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Abstract: 

As the world is becoming more and more aware of the environmental problems we are 

causing to the climate. Electric vehicles are a widely accepted potential solution or at least 

a big contributor to a less environmentally damaging society. We want to find out why the 

electric vehicle isn’t more widespread in danish society. This paper examines the 

difficulties in diffusing this solution to the general public both from a technical point of view 

and form a social science perspective and it tries to bring a solution to the table that 

employs every part of society, from the individual to corporations to the government of the 

nation. This paper uses “diffusion of innovations”, the TRIN-model and LFA to suggest 

that, technology and policies all plays a role in the diffusion of the technology. 
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Indledning: 

I dette projekt beskæftiger vi os med udbredelsen af elbiler, med fokus på mange 

forskellige aspekter omkring udbredelsen. Blandt andet hvordan at implementering af flere 

elbiler på de danske veje kan bidrage til at nedbringe vores CO2 udledning. Vi har taget 

udgangspunkt i regeringens klimaudspil mere specifikt den del som handler om optimering 

af de danske bil og vejnet, for at gøre elbiler mere fordelagtige. Vi har undersøgt hvordan 

at det kan være at elbiler ikke er blevet optaget som teknologi, tidligere i form af en 

undersøgelse af elbilens historie samt hvilken betydning elbilen har haft gennem historien, 

hvordan den danske befolkning opfatter den og for at give os en forståelse af hvilken 

placering elbilen har haft i samfundet, og hvilken betydning den kan få i fremtiden. Vi har 

dertil lavet en litterær empiriundersøgelse for at få indsigt i hvorfor elbilen ikke har fået 

samme plads i den danske kultur som i den norske. Vi har hertil foretaget en undersøgelse 

af den norske plan for implementering af elbiler samt hvilke initiativer der er blevet 

iværksat i norge som har gjort at elbilen har fået så stor en plads i det norske samfund 

samt hvorledes at den danske regering kan tage lignende tiltag i brug.  

For at undersøge hvordan at vi kan optimere udbredelsen af elbilen har vi brugt TRIN-

modellen til elbilen for at få en forståelse af hvad det er for en teknologi vi beskæftiger os 

med samt hvad der kan stå i vejen for elbilens videre udbredelse i Danmark. Vi har 

desuden fokuseret meget på elbilens batteri for at undersøge hvorledes det er muligt at 

give elbilen en større rækkevidde samt for at få en forståelse af hvordan at elbilen fungere 

som teknologisk artefakt og system.  

Vi har dertil brugt LFA metoden til at belyse problemernes substans og mulige løsninger. 

Vi har også kigget på hvordan metodens brug af aktører kunne fremme udbredelsen af 

elbiler, på forskellige måder såsom hvilke aktører som skal hjælpe med at fremme 

infrastrukturen i forhold til opladning af elbilen på de danske veje.  

 

Problemstilling: 

Hvad kræver det af teknisk innovation, samfundsændringer og sociale 

holdningsændringer, for at forbedre udbredelsen af elbilen i det danske samfund? 
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Problemfelt: 

Klimaændringerne er et stort problem, som fylder mere og mere i verden samt i Danmark. 

En tredjedel af Danmarks CO2 udledning skyldes person- og lastbiler (Danmarks 

Naturfredningsforening, 2014, pp. 12). Selv regeringen har lavet en klimaplan, hvor salget 

af henholdsvis benzin- og hybridbiler, skal ophøre i 2030 og 2035. Derfor synes vi, at det 

er et aktuelt problem, som er meget nutidigt. Vi har derfor valgt at beskæftige os med 

hvordan man udbreder elbilen, dette har vi gjort gennem undersøgelse af Everett Rogers 

“Diffusion of Innovation” som giver en metode til at gennemgå mange facetter, lige fra 

selve innovationen til det sociale systems struktur og dets indvirkning på diffusionen af den 

pågældende innovation i form af hvordan man tager en innovation til sig. 

For at udbredelsen skal ske bedst muligt, har vi kigget på hvilke faktorer der på 

samfundsmæssige og teknologiske aspekt kunne blive ændret på. Her så vi at 

infrastrukturen kunne have en betydelig faktor for at hjælpe på udbredelsen. Batteriets 

funktion, så vi også som et “problem” der kunne optimeres. For at udbredelsen skal 

forbedres, således vi på hvordan disse ting kunne fremme og forhindre at elbilen bliver 

mere brugt i dag. 

Vores problem er relevant for stort set alle, eftersom det påvirker vores klima, som vi alle 

vil blive påvirket af senere. 

 Problemstillingen er både interessant i det tekniske aspekt, altså hvilke teknologiske 

aspekter spiller ind i elbilens udbredelse. Men der er også i høj grad flere forskellige 

samfunds sociale aspekter der spiller ind over elbilens udbredelse. Dette kunne være den 

status eller signal man giver ved at have en elbil. Det kunne også være af økonomiske 

grunde, både i industrien eller som forbrugere. 

Arbejdsspørgsmål: 

Hvordan kan den norske model bidrage til udbredelse af elbiler i danmark? 

Hvordan kan man gennem “diffusion of innovations” belyse hvorfor udbredelsen af elbiler 

er mangelfuld?   
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Hvordan kan TRIN-modellen bruges til at give indsigt i elbilen?  

Hvilke aktører spiller ind for at forbedre udbredelsen af elbiler? (LFA) 

Hvordan fungere et batteri? 

Hvad mener den danske befolkning om elbiler? 

Hvilke rygter/myter findes der om elbiler og hvilken rolle spiller det for udbredelsen? 

Semesterbinding: 

På 2. semester skal vi inddrage dimensionen Teknologisk systemer og artefakter. I den 

teknologiske del Vil vi tage udgangspunkt i en bestemt del af elbilen og gøre brug af TRIN-

modellen for at forstå og forklare teknologien. Vi har valgt at tage udgangspunkt i selve 

batteriet, men endnu mere specifik kigger vi på selve cellerne der bliver brugt til batteriet i 

elbilen.  

 

Subjektivitet, teknologi og samfund giver os mulighed for at undersøge 

samfundsstrukturen i Danmark, samt danskernes forhold til elbilen og hvorfor elbilen ikke 

er blevet optaget som teknologi tidligere. Vi har hertil anvendt Everett Rogers Diffusion of 

innovation som giver os mulighed for at analysere elbilen som teknologi og dens plads i 

samfundet samt for at få et overblik over elbilens udbredelse på Diffusion of Innovations 

principper. Fra dimensionen design og konstruktion har vi brugt metoden LFA, som står 

logical framework approach. Den bliver brugt til projektstyring og aktøranalyse.  

 

Afgrænsning 

Vi har valgt at afgrænse os til Danmark med hvor vi tager inspiration fra Norges model til 

at udbrede elbilen.  

I forhold til det tekniske aspekt i rapporten har vi afgrænset os til selve batteriet i elbilen. 

Med batteriet har vi afgrænset yderligere til at det største fokus er på cellerne og 

elektroderne i cellerne og de materialer man kan bruge i de sammenhænge.  
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Derudover har vi valgt at tage udgangspunkt i politiske tiltag for at gøre elbilen mere 

attraktiv. Vi har også valgt specifikt at bruge infrastrukturen, som et element der skal 

kunne være med til at forklare hvorfor at elbilen kan have sine udfordringer.  

Dette har vi valgt som afgørende for ikke gøre vores rapport alt for bred. Der er mange 

aspekter man kan komme ind på, men vi har taget dem, som vi synes var relevante til at 

kunne besvare vores problemformulering.  

Begrebsafklaring 

EV: Electric Vehicle. 

ICEV: Internal Combustion Engine Vehicle. 

Nyhed: “newness” 

Ion (Li+ ion): en slags elektron (en positiv ladet Litium elektron) 

Li-ion: Lithium-ion. 

Intercalation: Indførelsen af molekyler eller ioner. 

Legering: En slags metal sammensat af flere grundstoffer hvor mindst et er et metal. 

 

Teori/Metode: 

Litteraturstudie som metode 

  

Til at indsamle empiri, har vi brugt litteraturstudie som en metode til at indsamle, vurdere og 

evaluere på vores litteratur. 

Det vi gjorde, var at starte med at bruge søgeord som EVs eller elbiler på diverse databaser, 

som rex.dk og google schoolar. Vi kiggede igennem litteratur som hjælp os med at forbedre, 

vores søgeord og blive mere specifik i vores søgning. 

Når vi fandt en litteratur eller en rapport, kiggede vi igennem bibliografien for at se om en 

forfatter eller andre relevante kilder kunne bruges. Vi foretog bl.a. specifikke søgninger med 

forfattere og mere tekniske søgninger i forhold til elbilens batteri. 
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Dernæst kiggede vi en del litteratur igennem, indtil vi fandt det som, matchede med vores 

projekt. Vi startede oftest med at læse enten introduktionen eller abstractet af en given tekst, 

for at finde ud af om den havde relevans for vores projekt. 

(DEFACTUM, Litteraturstudier) 

 

Valg af TRIN-modellen. 

Vi har valgt at arbejde med TRIN-modellen, grundet at det er en meget alsidig model som 

giver os mulighed for at afsøge alle aspekter, af elbilen som teknologi. Modellen er udviklet 

på Roskilde universitet af professor Niels Jørgensen, Thomas Budde Christensen og 

Erling Jelsøe. Metoden blev udviklet som et middel til at analysere teknologier, da de ikke 

mente at der fandtes en model, som de mente var fyldestgørende nok, hvor til at de 

sammen kreerede TRIN-modellen. 

 

Brug af TRIN-modellen 

Vi har brugt TRIN-modellen, til at få en bedre forståelse af selve teknologien af batteriet en 

elbil. Vi har valgt at fokusere mere på nogle bestemte trin frem for andre i TRIN-modellen. 

Indre mekanismer og processer sammen med teknologiske artefakter, har været de mest 

brugte trin, fra TRIN-modellen. Teknologiers systemer og drivkræfter og barriere for 

udbredelsen af innovationen har også haft en rolle gennem projektet. 

Vi har ikke brugt TRIN-modellen, som en skabelon hvor vi har beskrevet teknologien for 

hvert trin. Vi har derimod brugt TRIN-modellen til at blive opmærksomme på hvilke 

aspekter af teknologien vi vil fokusere på. Vi syntes det ville give bedre mening at skrive 

teksten sammenhængene i stedet for at dele det op for hvert trin. Dette gjorde at vi ikke 

behøves at tage hensyn til hvad vi skrev, og hvor for at forklare teknologien. Dette tror vi er 

resulteret i en nemmere læselig og forståelig tekst.  
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Logical Framework Approach  

LFA blev brugt i 1969 af, et firma ”Pracitcal concepts inc”.  For det amerikanske bureau, 

for international udvikling. Det blev brugt til at udvikle projekt designet, og som et middel til 

at evaluere på ens forløb. Målet for brugen af LFA var for at visualisere et projekt, og give 

folk en forståelse hvor hen man ville med ens projekt. LFA startede oprindeligt som LF, 

som står for fire begreber. Det kan oversættes til mål, formål, aktører og input. Det skal 

vise give en forståelse for hvorfor projektet er vigtigt, hvad intentionerne er med dette, 

hvad resultatet af projektet bliver og hvilke ”aktører” som kræver for at projektet skal kunne 

gennemføres. (Jean Couillard, Serge Garon, Jovica Riznic, 2009). 

Undervejs kom der modifikationer til LF, som vi i dag kender som LFA. Grunden til den 

blev modificeret, var der var forvirring over stakeholders bl.a. og hvordan man overhovedet 

kom frem til LF metoden. I dag består den af 7 trin, Kontekst og aktør analyse, Problem 

analyse, analyse af målsætninger for designet, Analyse af alternative, Designets 

elementer, Eksterne faktorer, Indikatorer. (Martin Visby Buchard, 2019). 

Man behøver nødvendigvis ikke følge de 7 trin lineært, man kan altid gå tilbage hvis man 

f.eks har fået fornyet information.   

Vi har valgt at fokusere på de første fire trin, og vil komme med en gennemgang af dem. 

  

 

1.       Participation analysis 

Det har vist sig at være et stort problem ikke at have undersøgt, hvem som skal enten 

donere midler eller være fremtidige partnere i ens projekt, derfor er det vigtigt at lave en 

grundig undersøgelse omkring, hvem som bliver påvirket af ens projekt. 

Organisationer eller interessegrupper kan have forskellige hensigter med at tilslutte sig i 

ens projekt, og spørgsmålet er også hvornår har man brug for visse aktører til at medvirke 

det kan være fra starten af eller i midten af ens projekt.  Derfor skal man have analyseret 

hvordan en aktør kan hjælpe en og hvornår de skal gøre det. 



11 
 

Alle som bliver påvirket enten negativt eller positivt af et projekt burde blive tilføjet som 

nogen interesser der skal gennemgås, man behøver nødvendigvis ikke arbejde sammen 

med dem. 

Så til sidst kan man udvælge de vigtigste og undersøge fx interesser, potentiale eller 

konflikter. 

(Norad, s.  28) 

  

2.       Problemanalysis 

Man er stadig i starten af projektet og skal holde øje for alle muligheder, når man 

analysere problemer. I dette ”step” skal man så vidt muligt i en gruppe udvælge nogen 

centrale problemer i ens projekt. Herefter stemmer man så hvilket man vil tage fat i, 

derefter sætte man sit centrale problem ind i et ”problem træ”. Man har færdiggjort sit 

problem træ, når man synes at alle de vigtigste informationer, om hvilke faktorer der er 

enten skyld eller giver en effekt af vores centrale problem.  Man skriver alle problemer i et 

træ, og har hovedproblemet i midten og så spreder man sig ud til hvad det kan føre af 

problem og sådan fortsætter man til man har en passende mængde problemer. (Norad, 

34-38) 

  

  

3.       Objective analysis 

I den objective analysis, som vi kan oversætte til målsætninger, ændrer vi problemtræet til 

at alle problemer er skiftet ud med positive mål og at der er en sammenhæng.  (Norad, S. 

