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Abstract 
 

This paper examines the issue of different psychological and technological barriers in terms of Range 

Anxiety, when buying an electric vehicle in Denmark. Human inflicted climate change is causing 

global rising temperatures and politics are moving slowly to fix this problem. This paper uses a 

combination of expert knowledge in collaboration with the Danish Electric Vehicle Community, 

theory on consumer psychological barriers and a systematic analysis of the technological 

characteristics of the Tesla Model 3 in order to making a design, which can help a faster transition to 

the electric vehicle.  

Through the empirical and technical analysis, we found that the barrier of Range Anxiety is not 

founded in physical evidence, and as a design solution to help consumers overcome this barrier, a 

prototype video has been made to create awareness of FDEL and the vastly improving range of 

electric vehicles. 
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Indledning 
 

Ifølge regeringens klima- og luftudspil 2018, står Danmark overfor en uundgåelig transition til elbiler 

i de næste 10 -15 år. På trods af dette, kører der i dag ikke mange elbiler på de danske veje. Derfor 

har vi valgt at undersøge, hvilke årsager der er skyld i denne langsomme transition. Vi har undersøgt, 

hvilke barrierer der har en påvirkning på menneskers beslutningsgrundlag for ikke at købe en elbil 

og herefter struktureret et overblik over projektet ved hjælp af Logical Framework Approach. 

Efterfølgende har vi vurderet, hvor vi kan have størst mulig indflydelse på at påvirke disse barrierer, 

hvilket resulterede i et specifikt fokus på barrieren range anxiety. Vi har således ud fra TRIN-

modellen analyseret elbilens (”Model 3” fra Tesla) indre mekanismer for at skabe en forståelse af, 

hvorvidt range anxiety er en teknologisk eller psykologisk funderet barriere. Ud fra denne forståelse 

forsøger vi at øge hastigheden af transitionen til elbiler ved hjælp af en informationsvideo, som har 

til hensigt at påvirke danskerne til at vælge en elbil frem for en konventionel bil. Dette har vi gjort i 

samarbejde med Foreningen For Danske Elbilister, både for at styrke vores videos validitet, ved at 

bruge deres viden om brugerperspektivet på elbiler i Danmark som empiri, og samtidigt assistere 

FDEL i deres kampagner for at udbrede kendskabet til elbiler i Danmark. Formålet med dette 

samarbejde er at øge kendskabet til FDEL, som er på vej mod en større politisk indflydelse, hvilket 

kan få en central rolle i at øge hastigheden på transitionen fra konventionelle biler til elbiler. 
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Problemfelt 
 

Menneskeheden står over for et problem som primært er forårsaget af os selv, nemlig 

klimaforandringer. Siden Parisaftalen i 2015 har politikernes mål været at undgå en 

temperaturstigning på mere end 2 grader for at tilbageholde store klimatiske forandringer og forblive 

indenfor klodens naturlige resiliens (Hauggaard-Nielsen, 2019). 

 

I Danmark betragter vi os selv som et af de førende lande på klimafronten. Alligevel kører der cirka 

2,4 millioner privatejede personbiler på vejene, hvoraf kun 6300 er elbiler (Danmarks statistik, 2018). 

I første halvår 2018 blev der kun indregistreret 524 nye elbiler, hvilket lægger os side om side med 

lande i EU som Letland, Rumænien og Slovakiet (ACEA, 2018). 

 

Daen danske regerings klima- og luftudspil fra 2018 indeholder 38 initiativer for at opnå en grønnere 

fremtid. Det første punkt er at stoppe for salget af nye benzin- og dieselbiler i 2030. Der skal i 

forlængelse af dette heller ikke sælges nye plug-in hybridbiler fra 2035. Danskerne skal altså, ifølge 

regeringen, ikke gå halvvejs med hybridbilen, som stadig har en forbrændingsmotor, men gå skridtet 

videre og købe batteridrevne elbiler. Flere initiativer skal gavne elbilister i fremtiden såsom flere 

penge til opsætning af ladestandere, ingen registreringsafgift på grønne biler og sågar en kommission, 

hvis formål er at analysere tiltag til udbredelse af grønne biler i stor skala i Danmark (Klima- og 

luftudspil, 2018).  

På trods af de økonomiske lettelser, så er der tale om initiativer som bliver udviklet over de næste 10-

15 år. Transitionen til grøn energi er en stor og kompleks problemstilling. Vi er derfor nødt til at se 

på, hvad vi allerede i dag kan gøre, ved at dele problemstillingen op i mindre bidder, der ikke 

nødvendigvis kræver dybdegående politisk magt for at gennemføre, og alliere os med organisationer, 

der konkret er med til at skubbe transitionen i den rigtige retning.  

 

Interesseorganisationer som Forenede Danske Elbilister (FDEL) arbejder netop med transitionen fra 

konventionelle biler til elbiler (Om FDEL, 2019). FDEL er en nonprofitorganisation, som med sine 

750 medlemmer er forholdsvist små lige nu, men dog ikke uden politisk indflydelse. De fungerer som 

platform for at samle elbilister samt danskere der ikke ejer en elbil, men er nysgerrige og har 

spørgsmål. Denne type organisation virker relevant at gå i dialog med for at finde ud af, hvad vi kan 

gøre for at hjælpe udbredelsen af elbiler, som ikke kræver en lang politisk proces.  
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FDEL’s tidligere formand og nuværende talsmand, Martin Messer Thomsen, fortæller, at han ofte 

oplever de samme spørgsmål og bekymringer fra danskerne (Bilag 1). Han oplever ofte, at en typisk 

samtale om elbiler omhandler samme emne; batteriet og den begrænsede rækkevidde, og kan vare op 

til 30 minutter, hvilket kan være et problem, da andre ikke gider at vente så længe på at stille sit 

spørgsmål og ender med at gå igen (Bilag 1).  

 

Problemformulering 
 

Hvordan kan vi skabe en designløsning, som funderet i en teknologisk analyse og en forståelse 

af de psykologiske barrierer omkring elbilens rækkevidde, kan påvirke danskerne til at vælge 

elbilen fremfor en konventionel bil? 
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Semesterbinding 
 

På 2. semester på den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse indgår der et formel krav om at 

inddrage Teknologiske Systemer og Artefakter som en del af opgaven. Derudover er det også et krav 

at vælge en anden dimension ud af de to tilbageværende fag, enten Subjektivitet, Teknologi og 

Samfund eller Design og Konstruktion. Vi har valgt at inddrage Design og Konstruktion som 

sekundær semesterbinding i vores semesterprojekt. 

 

Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA) 
 

TSA-binding ifølge studieordningen for humanistisk-teknologisk bachelor pr. 1/9 2018: 

”Dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter er forankret i en teknisk videnskabelig tradition. 

Dimensionen trækker derfor især på teorier og begreber inden for teknisk videnskab, samt 

videnskabsteoretiske problemstillinger knyttet hertil. Dimensionen har fokus på metoder som indgår 

i konstruktionen af teknologiske systemer og artefakter og som har betydning for disses funktion, 

materialitet og livscyklus. Dimensionen omfatter teknologiske systemer og artefakters indre 

mekanismer og processer samt de effekter disse skaber.” 

 

Vi har ved brug af TRIN-modellen valgt at dykke ned, i hvordan elbilen rent teknisk fungerer. I 

forbindelse med denne analyse, har vi valgt både at undersøge elbilen som helhed, samt elbilens indre 

mekanismer og processer, fordi forbrugerens opfattelse kan bestå både i helheden af bilen og påvirkes 

mere specifikt af enkelte teknologidele. Dette er gjort for at få den nødvendige forståelse af, hvad der 

indgår i bilen som artefakt, og hvilke effekter der har indflydelse, både positive og negative. TRIN-

modellen skal derfor være fundamentet for de tekniske elementer, som vi ønsker at simplificere til 

forbrugeren ved hjælp af den sekundære semesterbinding, Design og Konstruktion. 

 

Design og Konstruktion (D&K) 
 

D&K-binding ifølge studieordningen for humanistisk-teknologisk bachelor pr. 1/9 2018: 

”Dimensionen Design og Konstruktion er forankret i en designvidenskabelig tradition og har fokus 

på udvikling og evaluering af systemer, processer og artefakter. Dimensionen trækker derfor især på 

teorier og begreber indenfor design og arkitektur samt videnskabsteoretiske problemstillinger knyttet 
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hertil, og fokuserer på metoder og værktøjer, der har til formål at understøtte og organisere 

designprocesser. Dimensionen omfatter design af hele eller dele af systemer og artefakter og omfatter 

fx behovsanalyse, modellering, evaluering og risikoanalyse. Dimensionen omfatter endvidere 

visuelle, auditive, æstetiske og andre egenskaber ved systemer og artefakter, som virker ved at 

påvirke sansning, perception og kognitive processer hos brugere.” 

 

Projekt skal være tværfagligt ifølge studieordningen, og vi har derfor valgt at inddrage D&K i vores 

projekt. Dette er gjort, fordi vi ønsker at skabe en designløsning, der funderet i teknologisk og 

psykologisk viden om brugeren, påvirker forbrugeren til at vælge en elbil ved deres næste bilkøb.  
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Baggrund 
 
Barrierer for elbilen 
 
Når FDEL går på gaden og taler med interesserede omkring elbiler oplever presseansvarlig Martin 

Messer Thomsen, at brugere ofte spørger kritisk ind til batteriet og den begrænsede rækkevidde (Bilag 

1). Dette kan dog skabe et forsimplet perspektiv på det samlede billede af barriere for køb af elbilen. 

Der er flere aspekter af problemet med udbredelsen som forskere mener spiller en vigtig rolle for at 

opnå en endelig transition, og det er derfor vigtigt at skabe et samlet overblik over barrierene for 

elbilen. I artiklen, ”Electric vehicles revisited: a review of factors that affect adoption (Coffman et al. 

2017)”, har de udført en gennemgang og vurdering af 50 videnskabelige artikler, for at redegøre for 

de faktorer der påvirker brugeres beslutning om at købe en elbil. Ud fra erkendelsen af, at købsprisen 

er den største barriere for udbredelsen af elbiler, skriver Makena Coffman at den begrænsede 

rækkevidde er en næsten lige så stor årsag til, at folk tøver med at gå fra den konventionelle bil 

(Coffman et al. 2017). Igennem de følgende afsnit vil vi derfor skabe et overblik over relevante 

barrierer som ligger til grund for at kunne udforske range anxiety nærmere. 

