i traditionelle mandefag. 
Her ser vi, hvordan håndværkeren, der lejer sin Mercedes, indretter bi-
len med specialmoduler, og vi ser, hvordan gartnerbiler i det offentlige 
er mindre ’modulerede’. 
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Der bliver sjældent udviklet løsninger dér, hvor der er mest brug for det. 
En virksomhedsrepræsentant fra bilbranchen var med i felten på be-
søg hos en offentlig medarbejder (R44). I hendes og kollegernes biler 
var eksempelvis plastichandsker stoppet ned i alle tænkelige spræk-
ker, og sammen talte brugeren, antropologen og gæsteobservatøren 
om at redesigne elementer i bilen, så den passer bedre til den konkrete 
arbejdsbrug. Mange af de behov, de sammen identificerede, er der 

allerede  udviklet  løsninger  til,  påpegede  gæsteobservatøren.  Disse 
løsninger bruges tilsyneladende ikke i det offentlige. 

Hvordan kan etrans koble dem med behov og ideer til dem med lyst og 
midler? Hvordan kan etrans sikre forandringer, der  ikke bare  innoverer, 
men også transformerer hele transportområdet?

5.	KØRESTIL	OG	KØN	
En meget tydelig finding i det empiriske datamateriale er, at der er 
stor forskel i mænds og kvinders forhold til biler og til, hvad bilen skal 
opfylde og betyde for dens bruger. Både implicit og eksplicit er mænd 
meget mere emotionelle end kvinder, der overvejende er drevet af for-
nuft, når det gælder bilens udtryk, form og berettigelse. 

Mænd er æstetiske og sanseligt motiverede og kobler rask væk lyst-
betonede og ’irrationelle’ præferencer og termer på bilen, som på én 
gang synes at være et meget privat og følelsesbetonet anliggende og 
samtidig  et  meget  bevidst  og  udadrettet  signal  til  omverdenen  om, 
’hvem jeg er’. Størsteparten af kvinder derimod er funktionelt og prak-
tisk motiveret, og de taler langt mere usentimentalt om, hvorfor bilen er 
rød, og hvorfor de har valgt netop det ene mærke frem for det andet. 
Ingen af undersøgelsens kvinder køber bil helt selv. Det gør (eller har) 
de fleste mænd gjort. 

Om kørestil bruger kønnene samstemmigt termer som ”at køre som 
en mand” (når en kvinde er erfaren), og mange skælder ud på de alt 
for forsigtige og langsomme ’kvindelige’ medtrafikanter. Mange kvin-
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der går også op  i at køre godt – eller sikkert, økonomisk, ordentligt 
– og skaber deres egen stil.  ”It’s not what  you wear –  it’s how you 
wear it.” 

Hvor elbilens  indhold appellerer  til  en  lille skare af  teknikglade, nør-
dede elentusiaster, så appellerer dens simple køreform og ligefremme 
principper til mange kvindelige brugere. 

Hvad hvis det faktisk er kørestil og køn (altså det at elbilen er nem at 
betjene) mere end miljø, man skal brande elbilen på?

6.	OPLAD	&	AFLAD	
Mange benzinbilister har dårlig samvittighed i forhold til miljøet og vil 
gerne reducere de negative aspekter af biltransporten og bidrage po-
sitivt. Elbilisme handler helt ned i sin grundsten om plus og minus, og 
kombineret med grøn energi har den måske noget at tilbyde til gavn for 
flere end sig selv. 

Lad os forsøge os med et regnestykke eller en formel for ’positiv aflad’: 
Kombineres  elbilismens  nye  form  for  opladning  (+)  med  benzinbilis-
mens ønsker om samvittighedslettelse og radikaliseret aflad (-), kunne 
det så tænkes at give et resultat, der vil rykke elbilen væk fra at være 
noget, der alene tager energi, til noget, der også giver og distribuerer 
energi? 

Kan vi forestille os en bil, der lader op og derefter lader af eller lader 
videre til andre? En bil, som distribuerer grøn energi fra egen produk-

tion i hjemmet, i lokalområdet eller fra den større vedvarende energi-
produktion, tappet ned i bilbatteriet om natten, videre rundt i systemet? 
Eller en bil, som måske ligefrem genererer energi: Kinetisk energi fra 
hoppende børn eller aktive voksne i bilen?
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De forhold og vilkår, det er relevant at tænke ind og med i etrans’ bru-
gerdrevne innovations- og udviklingsarbejde, har vi fremlagt i de fore-
gående kapitler. Vi kan opsummere feltstudiets overordnede indsigter 
i disse otte anbefalinger  til, hvilke brugerbehov nye tiltag bør dække 
og adressere: 

1.	GØR	ALMINDELIGHEDERNE	BEDRE	
”Ens eller anderledes?” Skal elbilen ligne eller adskille sig fra en almin-
delig bil? Vær ikke tilbageholden med at forbedre generelle bilkoncep-
ter, når der udvikles til elbilen: Der er masser af uudnyttede innovati-
onspotentialer, og generelt vil brugerne gerne have en bil, der  ligner 
de “gamle” eller allerhelst biler, der matcher deres behov og passioner 
endnu bedre.   

2.	ØG	KENDSKAB	OG	SKAB	STØRRE	BERØRINGSFLADE	
Kendskabet til elbilen blandt almindelige bilister er  lavt. Demonstra-
tion, hands on-erfaring og netværk virker. Tænk derfor endnu mere i 
disse kanaler, når budskabet skal ud,  for en  langt større berørings-
flade end den nuværende er altafgørende.