40) 

Man kan sige at vi har et ”problem” i problemtræet, som vi så prøver at løse uden at vide 

om det kan lade sig gøre. 
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4.       Alternative analysis 

Undervejs i ens projekt kan man også give på alternative veje til at nå ens mål. Når man 

undersøger dette, kan man se hvilken som er bedst eller mest mulig og så aftale ens 

projekt strategi indbyrdes. 

I ens objective analyse kan man se på hvilke muligheder man har, og det er disse man 

kan lave en analyse af alternativer på. Her kan man kigge på hvilke interessegrupper, som 

vil blive påvirket af at vores problem skal blive til ”løst” og på hvilke måder. 

F.eks. bruger de et eksempel på at passagerer kommer for sent, deres løsning på dette er 

at man kommer til tiden. Til dette kan man så undersøge, hvordan får vi ”dem” til at 

komme til tiden, og på hvilke måder, og hvem ville blive berørt ved at ændre på dette. 

I ens alternative analyse kigger man så mest på step 2 og 3, og ser hvad kan reelt set lade 

sig gøre og udelader de ting som er urealistisk. Man kigger på flere strategier til at nå sit 

mål. 

Herefter udvælger man en projektstrategi, som man mener har bedst interesse for ens 

mål. 

(Norad, s. 42-43) 

 Et skub i en bestemt retning, og som vi også ser nu, har regeringen lavet et mål, at i 2030 

skal der ikke sælges benzinbiler. 

  

 Begrundelse for valg af LFA 

 Vi har valgt at inddrage LFA, fordi vi synes den var relevant til vores projekt for at skabe 

overblik over hvad vi gerne ville inddrage i vores projekt. Vi synes den havde nogen gode 

styrker til at komme frem til vores problem, og hvordan mulige løsninger til dette kunne 

være. Den har været med til at belyse, hvilke problemer der fx har været med til at skabe 

eller fremme indførelsen af elbilen i Danmark, som vores udgangspunkt har været. Den 

har været med til at belyse at infrastrukturen har en stor betydning for at elbilen bliver 

mere brugbart. Vi foretog os at lave skitser af et problemtræ (henvisning)til 

øvelsesgangene omkring LFA. Problemtræet var med til at give os en bredere forståelse, 

af hvilke problemer der kan hænge sammen med hvorfor elbilen ikke endnu er den 

førende på markedet. 
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Via problemtræet kom vi ind på flere problemer, så som at batteriets ydeevne ikke var godt 

nok. Derudover så kom vi også ind på at klimaet var et problem, som elbilen ville kunne 

være med til at hjælpe på. Infrastrukturen havde også en afgørende rolle i at forbedre 

udbredelsen af elbilen. 

Politikerne har også en indflydelse for at bevirke på udbredelsen af elbiler. 

Problemtræet var med til at belyse nogen af de ting, som kan være med til at forbedre 

udbredelsen af elbilen, som vi også kommer ind på i rapporten. 

Derefter lavede vi et løsningstræ og kiggede på hvordan man kunne vende problemerne til 

noget ”godt”. Dette hjalp os til at forstå hvordan et problem, kan blive omdannet til en mulig 

løsning. Løsningstræet gav også mulighed for at se hvilke problemer, som ville være 

svære at få løst frem for andre. 

LFA er også et redskab til projektstyring ude i den virkelige verden, derfor så vi det som et 

godt redskab til at danne os et overblik over de muligheder og begrænsninger der er ved 

at udbrede elbilen. 

 

LFA Har også visse svagheder, det kan måske forholde sig for neutralt til ens projekt så 

man ikke er for kritisk i forhold til ens overvejelser undervejs. Dette kan i sidste ende 

betyde at ens projekt ikke kan realiseres. 

Den har også fået kritik for at være for overfladisk i sin tilgang til hvordan det hænger 

sammen ude i verden, og at den tidsmæssige horisont i ens projekt kan blive en udfordring 

for hvordan tingene i omverdenen hænger sammen fra man startede til man sluttede. 

(Styrker og begrænsninger ved LFA, strategylab) 

 

Diffusion of innovation 

Diffusion of innovation er Everett Rogers forsøg på at skabe overblik over den proces der 

sker fra en innovation, kommer til at blive skabt til den når omfattende udbredelse i et 

socialt system. Diffusion of innovation er yderst alsidige da det omhandler både selv 

innovationen og dets meritter samt samfund/systemets struktur som enten bremse eller 

accelerator, til den måde innovationen bliver kommunikeret ud til aktørerne der skal afvise 

eller tilslutte sig innovationen. Denne metode giver et godt blik på mange forskellige 
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facetter af hvordan en innovation bliver spredt gennem både dens egen ”kraft” men også 

kraften fra udefrakommende interessenter og gennem beslutninger taget af individet såvel 

som kollektivet.        

 

Hvad er diffusion? 

Diffusion er den proces hvor at en innovation bliver kommunikeret, gennem visse kanaler 

til medlemmer af et socialt system. Rogers mener at denne form for kommunikation, er 

speciel da den omhandler nye ideer. 

”Communication is a process in which participants create and share information with one 

another in order to reach a mutual understanding. This definition implies that 

communication is a process of convergence (or divergence) as two or more individuals 

exchange information in order to move toward each other (or apart) in the meanings that 

they ascribe to certain events.” (Rogers,1982,pp.5). 

Dette er den mere gængse definition af kommunikation, men ifølge Rogers kan det også 

være en én vejs proces, hvor en part forsøger at videregive eller overtale en modtager, til 

at tage en ide til sig. Det er nyheden af ideen der gør denne måde at kommunikere 

speciel, den nyhed giver også en mængde af usikkerhed i formidlingen, denne usikkerhed 

kan forklares som: ”The degree to which a number of alternatives are perceived with 

respect to the occurrence of an event and the relative probability of these alternatives” 

(Rogers,1982, pp.6).  Usikkerheden bliver primært reduceret, ved at få information og 

Information bliver defineret af Rogers som "Information is something which reduces 

uncertainty” (Rogers,1982, pp.6)  

 

Diffusion er en form for proces der leder til sociale ændringer i et socialsystem, disse 

ændringer vil finde sted når en ny ide bliver opdaget, diffusioneret og enten bliver tiltaget 

eller afvist, hvilket leder til sociale ændringer. Disse ændringer kan dog også ske i 

forbindelse med f.eks. politiske revolutioner og naturkatastrofer (Rogers,1982, pp.6). 

Diffusion kan dække over både den planlagte og den spontane spredning af den 

pågældende ide. Rogers bruger begrebet diffusion og dissimilation, som værende 

ensbetydende. Dog er der forskel på om diffusionen er centraliseret eller ej. I en 
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centraliseret model bliver beslutningerne om diffusionen taget af en lille gruppe f.eks. 

marketing eksperter. I et decentraliseret system bliver potentielle adoptanter gjort langt 

mere ansvarlige for spredningen af en ide, det er ikke længere en lille gruppe der alene 

står for diffusionen, de kan dog stadig eksistere, måske som en guidende hånd der kan 

hjælpe med spredningen, men en del af ansvaret lægges over på f.eks. kunder der har 

købt et bestemt produkt og sørger for at sprede ved ”word of mouth”. I visse tilfælde vil 

den lille gruppe slet ikke eksistere og der vil være tale om et meget decentraliseret system, 

derved vil spredningen kun ske gennem almindelige mennesker der selv sørger for 

spredningen. Dette kan f.eks. ses i virale videoer der pludseligt opnår stor på popularitet 

på kort tid, eller ”memes” der bliver spredt uafhængigt af finansielle eller politiske 

interesse. Der har dog været forsøg hvor firmaer og lignende, har forsøgt at reklamere 

gennem “memes” og virale videoer.   

Rogers skriver: 

”Many technologists think that advantageous innovations will sell themselves, that the 

obvious benefits of a new idea will be widely realized by potential adopters, and that the 

innovation will therefore diffuse rapidly. Unfortunately, this is very seldom the case. Most 

innovations, in fact, diffuse at a surprisingly slow rate.” (Rogers,1982, pp.7). 

Så det er ikke kun den åbenlyse fordel i en ide eller teknologi der bestemmer hvor hurtigt 

den bliver spredt, men der er også andre faktorer der spiller ind. Rogers bruger et 

eksempel fra Storbritanniens Royal Navy hvor der i 1601 var en kaptajn der forsøgte at 

udrydde skørbug fra hans skibe. Han gjorde dette ved at give besætningen på hans 

største skib 3 teske citronsaft hver dag, disse mænd forblev ved godt helbred men på 

kaptajnens 3 andre skibe, som ikke fik citronsaft, døde 110 ud af 278 efter de var kommet 

halvvejs på rejsen. Det var dog først i 1795 at Royal Navy gjorde det til standard at have 

citrusfrugt med, derefter var skørbug som med et trylleslag blevet udryddet. Det tog altså 

194 år fra man opdaget at citrusfrugt afhjalp skørbug, til at det blev standard i Royal Navy 

at medbringe citrusfrugter på lange sørejser. Der gik yderligere 70 år for det blev standard 

for handelsflåden, det tog altså 264 år i alt før alle britiske sømænd var dækket af denne 

”forsikring”.  
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4 hovedelementer 

De 4 hovedelementer i ”diffusion of innovation” er: Innovationen, 

kommunikationskanalerne, tid og det sociale system.  

Innovation 

innovationen er den ide eller objekt, som bliver opfattede som værende ny af et individ 

eller anden part hvortil ideen kan udbredes. Innovations nyhed er ikke objektivt 

interessant, men det er derimod hvorvidt individet opfatter den som værende ny, hvis den 

bliver opfattede som ny så er den ny. Viden er ikke den eneste faktor der bestemmer 

innovationens nyhed, Rogers skriver:  

“Newness in an innovation need not just involve new knowledge. Someone may have 

known about an innovation for some time but not yet developed a favorable or unfavorable 

attitude toward it, nor have adopted or rejected it” (Rogers,1982, pp.11). 

I forhold til innovationen, kan vigtige research spørgsmål være om hvorvidt innovationens 

opfattede attributter (Rogers,1982, pp.11) enten hæmmer eller forstærker 

innovationsudbredelsen eller ”How the earlier adopters differ from the later adopters of an 

innovation” (Rogers,1982, pp.11). Det skal dog pointeres at en innovations udbredelse og 

tilegnelse, ikke altid er ønskværdige samt at udbredelsen og tilegnelsen af en innovation 

kan være gavnlig for en aktør, men skadelig for en anden. I bogen diffusion of innovation 

snakker Rogers primært om teknologiske innovationer i disse innovationer er der typisk 2 

aspekter: hardware og software. Hardwareaspektet har at gøre med materielle og fysiske 

objekter, som mekaniske dele i en maskine mens at software er immaterielle og kan være 

ting, som information eller politiske paradigmer eller måder at organisere arbejde på. Det 

er åbenlyst nemmere at spore spredningen af materielle ting, da de er nemmest at 

observere i den virkelige verden. Som Rogers påpeger, er det dog stadig vigtigt at huske 

næsten al teknologi indeholder begge aspekter.  

Uanset den nye innovations oprindelse er blevet lavet af ingeniører eller er opstået 

gennem en ny praksis, så ligger det implicit at den nye innovation har et løfte om at være 

bedre end den nuværende tilstand. Men som man kan se på historien med citrusfrugten 

og skørbugen, kan fordelene være utydelige for dem innovation skal udbredes til. Der 

bliver nu skabt en ny usikkerhed hvor at modtagerne skal kunne tage en beslutning om 

hvorvidt de vil tage den nye innovation til sig og hvilke usikkerheder i en anden del af 
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individets liv der kan reduceres med introduktionen af den nye innovation. Usikkerheden 

omkring tilegnelsen skal formindskes og det er løftet om en forbedret tilstand der for 

individet til at søge reduktionen af usikkerheden. Hvis individet tager innovationen til sig, 

kan der udføres en evaluering der ville kunne gøre fordele og ulemper ved innovation 

mere tydelige og hjælpe andre med at tage det samme valg og dermed gøre diffusion 

bedre. Der bliver skelnet mellem 2 typer information ”software information” hvor der ofte 

bliver spurgt: "What is the innovation?", "How does it work?" and "Why does it work?" 

(Rogers,1982, pp.14). Og “Innovation-evaluation information” hvor der bliver spurgt: ”What 

are the innovation's consequences?" and "What will its advantages and disadvantages be 

in my situation?" (Rogers,1982, pp.14).  Rogers introducerer også begrebet ”technology 

clusters” (Rogers,1982, pp.14) som bliver beskrevet som det praktisk problem der opstår 

når man skal finde ud af hvornår en innovation stopper og en anden begynder. En cluster 

bliver betegnet som:  

“A technology cluster consists of one or more distinguishable elements of technology that 

are perceived as being closely interrelated. Some change agencies promote a cluster or 

package of innovations because they find that the innovations are thus adopted more 

rapidly.” (Rogers,1982, pp.14)  

Så det kan altså være fordelagtigt at præsentere en gruppe forbundne innovation som en 

stor pakkeløsning for at sikre sig en hurtigere udbredelse. 

Der er visse karakteristika ved innovation der kan enten hindre eller fremskynde dens 

udbredelse, de vigtigste er: Relative advantage, compatibility, complexity, trialability 

observability.  

Relative advantage: Omhandler i hvilken grad at et individ opfatter den nye innovation 

som værende bedre end den foregående. Denne grad kan måles i form af økonomiske 

fordele men også om der er en vis mængde prestige i innovation eller om det bare er mere 

belejligt kan gøre et udsalg for udbredelsen. Der er ikke nødvendigvis nogen objektiv 

fordel ved innovation men så længe at individet opfatter innovation som værende bedre vil 

det hjælpe dens udbredelse. 

Compatibility: Handler om I hvilken grad en innovation er passende i forhold til 

samfundets værdier og normer samt individets behov. Hvis innovationen ikke er i tråd med 

samfundets værdier, vil udbredelsen af denne være langsom det ses f.eks. i lande med en 
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stor andel af muslimer og katolikker hvor at prævention ikke er så socialt acceptabelt på 

grund af normer om passende seksuel adfærd (Rogers,1982, pp.15).  