 

Økonomi 
 
I flere undersøgelser har de fundet, at sammenhængen imellem prisen på en elbil og en konventionel 

bil af samme klasse, har en stor betydning for brugerens lyst til at købe elbilen. En af disse 

undersøgelser blev foretaget i USA i år 2011 i 21 forskellige storbyer. De kom frem til at prisen på 

elbilen var den største barrierer for respondenterne, da hele 55% erklærede prisen som ’ a major 

disadvantage’, hvor 30% så det som ’somewhat a disadvantage’ (Coffman et al. 2017). I en anden 

undersøgelse, hvor de lod 40 konventionelle bilister køre en elbil i en uge, svarede deltagerne at de 

ikke var villige til at betale den høje købspris, da de følte at den høje pris burde reflektere en bil med 

overlegen performance (Coffman et al 2017). De skriver dog efterfølgende i artiklen, at købsprisen 

på elbiler er hurtigt på vej ned, og at undersøgelser om denne faktor højst sandsynligt bliver 

irrelevante med tiden. Det tyder på at, de har ret i deres antagelse, da Tesla har annonceret deres 

Model 3 i en billigere udgave end før (nu fra 375000 kr.), hvilket tyder på dette ’skub’ til et prisskift 

i bilmarkedet, så elbilen bliver lettere tilgængelig for den generelle befolkning. I artiklen nævner de 

også benzinpriser som en faktor, da en elbilist betaler mindre for energi pr km, end en konventionel 

bilist gør. Det er svært at sige præcis hvor stor en besparing der er tale om, for benzinpriser varierer 

fra land til land, så mængden af penge der spares, afhænger af hvor man bor (Coffman et al, 2017). 
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Tesla har dog valgt at inkorporere denne faktor i selve købsprocessen på deres hjemmeside, som en 

ekstra gulerod for deres kunder. Mens du ser på ny bil, fortæller du blot, hvor langt du kører pr år, og 

hvad en ltr. benzin koster i dag. Så fortæller den dig, hvor meget du sparer i brændstof om året ved at 

købe en Tesla (Tesla, 2019). 

 

Ladeinfrastruktur 
 

Elbiler kan ikke ’tanke op’ på samme måde som konventionelle biler kan, da elbiler selvfølgelig skal 

bruger elektricitet, og ikke benzin eller diesel. Dette betyder, at det er særligt vigtigt at skabe en 

infrastruktur med muligheder for opladning som imødekommer elbilisters opladningsbehov 

(Coffman et al. 2017). Dette forhold, imellem antallet af elbiler og ladestandere bliver sammenlignet 

med ”hønen eller ægget” paradokset, hvor antallet af ladestandere afhænger af, hvor mange elbiler 

der kører på vejene, men samtidigt fungerer et eventuelt manglende antal af ladestandere som en 

barriere for at flere elbiler kommer ud på vejene. I artiklen refererer Coffman til en undersøgelse, 

hvor de fremviser, at 17% af de teknologi-entusiastiske respondenter så en mangel på 

ladeinfrastruktur som deres største bekymring til elbiler. Der er ikke akademiske undersøgelser i 

Danmark om brugeres holdninger til ladestandere, men FDEL lavede i 2018 en 

medlemsundersøgelse, hvor de spurgte deres medlemmer, om de var tilfredse med den offentlige 

ladeinfrastruktur i Danmark. 143 deltog i undersøgelsen og 53,1% svarede at de var ’godt tilfreds’, 

hvoraf 25,9% svarede at de var ’utilfreds’ (FDEL medlemsundersøgelse, 2018). Det tyder på, at 

danske elbilister har delte meninger, men er generelt tilfredse, hvad angår ladeinfrastrukturen i 

Danmark som det ser ud i dag. For at kunne drage en ordentlig konklusion på danskernes holdning 

til ladeinfrastruktur, og hvorvidt der er forskel på disse holdninger før og efter, man har købt en elbil, 

mangler stadig en akademisk undersøgelse af det danske marked. 

 

Brugerens karaktertræk 
 
Flere undersøgelser identificerer forskellige karaktertræk, som angiver hvorvidt en person potentielt 

vil købe en elbil. De mest generelle karaktertræk, som har en påvirkning på personer, er uddannelse, 

indtægt, antal biler samt bilmærker, miljøbevidsthed og kærlighed til teknologier (Coffman et al. 

2017). Det er dog uvist hvilke af disse karaktertræk der vægter mest i forhold til at personen faktisk 

køber en elbil. Igennem tidligere forskning har man sammenlignet elbilister og konventionelle bilister 

for at danne en socio-demografisk profil af elbilister og se, hvilke karaktertræk der virker gentagende. 
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Det forekommer, at elbilister typisk er veluddannede mænd med højere indtægt, som ofte har mere 

end én bil i deres hjem (S. Haustein & A.F. Jensen, 2018). For at undersøge dette nærmere, blev der 

i 2018 foretaget en undersøgelse i Danmark og Sverige med 673 elbilister og 1,794 konventionelle 

bilister, som sammenlignede demografiske kendetræk imellem disse to grupper bilister, hvilket viste 

samme resultater. Iblandt elbillisterne var næsten alle veluddannede mænd med høj indtægt, en 

selvstændig arbejdsstilling, og ofte mere end én bil i deres hjem (S. Haustein & A.F: Jensen, 2018). 

Som nævnt tidligere, er der kun registreret 6300 elbiler ud af 2,4 millioner biler i Danmark (Danmarks 

Statistik 2018), hvilket viser det tidlige stadie som transitionen til elbiler i Danmark stadigt befinder 

sig i. Årsagen til at mange elbilister er veluddannede og har en høj indtægt, er sandsynligvis grundet 

prisen på elbiler, hvilket gør at mange ’almindelige danskere’ køber en billigere konventionel bil i 

stedet. Højst sandsynligt ejer de fleste elbilister ifølge Thomsen også mere end én bil, fordi de har 

råd til at købe en elbil, og samtidigt have en konventionel bil stående til længere ture eller som 

generelt alternativ. 

 

Sociale normer 
 

For mange bilejere handler det om mere end blot at komme fra A til B. En bil er et statussymbol, som 

kan associeres med ord som frihed, praktisk og tidsbefriende, da den gør brugerens tur kortere og 

frigiver tid til andre aktiviteter (S. Haustein & A.F. Jensen, 2018). En undersøgelse fra Californien i 

2013 fremviste også, at respondenterne viste positiv interesse i de biler som var associeret med 

intelligens, ansvar og miljøbevidsthed (Coffman et al. 2017). Hvis samfundet har en generel negativ 

attitude, når man taler om elbiler, og kun fremhæver kritikpunkterne, at dette så yderligere kan 

påvirke andre til ikke at købe en elbil. Der er forskning som viser, at mennesker er let påvirkelige af, 

hvad andre gør, også i forhold til elbiler. En undersøgelse fra 2011 viste, at indflydelse fra venner, 

familie og kollegaer kan påvirke en persons valg om at købe en elbil (Coffman et al. 2017). Dog er 

det hovedsageligt tætte relationer, som påvirker personens valg. 

Elbiler er bedre for miljøet, hvilket efter denne argumentation også automatisk forbinder elbilen med 

dét at være miljøbevidst, men alligevel er der et flertal af konventionelle biler på vejene. Dette kan 

potentielt vise et udtryk for, at menneskers prioritering ikke nødvendigvis ligger på bilen som et 

statussymbol, men snarere som et transportmiddel, der skal få brugeren hurtigt og sikkert frem 

imellem sine destinationer. 
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Range anxiety 
 
I 2013 blev der lavet en undersøgelse om hvilke barrierer, udover finansielle, der havde en betydning 

for menneskers valg om at købe en elbil. Undersøgelsen dækkede flere storbyer i USA og fandt frem 

til, at over 70% af respondenterne kategoriserede rækkevidden som ’a major disadvantage’ eller 

’somewhat of a disadvantage’ (Coffman et al. 2017). De skriver opfølgende til dette, at undersøgelsen 

blev foretaget i urbane områder, hvoraf det generelle behov for distance ikke forventes at være lige 

så stort, som det ville ude på landet. De anser selv resultatet som at undervurdere den faktiske 

bekymring amerikanske borgere har omkring elbilens rækkevidde. Der findes ikke en ligeledes 

dybdegående undersøgelse over danskernes holdning til elbilens rækkevidde, men Martin Messer 

Thomsen udtaler, at han personligt også oplever danskerne spørge bekymret ind til rækkevidden og 

lademuligheder, som nogle af de faste spørgsmål (Bilag 1). 

 

Definition 
 
Ifølge Oxford Dictionary’s definition af range anxiety, anvender man begrebet til at beskrive den 

bekymring eller frygt for at sin elbil løber tør på sin rute fra (a) til (b). Det er et fænomen, der ofte 

bliver tiltalt, som værende en af de største barrierer for elbilen (Oxford Dictionary 2019). 

For at dykke et niveau dybere ned i range anxiety har forskerne bag artiklen, ”Understanding the 

Impact of Electric Vehicle Driving Experience on Range Anxiety”, formuleret en mere dybdegående 

beskrivelse. 

 

”… we propose that range anxiety is best conceptualized as a domain-specific form of psychological 

stress (…) range anxiety is a stressful experience of a present or anticipated range situation, whereby 

the range resources and personal resources available to effectively manage the situation (e.g., 

increase available range) are perceived to be insufficient.” (Rauh et al. 2015, s. 178). 

 

Her sammenligner de range anxiety med følelsen af stress frem for en følelse af angst eller frygt, 

hvilket gør navnet på fænomenet en smule misvisende. 

Det er ikke kun navnet som kan forvirre, da range anxiety virker til at være et meget flydende begreb, 

hvor forskere ikke er enige om, hvordan fænomenet skal forstås eller forskes. Dette vil blive uddybet 

senere i ”Akademiske perspektiver på range anxiety”. 
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Subjektive parametre 
 
Eftersom de sammenligner range anxiety med følelsen af stress, argumenterer de for, at range anxiety 

symptomer opleves på samme måde som stress symptomer. Range anxiety kan opleves på et kognitivt 

niveau, hvor du forbinder rækkevidde med noget negativt og bekymrer dig om at løbe tør for 

elektricitet, og hermed ikke når din destination. Det kan opleves på et følelsesmæssigt niveau ved en 

øget følelse af nervøsitet eller frygt. Det kan således også opleves på et adfærdsmæssigt niveau, 

hvilket inkluderer alt fra at tromme med fingrene til at tjekke diverse måleenheder bilen har til 

rådighed, eller på et fysiologisk niveau, hvilket betyder øget hjertebanken, hyper ventilering og 

lignende (Rauh et al. 2015). 