3.	GØR	OP	MED	DE	MENTALE	BILLEDER	AF	LILLE,	LEGETØJS-
BIL,	LAV	FART	
Mange mennesker associerer elbiler med små biler, begrænsede biler. 
Og Ellertens lidt uheldige image hænger fast. Lille er OK for dem, som 
vil  lægges mærke  til, og som kan  lide at skille sig ud. Resten vil have 

ligeværdigt kram og god fart og opfatter ikke elbiler som noget, de kunne 
have glæde af i deres liv. Udfordr fordommene og bevis det modsatte. Der 
er masser at omvende derude. 

4.	GØR	DET	NEMT	AT	DRØMME	OG	KØRE	MILJØVENLIGT	
Miljøargumenter er gode argumenter, som kun få kan være uenige i. 
Og i disse år er der en vilje til at opføre sig bæredygtigt, også når det 
gælder køretøj. Men i praksis ser holdninger og idealer ud til at blive 
overskygget af økonomi og praktik, når der købes biler til arbejde og 
privatbrug. Derfor: Gør det nemmere og økonomisk rentabelt for folk at 
forbruge med god samvittighed. 

5.	BILEN	I	LIVET	–	IKKE	FOR	LIVET	
Bilen er del af folks personlige og sociale liv. Behov ændrer sig, som 
livet ændrer sig: En ung mand må måske opgive sin første bil, når han 
flytter til byen for at studere; en børnefamilie får ændret indtægt eller 
længere til arbejde, en m/k’er på vej på pension skal igen til at dele bil 
med sin ægtefælle – og nu skal der være plads til børnebørnene. Vilkår 
og rammer skifter, men menneskers ønske om frihed og mulighed for 
impulsivitet holder ved. Vær derfor opmærksom på skiftende behov og 
fleksibilitet, når det gælder design af fremtidens elbiler.

6.	DEN	FORNØJELIGE	KØRETUR
Bekvemmelighed,  simplicitet  og  frihed  står  i  modsætning  til  plan-
lægning, praktik, kabler og opladning, når vi lytter til den kvindelige 
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brugergruppe. Selvom kvinder oftest bare skal fra A til B, vil mange 
gerne opleve noget imens og opleve, at det er en fornøjelse at køre 
bil. Lad det blive en fornøjelig oplevelse at tanke – og tænk i, at andre 
services knyttet til bilen også bliver det. 

7.	POTENSFORLÆNGEREN	LÆNGE	LEVE
Trækkraft, rå power og ydeevne er parametre for mange erhvervsbili-
ster og er også karakteristika, som mænd fortsat identificerer sig med, 
når de vælger bil. Samtidig sværger mænd også  til  kvalitetsmærker 
og  det  med  formerne,  når  de  vælger  bil.  Udvikl  statusobjekter  som 
Teslaen,  som  giver  elbilen  credit  som  en  attraktiv  identitetsmarkør, 
også for den stilsikre, kræsne og vanebundne mand.

8.	DIFFERENTIÉR	BRUGERFORSTåELSEN	–	ENDNU	MERE	
Folk er forskellige: For nogle er synlighed og gennemsigtighed i forhold 
til optimal betjening af bilen et must, de vil følge med i det øjeblikke-
lige elforbrug og forstå funktionerne til bunds. For andre er driftsikker-
hed, pålidelighed, signalværdi og udseende vigtigere. De vil helst bare 
kunne regne med deres bil og ikke give den konstant opmærksomhed. 
Husk at mangfoldigheden også lever blandt fremtidens elbilister.
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etrans – et projekt om elbiler med x-faktor 

mÅlet:	
At	 designe	en	øko-struktur,	 som	gør	 det	 attraktivt	
og	meningsfuldt	at	skifte	benzinslugeren	ud	med	en	
batteridreven	bil	 og	vise,	at	det	er	muligt	at	bruge	
batterier	som	energibuffer.	

redskAbet: 
Hovedaktørerne	 i	 den	 grønne	 transportrevolution,	
bilisterne,	 skal	 selv	 være	med	 til	 at	 designe	 frem-
tidens	transportstruktur.	De	skal	i	samarbejde	med	
forskere,	designere,	designstuderende	og	en	række	
private	og	offentlige	virksomheder	udvikle	forslag	til	
fx	 byplanlægning,	 opladningsteknologi,	 indretning	
af	bilen,	vejservice,	forsikring	af	bilen	og	tilkøbsmu-
ligheder,	 herunder	 andre	 grønne/miljøvenlige	 pro-
dukter.			

fØdekÆde til konkrete forretningsplAner:	
Sidste	 del	 af	 projektet	 skal	 etablere	 en	 fødekæde	
fra	 designernes	 resultater	 til	 konkrete	 forretnings-
planer	 samt	 by-	 og	 trafikmæssige	 forandringer.	
Denne	fase	skal	medvirke	til	at	opbygge	en	”forret-
ningsaccellerator”,	som	skal	trække	på	kvalificeret	
rådgivning	og	 risikovillig	kapital	med	det	 formål	at	
skyde	 de	 ikke	 bæredygtige	 projekter	 ned	 tidligt	 i	
forløbet	og	kvalificere	de	gode	ideer,	så	de	udvikles	
til	sunde	forretninger.	Vi	vil	som	del	af	denne	proces	
undervise	virksomhederne	og	deres	medarbejdere	i,	
hvordan	brugerdreven	innovation	fungerer.

Projektet	er	støttet	af	Region	Syddanmarks	Vækst-
forum,	Den	Europæiske	Fond	for	Regional	Udvikling	
og	Erhvervs-	og	Byggestyrelsen.	

Se	mere	på	www.etrans.dk	
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