Complexity: Dette omhandler hvorvidt en innovation bliver opfattede som værende svær 

at bruge eller svær at lære at bruge. Hvis en innovation er svær at bruge, vil den 

afskrække visse mennesker da det vil kræve en ny forståelse og kræve at et individ skulle 

udvikle nye færdigheder for at bruge innovationen på bedste vis.   

Trialability: Hvis der er mulighed for at afprøve en innovation i en begrænset skala, vil det 

hjælpe med udbredelsen af innovation da det begrænser risikoen for individet der er 

interesseret i innovationen. Hvis en ide kan afprøves inden en fuldstændig implementering 

vil det reducere usikkerheden og give mere klarhed om hvorvidt individet skal acceptere 

innovationen eller om den skal afvises.  

Observability: Dette omhandler hvorvidt det er muligt for andre at se innovationens 

resultater, hvis det er muligt for andre at se positive effekter ved en innovation så vi ideen 

få nemmere ved at udbrede sig. Observerbarheden vil kunne stimulere samtale mellem en 

person der har taget en innovation til sig og andre der endnu ikke har men som er 

interesserede de individer  der er interesserede vil sandsynligvis spørge om ”innovation-

evaluation information” (Rogers,1982, pp.14) som vil kunne formindske den interesserede 

parts usikkerheden og gøre vedkommende i bedre stand til at træffe en beslutning om 

eventuelt at tilslutte sig innovationen eller afvise den.  

 

Kommunikationskanaler  

Kommunikationskanaler er det andet element i diffusionen. Kommunikation er defineret 

som ”the process by which participants create and share information with one another in 

order to reach a mutual understanding.” (Rogers,1982, pp.17). I denne proces er der 4 

bestanddele: en innovation, en aktør med viden og/eller erfaring med innovationen, en 

aktør uden viden/erfaring med innovationen og en 

kommunikationskanal.  Kommunikationskanalen er det medie hvor information mellem 

aktørerne går igennem, dette kan være aviser, tv-kanaler, radio og andre massemedier 

men det er også interpersonelle forhold mellem aktørerne. Forskellen mellem disse er at 

massemedierne giver den uvidende aktør såkaldt ”awareness-knowledge” (Rogers,1982, 

pp.17), den uvidende aktør bliver således gjort klar over innovationens eksistens men 
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dette overtaler, med stor sandsynlighed, ikke personen til at tilslutte sig innovationen. Den 

uvidende aktør bliver overtalt til at tilslutte sig innovationen gennem et personligt forhold til 

en vidende aktør, hvis denne aktør kan overtale den uvidende om at innovation har en 

positiv effekt. Grunden til denne effekt kan forklares ved begrebet ”homofili” (Rogers,1982, 

pp.18), begrebet dækker over det fænomen der opstår når en aktør i en ”free-choice 

situation” vælger at kontakte en anden aktør der minder om vedkommende i ting som 

uddannelse, social status og beskæftigelse, desto mere de 2 aktørerne minder om 

hinanden desto mere effektiv bliver udvekslingen af ideer. Problemet er ofte at den person 

der vil have en at en innovation bliver mere udbredt ofte, ikke er ligestillet med dem, 

vedkommende skal forsøge at udbrede innovationen til, de er ”heterofile”. De er meget 

muligt at ”udbrederen” har langt mere teknisk viden om innovation der gør at han ikke 

længere er en ligemand med dem innovationen skal udbredes til. og det vil hindre 

udbredelsesevnen. Dog skal der være en grad af forskel mellem de 2 aktører, hvis de 

begge var ens, ville de også vide det samme og der vil derfor ikke ske nogen diffusion så 

en grad af heterofil er påkrævet for at kunne sprede en innovation. 

 

Tid 

Tidsdimension af diffusion kan måles på 3 parameter: den første parameter handler om 

hvor lang tid der går fra en aktør får den første viden om innovationen til at aktøren 

tilslutter sig eller afviser den, den såkaldte innovation-decision process. Den anden 

parameter handler om ”innovativeness” altså hvor innovativ er en aktør når han tilslutter 

sig innovationen relativt til hvornår innovationen blev skabt og andre potentielle aktører der 

har tilsluttede sig innovationen. Den tredje og sidste handler tilslutningsraten, så normalt 

måles på antal tilsluttede aktører efter en given tidsperiode.  

”Innovation-decision processen” en konceptualiseret beskrivelse af den proces der sker 

når en aktør bliver 1) udsat for ”knowledge” om innovationen og dets funktion, når aktøren 

skal overtales gennem 2)”persuasion” hvor der enten bliver dannet en positiv eller negativ 

opfattelse af innovationen. Dernæst kommer 3) ”decision” som leder til et valg om hvorvidt 

innovationen skal afvises eller ej. Når beslutning leder til tilslutning skal 4) 

”implementation” gennemføres, dette sker gennem brugen af innovationen. ”re-invention” 

er især sandsynlig på dette trin. Sidste stadie er 5) ”confirmation”, på dette stadie bliver 

der søgt forstærkning af den tidligere beslutning om at tilslutte sig, hvis aktøren modtager 
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information der gør innovationen mindre attraktiv så kan aktøren vælge at forkaste 

innovationen.  Her kommer en mere udførlig gennemgang af de 5 trin: Fælles for alle 

trinene er at de er til for at reducere usikkerheden i at tilslutte sig innovationen. I det første 

trin søger aktøren ”softwareinformationen” der ligger i innovationen, dette sker ved viden 

der reducerer usikkerheden i kausalitet-og-effekt forhold i forhold til innovationens måde at 

løse et problem på, de vil altså vide hvordan og hvorfor den givne innovation fungere, 

denne rolle kan massemedier løse. Når aktøren skal overtales til at tilslutte sig 

innovationen gennem 2. trin og beslutningen skal tages i 3.trin er det ”innovation 

evaluation information” aktøren går efter, dette hjælper aktøren til at finde ud af hvordan 

hvor godt innovationens løser aktørens specifikke problem, her er interaktion med næsten-

ligemænd især godt som middel i overtalelsen af aktøren. Denne proces leder enten til 

tilslutning eller afvisning, en afvisning af innovationen kan også ske efter at den i første 

omgang er blevet tilsluttet, dette bliver kaldt ”discontinuance” (Rogers, 1982, pp.21) og kan 

ske hvis aktøren ikke længere er tilfreds med det resultat den bringer eller hvis den bliver 

erstattet af en bedre innovation. Det omvendte kan også ske, at innovationen i første 

omgang bliver afvist for derefter at blive tilsluttet på et senere tidspunkt. Denne del sker 

under det 4.trin. Hele innovation-decision processen sker over den tid som kaldes for 

”innovation decision period” (Rogers, 1982, pp.21) som er den tid det tager at komme 

igennem de 5 trin.   

Når man snakker ”innovativeness” som er den relative tidlighed en aktør tilslutter sig en 

innovation kan måles gennem tilsluttererne, de kan man opdeles dem i 5 grupper: ”(1) 

innovators, (2) early adopters, (3) early majority, (4) late majority, and (5) laggards.” 

(Rogers, 1982, pp.22). Innovatører har råd til den usikkerhed der er forbundet med at 

være de første til at tilslutte sig og de søger aktivt at være med som de første. Gennem 

deres høje grad af konsumering af massemedier og deres vidtrækkende interpersonelle 

netværk, der typisk rækker udover det lokale system de befinder sig i og som de første til 

at tilslutte sig, er der begrænset mulighed for at få subjektive ”innovation-evaluation 

information” af deres ligesindede, hvilket gør tilslutningen mere risikabel. Denne 

risikovillighed bliver kun mindre desto senere en person tilslutter sig. Tid gør sig også 

gældende for ”rate of adoption” (Rogers, 1982, pp.23) som er den rate en innovation 

spreder sig altså hvor hurtigt den bliver optaget af medlemmerne af et socialt system. 

Denne optagelseskurve kommer til at ligne et ”s” (se figur 1) hvor x-aksen er tidsenheder 
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(dette kan være dage, måneder osv.) og y aksen er procent af hvor mange der har tilsluttet 

sig innovationen. Denne kurve ville starte langsom ud og der ville kunne komme få nye 

medlemmer pr. tidsenheder disse er ”innovators” og ”early adopters” når deres fase slutter 

begynder udviklingen at tage fart, se figur 1-1, på denne figur er det også muligt at se 

raten for flere forskellige innovationer, når man kigger på dem, kan man også lave en 

formodning om hvilken af innovationerne der har de mest eftertragtede værdier (relative 

advantage, trialability osv.) og om det social system er “klar” til innovationen og derfor 

nemmere spredes. Når kurven når sin asymptote, kan man sige at spredningen er 

fuldendt, men kriteriet for succesfuld spredning kan sættes alt efter hvad målet er og 

hvilken innovation der er tale om. Alt efter hvilket socialt system der er tale om kan der 

også være enten acceleratorer eller forhindring for udbredelsen af en innovation. 

 

  

 

Det sociale system 

Et socialt system bliver defineret som ”a set of interrelated units that are engaged in joint problem 

solving to accomplish a common goal.” (Rogers, 1982, pp.24). Enhederne I systemet kan være 

individer, uformelle grupper og organisationer men fælles for alle unikke enhederne i systemet så 

søger de løsningen på et fælles problem, det er et fælles mål der binder systemet sammen. 

”It is important to remember that diffusion occurs within a social system, because the 

social structure of the system affects the innovation's diffusion in several ways. The social 

system constitutes a boundary within which an innovation diffuses.“ (Rogers, 1982, pp.24). 
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Denne struktur der bliver nævnt bliver defineret som ”the patterned arrangements of the 

units in a system” (Rogers, 1982, pp.24). Der er altså et mønster i den struktur, dette giver 

ensartede hed og stabilitet til menneskelig opførsel i det sociale system, og tillader at man 

til en hvis grad kan forudsige menneskers handlinger. Den hierarkiske struktur i et firma 

f.eks. er en social struktur. Kommunikationsstruktur er en mere uformel struktur da den 

omhandler det intrapersonelle netværk der forbinder systemets medlemmer og hvordan og 

under hvilke omstændigheder de interagerer, det bliver defineret således: ”the 

differentiated elements that can be recognized in the patterned communication flows in a 

system.” (Rogers, 1982, pp.24). Her kommer det tidlige brugte begreb ”homofili” i brug da 

de fleste mennesker vælger at snakke og danne klikke med noget der minder om dem 

selv, det skaber i sig selv en kommunikationsstruktur. En mangel på struktur ville være en 

situation hvor der er lige stor mulighed for hver af aktørerne for at snakke med hinanden, 

sådan en situation kunne ske under det første møde mellem en gruppe totale fremmede 

men her ville der også hurtigt opstå struktur. Selve systemets sociale struktur kan også 

være til enten gavn eller gene for udbredelsen af innovationen men som Rogers 

bemærker: 

“Compared to other aspects of diffusion research, however, there have been relatively few 

studies of how the social or communication structure of a system affects the diffusion and 

adoption of innovations in that system.” (Rogers, 1982, pp.25). 

En forklaring på dette ifølge Rogers er at det er meget svært at udrede de sociale 

strukturere for udbredelsen uafhængigt af effekt som individerne i systemet har på 

udbredelsen. Rogers introducerer begrebet ”system effects” (Rogers, 1982, pp.25), det er 

den måde systemets struktur og sammensætning har indflydelse på medlemmerne af 

systemets opførsel. System Normer er også vigtige for spredningen af en innovation (se 

tidligere begreb ”compatablity”). Normer bliver defineret af Rogers som “the established 

behavior patterns for the members of a social system. They define a range of tolerable 

behavior and serve as a guide or a standard for the members of a social system.” (Rogers, 

1982, pp.27). Disse kan fungere som forhindringer for spredningen af diffusionen, de kan 

både kulturelle, religiøse etc. Normer kan også ændre sig meget mellem alle former for 

grupper, om disse ”grupper” er hele nationer, religiøse samfund, organisationer eller en by 

og nogle steder kan ét være helt acceptabelt hvor det et andet sted kan være helt 

uacceptabelt. I et system er der ofte ”opinion leaders” eller meningsdannere som giver 
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information og råd omkring en ny innovation. Disse aktørere har en vis indflydelse over 

andre medlemmer i systemet og deres holdninger og opførsel. ”Opinion leadership” bliver 

af Rogers defineret som: ”the degree to which an individual is able to influence other 

individuals' attitudes or overt behavior informally in a desired way with relative frequency.” 