På trods af disse forskellige, men ret konkrete niveauer man kan opleve range anxiety påvirke, så 

argumenteres der for, at range anxiety opleves forskelligt hos hvert individ, da fysiske situationer kan 

opleves som anderledes psykologiske situationer for individer (Franke et al. 2011). 

Der er identificeret flere faktorer som har en påvirkning på brugerens oplevelse af range anxiety, for 

eksempel individuelle forskelle, systemfunktioner og miljø. Her indgår ting som personlighedstræk, 

brugerens tillid til elbilen, brugerens kørererfaring, muligheder for opladning, om det er nat eller dag 

og mange flere specifikke eksempler (Rauh et al. 2015). Det kan ud fra disse faktorer ses at oplevelsen 

af range anxiety afhænger af mange konkrete og subjektive parametre, hvilket gør oplevelsen 

forskelligt for hvert individ. 

 

Zeitgeist-effekten 
 
Forskning viser, at range anxiety har en negativ påvirkning på sandsynligheden for at købe en elbil 

samt skader brugerens tillid til elbilen på længere ture (Rauh et al. 2015).  Som en alternativ løsning, 

argumenterer forskere for, at følelsen af range anxiety bliver reduceret ved øget erfaring med at køre 

en elbil (Franke et al. 2011). At forbrugerne ser rækkevidden hos elbiler som et gennemgående 

problem selvom de ikke har erfaring med at kører i en elbil, er et eksempel på Zeitgeist effekten, 

hvilket betyder at rækkevidden på elbiler vil fremgå som enten neutralt eller negativt. Så længe at 

rækkevidden på elbilen er mindre end på en tilsvarende konventionel bil, vil opfattelsen ikke være en 

positiv reaktion, fordi forbrugeren skal begrænse sin maksimale rækkevidde. Ifølge 

brugerundersøgelsen, som fremgår i Applied Psychology (Franke et al, 2011), som fik 40 bilister 

uden erfaring med elbiler til at køre en elbil i seks måneder, så endte 29 ud af 36 med at tilkendegive, 

at rækkevidden var tilstrækkelig. Derudover fremgik det, at 28 ud af 36 af bilisterne spontant tog på 

længere ture end elbilens rækkevidde, og dermed var nødsaget til at lade bilen op på turen. Dermed 
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ændredes bilisternes holdning sig til elbilen fra før, til efter undersøgelsen i kraft af kendskabet til 

elbilens fordele og begrænsninger. At 29 testpersoner endte med at tilkendegive at rækkevidden var 

tilstrækkelig viser, at forståelsen af elbiler kan ændre synet på, om elbilen kan opfylde individets 

behov. 

Den manglende information omkring elbiler er ifølge Thomsen med til at skabe en misforståelse om, 

hvorvidt rækkevidde er det primære problem, eller om befolkningens frygt for elbilens rækkevidde 

ikke er tilstrækkelig funderet på fakta (Bilag 1). Dette udspringer af, at elbilen i Danmark stadig er 

en relativt ukendt teknologi i kraft af, at der i dag kun kører omkring 6300 private elbiler rundt i 

Danmark (Danmarks statistik, 2018), hvilket betyder, at det for interesserede er sværere at komme i 

kontakt med andre privatpersoner og spørge ind til deres oplevelser og erfaringer med deres elbil. 

 

Comfortable range 
 
Selvom elbilernes rækkevidde indenfor det sidste år har opnået en rækkevidde på 3-400 km, er der 

stadig en psykologisk barriere for forbrugeren i at udnytte den rækkevidde, der er til rådighed til det 

fulde potentiale bilen har. Forbrugere af elbiler kører derfor efter ‘comfortable range’ i stedet for at 

udnytte bilens egentlige rækkevidde. Resultatet af denne kørestil betyder, at mange forbrugere kun 

er villige til at udnytte ca. 80% af bilens reelle rækkevidde (Franke et al, 2011), hvilket viser resultatet 

af en psykologisk barriere som er med til at sætte en lavere begrænsning af rækkevidden for elbiler. 

Begrundelsen for at forbrugeren kun udnytter ca. 80 % er at forbrugeren ikke stoler på at bilen kan 

opnå den rækkevidde som den fortæller, og at de i tilfældet af at løbe tør vil være strandet. Ifølge 

Thomsen er dette fænomen et, der forekommer i starten af forbrugerens kendskab med elbilens 

rækkevidde. I takt med at forbrugerens erfaring vokser, vil forbrugeren turde at bruge mere af deres 

angivne rækkevidde. Forbrugerens ’comfortable range’ bliver altså forøget ved at den rækkevidde de 

vil bruge, bliver øget. Skulle det dog ske at forbrugeren kommer til at løbe tør, vil konsekvensen være 

den samme som med en konventionel bil, nemlig at bilen bliver hentet af autohjælp og kørt til 

nærmeste ladestander eller tankstation. Selvom forbrugeren kun udnytter 80% af batteriet, mener 

Martin Messer Thomsen at elbilerne vil kunne dække op til 90% af danskernes daglige behov, hvis 

de på længere ture er villige til at holde en pause på mellem 30 og 45 minutter, alt afhængigt af, hvor 

hurtigt batteriet oplader og hvor meget rækkevidde, der er behov for på den resterende del af turen 

(Bilag 1). En del af at erfaringen med elbilen vokser, og dermed får ’comfortable range’ til at stige, 

er at tilliden til elbilen vokser løbende i takt med, at forbrugeren får en bedre forståelse af de tekniske 

elementer ved elbilen. 
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Akademiske perspektiver 
 

Der er mange forskere, der identificerer range anxiety som et psykologisk fænomen, der udtrykker 

stress, men der er også dannet andre perspektiver til, hvad range anxiety kunne være et udtryk for. 

Det primære akademiske perspektiv til range anxiety bunder i det psykologiske, hvor man oplever 

stress grundet manglende personlige ressourcer, men det kan også stamme fra en reel teknologisk 

årsag. En elbil har generelt mindre rækkevidde end en konventionel bil, så følelsen af range anxiety 

kan potentielt opstå, hvis brugeren kører meget langt til hverdag, og elbilen derfor ikke møder 

brugerens distancebehov (Noel et al. 2019). Dette er dog et sjældent tilfælde. Ifølge eksisterende 

“travel surveys” og udtalelser af elbil eksperter, vil en nutidig elbil sagtens kunne dække de fleste 

bilisters distance behov (Franke et al. 2011). Dette er også underbygget af vores interview med 

Thomsen, som udtaler, at det samme gør sig gældende i Danmark (Bilag 1).  

 

Artiklen ”Fear and loathing of electric vehicles: The reactionary rhetoric of range anxiety” (Noel et 

al. 2019) har et tredje perspektiv til range anxiety, som tager udgangspunkt i Hirschman’s ”Rhetoric 

of Reaction (1991)”. Denne artikel fortolker fænomenet som et udtryk for konservative aktører, der 

ofte modarbejder nye teknologier eller sociale forandringer gennem et retorisk fokus på jeopardy, 

perversity eller futility. Man benytter disse tre emners argumenter imod nye innovationer ved at sige, 

at innovationen kun vil forstærke problemet, det skal løse. Argumentationen er, at innovationen vil 

skabe problemer indenfor et andet område, eller det vil ikke ændre noget og derfor er meningsløst 

(Noel et al. 2019). Ud fra dette perspektiv kalder man også fænomenet for rhetorical range anxiety. 

Det er et mere nuanceret perspektiv, da det ikke blot forsøger at forklare, hvad range anxiety er, men 

også hvordan brugere argumentere for det. 

Det er et interessant perspektiv, som gør sig bevidst om at menneskers retorik kan afklare, hvordan 

vi kommunikerer med hinanden samt belyse fundamentale mønstre i vores måde at argumentere på 

(Noel et al. 2019).  

 

I deres undersøgelse af rhetorical range anxiety lavede de semi-struktureret ekspertinterviews med 

257 respondenter fra henholdsvis Norge, Sverige, Island, Finland og Danmark, hvoraf 53 af 

respondenterne var danske. Alle respondenter blev spurgt ind til deres årsager for en manglende 

interesse i at købe en elbil, hvoraf 25% svarede den begrænsede rækkevidde, hvilket illustrerer 

relevansen af at undersøge denne barriere. En graf over dette ses på næste side (figur 1). 
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Det interessante er, at de samme respondenter udfyldte et skema over deres daglige køreture, som 

viste at over 94% kørte 80km eller under til dagligt, hvilket langt de fleste elbiler sagtens kan køre. 

Disse resultater gør, at forskerne bag undersøgelsen selv mener, at årsagen for respondenternes kritik 

af elbilen sandsynligvis ikke bunder i rækkevidden og er en ’undskyldning’ for bagvedliggende 

holdninger (Noel et al, 2019). Det er højst sandsynligt på baggrund af lignende resultater, at forskere 

hyppigere anerkender range anxiety som værende et psykologisk fænomen, frem for andre 

definitioner. Dette kan dog være et potentielt problem, da årsagerne til range anxiety består af mange 

subjektive parametre, og en bruger kan potentielt have så stort et dagligt distancebehov, at brugerens 

range anxiety reelt skyldes af de teknologiske årsager. Igen, det er sjældent at brugere har så krævende 

distancebehov, men i sådan et tilfælde, ville det kunne have en indflydelse på forskningen omkring 

range anxiety at udelukke disse andre potentielle årsager. De konkluderer deres artikel med, at 

respondenterne viste tendenser til, at deres range anxiety skyldtes en blanding af teknologiske, 

psykologiske og retoriske årsager, hvilket understreger de subjektive parametre i spil. Ifølge deres 

hypotese, at personer bruger range anxiety som en undskyldning for bagvedliggende holdninger, ville 

den bedste løsning for at udbrede elbiler være at implementere lignende afgiftsmæssig frihed som de 

har i Norge, da man essentielt går udenom debatten om rækkevidde ved at give ”gulerødder” såsom 

fri parkering til elbilister (Noel et al, 2019).  

