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Bilag 2 – problemtræ og løsningstræ jf. LFA-
metode 

 

I forbindelse med øvelsesgang 2 på kurset Design og Konstruktion 2, udarbejdede vi ud fra et 

generelt helhedsbillede af problemstillingerne forbundet med den CO2-udledende privatbilisme i 

Danmark dette problemtræ, som skal forstås som en ramme for undersøgelse af eventuelle 

problemer/årsager. Følgende er altså baseret på almen viden og er ikke konkrete fund på baggrund 

af specifikke kilder som f.eks. faktiske undersøgelser og artikler. Denne fase gik vi først ind i, efter 

LFA-metoden havde givet et tilfredsstillende grundlag for at arbejde relevant med 

problemstillingen. 

De to nederste grene af træet (blå og turkis) endte med at repræsentere henholdsvis TSA-delen af 

opgaven og Design og Konstruktionsdelen, hvilket vi uddyber i semesterbinding. Det interessante 

er, hvordan metoden her har været med til at sætte de to fronter konkret op, og hvilket billede det 

giver af vores problemstilling.  
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Problemtræ som viser sammenhængen fra grundlæggende årsag til yderste konsekvens. Udarbejdet i MindNode. 

 

Ved at vende problemtræet tegner der sig et billede af, hvad der kan gøres for at arbejde på 

problemstillingen, og hvilke effekter det kan have. Udover blot at omformulere problemtræet, er der 

i de yderste grene nederst tilføjet, hvad vi mener kan være med til at skubbe den nødvendige 

kædereaktion af ændringer i gang, hvilket er afspejlet hele vejen op gennem træet.  



Gruppenr: S192471446 Bilag 2 - BP2 – Roskilde Universitet D. 27/5 2019 
 

~ 3 ~ af 3 
 

 

Løsningstræ som viser sammenhængen fra grundlæggende løsningsforslag til yderste effekt. Udarbejdet i 

MindNode 

 

Afgrænsningen af løsningstræet har vi valgt at lægge omkring den brugervenlige information 

omkring elbilen (nederste højre hjørne af illustrationen ovenfor), og derfor gå efter at den 

velinformerede forbruger naturligt vil overkomme range-anxiety, deres opfattelse af elbilen vil i 

sidste ende motivere dem til at købe en elbil frem for en konventionel bil. Disse pointer skaber en 

hypotese vi gennem opgaven konkret vil undersøge og validere eller afkræfte. 

 