(Rogers, 1982, pp.27). Denne status er uformel og uafhængig af status men omhandler 

faktorer som tekniske kompetencer og konformitet til systemets normer. Når det sociale 

systems struktur er progressivt er ”opinion leaders” som regel også, dette fungerer også 

omvendt altså hvis strukturen er mere konservativ er meningsdanneren også. Gennem 

deres konformitet til systemet gør de sig også til eksempler der har en vis værdi for 

medlemmerne i systemet at følge, men fælles for dem, uanset om de arbejder for at 

fremme en innovation eller bremse den, er de mere udsat for ekstern kommunikation, de 

er mere kosmopolitiske, de har en noget højere social status og de er mere innovative, 

selvom grad af innovativitet også er en funktion af systemets progressivitet. Det mest 

iøjnefaldende ved disse meningsdannere er deres position som centrale forbindelser i det 

interpersonelle netværk mellem medlemmerne i systemet. Disse netværk består af 

individer der er forbundet gennem informationsstrømme. Meningsdannerens centrale 

placering gør det muligt for vedkommende at være en social model hvis innovativ opførsel 

bliver emuleret af andre medlemmer fra i systemet. Hvis meningsdannerne ikke længere 

er følger normerne i systemet kan denne indflydelse blive tabt også hvis meningsdanneren 

bliver brugt til at sende et budskab af en ”change agent”, defineret af Rogers som ”an 

individual who influences clients' innovation decisions in a direction deemed desirable by a 

change agency.” (Rogers, 1982, pp.28), kan vedkommende miste sin troværdighed hvis 

vedkommende bliver opfattede som værende for ens med ”change agent”. Forskellen 

mellem en meningsdanner og en ”change agent” er at meningsdannerne er en del af det 

system de har indflydelse over, change agenten er ikke en del af systemet og 

repræsentere et ”change agency” der ikke har noget med systemet at gøre. De er 

defineret således: ”A change agent is an individual who influences clients' innovation 

decisions in a direction deemed desirable by a change agency.” (Rogers, 1982, pp.28), 

dette kan både være for at overtale folk til at tilslutte sig eller forhindre udbredelsen af en 

innovation. Disse agenter er ofte professionelle universitetsuddannelser i tekniske felter, 

dette kan gøre dem ret heterofile for deres klienter og, det ville som bekendt, være en 

forhindring for udbredelsen da agentens kommunikation ikke ville have samme vægt som 
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en der ville passe bedre i systemet, du kan ”change agency” have ”change agent aides” 

(Rogers, 1982, pp.29) som ikke er nær så ”trænet” og derfor kan ”bridge the gap” mellem 

systemet og de udefrakommende change agent. Alt efter det sociale system der er tale om 

skal beslutningen tages af enten individer eller af gruppen eller grupper i systemet, den 

første type der findes er ”optional innovation-decision” er valgsituationer hvor det kun er 

individet, uafhængigt af andre, der skal tage et valg. Selv om det valg er uafhængigt så 

kan individet godt blive påvirket af omgivelserne, normer og kulturer. En ”collective 

innovation-decision” er lavet ud fra en konsensus med medlemmerne i systemet, derefter 

skal alle medlemmer i systemet højst sandsynlig efterleve beslutningen og følge den men 

det kommer an på hvilken type beslutning der bliver taget.  Så er der ”Authority innovation-

decision” disse beslutninger bliver taget af relativt få medlemmer af systemet, disse 

medlemmer har typisk magt, status eller teknisk ekspertise. Her har det enkelte individ 

typisk lidt eller ingen magt over beslutningen, de står bare for at implementere/efterleve 

den. Kollektive og autoritetsbeslutninger er typiske i firmaer og steder som skoler og 

institutioner styret af staten. Hvor at individet har meget magt over forbrugerpræferencer. 

Forskellen mellem autoritetvalg og ”optional” valg er at autoritetsvalg gælder for andre end 

bare den der træffer valget, hvor at der ikke som sådan er effekt på resten af systemet 

gennem et ”optional” valg. Generelt sker den hurtigste udbredelse gennem 

autoritetsbeslutninger men ”optional” valg er meget hurtigere at tage. Den beslutning der 

bliver taget kan dog også ændre sig i gennem tiden, et eksempel herpå, er hvordan det før 

1968 i USA var frivilligt at bruge sikkerhedssele i bilen altså det var en ”optional” 

beslutning men det blev gjort til lov at der efter 1968 skulle være sikkerhedsseler i alle 

biler, det blev således til en kollektiv beslutning, der var stadig frihed til at vælge 

sikkerhedsselen til eller fra lige indtil det i 1974 blive gjort til lov at der skulle være en 

startspærre i alle biler indtil at alle passagerer på forsæderne havde spændt sig fast. Dette 

blev således til en kollektiv autoritetsbeslutning altså en kombination af 2 af de tidligere 

nævnte beslutningstyper. Dette leder til en ny type valg ”contingent innovation-decisions” 

(Rogers, 1982, pp.31), denne type er betinget af at der er taget en tidligere 

innovationsbeslutning, det kan gøre ”optional” beslutninger nemmere at tage hvis der er en 

kollektiv beslutning der kan give gunstigere forhold for individets valg. Det kan også gøre 

”optional” valg mulige at tage gennem en foregående kollektiv beslutning. Det eneste 

denne type kræver er at der er taget en beslutning af en anden kategori på forhånd. 
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Når man taler beslutninger, må man også tale konsekvenser. I Diffusion of Innovation er 

der tale 3 forskellige kategorier af ændringer/konsekvenser. Ønskede og uønsket 

konsekvenser der omhandler hvorvidt implementeringen af innovationen i et socialt system 

fungerer eller ej. Den anden kategori er direkte og indirekte konsekvenser som omhandler 

hvorvidt ændringer i systemet eller til individet sker som effekt af innovationen eller sker 

som konsekvens af innovationens konsekvens. Den sidste kategori omhandler hvorvidt 

konsekvenserne er forventede eller uforventede af dem der implementerer innovationen.   

 

EVs historie 

I dette afsnit dykker vi ned i elbilens historie, hvordan at elbilen kom frem, og samt hvilken 

udvikling elbilen har gennemgået fra dens oprindelige form da den kom frem, til den 

moderne elbil, som vi kender den i dag. 

EV-teknologien er over 100 år gammel, og har forsøgt at komme ind på markedet siden. 

Der er især 2 perioder før og nu, hvor EV har været tæt på at komme ind på markedet. EV 

fejlede i 1900 og 1990 i at komme ind på markedet. Der har været mange årsager til at EV 

aldrig har fundet vej ind på markedet, konkurrencen med ICEV har blandt andet spillet en 

stor rolle. Selvom EV har tabt kampen til ICEV flere gange har der alligevel været 

efterspørgsel siden teknologien har konkurreret med ICEV. 

EV har som sagt forsøgt at komme ind på markedet før, men man kan dele EVs historie 

ind i især 3 vigtige perioder 1890 – 1929 her havde EV ”the golden years of dominance”, 

1930 – 1989 ”middle years” og 1990 – 2019 altså nutiden. 

  

Før 1890: 

EV begyndte selvfølgelig først at komme frem efter udviklingen af batteriet. Den første 

elektriske motor blev opfundet i 1821 af Michael Faraday og blev i 1822 brugt af Pet 

Barlow til at rotere et hjul. Dette blev efterfulgt af en masse mindre opfindelser, og i 1832 

blev den første EV udviklet af Robert Anderson. Efterfølgende var der flere elektriske 

lokomotiver der kom til verden, men på grund af batterierne ikke kunne genoplades og 

togbanearbejderne gjorde modstand, faldt visse elektriske lokomotiver hurtigt til jorden. 
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Først i 1881 kom det første genopladelige batteri til EVs og det samme år kom Gustave 

Trouve med en 3 hjulet EV. I 1882 var der et firma der producerede 

Disse genopladelige batterier. 

Thomas Edison fra USA arbejdede samme tid med et nyt slags batteri lavet med Nikkel. 

Det var dog først i 1910 og 1925 hvor der skete store forbedringer med batterierne. 

  

1890 - 1990: 

I 1894 udviklede Henry Morris og Pedro Salom en EV, som kunne transportere 2 

mennesker, kaldet ’Electrobat’. 

I 1897 gik Morris og Salom sammen med Isaac leopold Rice og startede firmaet ’Electric 

Vehicle Company’ (EVC), som både lavede EVs og batterier til EVs. 

Columbia Factory, var et andet firma som i 1897 lavede den første kommercielle 

levedygtige EV. Samme tid her blev der også udviklet på opladningsinfrastrukturen. 

EVC og Columbia Factory var de 2 største spillere på markedet, og solgte hundredvis af 

EVs til det indenlandske og oversøske markedet mellem 1897 - 1899. EV-markedet 

voksede derfor hurtigt i denne periode, så EV firmaerne kunne næsten ikke følge med 

efterspørgslen. 

EVs blev meget populært, selv præsidenten af USA Roosevelt, kørte med den første ’US 

presidential motorcade’ i en Columbia Electric Victoria Phateon. EVs var også populært 

mellem de europæiske royaliteter.   

EV-markedet voksede som sagt hurtigt i denne periode mellem 1900 – 1910 som også 

bliver kaldt ”the golden age of dominance”. I denne periode havde EVs omkring 40% af 

markedet hvor ICEV kun havde 22%. Grunden til denne dominans var hovedsageligt 

nemhed og renlighed fremfor ICEV. Rækkevidden betød ikke så meget dengang da 

vejene tit var meget dårlige uden for byerne. 

Der opstod dog nogle problemer med EVs her, mange batterisvigt, dyrere vedligeholdelse 

end forventet, kortere rækkevidde i forhold til ICEV og der var tit brug for batteri 

udskiftning. 

Som resultat skabte de store problemer som økonomiske vanskeligheder, finansiel panik 

og lang kamp om patent indenfor EV fælleskabet. Dette resulterede i EVC kollapsede 
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mellem 1907 – 1911 hvor EVs vækst stoppede hurtigt efter. Mindre firmaer forsøgte 

stadig, at lave løsninger på de problemer der var skabt, men den samme vækst der var i 

1900, kom aldrig tilbage. 

HEV kom frem her som et forsøg på at løse en masse problemer med EVs. HEC havde 

bedre brændstoføkonomi siden det er en blanding mellem konventionelle motorer og 

genopladelige batterier. Der blev skabt meget fokus på miljøet og Ifølge Minnesota 

Pollution Control Agency, ville man se CO2 udledningen falde med 60% - 70% hvis man 

skiftede ICEV ud med den slags HEV. Ud over CO2 udledningen ville falde drastisk, 

regnede man også at carbondioxid falde med 59% - 66%, nitrogenoxider skulle falde med 

48% - 80% og svævestøv med 66% - 76%. 

Årene efter var der hård konkurrence mellem ICEV og EV indtil Fords model T kom ud. 

Model T havde omkring halvdelene af vejene i 1918, denne succes halverede priserne på 

ICEV som næsten skubbede EVs helt ud af billedet. ICEV havde de fordele at de var 

nemme at starte, nemmere tilgængelige, pålidelige lade/tankstationer, længere 

rækkevidde og opdagelsen af olie reserver i nord Amerika gjorde benzin meget billigere. 

  

1990 – i dag 

Senere begyndte problemer som luftforurening, helbredsproblemer og frygt for petroleum 

udtømning at få EVs tilbage på markedet. I 1996 begyndte man at se EVs igen på vejene i 

Californien, men forsvandt dog hurtigt igen. Her er der mange forskellige teorier på hvorfor 

EV forsvandt så hurtigt igen, der var blandt andet dokumentaren ”who killed the electric 

cars” som spekulerede om hvor stor en rolle politik og regeringens mangel af støtte til EV 

spillede en rolle. En stor rolle var også ICEV’s kampagner mod EV, hvor de kom ud men 

en masse falsk information omkring EV, for at brugerne ville blive ved ICEV. 

Udviklingen af EV stoppede dog ikke her, Toyota kom blandt andet ud med en Hybrid-

electrical program. På grund af Toyotas program begyndte HEV at stige drastisk i perioden 

mellem 1999 – 2012. I 2007 var salget på det højeste punkt som var 352.862. USA solgte i 

2014 570,475 EVs, dette inkluderer BEV, HEV, PHEV, EV. I denne periode begyndte 

Tesla Motors Inc at vise sig stort på markedet, og de lavede omkring 100 millioner EVs 

hvert år. I 2015 var det samlede antal af Teslaer i verden på 2 millioner, men det er dog 

stadig mindre end 1% af bilproducenters salg. Tesla kører med open source-teknologi, 
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hvilket gør, at de ikke vil føre sag an mod nogle andre, som bruger deres teknologi. Dette 

gør de for at fremme udviklingen af EV hurtigst muligt så de kan overtage markedet hvilket 

vil lede til mindre CO2 udledning og hjælpe til at mindske global opvarmning. (Hosseinour 

Shima,Chen Hongyi,Tang Hua, Barriers to the wide adoption of electric vehicles: a 

literature review based discussion, 2015) 

 

Hvordan er infrastrukturen i forhold til elbiler? 

  

Den gennemsnitlige dansker køre 50 kilometer, og en elbil køre i omegn af 100 til 500 

kilometer på en opladning. Så derfor er man godt dækket ind på daglig basis, hvis man 

kører med en fuld opladning. Men en faktor er, at man ikke ser lige så mange 

opladningsstationer som benzintanke. Dette kan betyde at folk er bange, for at gå i stå på 

vejene når de f.eks. kører til og fra arbejde. Resultatet af dette kan være, at folk ikke køber 

en elbil. 85% af opladningen af en elbil foregår faktisk i folks hjem. Grunden til dette kan 

være, at der ikke er nok lade stationer, og det er nemmere at lade derhjemme. 

Men for at gøre det mere attraktivt, kan det være at man skal forøge antallet af 

ladestationer. Noget andet er også tiden, for en almindelig elbil tager det en time at oplade 

100 km. I 2019 kom der dog nye elbiler, som kan lade 100 km på 10 minutter, men dette 

kræver også hurtigere ladestandere. Så hvis man nu er tvunget til at oplade sin bil på 

parkeringsplads, er det heller ikke så spændende at skulle vente 30 til 60 minutter på en 

opladning. 

En anden faktor er, at folk slet ikke har muligheden for at kunne få en ladestander i deres 

hjem, fordi elnettet ikke er udbygget til at kunne få alt den strøm, som det kræver at oplade 

en bil. eller hvis man bor i en lejlighed. (Elbiler, Danmarks naturfred forening) 

 

  

Clever har i 2013 udarbejdet en rapport i samarbejde med Energistyrelsen omkring 

infrastrukturen i forhold til elbiler. I 2013 fandtes der op til 2000 tankstationer, hvor der 
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derimod ”kun” var 50 quick charge, og mindst 100 offentlige ladepunkter. Clever er et firma 

som tilbyder laderløsninger. 

Clever vil gerne komme de offentlige ladestandere til livs, ved at udbrede dem hvor folk 

alligevel venter fx i supermarkeder eller p-pladser. Derfor vil de sammen med 

supermarkeder, sætte en plan i gang med at oprette flere ladestandere disse steder. 

Dog er der problemer med at overtale private supermarkeder til at indføre dette. De var 

bl.a. bange for om kundegrundlaget var stort nok, til at man ville kunne tjene det ind igen. 

(Infrastruktur til elbiler, opsætning af ladestandere i det offentlige rum samt analyse af 

brugen af hurtigladning, 2013, s. 18-19) 

Clever vil gerne udvide elbilens rækkevidde, så folk har større lyst til at køre længere. 

  

Dette kræver dog en større omlægning af den infrastruktur, som var i 2012. Clever vil som 

sagt gerne ville opstille ladestationer hos private facilitets ejere, men der er flere grunde til 

at de siger nej til dette. Private aktører er ”bange” for at give lange kontrakter ud, om at 

ladestationerne kan forblive der, fordi de er usikre om indtjeningsmulighederne. 