 

Ud fra disse perspektiver kan man se, at forskere er delvist uenige i hvordan range anxiety skal forstås 

og de har ligeså svært ved at give en enkel definition af fænomenet. Til vores projekt har vi valgt at 

følge definitionen af range anxiety som et psykologisk fænomen der minder om stress, da flere 

videnskabelige artikler følger denne definition frem for andre, og dermed giver den større 

videnskabelig validitet. 
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Metode 
 

Vi arbejder med en kompleks problemstilling omkring, hvilke psykologiske og teknologiske barrierer 

der er på spil, når det gælder køb af en elbil. Tidligt i processen stod det klart, at det var vanskeligt at 

motivere en konkret afgrænsning og metode med hvilken, vi ville forsøge at gribe det psykologiske 

og teknologiske aspekt an. Vi er i starten gået både teoretisk og metodisk eksperimenterende til værks, 

da vi har oplevet, at vores emne i virkeligheden er svært at finde helt aktuelle kilder på. For at få det 

mest reelle og aktuelle virkelighedsbillede, bliver vi nødt til som udgangspunkt at stå med et ben i 

hver lejr; den teoretisk-psykologiske og den elbil-tekniske. Derudover udvikler vores emne sig som 

sagt for hver dag der går, så vi har som tredje ben i værktøjskassen været nødt til at finde en dynamisk 

kilde, som hele tiden holder sig opdateret på både psykologiske og tekniske detaljer.  

Herunder vil vi indledende introducere Logical Framework Approach, som var det første skridt på 

vejen mod at få struktureret og afgrænset problemstillingen. Denne metode har givet os overblik og 

var nødvendig for, at vi kunne afgrænse og strukturere vores arbejde, hvilket uddybes i afsnittet 

herunder og i bilag 2, hvor en forklaring af, hvordan et såkaldt ”problemtræ” havde en central rolle i 

det indledende arbejde med projektet. 

Dernæst vil vi i dette metodeafsnit introducere TRIN-modellen, som er et redskab til analyse af en 

teknologi, og konkret danner grundlag for et overblik af elbilens tekniske barrierer. Til sidst følger 

en introduktion til vores samarbejde med Forening for Danske Elbilister (FDEL), hvilket involverer 

et interviewmetodisk afsnit, som skal kaste lys over, hvordan vi har valgt at arbejde med, at 

transitionen fra konventionelle biler til elbiler udvikler sig fra dag til dag. 

 

Logical Framework Approach (LFA) 
 

Dette afsnit er baseret på NORAD’s håndbog for brug af LFA (NORAD 1990), introduceret ved 

kursusgang 1 i Design og Konstruktion 2, af Martin Visby Buchard. 

LFA bruges til målorienteret projekt-planlægning. Denne metode er udviklet af Norwegian Agency 

for Developement Cooperation (NORAD) og bruges specifikt til projektledelse indenfor 

planlægning, udførelse og evaluering af projekter som handler om, hvordan et givent projekt bliver 

struktureret. LFA er bygget op af syv trin som har til formål at danne rammerne om, hvad målet med 

projektet er samt, hvordan målet nås (NORAD, 1990).  
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Metoden har især været relevant for os, fordi hele problemstillingen omkring klima som tidligere 

nævnt kan være stor, kompleks og uoverskuelig. Det handlede for os om at finde ud af, hvor vores 

arbejde potentielt kunne have størst mulig positiv effekt på transitionen til elbiler, hvilket krævede en 

konkret afgrænsning af emnet, som LFA som værktøj kan fascilitere. 

De følgende syv trin er opdelt i problemanalysefasen og projektdesignfasen. 

 

Problemanalysefasen 

1. Deltager analyse 

I deltageranalysen, og hele aspektet i at samle data omkring, hvem der er involveret hvordan, 

skabes der et overblik over de involverede parter i problemstillingen, som der kan arbejdes 

med mere eller mindre konkret. Skal man følge denne metode til dørs, der kan her udarbejdes 

en konkret matrixstruktur, hvor man kategorisere de involverede parter og oplister deres 

individuelle interesse, forventninger og baggrund for deltagelse i projektet. 

2. Problem analyse 

I forbindelse med analysen af problemet, benyttes problemtræet som metode til at overskue 

problemstillingen (Bilag 2). Det giver et godt billede af, hvoraf problemet egentlig opstår, 

hvordan rækkefølgen af konsekvenserne forelægger og dermed også, hvad problemet er, og 

hvordan det evt. kan løses. Problemtræet kan indeholde påstande, som umiddelbart ikke er 

underbyggede af konkrete kilder. Det har den forklaring, at træet er baseret på ”common 

sense”, for aktuelt at få en overblik tidligt i processen, for efterfølgende at underbygge hver 

eneste påstand med empiriske undersøgelser. 

3. Målsætnings analyse 

Efter overblikket over problemet, udarbejdet gennem et problemtræ, kan dette vendes til et 

løsningstræ gennem omformulering af de enkelte elementer (Bilag 2). 

F.eks. bliver sætningen ”CO2-udledningen er for stor fra den private bilsektor i Danmark” 

ideelt til ”Den private danske bilsektor er CO2-neutral”. Det skal understreges at denne 

specifikke påstand ikke har udgangspunkt i dette projekts empiri eller indhold, men er et 

vilkårligt eksempel, kun til forklaring af princippet med målsætningsanalysen.  

4. Strategi analyse 

Dette punkt har til formål at afgrænse problemstillingen, hvilket motiverer fokus i opgaven 

og en rød tråd i forhold til problemanalysen og designudarbejdelsen. Man vurderer konkret 

under dette punkt, hvilke dele af problemtræet der er relevante at arbejde videre med, og 



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

 20 af 45 

vurdere hvor realistiske disse problemstillinger er at kunne omfavne i projektet. Det er 

selvfølgelig ikke realistisk at kunne lægge hele kursen for projektet i begyndelsen af 

processen, hvorfor dette punkt løbende revurderes. 

Projektdesignfasen 

5. Projekt elementer 

Her trækkes den valgte problemstrategi fra problemtræet ind i en matrixstruktur opdelt efter 

opskriften i de (NORAD, 1990) 5 kategorier, som definerer de primære projektelementer: 

langsigtet mål, formål, output, aktiviteter og input. Disse punkter er spredt over opgaven i 

relevante afsnit, og har ikke et konkret afsnit i vores projekt. 

Vi vurderer dette punkt som værende målrettet metodisk mere mod projektarbejde på 

virksomhedsplan, da f.eks. punktet ”input” dækker over udgifter, ressourcer og konkret 

budget over udarbejdelsen af projektet som helhed. Derfor har vi valgt at lade projektets 

hovedelementer følge de taksonomiske niveauer for en klassisk opbygning.  

6. Antagelser 

De forskellige elementer, vi ikke er herrer over, men som har direkte indvirkning på projektet, 

listes her op, primært for at skabe så få overraskelser i processen som muligt. Det kan både 

være pointer og informationer trukket direkte fra problem/løsningstræet og matrixen nævnt 

ovenfor. Det handler i dette punkt om at få sorteret irrelevante antagelser fra de realistiske. 

Det har vi løbende gjort gennem samtaler med vejleder på projektet, undervisere i forbindelse 

med kursusgange samt generel baggrundsviden. Projektets empiri og argumentation 

underbygger løbende den afgrænsning vi endte med at vælge.  

7. Indikationer 

Dette afsnit tager konkret plads i anden søjle i matrixopstillingen. Her skrives de indikationer 

enten fra konkrete målinger eller udtalelser, som direkte eller indirekte leder til de antagelser 

der er gjort i punktet ovenfor. På den måde kan vi få overblik over, hvad der konkret ligger til 

grund for antagelserne i projektet. 

Det er vigtigt at understrege, at punkt 5, 6 og 7 generelt, i de tidlige stadier af projektet, skal 

bruges til at få et så konkret overblik som muligt over, hvilke veje projektet kan dreje sig 

undervejs. Det har ikke for os været relevant at sætte projektet så ”firkantet” op, da vi har 

ladet vores empiri styre projektets form. 
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Igennem kursusforløbet Design og Konstruktion II lærte vi at det kan give god mening at starte med 

trin 2 og 3, og så derefter trin 1 og 4. Dette gjorde vi for først at finde ud af, hvad det givne problem 

er samt, hvad der kan gøres ved det.  

Problemtræet jf. LFA-metoden er udarbejdet med vore semesterbindinger i tankerne tidligt i 

problemfasen. Derfor stod det hurtigt herefter klart, at vi skulle bruge baggrundsviden omkring, hvad 

der foregår rent psykologisk, når en person vælger en elbil fra eller til, samt et overblik over, hvad 

elbilen egentlig kan rent teknisk, og hvilke reelle barrierer det indebærer.   

 

TRIN-modellen 
 

Indledende skal det understreges, at TRIN-modellen ikke skal forstås som en akademisk metode 

sidestillet med andre empiriske og analytiske metoder (Bilag 3). TRIN-modellen bruges til at 

undersøge en eksisterende teknologi, for at opnå en forståelse for bl.a. dens indre mekanismer. 

Undersøgelsen af elbilens indre mekanismer, som TRIN-modellen (Jørgensen, 2018) kan udfolde, 

ser vi som en nødvendig del i at kortlægge elbilens forudsætninger for at møde forbrugerens 

eksisterende forventninger til en privatbil. TRIN-modellen kommer i sin fulde længde gennem 6 trin 

bl.a. omkring alt teknisk i elbilen.  

 
- 1.    Teknologiers indre mekanismer og processer. 

Overblik over, hvad der foregår indeni teknologien, og hvordan den virker som helhed. Dette 

afsnit er relevant, fordi viden om en teknologis indre mekanismer og processer er afgørende 

for at afgøre vores forståelse for teknologiens grundprincipper, før vi dykker ned i de 

kommende punkter, som bliver langt mere teknisk specifikke.  

2.    Teknologiske artefakter. 

Under dette punkt dykkes der mere detaljeret ned i teknologiens enkeltdele. Det gøres, for at 

skabe en detaljeret forståelse for de mest relevante enkeltdele af teknologien, set i forhold til 

det fokus man analyserer teknologien med.  

3.    Teknologiers utilsigtede effekter. 

Dette ”trin” giver mulighed for at se på, hvordan teknologien kan medføre uventede 

konsekvenser, både i selve teknologien og i brugen af denne, men der kan også lægges et mere 

samfundsmæssigt holistisk billede over tolkningen af dette analysepunkt. Intentionen bag 

punktet er at fokusere primært på de negative utilsigtede effekter (Jørgensen, 2018), men i 

dette projekt bruger vi også dette punkt til at beskrive de positive.  
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4.    Teknologiske systemer. 

Der kan argumenteres for teknologiske systemer som værende eksempelvis en elbil som 

teknologisk system, bestående af en masse teknologiske artefakter der fungerer i et netværk 

af systemer. Dog kan teknologiske systemer også være det system, som elbilen indgår i.  

5.    Modeller af teknologier. 

Pointen med dette punkt er, på baggrund af konkrete data, at kunne opsætte 

”beregningsorienterede modeller af teknologi” (Jørgensen, 2018 s 47). Det skal ifølge Niels 

Jørgensen i ”Teknologiers indre mekanismer og processer, eksemplificeret ved digital 

signatur.” forstås som modeller som et redskab til at udvikle en designløsning. Vi har dog 

ikke haft brug for dette punkt til vores analyse, derfor er punktet udeladt. 

6.    Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier. 

Dette afsnit er tæt knyttet til formålet med projektet. Der kan også ved dette punkt tolkes 

forskelligt på den kontekst, drivkræfter og barrierer skal ses i. Vi vælger i dette projekt at lade 

TRIN-modellen gå fra at fungere som et redskab til analyse, til nu at facilitere en diskussion 

af pointer, både internt fra TRIN-modellens egne analyseresultater men også eksterne pointer, 

som trækkes ind udenom TRIN-modellen.  

 

Interview 
 

Med LFA og TRIN-modellen i brug, skal vi imidlertid bruge værktøjer til at kunne skabe den tredje 

og mest aktuelle vinkel i vores projekt, som er nødvendig for at opretholde det mest realistiske billede 

af vores problemstilling i dag, nemlig kontakten til FDEL. I den forbindelse har vi helt konkret haft 

en række interviews på både video og lyd, som vi har transskriberet og arbejdet med på forskellig vis. 

For at få mest muligt ud af vores ekspertinterviews, har vi valgt at bruge Kvale Brinkmanns 

semistrukturerede interviewtilgang. Dette har vi gjort for at kunne stille fordybende spørgsmål til de 

svar vi har fået igennem vores spørgsmål, samt skabe en mere præcis forståelse af hvilke pointer der 

kommer frem. Ved at bruge den semi-strukturende interviewform tillader man, også at den 

interviewede er med til at forme interviewet mod emner, som den interviewede finder relevant. I 

ekspertinterview er det en fordel at anvende semi-struktureret interview, fordi det lader eksperten 

vinkle samtalen ind på emner som kan gøre, at interviewet bliver anderledes og mere relevant 

empirisk, end det ellers ville have været. Samtidigt kan man som interviewer holde den interviewede 

på rette spor, så der ikke opstår store sidespring fra interviewguiden (Kvale og Brinkmann, 2015). 
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Samarbejde med Foreningen for Danske Elbilister (FDEL) 
 

Efter introduktionen til LFA stod det klart, at vi skulle have kontakt til en repræsentativ kilde for både 

brugerperspektivet og ekspertperspektivet. Derfor valgte vi at kontakte Martin Messer Thomsen, 

tidligere formand og nuværende pressetalsmand for Foreningen for Danske Elbilister (FDEL), da de 

deler vores målsætning om at udbrede information om elbiler, for at accelerere transitionen.   

FDEL er en forbrugerforening med 750 medlemmer. Foreningen bliver ikke støttet af nogle 

bilproducenter og er derfor neutrale i forhold til rådgivning af bilkøb. Dette betyder at foreningen 

ikke tjener penge på at råde folk til at købe en specifik bil eller hos en specifik producent, og har 

derfor umiddelbart ingen præferencer med hensyn til hvilken elbil den interesserede ender med at 

købe (Om FDEL, 2019).  

 
Eftersom FDEL er en interesseorganisation som beskæftiger sig med elbiler, var vi klar over at de 

ville havde en masse inputs til relevante samtaleemner, derfor besluttede vi os for på forhånd at holde 

vores spørgsmål så simple og åbne som muligt for at lade eksperten fortælle om de problematikker 

som han oplever. Vi havde før interviewet valgt hvad vi gerne ville snakke og hører om, og førte 

samtalen den vej uden at begrænse eksperten i at kunne komme med problematikker som vi ikke 

havde overvejet. Til interviewet havde vi forberedt en interviewguide med spørgsmål og emner som 

vi på forhånd havde udvalgt til at være det relevante for dette projekt. Derfor forsøgte vi at holde 

vores ekspert fra at udelukkende at snakke om politik eftersom det er meget væsentligt del af 

problematikken omkring køb af elbiler, og derimod fortælle om de barrierer og forståelsen af elbilen.  
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Teknisk analyse af Tesla Model 3 
 

Følgende afsnit begrebsafklarer grundlæggende, hvad man skal kende til få at begå sig i den følgende 

analyse og de dertilhørende bilag.  

 

Elbil = BEV = Battery Electric Vehicle 

Dette er benævnelsen for et køretøj, der alene benytter et batteri og elmotor som drivline. 

Konventionel bil = ICE = Internal Combustion Engine  

Den konventionelle bil har alene en forbrændingsmotor, som er drevet af benzin eller diesel.  

Hybridbilen = HEV = Hybrid Electric Vehicle 

Biltypen, som bade har en forbrændingsmotor og en elmotor med et batteri som energikilde.  

 
Oversigt over forskellige former for drivliner i privatbiler. Kilde: Wilberforce et al, 2017 

 

Emmisionsfri kørsel 

At køre et køretøj fra A til B uden at have udledt nogen former for drivhusgasser (CO2, NOx osv.). 

Regenerativ bremsning 

Muligheden for at slippe speederen i en elbil, hvorefter elmotoren ”motorbremser” bilen og dermed 

fører strøm tilbage til batterierne.  

Åbent differentiale 

Det åbne differentiale overfører mekanisk kraft fra motoren ud til hjulene. Det er det åbne 

differentiale der sikrer, at det ene hjul kan køre hurtigere end det andet i sving, da det inderste hjul i 

det tilfælde vil have kortere distance at tilbagelægge end det yderste. Deraf forskellig 

rotationshastighed og dermed behovet for det åbne differentiale. 
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Grafik, som viser princippet for et åbent differentiale. Kilde LearnEngineering, 2017. 

WLTP-normen = Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure.  

En standard dikteret af EU til måling af brændstofforbrug for lette køretøjer under forskellige 

køreforhold og belastning. Den forhenværende norm hed NEDC-normen. Den blev kort fortalt dømt 

urealistisk, da biler i realiteten aldrig rigtig kunne køre så langt på literen, som det var oplyst. Derfor 

trådte den nye WLTP-norm i dens sted d. 1. september 2018. (Arent, 2018). Essentielt betyder den 

nye norm, at biler generelt bliver vurderet mere nuanceret, og det endelige forbrugstal (Kilomenter 

per liter brændstof (km/ltr) eller Watt timer per kilometer (Wh/km)) bliver lavere og tættere på det 

reelle forbrug som føreren oplever i sin dagligdag. 

Ifølge FDM og artiklen om WLTP-normen skrevet af Torben Arent, resulterer det konkret i følgende 

stramninger. 

 

Fra NEDC til WLTP 
 

* Maks-farten er højere (fra 120 til 131 km/t.) 

* Gennemsnitsfarten er højere (fra 34 til 46,5 km/t.) 

* Kraftigere accelerationer 

* Længere varighed (fra 20 til 30 minutter) 
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* Større bredde i kørselsmønster 

* Mindre tomgangstid (fra 25 pct. til 13 pct.) 

* Mere realistisk udetemperatur (fra 20-30 grader til 23 grader. Forbruget ved de 

23 grader omregnes efterfølgende til 14 grader.  

Opsætning af ændringer fra NEDC-normen til WLTP-normen. Kilde: FDM, artikel af Torben Arent. 

 

1 - Elbilens indre mekanismer og processer 
  

Beskrivelsen og analysen som følger har til formål at kaste lys over, hvad der får en elbil til at fungere 

på et detaljeret dog brugervenligt niveau, som er relevant i sammenhæng med, hvordan elbilen kan 

overtage rollen fra den konventionelle bil. Analysen anvendes som grundlæggende viden, når vi 

arbejder på en løsning, der kan fremme udbredelsen af elbiler. Vi bevæger os generelt omkring temaet 

”rækkevidde”, og undersøger alt, der påvirker denne rækkevidde i bilen. Vi har i analysen taget 

udgangspunkt i Tesla Model 3, da denne elbil er teknologisk mest repræsentativ for, hvor langt 

udviklingen indenfor elbiler er kommet (Bilag 4). I de kommende afsnit vil vi introducere de vigtigste 

punkter, som påvirker rækkevidden for en elbil. De vil gennem denne analyse blive uddybet funderet 

i interview med Thomsen og information fra artikler suppleret af viden fra førstehåndskilder som 

konkret åbner f.eks. batteripakken til Model S op, og gennemgår indholdet.  
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Teslas Model S, grafisk overblik over bilens enkeltdele. Kilde: Tesla Danmark 

 

Elbiler omdanner essentielt strøm til bevægelse. Strømmen i bilen bliver opbevaret i batteripakken 

som ligger fladt i bunden af bilen, som set nederst på billedet ovenfor. Batteriet er genopladeligt, og 

skal oplades af en ekstern energikilde, modsat hybridapplikationer, hvor en forbrændingsmotor kan 

være en del af systemet, kun som generator med formålet at lade batterierne på farten (Wilberforce 

et al, 2017). En motor og en tank både fylder og vejer, og underminerer i sidste ende det egentlige 

formål med udviklingen og transitionen fra brændstof til el, nemlig at køre 100% emissionsfrit. 

Ydermere kan elbilen føre strøm tilbage til batterierne vha. regenerativ bremsning, hvilket er uddybet 

under afsnit 3 ”Teknologiens utilsigtede effekter”. 

Det, at benytte strøm som kan transformeres direkte til roterende bevægelse via en transformer og en 

induktionsmotor, gør udnyttelse af den mængde energi, som du tanker på bilen meget højere end ved 

en konventionel bil, hvilket en analyse af elbilens artefakter herunder vil kaste lys over. 
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2 - Elbilens artefakter  
 

Opladning af batteriet 

Bilens indbyggede 11 kW opladeenhed kan oplade med 1 (32 Ampere) eller 3 (16 Ampere) faser. 

Hvis bilen skal oplades hurtigere end dette, foregår det automatisk udenom den indbyggede lader, 

hvilket er tilfældet på Teslas superchargere (120kW), som kan oplade bilens batteri til omkring 80% 

på ca. 30 min afhængigt af, hvilken størrelse batteripakke Teslaen har installeret (Wilberforce, 2017). 