Ladeoperatørerne er nødt til at lave lange kontrakter, for at det kan tjene sig ind hos dem, 

det er nogle af komplikationerne ved at opstille det hos privat ejede supermarkeder osv. 

Dog er nogle private ejede virksomheder også interesseret i at udleje noget af deres 

parkering til opladning af elbiler, fordi de er med til at være ”first movers”. Altså de er de 

første, som er med på bølgen i grøn energi, og kan skabe omtale om sig på den måde. 

((Infrastruktur til elbiler, opsætning af ladestandere i det offentlige rum samt analyse af 

brugen af hurtigladning, 2013, s 19) 

  

Det næste skridt kan være at udvide det hos offentlige facilitets ejere. I Danmark er det 

vejdirektoratet, som har ansvaret for de fleste rastepladser, motorveje og hovedveje. Det 

er dem, som bestemmer hvilke virksomheder, som skal have lov til at drive forretning på 

deres områder og hvordan. 

De har en væsentlig rolle i udvidelsen, fordi det oftest er på rastepladser ved motorveje 

osv at folk venter. Vejdirektoratet lavede dog en efterspørgsel og tildelte i 2011 CLEVER 

at sætte ladestandere op ved Kildebjerg på Fyn. Dette kunne dog ikke lade sig gøre fordi 
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vejdirektoratet ville have en omsætningsbestemt afgift, areal afgift og betaling af etablering 

af p-pladser til elbilerne. 

Dette ville blive for dyrt for CLEVER, fordi antallet af elbiler i 2011 ikke var højt nok til at 

det kunne betale sig. I samarbejde med Energistyrelsen anslår de, at der vil gå 3-4 år, før 

det vil kunne svare sig at opsætte ladestandere op på Fyn ifølge vejdirektoratets 

krav.  (Infrastruktur til elbiler, opsætning af ladestandere i det offentlige rum samt analyse 

af brugen af hurtigladning, 2013, s. 20) 

 

Derudover har Aalborg kommune lavet retningslinjer for en tilladelse til opsætning af 

ladestandere, det har også krævet yderlig udfordring. Hvis hver kommune har specielle 

krav, kan det blive dyrt for producenten at skulle leve op til det. Bl.a. havde Aalborg 

kommune krav om at ladestanderne skulle leve op til nogle bestemte designkrav. Det kan 

blive dyrt hvis så Århus kommune har andre krav i forhold til design. (Infrastruktur til 

elbiler, opsætning af ladestandere i det offentlige rum samt analyse af brugen af 

hurtigladning, 2013, s. 24) 

 Som vi kan se spillere der flere faktorer ind over, om hvordan man skal forbedre dette 

lader netværk. Det er ikke så simpelt og ligetil, fordi regeringen råder over det offentlige 

rum. 

 

Regeringens klimaplan for elbiler 

I dette afsnit, vil vi komme ind på hvad den siddende regering har gjort for at gøre elbiler 

mere attraktivt for den danske befolkning. Regeringen har fremlagt et klimaudspil, som i alt 

sin enkelthed indebærer at vi skal minimere vores CO2 udslip frem mod 2050. I 

forbindelse med dette skal alt salg af benzinbiler stoppes i 2030, samt salget af hybrid-biler 

i 2035 med dette håber regeringen på at rette befolkningens opmærksomhed mod elbilen, 

som regeringen vil gøre til danskernes foretrukne transportmiddel. Som led i deres plan for 

indfasning af elbiler har regeringen nedsat en kommission, som skal facilitere projektet og 

samtidig sikre regeringens indtægter til finansiering af vores velfærdssamfund, da den 

nuværende bilafgift vil falde i takt med indfasningen af nul emissions biler (elbiler). Dette 

skal kommissionen kunne fremlægge en plan for i 2020, som skal danne grundlag for det 

fremtidige arbejde. Endvidere har regeringen som led i denne plan sat 80 mio. kr. af til 
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etablering af hurtig ladestandere på de danske veje. Her er 20 mio. kr. blevet afsat til 

statsvejnettet og de resterende 60 mio. kr. til det kommunale vejnet. dette ser vi som et 

fornuftigt udgangspunkt, da der i takt med et øget antal af elbiler på de danske veje vil 

blive brug for større mulighed for at kunne oplade de formodet mange nye elbiler, som vil 

forekomme på de danske veje. Yderligere som et led i planen for at få flere elbiler på de 

danske veje har regeringen fremlagt et forslag om at give indbyggerne i og omkring 

parkeringszonerne i storbyerne rabat på parkering for at gøre det mere attraktivt anskaffe 

sig en nul emissions bil (elbil). Med disse tiltag håber vi at vi kan få en lignede tilstand, 

som den i Norge hvor lignende tiltag er blevet gjort for at gøre det mere fordelagtigt for, 

forbrugeren. (Sammen om en grønnere fremtid, klima- og luftudspil. S16-19) vi ser dette 

som værende en base hvorfra at den siddende og kommende regering kan foretage 

ændringer og tilpasninger, som de finder passende efterhånden som klimaplanen udfolder 

sig.  

  

 

Tiltag for implementering af elbiler i Oslo: 

Dette afsnit omhandler Norges plan for elbiler samt hvilke incitamenter, som er blevet 

igangsat for at gøre elbilen mere attraktiv, samt hvor længe den norske regering har 

arbejdet på at blive et af verdenens førende lande inden for elbiler. 

Norge er på nuværende tidspunkt et af verdenens førende lande på elbiler, for at finde ud 

af hvordan det er blevet således, har vi undersøgt hvilke tiltag der er blevet gjort i Norge 

for at gøre elbilen mere fordelagtig. For at finde ud af om lignende tiltag kunne have 

samme positive indvirkning i Danmark, samt for at se om den danske regering skulle være 

blevet inspireret af deres nordiske naboer til udformning af klima udspillet med henhold til 

elbiler, og dens udbredelse. Som led i deres kommuneplan, har Oslo kommune gjort 

adskillige tiltag for at gøre det fordelagtigt for borgerne at benytte elbiler i og omkring Oslo 

by. 

Tabel 7.1 EV incentives in Norway 2014 and their purpose 
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(TØI, 2014: S54).  

Denne tabel viser hvilke områder, som Norge har vurderet nødvendige for at forøge 

udbredelsen af elbiler. Overordnet set handler det om at gøre elbilen mere attraktiv ved at 

gøre omkostningerne minimale ved ejerskab af elbiler. Disse punkter har man fra den 

politiske side i Norge kæmpet for at få realiseret for at gøre elbilmarkedet tilgængeligt for 

den almene norske borger siden begyndelsen af 1990erne. 

Det er ikke svært at tænke sig til, at den danske regering skulle have ladet sig inspirere af 

den norske, da mange af deres fokuspunkter for at gøre elbilen mere attraktiv er ens. . den 

danske og norske klima plan for elbiler ligner hinanden til et punkt hvor de næsten er 

identiske. Hvad der adskiller de to, er at Norge har arbejdet frem mod dette siden 90’erne, 

hvor de første tiltag for at gøre elbiler mere attraktive blev taget, der valgte den norske 

regering i 1995 at fritage elbiler for registreringsafgiften (Implementering af elbiler i 

Københavns kommune. S21). Dette banede vej for at der i januar 1999 at elbiler fik gratis 

parkering på kommunale parkeringspladser. Dette var blot starten på det hele siden 

dengang har Norge vedtaget mere lovgivning på området hvilket har gjort dem til 

foregangsland for elbiler. De samlede fordele ved at eje en elbil i Norge er følgende. 

• ”Fritagelse for ‘engangsavgift’, som kan sammenlignes med den danske 

registreringsafgift, samt ‘merverdiavgift’, som kan sammenlignes med den danske moms. 

Elektriske køretøjer er ved ‘Merverdiavgiftsloven’, i § 6-6 (‘Kjøretøy mv’) 

(Finansdepartementet, 2001) blevet fritaget for at skulle betale de ellers sædvanlige 25 % 
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for konventionelle biler. Elbiler har været fritaget fra Engangsavgiften, siden år 1995, det 

fremgår i ‘Forskrift om engangsavgift på motorvogner’, § 4-10 (Finansdepartementet, 

2009). Dog skal elbilejere stadig betale ‘vrakpantavgiften’ (på dansk, skrotafgift) som ligger 

på 2.400 norske kroner, som er en afgift, der betales samtidig med at der almindeligvis 

skulle betales engangsavgift (Toll og avgiftdirektoratet, 2014).  

• En reduceret ‘årsavgift’ (årsafgift). Årsafgiften for køb af en elbil er blot 420 

norske kroner, hvilket er den laveste sats. Til sammenligning koster en almindelig 

personbil under 7.500 kg, 2.995 norske kroner i årsafgift (Toll og avgiftdirektoratet, 2014).  

• Gratis parkering på kommunale parkeringspladser. Dette tiltag blev vedtaget 

under parkeringsforskriften i januar 1999, under § 8a (TØI, 2013).  

• Fritagelse for bompenge (Fritaget fra afgift ved gennemkørsel ved 

betalingsring som på norsk kaldes ’bompengeringen’). Prisen for at passere en 

betalingsring, som findes i Oslo, er omregnet til cirka 40 danske kroner (Danmarks Radio, 

2014b).  

• Adgang til at køre i kollektivfeltet (busbanen), er en ordning der blev indført, 

som en prøveordning i år 2003, og var også en ordning, der fik efterspørgslen til at stige. 

Elbilen er i Norge i høj grad et byfænomen og ifølge en spørgeundersøgelse (TØI, 2014) 

er det især muligheden for at køre i byens busbaner, der gør elbilen attraktiv og sparer 

elbilisten tid. I Oslo-Kongsberg Kommune kan busbanen spare cirka 45 % af elbilisterne 

fra 10 til over 30 minutters kørsel (TØI, 2014). Ordningen blev gjort permanent fra år 2009, 

og var samtidig en metode, til at opnå en større arealeffektivitet. Med denne ordning, 

opstod der især stor efterspørgsel efter elbiler blandt borgerne i den nærliggende 

kommune Asker, hvor mange pendlere tidligere havde problemer i myldretiden på vejen til 

Oslo.  

• Elbiler er fritaget for afgifter på bilen ved brug af landets færger.  

Elbilister får højere kørselsgodtgørelser, som er på 4,20 norske kroner per km, i forhold til 

en konventionel bil, som får 3,50 norske kroner per km (NAF, 2014).  

• Grundlaget for beskatning af elfirmabiler er sat til 50 % af bilens værdi 

(Skatteetaten, 2014). Dette tiltag har til hensigt at gøre elbilen attraktiv at bruge for 

virksomheder. ” 
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(implementering af elbiler i Københavns kommune. S21-22). Dette er hvad den norske 

regering har arbejdet på gennem de sidste 3 årtier for at nå til det punkt hvor de befinder 

sig i dag. dette har betydet at der i 2018 blevet solgt 30 gange så mange elbiler i Norge 

som i Danmark. (Politiken, I Danmark blev der solgt 1.500 elbiler i Norge: 46.000, 2018) 

 

Analyse: 

(analyse af empiri med udgangspunkt i valgt teori og metode. 

 

Aktører - LFA 

Hvis vi tager fat i det første step participation analyse fra LFA, så har vi kigget på 

infrastrukturen, som et element der skal eller bliver berørt ved udbredelsen af elbilen. 

Dernæst har vi kigget på de politiske virkemidler. En vigtig aktør i dette som vi også har 

forklaret om i forhold til infrastrukturen er, nogen som vil medvirke til at forbedre, lader 

nettet. I en rapport fra 2013 udarbejdet af et firma kaldet CLEVER i samarbejde med støtte 

fra Energistyrelsen. Dette har vi beskrevet mere detaljeret om i rapporten, den påviser 

nogle af de punkter, der gør det svært at forbedre lader muligheden for elbiler i Danmark. 

Rapporten bygger dog på data fra 2012, men vi synes det viser et godt indblik i hvilke 

stridigheder der kan komme, når man prøver at iværksætte større og mere komplicerede 

ting. I rapporten fra CLEVER kan vi se er der er flere instanser, som skal være med 

indover, når man prøver at implementere noget. Vejdirektoratet er dem, som har kontrollen 

over f.eks. offentlige veje og p-pladser. Hvis man som privat aktør gerne vil opstille en 

ladestation på en offentlig p-plads, skal man først igennem vejdirektoratet. De har visse 

krav, som kan være svære at leve op til for det skal kunne løbe rundt finansielt. Specielt da 

elbilen i 2013 var nyerer end den er nu. I dag ser det anderledes ud, med 2030 offentlige 

ladestandere i 2017.(kortlink.dk/y6bm) 

Der er sket en hel del siden 2013, og flere og flere folk får øjnene op for elbilens 

muligheder. Men som man kan læse en mere dybdegående gennemgang af CLEVER’S 

udfordringer, har det ikke været nemt. Som der også bliver nævnt, kunne hver kommune 

nærmest sætte retningslinjer for hvordan lader stationerne skulle sættes op og, det kan i 

http://kortlink.dk/y6bm
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sidste ende blive meget dyrt, hvis hver kommune har hver deres krav.  Aalborg kommune 

havde fx krav til hvordan designet skulle se ud, og det kan hurtigt blive en heftig udgift, 

hvis man også skal tage højde for sådanne ting. 

 

Diffusion of innovation - Analyse 

Innovation: 

Elbilen er ikke nogen ny teknologi, men har tværtimod været en del af markedet i lang tid 

(se afsnit om EVs historie). Selvom langt de fleste er enige i at klimaet er et stort problem, 

er der alligevel ikke særligt mange som ejer en elbil. Elbilen er nemlig også en meget 

godkendt løsning over hele linjen, men alligevel har udbredelsen været en kamp for 

teknologien. Der er altså tydeligvis klare positive effekter ved en elbil, men alligevel er det 

benzin- og dieselbilen som fylder langt den største del af markedet. Det er lige netop dette 

Rogers snakker om. 