Opladning af bilens batteri sker enten via hjemmeopladning på eget strømnet, via en 

hjemmesladestander installeret specifikt til Teslaen, via en af Teslas high-performance ladestandere 

kaldet ”Superchargere” eller på øvrige ladestandere man kan finde rundt omkring. (Se mere om 

Superchargere under afsnit 4 ”Teknologiske systemer”) 

 

”Det er bedre at undgå at aflade et lithium-ion-batteri fuldstændigt, for det forkorter 

batteriets levetid. Det er heller ikke en god ide at oplade batteriet fuldstændigt – det bedste 

er at holde batteriet omkring 30-80 procent opladet. Så forlænger man batteriets levetid,” 

siger Maciej Swierczynski. i et interview med Videnskab.dk om forskellige typer batteriers 

levetid, og hvordan brugen af batteriet påvirker denne (Brix, 2018). 

 

Dette har Tesla udviklet et software til at kontrollere. Brugeren modtager advarsler, når 

batteriniveauet er ved at være lav. Ved meget lavt batteriniveau begrænses køreegenskaberne, så bilen 

kan ”kravle” til en oplader med 30 km/t. Når bilen står til opladning, har Teslaens 

batteristyringssoftware mulighed for automatisk at begrænse spændingen til f.eks. 90 %, så man netop 

ikke slider unødigt på batterierne (Bilag 4). Hvis man en enkelt gang skal bruge bilens fulde 

rækkevidde, kan man med et ”swipe” trække opladningsgrænsen helt op til 100%. 
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Batteriet 

Teslaen leveres med en batterikapacitet på mellem 50 og 100 kWh, afhængigt af hvilken model og 

variant der er tale om. Lithium-ionbatteripakken i Tesla Model 3 Long Range Dual Motors, som vi 

har benyttet til denne analyse, består af 4416 individuelle cylinderformede celler fra Panasonic 

(Colestock, 2019), hvilket i tråd med WLTP-normen giver bilen en rækkevidde på 560 km (Tesla 

Motors, 2019).  

Ovenfor: Illustration af, hvordan kølerør er 

flettet ind mellem battericellerne set oppefra. 

Kilde: Patent på Tesla Batteri, 2014. 

Til venstre: Grafik, som viser opbygningen af 

Teslas batteripakke.  

Kilde: LearnEngineering, 2017. 

Køling og sikkerhed 

De individuelle celler er arrangeret i rækker, og systematisk indkapslet i et kølesystem, som sørger 

for, at de altid har den optimale temperatur. Samtidigt sikrer kølesystemet at skulle der opstå et 

problem i en celle, så spreder problemet sig ikke til resten af batteripakken, så batteripakken stadigt 

er funktionel og cellen kan udskiftes. Batteripakken er forseglet, så den er vandtæt og den patenterede 

måde denne batteripakke er opbygget på sikrer en strukturel rigid undervogn (United States Patent, 

2014). 
 

Vægt 

Batteriet er dog både tungt og dyrt. Batteripakken på 100 kWh vejer inklusive kølesystem og struktur 

(indpakning) 830 kg, hvoraf cellerne i sig selv udgør 65% af vægten (Wilberforce, 2017). Denne vægt 

er placeret i bunden af bilen under gulvet, fordelt ud på hele bilens flade, og fungerer samtidigt som 

strukturel stabilisering i bilens konstruktion. Resultatet af dette er soliditet og et lavt tyngdepunkt 

(LearnEngineering, 2017). 

 

Jævnstrømmen fra batteriet skal for at kunne bruges i induktionsmotoren omformes til vekselstrøm, 

som kan varieres i frekvens og rækkefølge alt efter, hvor hurtigt man ønsker at køre – enten forlæns 
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eller baglæns. Transformeren fungerer derved samtidigt som styreenhed, styret af speederen i 

kabinen. Trykker brugeren på speederen forhøjes frekvensen på strøminputtet gennem styreenheden, 

og induktionsmotoren kører hurtigere. (LearnEngineering, 2017) 

 
Grafik, som viser Teslas induktionsmotor og den 3 fasede strømindgang. Kilde LearnEngineering, 2017. 

 

Induktionsmotoren fungerer essentielt ved hjælp af elektromagnetisme. Når transformeren sender 

strøm ind i motoren på skiftevis 1. 2. og 3. fase (3-faset vekselstrøm) ”skubber” strømmen det nu 

roterende magnetfelt i midten af motoren rundt. Dette kan reguleres i begge retninger og fra 0 – 18000 

rotationer pr. minut med en effekt på næsten 100 % ved alle hastigheder. Dette giver en enorm 

mængde moment, og eliminerer behovet for en gearkasse. Derfor sidder motoren direkte sammen 

med bagakslen i en 9-1 udveksling, på et normalt åbent differentiale. Grunden til udvekslingen er 

monteret mellem motoren og drivakslen er kort sagt, at bilen får mere moment af, at motoren skal 

rotere 9 gange for at hjulene på bilen kører 1 omgang. Det meget begrænsede antal komponenter, og 

at elektriciteten kan bruges til at skabe den roterende bevægelse gør, at 85-90% af den energi, der 

bliver fyldt på bilen i form af strøm, ender i vejen som fremdrift (Wilberforce et al, 2017). 
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Det åbne differentiale gør, at det ene hjul kan køre hurtigere end det andet, hvilket er ganske normalt 

i alle biler. Problemet kan være, at ved nedsat vejgreb på det ene hjul, sender bilen alt kraft til det hjul 

der ikke har vejgreb, så det andet hjul bare står stille. Dette problem kan løses mekanisk i 

konventionelle biler, ved at låse differentialet, men det er dyrt og kompliceret rent mekanisk. Teslas 

åbne differentiale er valgt, da elmotoren ved nedsat vejgreb på det ene hjul via sensorer kan reagere 

hurtigt og effektivt, ved automatisk at reducere eller at helt lukke af for strømmen i et splitsekund, så 

dækkene får tid til at finde vejgreb. Dette er en speciel form for elektronisk stabiliseringsprogram, 

som muliggøres af el-platformen.  

 

3 - Teknologiens utilsigtede effekter 
 

Følgende afsnit er blandt andre kilder, baseret på interviewet med Thomsen under feltarbejde d. 8/5, 

hvor vi testede og analyserede Tesla Model 3 Long Range Dual Motors. 

- Lavt tyngdepunkt 

Batteriets placering forbedrer bilens strukturelle integritet, og ligger derfor helt i top 

sikkerhedsmæssigt. Derudover sikrer den tomme rum foran i bilen, hvor motoren ligger i en 

konventionel bil, at der er en overdådig kompressionszone i tilfælde af uheld (Tesla Motors, 

2019). 

- Regenerativ bremsning 

Bilen kan langt hen ad vejen køres med én pedal. Det kan den, grundet dens evne til at gøre, 

hvad vi fra de konventionelle bilers verden kender som motorbremsning. Det gør man generelt 

for at spare diesel og mindske slid på bremser.  

Ved elbiler har denne funktion langt større brugbarhed end ved konventionelle biler, da det 

store momentet i motoren både resulterer i kraftig acceleration, men også deceleration. Man 

kan sige at motoren opleves som at have ”godt fat i” bilen. Det vil sige, at når man slipper 

speederen, ændres funktionen for induktionsmotoren, og i stedet for at agere som motor, så 

begynder den at omdanner den kinetiske energi til vekselstrøm, som den sender tilbage 

gennem omformeren og lagrer som jævnstrøm i bilens batteripakke, fungerende nøjagtig som 

en generator.  

- Vindstøj i kabinen 

Grundet bilens manglende motorlyd, er vindstøjen over 100 km/t i Tesla Model 3 meget 

markant (Bilag 4). Det er på trods af Teslaens lave vindmodstand, og er ifølge både Martin 
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og interviewers opfattelse en gene, man lægger mærke til, men bliver nødt til at affinde sig 

med.  

 

4 - Teknologiske systemer 
 

For at købe en konventionel bil skal du vide, hvor du kan tanke, og hvordan du gør. Denne viden er 

så implementeret i den nuværende bilkultur, at det aldrig bliver omtalt. Det er for elbiler dog en anden 

historie. For at kunne diskutere elbiler i forhold til konventionelle biler med hensyn til 

brændstof/strøm til kørsel, så er det nødvendigt at se på det nuværende netværk af ladestandere og 

effekten ved opladning på disse.  

Når man ser på systemet, som elbilen indgår i, er der forskel på, hvilket mærke man tager fat på, da 

elbiler fra andre mærker på nuværende tidspunkt ikke kan benytte Teslas superchargere (Bilag 4). 

Der skal her tages forbehold for, at dette netværk er set kun ud fra en del af markedet. Nissan Leaf lå 

i 2018 på en førsteplads som årets mest solgt elbil, men pr d. 11/4 2019 kom Teslas Model 3 Standard 

Range Plus med en rækkevidde på 415 km og en pris på 375.000 kr. på markedet (Tesla Danmark, 

2019). Dette forventer tidligere formand for Foreningen for Danske El-bilister (Bilag 4) Thomsen vil 

komme til at sende Model 3 til tops i antal solgte enheder i 2019. Derfor vælger vi at fokusere på 

Teslas netværk af ladere (Se illustration på næste side). 

 
Teslas egen oversigt over Superchargere (Rød. Effekt: 120kW), kommende supercharger (Grå. Effekt: 120kW) og 

standard offentligt tilgængelige opladere (Sort. Effekt: 4 – 22 kW) Kilde: Tesla Danmark 



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

 33 af 45 

 

 
Skærmbillede fra Teslas hjemmeside, hvor bilens ruteberegningssoftware Trip Planner, baseret på Googles kort, 

er tilgængeligt. Kilde: Tesla Danmark 

 

I vores feltarbejde som passagerer med Thomsen bag rattet i Teslas Model 3 ”Dual Motors” 

interviewede vi undervejs i forhold til elbilen som teknologisk system, og hvordan brugerfladen som 

ligger imellem føreren og elbilen er skruet sammen.  

Billedet illustrerer, hvordan Tesla har valgt at sætte bilens navigationssystem sammen med 

opladningsmuligheder og planlægning. Udover at ruten viser vejen til din destination holder 

softwaren også styr på dit strømforbrug, og beregner hvor du skal oplade samt hvor lang tid det 

kommer til at tage. Undervejs på turen opdaterer systemet løbende, men planlægger en substantiel 

margin, så næste ladestander kan nås uden problemer. Bilen overvågen og gemmer hele tiden det 

reelle strømforbrug, og bruger det på baggrund af førerens individuelle kørestil til at fremskrive 

batteristanden (Bilag 4).  