  

Relative advantage 

Som sagt er der stor enighed omkring elbilens tydelige positive fordel, at den er 

klimavenlig. Selvom selve klimaaspektet stadig bliver diskuteret, og der er nogen der 

pointerer at det er dyrt for klimaet under konstruktionen og afskaffelsen af batterierne, er 

der stadig konsensus om at det er en positiv teknologi i forhold til klimaet. Ud over denne 

positive fordel, som fylder mere og mere, er der dog også nogle negative aspekter. Typisk 

er elbiler nemlig lidt dyrere end normale benzin og dieselbiler. I dag bliver der dog gjort 

meget, både politisk og teknologisk, for at gøre det mere levedygtigt økonomisk set. 

  

Et andet problem kunne muligvis være at der blev set lidt ned på at have en elbil i sociale 

aspekter. Heldigvis har vi dog firmaer som Tesla, som har gjort en kæmpe indsats for at 

elbilen kan være et symbol på luksus og samtidig forsøge at gøre den mere økonomisk 

levedygtig. 
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Compatibility 

En mere teknisk ulempe elbilen har, er at den ikke kan køre lige så langt per opladning, 

som en benzin eller dieselbil kan på en fuld tank. Dette betyder at det kan føles som om 

man er nødt til at omlægge sin normale rutiner, for at kunne bruge en elbil. Normalt kan 

man nemlig køre indtil man mangler benzin, men så kan man bare nemt finde en 

tankstation og fylde tanken op på meget kort tid. Elbilen har så den ulempe, at det vil tage 

længere tid at oplade en bil end det ville gøre at tanke en benzinbil op. Man skal derfor 

planlægge sine ruter bedre hvis man skal have en elbil og vænne sig til nye ting som f.eks. 

at lade sin bil op derhjemme om natten, så man ikke behøves at gøre det på stationer hvor 

man skal vente i længere tid. 

  

Complexity 

Teknologien har heldigvis den fordel at den er relativ nemt at bruge i forhold til almindelige 

biler. Der er ikke den store forskel, ud over der selvfølgelig ikke er nogen gear man skal 

forholde sig til, men i mange nye biler er der alligevel automatgear så det er måske ikke 

den største forandring. Nye teknologier vil også være nemmere at implementere i elbiler 

da der er mere plads til andet teknologi fordi motoren ikke fylder lige så meget. Mange 

elbiler udnytter også dette potentiale. Mange forbinder derfor selvkørende biler med elbiler 

selvom de teoretisk set ikke har noget med hinanden at gøre, dette skyldes måske også i 

en grad af de mest populære elbiler, som er selvkørende. 

  

Trialability 

Elbilen er ikke nær så udbredt som benzinbilen, derfor kan det være svært at afprøve 

elbilen. Man har måske ikke en ven eller et familiemedlem, som man kan prøve den hos. 

Dette betyder at man måske kan risikere at skulle købe den, som kan blive en dyr chance 

at tage, hvis teknologien ikke passer til ens behov. 

Det er derfor en økonomisk stor investering at købe en elbil, så der er ikke den store 

mulighed for at teste brugen af en elbil før man har investeret i den.  
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Kommunikationskanaler 

  

Rogers beskriver, hvordan man bedst kommer ud med en ny innovation og det kan man 

gøre ved hjælp af en kommunikationskanal Man kan her drage paralleller til LFA, specielt i 

LFA’s første step, der kan man tænke over hvilke aktører man skal inddrage og hvordan 

man skal tiltrække deres opmærksomhed. Ifølge Rogers vil den uvidende aktør med størst 

sandsynlighed tage innovationen til sig, hvis man er på samme sociale status. Det vil sige 

at hvis man skulle indføre elbilen og dens aspekter, som fx at skulle overtale folk til at 

investere i lader standere, får man formentlig større succes med en, som har samme 

sociale status som en selv. Derfor når man inddrager LFA i ens projekt, kan man med 

fordel have dette element i mente. Som tidligere nævnt havde Fyn kommune mange krav 

for at opstille lader standere, måske hvis kommunen havde haft færre krav og ladet 

opsætningen blive en realitet i 2013. Det kan være et resultat af at de vidste for lidt om 

elbilens udvikling, eller måden hvorpå de blev introduceret for elbilens teknologi og 

muligheder, eller det simpelthen bare var for tidligt at introducere. Dette kan have en 

betydelig effekt for om man stoler og tror på en innovation. 

Man kan også tage f.eks. Norge som vi har nævnt, der kan vi se hvor godt det går med 

indførelsen af elbiler, dette smitter nok også af på Danmark. På en måde kan det også 

være en kommunikationskanal, vi ser hvor godt elbilen har fundet sit indpas i Norge. Hvis 

det kan lade sig gøre i Norge, hvorfor skulle det så ikke også kunne lade sig gøre i 

Danmark? 

Men som Rogers også kommer ind på er der også flere muligheder at promovere sin 

innovation, man kunne også tænke at en mulighed for at udbrede elbilen var at reklamere i 

tv eller radio. På denne måde kan man også åbne op for, at aktører kan henvende sig til 

en. 

Dette kræver også at når man skal udbrede en teknologi f.eks. er at man gør det simpelt 

så alle kan forstå det, det nytter ikke noget man bliver for teknisk, så folk falder fra. Som 

udbreder er man nødt til at gøre det favorabelt, det har hjulpet udbredelsen af elbilen, at 

der er kommet flere ladestationer. Det fjerner den frygt som danskerne kunne have, for at 

de ikke skulle kunne få strøm på deres elbil, når de er ude på vejene. Elbilen bliver ikke så 

uvis, og jo flere biler der kommer på vejene desto flere får øjnene op for dem. Dette er 
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også en form for en kommunikationskanal når folk ser elbilen på vejene, får man 

automatisk mere lyst til at undersøge selv hvad det er. Men som Rogers også siger så vil 

det formentlig ikke gøre at man tilslutter sig innovationen, men det skaber en bevidsthed 

om det findes. Derfor når man bruger LFA kan man også overveje at vælge nogle aktører, 

som kan være med til at skabe forståelse for ens projekt, ligesom aktører kan hjælpe 

finansielt med produktion osv.  

 

Tid   

Som man kan se ud fra afsnittet ”EVs historie” så er det ikke ny teknologi vi berører i 

rapporten, tanken om den eldrevne bil har været fremme lige siden batteriet blev opfundet 

af Faraday. Ud fra det første parameter (pp.15-17) ville det ikke være forkert at sige at 

næsten alle kender til eksistensen af elbiler og kan sige hvordan den virker, men der går 

meget lang tid inden de tilslutter sig til innovation, dette skal nok se som en konsekvens af 

det åbenlyse: En bil er dyr, det påvirker trialability og gør derfor også sværere for bilen at 

finde tilslutning selvom at bilens relative advantage på miljø punktet er bedre end en 

konventionel bil. “Someone may have known about an innovation for some time but not yet 

developed a favorable or unfavorable attitude toward it, nor have adopted or rejected it” 

(Rogers,1982, pp.11), dette er meget rammende for udbredelsen af elbilen I Danmark, alle 

ved hvad en elbil er men det tager lang tid før der bliver handlet på denne viden. 

Innovation-evaluation information ligger som regel bunden for det valg en aktør skal tage. 

Ud fra den statistisk (kortlink.dk/y6n5, 24 Maj 2019) vi har, må det være få der kender til 

en ejer af en elbil, derfor må det være noget af en udfordring at få Innovation-evaluation 

information fra ens næsten-ligemænd, dog kan internetfora muligvis udnyttes her da man 

kan skaffe den information fra andre steder end et møde med en person man stoler på. 

Innovation-evaluation information skal for aktøren bruges til at tænke over hvorvidt elbilen 

kan løses hans ”problem” men at elbilen ikke har nævneværdige fordele over en 

konventionel bil på alle punkter udover selvfølgelig miljø kan den være svær at ”sælge” til 

en aktør der vil have det mest praktiske transportmiddel, her tæller den manglede 

infrastruktur også ind til den konventionelle bils fordel. Hvis en aktør alligevel ville forgå de 

mere komfortable aspekter ved den konventionelle bil og vælge en elbil skulle den 

implementeres og konfirmeres gennem forsikringer om at der er blevet taget det rigtige 

http://kortlink.dk/y6n5
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valg og her kan mere umålelige værdier hjælpe, da vi har konkluderet at det ikke er af 

praktiske årsager man vælger en elbil. Disse værdier kunne være ting som en form for 

”feel good” over at være med til at være mere miljøvenlig og til gavn for miljø og klima. 

Med hensyn til innovativeness kan elbilen placeres i én af de to første faser, enten 

innovatører eller tidlige adoptanter da det kun er lige knap 6.300 elbiler på de danske veje 

sammenlignet med 2,4 millioner benzin og dieselbiler. Til sammenligning svarer det 

procentvis til at der af de biler som er på de danske veje er 0,026% af dem elbiler 

(kortlink.dk/y6n5, 24 Maj 2019) der kører i elbiler i Danmark. Det er altså mennesker der 

har råd til at ride på den grønne bølge og har råd til de ekstra udgifter og besværligheder 

der kommer med at eje en elbil. Rate of adoption for elbilen er meget langsom, men dette 

kan også ses som resultat af den dårlige trialability og til dels dets observability, det er jo 

ikke til at se ved første øjekast at den ene bil skulle være bedre end den anden men den 

kan få en samtale i gang hvis beskueren er klar over at der er tale om en elbil.  For elbilen 

som innovation må s-kurven være meget langtrukken på en tidsskala der løber over årtier, 

da der som nævnt ikke er tale om en ny teknologi men en teknologi der har eksisteret i 

over hundrede år.     

 

Det sociale systemer 

Ud fra vores viden kan vi fastslå at elbilen befinder sig i en den fase som betegnes som 

early adaptors. da elbilen længe har været på markedet, men først nu er begyndt at blive 

tilgængelig for den almindelige borger, samtidig med at den viden som er tilgængelig om 

elbiler er langt mere udbredt end den tidligere har været. Dette er en effekt af 

knowledgefasen som Rogers beskriver hvor borgerne får mere og mere viden om elbilen 

og hvad den kan tilbyde som benzin og dieselbilen ikke kan. Desuden har regeringens 

klimaplan gjort et prisværdigt forsøg på at overbevise befolkningen om at elbilen er 

fremtidens transportmiddel ved at gøre det mere fordelagtigt at eje en elbil i form af 

diverse tiltag som gør at elbilen får flere fordele i og omkring byerne i form af gratis 

parkering og mulighed for at gøre brug af busbanerne som almindelige benzin og 

dieselbiler ikke får lov at benytte (Sammen om en grønnere fremtid - Klima- og luftudspil, 

s. 16-19.). Dette vil medføre at flere borgere i og omkring byerne vil begynde at overveje 

elbiler som en mulighed. Dog vil det stadig tage noget tid før vi kommer til at se et stort 

http://kortlink.dk/y6n5


40 
 

paradigmeskift i form af en total overgang fra benzin og dieselbiler til elbiler, da elbiler 

stadig er dyre at anskaffe sig samt dens trialability (mulighed for at afprøve produktet) er 

meget begrænset da man er nødsaget til at købe eller lease en elbil, for at kunne prøve 

den hvis ikke man skulle være heldig at kende en som allerede ejer en elbil man kan få en 

prøvetur i. Her kan man begynde at kigge på hvad der får folk til at tage beslutningen om 

at anskaffe sig en elbil. I rapporten fra “the institute of transport economics” (TØI) beskriver 

rapporten nogle hypoteser som kan have relevans for folks valg om at anskaffe sig elbiler. 

Disse hypoteser er som følger: 

1. EV owners are more interested in environmental issues than ICE-car owners.  

2. Innovators and early adopters are a) wealthier than and b) more technically oriented 

than those buying EVs later.  

3. The early majority among EV owners have a greater potential for benefitting from 

incentives than other groups.  

4. EV owners belong to multicar households.  

5. Tesla buyers are more prone to be single-vehicle and multi EV owners than owners of 

other makes of EVs.  

6. EV owners walk or cycle less after buying the EV.  

7. Information about EVs can reduce skepticism towards EVs.  

8. The most challenging drawbacks of EVs are related to range, quality and performance 

and uncertain secondhand value. 

(TØI, 2014, S6) 

Når dette er sagt, beskriver Rogers også at det er vigtigt at have i mente at når man kigger 

på de studier, som er lavet på området, har vi at gøre med en teknologi som hastigt 

udvikler sig. Det er også derfor at tidligere studier på området er så forskellige 

sammenlignet med de studier som vi har i dag. 

 

Opsummering: 

I dette afsnit har vi belyst det sociale system og hvad det indebærer samt analyseret hvilke 

faktorerne som spiller ind på elbilens mulige udbredelse gennem Everett Rogers’ 

“Diffusion of innovations”. Det vi er nået frem til, er at elbilen befinder sig i den fase som 
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hedder early adaptors, hvilket betyder at der er flere og flere som begynder at opfatte 

elbilen som fremtidens transportmiddel hvilket vil lede til early majority. 

Litium-ion batteriet 

Her vil vi kigge på det tekniske aspekt, ved den slags batteri der bliver brugt i elbiler, altså 

Litium-ion batteriet. Vi har valgt at fokusere på selve cellerne i batteriet, da det er her den 

vigtigste faktor, for batteriet gør sig aktuel og dermed også den vigtigste faktor for elbilen i 

sig selv. Det er cellerne, der bestemmer hvor meget strøm et batteri kan holde på, aflade 

og oplade. Dette har en direkte effekt på elbilen i sig selv, da det er det der betyder hvor 

langt en elbil kan køre per opladning, hvor hurtigt de kan oplades, og hvor lang tid en elbil 

kan køre, inden den skal have skiftet batteri, de spiller egentlig også ind på hvor hurtig 

elbilen kan køre.  

Vi vil derfor i dette afsnit forklare, hvordan især cellerne i et Litium-ion batteri fungerer rent 

praktisk. Derfra vil vi komme ind på nogle problemstillinger med udviklingen af teknologien, 

og hvor langt denne udvikling egentlig er nu. Vi kommer også ind på hvad materialerne af 

cellerne, har at sige samt konstruktionen, til hvordan cellerne præsterer, men også til 

hvilke formål de bedst egner sig til.  

 

Forskning af Li-ion batteriet begyndte omkring 1950’erne (Brandt, 2002). Den tidlige 

forskning af Li-ion batteriet fokuserede på brugen af Litium i elektroderne. Processen var 

dog langsom da batterier med metallisk Litium baseret anoder, havde problemer med 

genopladeligheden og sikkerhedsrisici. Man fandt dog hurtigt ud af, at disse problemer 

kunne blive løst ved at udskifte den metalliske Litium anode med en Litium intercalation 

anode. Denne løsning måtte alligevel vente på opdagelsen af at, Litieret Karbon kunne 

blive ladet og afladet i en passende organisk elektrolytopløsning, dette danner en stabil 

filmoverflade på en Grafit elektrode. Denne opdagelse gjorde at man begyndte at bruge 

Grafit anoder og Litierede metaloxidkatoder. 

Elektrokemiske celler 

En elektrokemisk celle er et apparat, der kan konvertere elektrisk energi til kemisk energi 

og modsat. Her kan vi tage hensyn til to typer, først har vi den elektrolytiske celle, som 
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konverterer elektrisk energi til kemisk energi, dette svarer til opladning af et batteri. 

Herefter har vi så den galvaniske celle, som konverterer kemisk energi til elektrisk energi, 

dette svarer til afladning af batteriet. 

Cellen kan altså godt skifte karakter alt efter om den bliver opladet eller afladet. 

  

Den helt basiske struktur af en elektrokemisk celle består af to elektroder, en positiv og en 

negativ, som er adskilt af ion ledende og elektronisk isolerende elektrolyt. Elektrolytten kan 

have mange forskellige former, den kan være solid, en væske eller en polymer. 

Imellem de to elektroder er der som sagt elektrolytten, men her er der også en separator, 

som sørger for at der ikke sker en kortslutning mellem de to elektroder, mens den stadig 

lader elektronerne rejse igennem. 

Den negative og positive elektrode kan også have et andet navn, anode og katode. I en 

galvanisk celle bliver den negative elektrode kaldt for en anode og den positive elektrode 

for en katode, dette er oftest det der menes i batterifællesskabet når man siger anode eller 

katode. 

Men i den elektrolytiske celle er det omvendt, altså den negative elektrode kan kaldes for 

en katode mens den positive elektrode kaldes for anode. 

Anode og katode er nemlig ikke defineret af om den er positiv eller negativ, men nærmere 

den kemiske effekt der fremstår i elektroderne. 

I anoden vil der altid ske en oxidation, mens i katoden vil der altid ske en reduktion. 

  

Hvis cellen derfor er galvanisk, vil det som sagt sige at den kemiske energi bliver 

konverteret til elektrisk energi. Dette betyder at den negative elektrode (anoden) laver en 

oxidering, så den adskiller sig med sine elektroner til den positive elektrode (katoden), som 

vil påbegynde en reduktion, altså at optage elektronerne. Dette svarer derfor igen til 

afladning af cellen. 

  

Hvis cellen derimod er elektrolytisk, sker det omvendte, altså at den elektriske energi bliver 

konverteret til kemisk energi. I den negative elektrode (som før var anoden) sker der nu en 

reduktion, altså er det nu en katode. Altså den negative elektrode modtager nu en masse 
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elektroner, mens den positive elektrode nu får tilført elektroner ude fra og derfor afgiver 

sine elektroner til den negative elektrode (oxidation). Dette svarer derfor til opladning af 

cellen. 

  

Den positive elektrode er typisk lavet af en meget ren metalblandingsoxid med Litium hvor 

under opladning elektronerne køre igennem og bliver til positivt ladet Li-ioner. Jo mere 

ensartet metalblandingsoxiden med Litium er jo bedre ydeevne og levetid har batteriet. 

Den negative elektrode er typisk lavet af Grafit som er god til at optage, holde og afgive Li-

ionerne. 

 

Moduler og pakker 

Ved samlingen af batteriet samler man cellerne i moduler og efterfølgende i pakker. 

Ud over at batteriet skal møde elbilens strøm behov, skal batteriet også møde nogle 

tekniske krav. Mekanisk er det et krav at batteriet skal integreres ind i den eksisterende 

bilulykke struktur. Det er også et krav at pakkerne kan styres gennem den elektroniske 

kontrolgrænseoverflade sammen med resten af bilens kontrol moduler. Pakkerne skal 

også have deres celler indenfor forudbestemte parameter i forhold til livscyklus og 

sikkerhed. Batteri pakkerne har også termiske kontrol enheder af sikkerhedsmæssige 

årsager, har enten batteriet dedikeret termiske kontrol komponenter, eller også vil selve 

køretøjet have det indbygget. Den kemiske følsomhed som Litium batteriet har over for det 

mekaniske, elektriske og termiske gør det robuste design af batteripakkerne til en vigtig 

faktor for elbilen som helhed. 

 

Problemerne 

Efterspørgslen på strøm bliver større og større, derfor er det nødvendigt at vi udvikler 

teknologi til at generere strøm, som ikke belaster klimaet, ud over det vil det også blive 

nødvendigt at forbedre kvaliteten af batterierne. I dag er det bedste bud vi har Li-

batterierne, som også er meget praktiske og gode batterier i forhold til vores andre 

muligheder. Men batterierne er ved at nå et sted hvor det ikke er muligt at forbedre den 

meget mere med den teknologi vi har i dag. Elbilen er det bedste eksempel hvor det 
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tydeligt vises at der er et problem. Selvom disse Li-batterier er det bedste vi har, er det 

stadig ikke godt nok til rigtig mange forbrugere da den ikke kan give lige så lange 

køredistancer som benzin og dieselbiler kan. Her er det tydeligt at se at den nuværende 

teknologi har et problem at løse. Det vil ikke være muligt at forlænge disse køredistancer 

ved at forbedre nuværende LI-batteri teknologien. Li-batterierne bruger i dag Grafit i den 

negative elektrode og LiCoO2 i katoden, men med disse materialer kan man kun opnå en 

vis energidensitet. Derfor er vi nødt til at udvikle nye materialer for at forbedre 

energidensiteten. 

  

Sikkerhed 

Energi densiteten er dog ikke det eneste problem, et andet stort problem for brugen af Li-

batterier er af sikkerhedsmæssige årsager. Ved overopladning af et Li-batteri kan der 

muligvis ske en eksplosion. Dette er et stort problem da de elektrolytter man bruger i 

batterierne i dag, indeholder stoffer der kan være brandfarlige. En løsning til dette problem 

kunne være at udvikle nogle nye materialer, som ikke var brandfarlige som man kunne 

bruge til elektrolytten. Der er allerede forskning i gang omhandlende dette og nogle forslag 

til materialer kunne være ioniske væsker, polymer elektrolyt og keramiske elektrolytter. 

Der er dog stadig forbedringer der skal gøres til disse materialer før det er pragmatisk at 

bruge dem som elektrolytter i Li-batterier. Et andet forslag til at løse dette problem er at 

bruge nogle bestemte tilsætningsstoffer som kan formindske chancen for der udbryder 

brand samt sænke farten på forbrændingen. 

 

Levetid 

Batteriernes levetid er også et problem der er vigtigt at finde en løsning til. Li-batterienes 

levetid er meget passende til bærbare produkter som bærbare computere, smartphones 

og lignende da levetiden på den slags teknologi alligevel er omkring 5 år eller mindre. Til 

andet brug som elbiler eller til et ’smart grid’ er man nødt til at realisere en levetid på 10-15 

år. Levetiden er i stor grad bestemt af de materialer i batteriet. Materialerne i elektroderne 

bliver nemlig slidt på hver gang der bliver opladet eller afladet. Separatoren imellem 

elektroderne bliver også slidt, og det kan gå hen og betyde kortslutning af batteriet, hvis 

det bliver alt for slidt. 
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Høj energi densitet 

De genopladelige Li-batterier, som vi har i dag, har en varierende energidensitet der ligger 

omkring 100-15 wh/kg i kapacitet. Dette er relativt højt i forhold til de andre muligheder 

som batterier baseret på Bly og Nikkel. Selvom kapaciteten på Li-batteriet er blevet ved 

med at stige de sidste mange år er det umuligt at opnå en kapacitet på 250 wh/kg. Dette 

skyldes at op til nu har det været konstruktionen af batteriet der er blevet betydeligt bedre, 

mens de materialer der bliver brugt i elektroderne, har en vis begrænsning. Derfor vil 

forbedringen af Li-batteriet stoppe om ikke så længe, hvor vi bliver nødt til at udvikle andre 

materialer for at kunne øge kapaciteten. 

  

Katode materialer 

Transitions metaloxider med Litium har indtil videre været det mest normale materiale at 

bruge i den positive elektrode, altså anoden. Det mest normale materiale har været 

LiCoO2. Men med nyere forskning har man forsøgt at udskifte Co med Mn eller Ni, hvilket 

har haft lovende resultater indtil videre da det har potentialet til at give meget højere 

kapacitet end de gamle metaloxider. 

Disse materialer har fået  potentialet for afladningskapaciteten til at stige markant, men for 

at dette er muligt er man nødt til at udnytte flere Li+ ioner i materialet. Der har derfor været 

en masse forskning for at kunne benytte lige netop denne strategi. Li2MO3, Li2MSiO4 og 

Li2MPO4F er nogle materialer man har foreslået for at kunne gøre brug af flere Li+ ioner 

ad gangen. Materialerne involverer nemlig to Li+ ioner for hver transitionsmetal ion.Dette 

vil sige at to Li+ ioner kan trækkes ud og indføres af gangen under opladning og afladning. 

Dette har ført til resultater på 200 mAh/g i et meget tidligt stadium af forskningen. Li2MO3 

har på den anden side dog en teoretisk kapacitet på 300 mAh, problemet her er bare at 

Li2MO3 ikke er elektrokemisk reaktant. Dette betyder at det ikke er særligt godt til at afgive 

og modtage elektroner, selvom den har potentialet til at holde på mange elektroner. For at 

øge den elektrokemiske reaktionsevne i dette materiale, har man forsket i en solid 
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opløsning af Li2MO3 og LiMO2. Med denne forskning har man allerede opnået en 

kapacitet på 250 mAh/g. 

  

Anode materialer 

Det mest populære materiale til den negative elektrode er Grafit, som har en potentiel 

kapacitet på 372 mAh/g. Der har her været forskning på et andet materiale, som er 

baseret på den ikke krystalliske fase. Selvom disse slags materialer kan have en kapacitet 

højere end Grafit, er de ofte ikke nemme at genbruge. Dette problem skal derfor løses før 

man praktisk kan bruge dem i batterier. 

Silikone baseret materialer er derfor blevet forsket i, men har lidt af de samme problemer 

som ikke krystalisk Karbon kunne have. Man er dog kommet frem til et materiale der har 

en kapacitet på omkring 600-800 mAh/g hvor genbrugeligheden ikke er for dårlig. 

Nogle metaller kan dog forme en legering med Litium metal hvilket også kunne være 

kandidater til materiale i den negative elektrode i et højt energi densitets batteri. Si er en af 

disse metaller og kan give en kapacitet på over 2000 mAh/g. Sn er også et metal, som dog 

’kun’ kan give en kapacitet på over 600 mAh/g. Genbrugeligheden Si metalet afhænger 

meget af sammensætningen af elektroden på atomisk plan, altså elektrodens 

mikrostruktur, hvilket har meget at sige omkring at formindske nedbrydningen af Si 

materialet. Nedbrydningen skyldes af udvidelsen af Si under legeringsprocessen. 

Udvidelsen af Si er på omkring 400%. Det samme problem ses også med andre 

materialer. 

På billedet til nedenunder kan der ses en unik Sn-Ni struktur som er lavet med en template 

metode kombineret med MEMS technologi. MEMS-teknologi kan bruges timikrofabrikation. 

Denne struktur er med til at mindske nedbrydningen af materialerne ved udvidelsen. 
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Den højst mulige kapacitet kan dog opnås med en 

Litium metal anode, altså en negativ elektrode. 

Denne elektrode har en teoretisk kapacitet på 3861 

mAh/g. Under opladningen af sådan en elektrode 

bliver der dog skabt Litiumdendrit som leder til 

kapacitets forværrelse under opladnings- og 

afladnings cyklusser. Dendrit formationen skaber 

også udvidelse hvilket kan føre til en eksplosion af 

batteriet. Derfor er undertrykkelsen af dendrit 

formation nødvendigt for produktionen af Litium 

metal batterier. (Brandt, 2013, s. 114) 

Separatorer er derfor blevet udviklet og brugt i nyere Litium metal batterier. 3DOM struktur 

blev brugt i nogle Litium metal batterier hvor man fandt at selv efter 3000 cyklusser, var 

der ingen Litium dendrit formation. 

  

Mange forskellige materialer kan bruges til Litium metal batterier, men kun få materialer 

kan bruges til elbiler. Hvis man vil have en kørelænge på 300 – 500 km ville man skulle 

bruge Litium eller silikone grundet deres høje kapacitets potentiale. Til brug i smartphones 

derimod vil det nok være mere passende med en kapacitet på omkring 600 til 800 mAh/g 

hvor materialer som Sn legering vil være bedre til dette formål. 

Billedet nedenunder er et skema hvor man kan få et overblik over de forskellige materialer 

man kan bruge i den negative elektrode, altså anode. 
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(Brandt, 2013, s. 114) 

 

Utilsigtede effekter 

Utilsigtede effekter, og de uønskede effekter blandt disse. 

De ønskede effekter hænger sammen med intentionen bag teknologien. 

De uønskede effekter var ikke altid tiltænkt f.eks. med benzinbilen at det er et fremragende 

middel til transport, men en uønsket effekt er at det forurener utrolig meget.  

Nogen uønskede effekter kan være ønskede af andre. 

Nedenfor kommer vi med eksempler på hvordan elbilens teknologi også kan have 

utilsigtede effekter, for at give en forståelse for udbredelsen af elbiler. 

  

En uønsket effekt ved elbilen, kan være at man arbejder på at øge batteriets spænding. 