Navigationssystemet Trip Planner er uddybet i vedlagt filmisk bilag (Bilag 4). 
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Diskussion 
 
Vores analyse er baseret på en Tesla Model 3, da den som tidligere nævnt, er repræsentativ for, hvor 

langt den tekniske udvikling er med hensyn til elbilers design samt deres indre teknologier og 

artefakter. Med dette udgangspunkt i en elbil med et fascinerende design, en rækkevidde på 415 km 

samt en pris, som med sine 375000 kr. (Tesla Motors, 2019) kommer indenfor middelklassens 

rækkevidde, kan man godt fristes til at konkludere, at elbilers performance er nået en vis standard til 

at markere enden på range anxiety. Dette vil dog underminere det antal mennesker, der stadig 

identificere range anxiety som en barriere og simplificere den brede problemstilling der ligger bag. 

For at vores analyse skulle kunne konkludere, at range anxiety ikke er en barriere som bunder i 

teknologiske årsager, ville en analyse ud fra en større variation af elbiler være nødvendigt. 

Litteraturen tyder generelt også på, at range anxiety er et ret komplekst fænomen, som man ikke 

umiddelbart kan behandle, eller endda afkræfte, på baggrund af en undersøgelse som denne. 

 

Range anxiety 
 
Der er flere forskere som forsøger at undersøge og forstå range anxiety fænomenet, men er kommet 

frem til forskellige fortolkninger og årsager til hvordan det kan opstå, hvilket giver et blandet indtryk 

om forskeres reelle forståelse af fænomenet. I flere videnskabelige artikler udtaler mange 

respondenter, at den høje købspris på elbiler er den hovedsagelige barriere som tilbageholder dem fra 

at købe en elbil (Coffman et al. 2017). Man kan diskutere, at hvis købsprisen er den største barrierer 

til elbilen, så er den begrænsede rækkevidde den største bekymring folk har til elbilen, da købsprisen 

er en barriere, som man skal igennem en enkelt gang, men den begrænsede rækkevidde er forbundet 

med selve bilens teknologi og forbliver en relevant bekymring efter købet. Det er en forståelig 

bekymring, da man generelt ikke har lyst til at være strandet et sted på vej mod sin destination. Dog 

er det interessant, at flere forskere er kommet frem til at denne bekymring, altså range anxiety, er et 

psykologisk fænomen som ikke nødvendigvis stammer fra elbilens teknologi (Franke et al. 2011).  

 

Range anxiety kan bunde i mange individuelle faktorer såsom miljøet personen befinder sig, hvilken 

kendskab personen har til bilen og meget mere, hvilket gør det svært at komme med løsningsforslag 

som skal behandle range anxiety på landsplan. Det er en mulighed, at man kan komme range anxiety 

til livs, ved at opsætte en ladeinfrastruktur der gør det unødvendigt at forholde sig til bilens resterende 

rækkevidde, da man i stedet har rig mulighed for at lade bilen op inden batteriet løber tørt. Dette 
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løsningsforslag forholder sig relevant i Danmark, da respondenter fra FDELs medlemsundersøgelse 

viste, at 25,9% var ’utilfreds’ med landets ladeinfrastruktur (FDEL medlemsundersøgelse, 2018). Det 

kan derfor diskuteres, at hvis lidt over en fjerdedel af elbilister i FDEL erklærer Danmarks 

ladeinfrastruktur som et problem, så kan det sandsynligvis også være en barriere der forhindrer 

konventionelle bilister i at købe en elbil. Et større fokus på ladeinfrastrukturen er dog også et af 

initiativerne i regeringens klima- og luftudspil, hvoraf de har lagt et budget på 80 millioner kroner til 

opsætning af ladestandere, så en udvikling af infrastrukturen virker til allerede at være påbegyndt 

(Klima- og luftudspil, 2018).  

 

Comfortable Range  
 
Denne kritik imod elbilers begrænsede rækkevidde argumenteres for at være påvirket af comfortable 

range. Dette fænomen tyder på, at folk har en fremherskende følelse af range anxiety, hvilket gør at 

de reelt ikke tør at udnytte batteriets fulde potentiale, og hermed kun udnytter ca. 80% af batteriets 

ressourcer (Franke et al, 2011). Comfortable range kan diskuteres at være ligeså medskyldig til at 

danne et negativt billede af elbiler, da denne kørestil er medvirkende til at øge forskellen på 

rækkevidden imellem en elbil og en tilsvarende konventionel bil, hvilket bidrager til at skabe en 

indbildning om at rækkevidden på elbiler, er de konventionelle biler underlegen. Comfortable range 

kan skyldes et dårligt kendskab til elbilen, eller en decideret mistillid til dens rækkevidde, hvilket 

forskere mener kan modvirkes med erfaring bag rattet i elbilen samt brugbare informationer, så 

bilisten får øget sit kendskab til bilen. Det kan derfor spekuleres, om der er behov for at udbrede 

tilgængeligheden af informationer og brugeroplevelser af elbiler, da Thomsen mener, at mange 

antagelser omkring elbilen bliver dannet ud fra et uoplyst grundlag (bilag 1). Så længe at der er 

fordomme og antagelser omkring elbiler, vil Zeitgeist-effekten også være et fænomen der fortsat vil 

have en indflydelse på hvad private, uden erfaring, tror om elbilens begrænsninger. For at mindske 

Zeitgeist-effekten og udvide folks comfortable range, skal flere muligvis eksponeres for elbiler, så 

der kommer en reel forståelse af bilerne, som ikke er baseret på antagelser og fordomme. 

 

Tesla  
 
De fleste elbiler har opnået en rækkevidde, som kan klare de fleste personers daglige køreture, så 

range anxiety burde ikke opstå ud fra dette aspekt, men folk udtrykker stadig en bekymring for at 
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strande på sin tur, hvilket tyder på at range anxiety omhandler meget mere end blot elbilens 

rækkevidde. Ud fra dette synspunkt, er Tesla en særlig interessant bilproducent at tale om. 

Tesla er unik i deres design af elbiler, da deres elbiler minder mere om en computer på hjul end en 

traditionel bil. Ud fra dette, kan man diskutere at Tesla simpelthen giver elbilen et helt nyt image. Det 

er interessant at tale om, da der er fundet tendenser til at personer er interesseret i de biler, som er 

forbundet med positive ord såsom intelligens, ansvar og miljøbevidsthed (Coffman et al. 2017). Tesla 

er ikke nødvendigvis forbundet med positive ord for alles vedkommende, men Thomsens retorik 

omkring Tesla tyder på, at deres administrerende direktør og anerkendte ingeniør, Elon Musk, er en 

ligeså stor indflydelse til at ’brande’ deres produkter med ord som moderne, populær, nytænkende 

eller fremtidsskuende. Thomsen omtaler f.eks. gentagende gange firmaet Tesla som ”Han” i reference 

til Elon Musk, personligt (Bilag 4). Det, at man fra forbrugerperspektivet forbinder Teslas 

administrerende direktør med hele oplevelsen af bilen, kan derfor også være enten en barriere eller et 

incitament til at købe en elbil.  

Det kan videre tænkes, at Teslas elbiler er medvirkende til at imødekomme de barrierer der omhandler 

elbilers image, og den måde man kan designe dem på. Det kan være en indikation for, at Tesla har en 

forståelse af at barrierer for elbilen ikke kun omhandler performance, men også aspekter som image 

og design. Samtidigt, kan man ud fra den tekniske analyse af elbilen se, at Teslas Model 3 også 

indeholder flere komponenter og software-elementer, der enten fungerer som effektivisering og 

udnyttelse af elbilens ressourcer, eller oplysninger og informationer til bilisten angående de 

resterende ressourcer til rådighed (Bilag 4). Dette virker til at være intentionelle komponenter for at 

imødekomme en af de mest hovedsagelige bekymringer og barrierer for elbilen, den begrænsede 

rækkevidde og heraf range anxiety. Derudover, tyder Teslas informationscentrerede design på, at de 

er bevidste omkring sandsynligheden for, at der er flere potentielle barrierer eller bekymringer i spil, 

hvilket sigter i samme retning som vores egne undersøgelser.  

Kilde og metodediskussion 
 

FDEL har til formål at fremme elbilers udbredelse og forståelse i Danmark (Om FDEL), og deres 

hjemmeside indikerer at de ville dele en masse information omkring elbiler. Det er dog væsentligt at 

understrege, at det er en interesseorganisation og at de derfor har en interesse i at fremme elbiler. Vi 

har indtrykket af, at organisationen videregiver et realistisk billede af elbiler, eftersom de ikke gavner 

af at give elbiler et urealistisk og utopisk synspunkt.  
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Vi mener, at FDEL ikke videregiver et urealistisk og utopisk synspunkt på elbiler, da de fremhæver 

samme kritikpunkter af elbiler, som vi igennem vores empiri indsamling har stødt på. For at FDEL 

ikke skal fremstå som ’elbil fanatikere’ der anbefaler elbiler uanset hvilke behov danskere har, er de 

også nødt til at fremstå troværdige, hvilket de gør ved at påtale elbilens aktuelle fordele og ulemper 

og herefter acceptere, hvis forbrugerens behov ikke kan opfyldes af en elbil. 

 

Martin Messer Thomsen 
 
Vi har igennem vores indsamling af empiri benyttet Martin Messer Thomsen som repræsentant for 

brugerperspektivet hos danskerne grundet hans rolle som tidligere formand og nuværende talsmand 

for FDEL. Dette er gjort, fordi han har personlig erfaring som elbilist, og tager ud på vegne af FDEL, 

for at dele sin viden om elbiler, hvilket betyder, at han har været i kontakt med mange danskere og 

erfaret en nutidig forståelse af danskernes bekymringer omkring elbiler. Thomsen er tidligere 

formand for FDEL, så det er selvsagt, at han har en personlig interesse og fascination af elbiler. Derfor 

er det essentielt at forholde sig kritisk overfor hans retorik, da hans udtalelser muligvis kan være 

farvet af hans naturlige interesse for elbiler. Vi har brugt Thomsen som ekspert i vores TSA-analyse, 

hvilket også kommer til udtryk i vores videoprodukt (Bilag 4). Dette valgte vi at gøre, da han har en 

bred erfaring med elbiler, hvilket han har opnået, fordi han holder sig opdateret med udviklingen af 

de tekniske elementer samt danskerne holdninger og spørgsmål omkring udviklingen indenfor 

elbilmarkedet.  