Elektrolytterne i et litium ion-batteri er det middel som ionerne bevæger sig igennem ved 

opladning. Dette er organisk, det er godt fordi de organiske ioner gør det muligt at øge 

spændingen og dermed oplade et batteri hurtigere. Det har dog også en uønsket reaktion, 

da det kan være med til at batteriet dør hurtigere og der kan opstå brand, fordi batteriet får 

en for høj spænding. (Pedersen, M. 2015) 

Dette er eksempel på en utilsigtet effekt ved at optimere batteriet. 
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En anden utilsigtet effekt er: Hvis man ikke bruger vedvarende energi men derimod energi 

fra kul eller en anden klimabelastende kilde, så er det ikke meget bedre end benzin. 

Kulkraftværker forurener utrolig meget, så derfor vil man ikke spare miljøet synderligt 

meget ved bare at køre på energi derfra. Man forurener godt nok ikke ved selve kørslen, 

men at udvinde kul til energi er meget miljøbelastende. 

Derfor kan dette være en uønsket effekt, da intentionen med elbiler er at det skal være en 

miljøbevidst beslutning. 

En anden utilsigtet effekt er også at det er meget svært at skaffe sig af med disse Litium 

batterier. I 2018 var det kun 10% af elbilernes batteri som blev genbrugt igen. 

En utilsigtet effekt, kan også være infrastrukturen ikke er god nok til at folk tør tage lange 

ture i en elbil, grundet for få ladestationer. 

Dette er eksempler på hvilke utilsigtede effekter som der opstår ved denne teknologi ud fra 

trin 3 i TRIN modellen. 

 

Opsummering:  

I dette afsnit har vi forklaret hvordan en celle i et batteri virker helt ned på kemisk plan. Vi 

har også kort nævnt opbygningen af et batteri med en samling af celler til moduler og 

samlingen af moduler til pakker, som så nu kan kaldes for et batteri.  

Derudover har vi kigget på nogle problematikker man skal tage hensyn til under 

konstruktionen af cellerne, blandt andet sikkerheden, levetiden og energidensiteten samt 

kvaliteten af cellerne.  

 

Materialerne Grafit og LiCoO2 har indtil videre været de mest brugte materialer til 

elektroderne. Der er dog allerede en masse forslag til nye materialer som hver især har 

sine fordele og ulemper. Det er også forskelligt hvilke materialer er gode og dårlige til 

hvilke formål, materialer kan godt være gode til batterier i en elbil men måske være mindre 

gode til batterier i mindre bærbare enheder som smartphones og bærbare computere.  
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Hvad mener den danske befolkning om elbiler? 

Vi har som gruppe valgt at undersøge hvilken holdning den danske befolkning har til elbiler 

for at forsøge at få en bedre forståelse for hvorfor udbredelsen af elbiler ikke er gået 

hurtigere, sammenlignet med vores nordiske naboer. Norge er på nuværende tidspunkt 

anset for at være et af de førende landemed hensyn til implementering af elbilen. Vi 

ønsker at få Danmark med på den bølge. For at dette kan blive en realitet vil vi kigge mod 

Norge for at undersøge hvad den norske regering har gjort for at komme de myter som 

figurere om elbilerne til livs samt undersøge hvad den danske befolkning mener om elbilen 

for at finde ud af om der skulle være en relation mellem myter og holdning. 

 

Holder falske rygter/myter om elbilen forbrugerne fra at købe dem? 

 

Når det kommer til elbiler, hører man ofte ting som, den har for kort rækkevidde, det tager 

for lang tid at lade den op mm. I løbet af dette afsnit vil vi prøve at belyse og afkræfte 

nogle af disse myter vedrørende elbiler som kan agere som en barriere som vi finder 

nødvendige at overkomme for at sikre en stigende udbredelse af elbiler på de danske 

veje. Ifølge Autohuset-Vestergaard findes der blandt deres kunder rygter/myter 

vedrørende elbilen, som kan have negativ indvirkning på udbredelsen af elbiler. Dette 

prøver Autohuset-Vestergaard at gøre op med ved at be/afkræfte disse myter for at sikre 

at fejlinformation ikke spreder sig. En af de myter som de omtaler, er at elbiler ikke kan 

køre særlig langt på en opladning. Dette viser sig ikke at være tilfældet. Den vigtigste 

faktor ved elbilen er dens rækkevidde, hvilket ifølge AV(Autohuset-Vestergaard) ikke er en 

hindring for de borgere som bruger bilen til og fra arbejde. De benytter en Renault Zoe, 

som eksempel, som på en fuld opladning kan køre 210 km. (kortlink.dk/y6mu, 22 Maj, 

2019). En undersøgelse fra dansk statistik viser at 91 procent af de danske pendlere ville 

kunne bruge en elbil til og fra arbejde uden at skulle bekymre sig om rækkevidden på 

bilen.  

 

http://kortlink.dk/y6mu


51 
 

 

Dette diagram viser andelen af pendlere i landets kommuner som har mindre en 100 km til 

og fra arbejde. Dette beviser at rygterne vedrørende rækkevidden er falske. På baggrund 

af dette er der god grund til at undersøge hvilke andre barrierer der kan være som blokere 

for elbilens udbredelse. Hertil vil anvende 6 trin i TRIN-modellen som omhandler drivkraft 

og barriere til at analysere hvad der ellers kan stå i vejen for elbilens udbredelse samt 

hvad drivkraften bag udbredelsen er.  

Drivkraften for udbredelsen af elbilerne er at borgerne skal have mulighed for at 

transportere sig selv fra punkt A til punkt B på en mere miljørigtig måde. Dette tilbyder 

elbilen da den udleder mindre Co2 end en konventionel benzin/diesel bil. I 2010 udledte 

en gennemsnitlig benzinbil 157 gram Co2 pr. km og en dieselbil 130 gram pr. km, 

hvorimod en elbil kun udleder 61 gram Co2 pr. kørte kilometer. Så på det område er der 

ingen tvivl om hvorvidt at elbilen er bedre end dens konkurrenter. En af de utilsigtede 

effekter som vi forekommer som resultat af flere elbiler på de danske veje vil være en 

reduktion af støj, i og omkring byerne da elbiler ikke larmer nær så meget som benzin og 

dieselbiler (kortlink.dk/y6mu, 22 Maj, 2019). Andre barriere for udbredelsen af elbiler ser vi 

som værende at forbrugerne antager at elbiler er dyrere at anskaffe sig end benzin og 

dieselbiler. Ligeledes kræver dette område belysning da dette ikke viser sig at være 

tilfældet. At anskaffe sig en elbil koster omtrent det samme som en benzin eller dieselbil, 

dog er elbilen billigere i drift og vedligeholdelse. Elbiler er omtrent 30% billigere i 

http://kortlink.dk/y6mu
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vedligeholdelse i form af at den hverken skal have foretaget dyre reparationer af 

gearkasse eller motor og hverken skal have skiftet tandrem eller olie, dertil er elbiler 

fritaget for at betale grøn ejerafgift så set fra et forbrugsmæssigt perspektiv er elbilen et 

billigere alternativ ud over at den er bedre for miljøet. 

 

Opsummering 

I dette afsnit har vi belyst hvad den danske regering har lagt af slagplan for 

implementering af elbiler på de danske veje samt hvad den norske regering har igangsat 

af initiativer for at blive et af verdenens førende lande inde for elbiler. Norge påbegyndte 

hele processen tilbage i 90’erne så rent tidsmæssigt har Danmark langt igen før de vil 

opnå samme resultat som Norge. Ifølge Dansk Energi mener Dansk Elbil Alliance som har 

foretaget en undersøgelse blandt den danske befolkning at en af de faktorer som spiller 

ind på dette, er at den danske befolkning mener at regeringen ikke gør nok for at gøre det 

fordelagtigt for ejerne. Undersøgelsen blev foretaget i 2014 (Historisk opbakning i 

befolkningen til elbiler, 2018) hvilket betyder at den er udarbejdet før regeringens 

klimaudspil. Eftersom regeringen har lagt en slagplan for hvordan at de vil få flere elbiler 

på vejene ser det ud til at dansk elbil alliance er blevet hørt. Hertil har vi analyseret vores 

data i form af en TRIN-analyse af drivkraften og barriere for udbredelsen af elbiler hvor til 

at vi må konkludere at der stadig er vej igen før at elbilen kan blive endeligt udbredt, og 

erstatte benzin og dieselbilen. 

 

Produktbeskrivelse: 

 

I vores infografik har vi tænkt os at lave en visuel repræsentation af vores konklusion.  

Hvilken effekt klimaets fokus i det danske samfund har haft på elbilens udbredelse og i 

hvilken grad. Det samme for teknologiens effekt på udbredelsen og hvilke specifikke 

innovationer der har haft en påvirkning, men også hvad de foreslået løsninger muligvis 

kunne have af effekter.  
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Vi kommer til sidst også til at kigge på Norge mod Danmark og visualisere den effekt de 

forskellige politiske tiltag har gjort for udbredelsen af elbiler i Norge. 

 

Farvesymbolik: Farver kan være kulturbestemt f.eks. gul i vestlige lande står for falskhed, 

hvor det i asien står for sundhed og kraft.  

Vi har i vores infografik tænkt os at lægge vægt på hvilke farver vi vælger og hvordan de 

vil stå i kontrast til hinanden. Dette vil være med til at give et bedre visuelt udtryk og 

forbinde farverne med hinanden. Vi vil f.eks. bruge den grønne farve som en farve der skal 

repræsentere det miljørigtige 

 

Vi vil først have den endelige visuelle præsentation klar til den mundtlige eksamen, derfor 

har vi lavet en kort beskrivelse af hvad den skal indeholde. 

Diskussion: 

 

Materialerne i battericellerne er nødt til at blive skiftet ud med nogle mere bæredygtige 

materialer i forhold til kapacitet især. Hvis elbiler skal have en lige så lang eller længere 

køredistance som benzin og dieselbiler, er dette nødvendigt.  

 

Dette projekt er ramt af den svaghed at der ikke fra projekt holdets siden har været muligt 

at samle empiri gennem feltarbejde, dette giver vores projekt en vis svaghed da tal og 

statistik ikke kun er fyldestgørende for vores projekt men også kræver mere subjektive 

vurderinger fra eksperter på området som det for projekt ikke har været muligt at komme til 

at snakke med. Dog kan der gennem projektets analyse alligevel opnå en vis validitet da 

de bygger på anerkendt forskning og statistikker fra pålidelige kilder som 

interesseorganisationer og statslige myndigheder. Hvis vi havde kunne snakke med en 

ekspert på området, kunne vi havde fået indsigt i hvilken udvikling der var ved at ske inden 

for ekspertens felt f.eks. batteriteknologien, dette ville kunne have givet os muligheden for 

at vurdere fremtidsudsigter på et mere oplyst grundlag og derved lave en mere præcis 

forudsigelse af udbredelsen i fremtiden. Ekspertens synspunkt har også denne fordel at 

det er nutidigt, derfor mere aktuelt selvom kilderne i denne her rapport er pålidelige så lider 
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de under at være et par år gamle, i andre projekter ville det ikke være et problem men da 

udviklingen inden for batteriteknologier er i stor udvikling, kan disse kilder godt allerede 

være forældet eller bygget på en forståelse der var år tilbage men ikke længere er relevant 

for projektet.     

 

Hvis vi havde lavet vores egen empiri, ville vi altså få en anden forståelse for problemerne. 

Selvom der allerede er masser af eksisterende viden omkring dette emne, ville vi måske 

stadig få et andet indblik i emnet og måske endda få testet nogle af de antagelser vi har 

haft. 

 

Vi kommer ind på flere forberedelser eller udfordringer i forhold til at optimere udbredelsen 

af elbiler. Det vil altid være uklart hvornår nok er nok, er det når alle benzinbiler er skaffet 

af vejen, eller er det når over 50% af befolkningen, som før havde benzinbil har udskiftet 

det med elbil. Det er svært at svare på og vi prøver at komme med en analyse af hvordan 

en kultur/samfund bedst adaptere sig til en teknologi og hvilke udfordringer og hjælp man 

skal have for at det kan lade sig gøre. Som vi kan se, er der ikke et endegyldigt svar, og 

mange faktorer spiller ind for at elbilen skal blive mere populær, men vi mener at disse ting 

spiller en væsentlig rolle hvis elbilen skal stå i flere folks garager. Til det kunne man også 

have inddraget flere tekster i forhold til hvorfor elbilen ikke allerede er mere på mode i DK. 

Vi ser meget på hvad man kan gøre for at forbedre udbredelsen, men lægger ikke så 

meget vægt på hvorfor situationen er som den er.  

 

Da det virker til at det socio-tekniske regime skifter til at have mere og mere fokus på 

klimaet, gør det det samtidigt lettere for diffusionen af elbiler. Selve sporafhængigheden 

inden for transportsektoren ændrer nemlig samtidig til at have mere fokus på klima. Dette 

gør at klimavenlige biler har nemmere ved at konkurrere mod de konventionelle benzin og 

dieselbiler. Fokuset har før været i højere grad på funktionaliteten, nemheden og de 

økonomiske fordele der indtil nu har været for konventionelle biler.  
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Konklusion: 

Der er mange faktorer der spiller ind over udbredelsen af elbiler. 

Klimaet bruges som engagement for udbredelsen af elbiler da elbilen set fra et 

klimamæssigt synspunkt udleder mindre CO2 end den konventionelle benzin og dieselbil. 

bl.a. kræver det at vi bruger nogle nye materialer til konstruktionen af battericellerne. De 

nuværende materialer til cellerne nærmer sig nemlig den teoretiske maksimale kapacitet. 

Nye materialer er derfor nødvendigt for at opnå den kapacitet der bliver efterspurgt eller 

højere.  

Politiske tiltag til projekter som infrastruktur, initiativer som fjernelse eller nedsættelser af 

moms og registreringsafgifter som der bliver gjort i Norge, det kan også bruges som 

muligheder til at gøre elbilen mere attraktiv at tilegne sig. Vi fandt også ud af fra Rogers 

teori om diffusion of innovation, at det kræver flere ting i et samfund at ændre på en 

holdning. Det kunne f.eks. være at man spreder en teknologi bedst når sprederen af 

teknologien er på samme sociale status med dem som personen taler til.  
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