 

Videnskabelig litteratur 
 
De akademiske artikler vi har benyttet som empiri, er udarbejdet med både forsøg og teori, hvilket 

giver dem en nyttig akademisk karakter. Dog, skal der huskes på, at disse undersøgelser ikke er 

foretaget med samme omfattende kriterier som vores projekt indebærer. Både formålet og 

omgivelserne kan være anderledes, hvilket har betydning for resultaterne. For eksempel er forsøget i 

artiklen ”Experiencing Range in an Electric Vehicle: Understanding Psychological Barriers (2011)” 

foretaget i omegnen af Berlin, hvilket ikke nødvendigvis giver det samme resultat, som hvis det var 

foretaget i København eller en anden dansk by (Franke et al, 2011). For at skabe en forståelse af 

begreber som range anxiety, lægger akademiske artikler hele fundamentet for at kunne skrive vores 

projekt, uden selv at skulle udføre lange undersøgelser omkring danskeres behov, forståelse, følelser 

og krav til en elbil. 



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

 38 af 45 

Tesla 
 
Til vores analyse af Teslas Model 3, benyttede vi Teslas egen hjemmeside (Tesla Motors, 2019) for 

at få et indblik i elbilens indre mekanismer. Det er dog vigtigt at huske på, at Tesla er et firma der i 

sidste ende har til formål at sælge flest mulige biler med det største mulige overskud. Når det er sagt, 

så var Teslas egen hjemmeside en af de nyligste opdaterede informationskilder af de tekniske 

elementer af deres elbiler. Dette betød, at vi kunne finde konkret fakta omkring, hvordan deres elbiler 

fungerer og hvilke parametre der har indflydelse på rækkevidden. 

 

Medier som kilde 
 
Eftersom udviklingen indenfor elbiler og den bagvedlæggende teknologi går så hurtigt at det er svært 

for videnskabelige artikler at blive udgivet inden de allerede er forældede, så må private forbrugeres 

forståelse komme fra andre medier. Dette kan være artikler i diverse nyhedsmedier eller YouTube. 

På YouTube ligger der utallige videoer omkring diverse elbiler, brugeranmeldelser som forklarer, 

hvordan de fungerer. I skrivende stund kan disse videoer være noget af det mest opdaterede materiale 

der findes tilgængeligt, da disse YouTube-videoer ofte omhandler fakta omkring en specifik elbil 

eller deres brugeroplevelse med en specifik elbil. Dette kan dog ikke bruges som akademisk empiri, 

fordi der hverken er noget krav om en akademisk udførelse af videoerne eller dokumentation for deres 

påstande. Nogle af videoerne er dog faktuelle videoer der skiller en bil ad, uden at konkludere på, om 

hvorvidt det er en god bil eller ej, hvilket gør dem relevante for en sammenlagt bredere forståelse for 

elbilens indre mekanismer. 

 

Logical Framework Approach 
 
Vi har benyttet Design og Konstruktion som semesterbinding til vores projekt, og i denne 

sammenhæng har vi anvendt Logical Framework Approach til at skabe struktur og overblik over 

vores problemstilling samt hvilke områder vi effektivt kan påvirke. Strukturen og overblikket sørgede 

for, at vi alle sammen kunne arbejde fokuseret mod den samme målsætning, selvom vi arbejdede med 

forskellige dele af projektet. Vi kunne med fordel have brugt Logical Framework Approach til at 

skabe et overblik ved hjælp af et problem- og løsningstræ i starten af vores projekt, men dette blev 

ikke gjort før senere i processen. Den optimale måde at bruge Logical Framework Approach på ville 

derfor have været, at udarbejde et problem- og løsningstræ i starten af projektet, og derefter følge 

Logical Framework Approachs syv trin, systematisk. Denne fremgangsmåde ville have dannet et 
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overblik over problemstillingerne tidligere i processen, og sandsynligvis have betydet en anderledes 

udarbejdelse af vores projekt. 

 

TRIN-modellen 
 
Som en del af TSA valgte vi at benytte os af TRIN-modellen til at analysere en Tesla Model 3, hvilket 

har givet vores projekt et konkret udgangspunkt for hvilken teknologi en moderne elbil indeholder. 

Vi havde tidligt i processen besluttet os for at bruge TRIN-modellen, hvilket betød at vi hurtigt havde 

en orientering omkring, hvilke parametre vi skulle inkludere i analysen. Hvis vi skulle have gjort 

noget anderledes, kunne vi have startet med at lave en Logical Framework Approach-analyse, for 

derefter at udføre TRIN-modellen med udgangspunkt i resultaterne af Logical Framework Approach-

analysen. Vi mener dog, at man kan argumentere for, at TRIN-modellen har en naturlig plads i 

projektet. Dette er bådet grundet semesterbindingen i Teknologiske Systemer og Artefakter, og 

muligheden for den åbne fortolkning af dens analysepunkter, hvilket gør at TRIN-modellen favner 

en fornuftig mængde centrale aspekter af teknologien. 
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Designrationale 
 
Gennem processen i dette projekt, er der blevet undersøgt forskellige mulige barrierer for brugerens 

valg af en elbil frem for en konventionel bil. Der er noget der tyder på, at diskussionen om rækkevidde 

betyder meget, men ikke alt, i forhold til forbrugerens barrierer for at købe en elbil. Det kan 

diskuteres, at en kombination af flere barrierer er relevante at adressere i en designløsning. Derfor 

har vi produceret en video, som har til formål at ’afskrække’ menneskers eventuelle rækkeviddeangst, 

men samtidigt også andre barrierer, som virker relevante (Bilag 4). 

Elbilen, vi har valgt at teste i denne informationsvideo, repræsenterer det nyeste og mest populære på 

markedet, nemlig Tesla Model 3 (Tesla Motors, 2019). Den er nu til salg fra 375000 kr. med en 

rækkevidde imellem 415 og 560 km ifølge WLTP-normen, afhængigt af, hvilken version der er tale 

om (Tesla Motors, 2019). Den talkombination kan måske findes hos konkurrenter rundt omkring, 

men det interessante ved at se på Model 3 er, at Tesla har været pionerer indenfor udbredelsen af 

elbiler, og vores undersøgelser peger i retningen af, at grunden til deres store succes er, at 

rækkevidden har en essentiel betydning, men at der også skal brydes flere barrierer for at ”vende” 

forbrugeren til elbiler.  

 

Vi kan ikke entydigt konkludere, hvad disse barrierer konkret er, men at de hænger sammen med 

elbilens potentielle rækkevidde, brugeroplevelsen som helhed, generel funktionalitet og måden 

informationen om rækkevidden formidles til brugeren (Franke et al, 2011). Derfor har vi valgt at 

opbygge designløsningen på en måde, så den er åben overfor, hvad der måtte være den enkelte brugers 

bekymring omkring elbilen, med fokus omkring range anxiety og information som løsningen. Helt 

konkret, har vi valgt at opbygge prototypen af informationsvideoen omkring de mest hyppige 

spørgsmål Martin Messer Thomsen hører, når han som repræsentant for FDEL taler med interesserede 

borgere om elbiler. Disse spørgsmål, og hvilke vi har fokuseret på, kan ses i bilag 5.  

Fordi videoen er det første udkast, har vi ikke haft muligheden for at modtage feedback og dermed 

udføre flere itterationer. 

Videoen er udarbejdet på baggrund af Jan Krag Jacobsens bog om ”29 spørgsmål” fra 2011, som 

beskriver, hvordan man, gennem 29 kommunikationsfaglige spørgsmål, konkret kan sammensætte 

eksempelvis filmisk materiale, så det bliver attraktivt for den ønskede målgruppe, med henblik på at 

påvirke målgruppens adfærd (Jacobsen, 2011). Disse spørgsmål angår målgruppen, budskabet, 

medie, genre, fortællemåde etc. Denne analyse er uddybet i bilag 5 om disposition for udarbejdelse 

af video.  
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Intentionen med designet er ikke blot at danne et vidensgrundlag for at sprede budskabet omkring 

elbilen og dens brugerflade for at hjælpe til modvirkning af range anxiety og andre barrierer hos 

brugeren. Dens funktion er ligeledes at assistere FDEL i at svare interesserede borgeres spørgsmål 

omkring elbilen, når der er travlhed eller alle elbileksperter er optaget. 

FDEL oplever, at samtaler om elbiler typisk kan være op til 30 minutter, hvilket besværliggøre 

håndteringen af travlhed for FDEL til disse arrangementer (Bilag 1).  

Videoen kan potentielt vises på en interaktiv standplads, så brugere blot skal trykke på 1 ud af 10 

knapper med tilhørende forskellige spørgsmål om elbilen, og så vises den del af videoen, hvor svaret 

formidles til borgeren på en attraktiv og ideelt brugervenlig måde. Derved kan vi være medvirkende 

til, at dette produkt gennem FDEL, oplyser flere borgere og øger danskernes kendskab til både elbiler 

og FDEL som forening, hvilket kan have direkte effekt på udbredelsen af elbiler på stor skala.  

 

Konklusion  
 
Med vores projekt, har vi forsøgt at skabe en designløsning som skulle påvirke danskerne til at vælge 

en elbil frem for en konventionel bil. Vi har lavet en redegørelse af de identificerede barrierer som 

påvirker folk i deres beslutning om at købe en elbil, og fandt frem til at den primære barriere er 

forbundet med købsprisen på en elbil. Dog, grundet at elbiler falder i pris på markedet, og at vi ikke 

kan påvirke dette selv, har vi afgrænset os fra denne barriere. Den næststørste identificerede barriere 

er den begrænsede rækkevidde, som er blevet forbundet med fænomenet, range anxiety. Flere 

forskere forsøger at forstå range anxiety fænomenet, men finder frem til forskellige fortolkninger, 

hvilket giver et indtryk af fænomenets potentielle størrelse. De fleste forskere identificerer range 

anxiety som en psykologisk barriere, der ikke nødvendigvis stammer fra elbilens teknologi, men 

består af mange individuelle faktorer, hvilket potentielt gør det til en forskellig oplevelse for alle 

individer. Dette er også med til at understrege den brede problemstilling der ligger bag range anxiety 

fænomenet, hvor faktorer som sociale normer, kørererfaring og personlighedstræk også virker til at 

spille en rolle.  

Ud fra vores TRIN-model analyse af en Tesla Model 3, ser teknologien ikke ud til at være en reel 

årsag til range anxiety, da elbilen har en rækkevidde på omkring 400-500 km, samt komponenter og 

software-elementer til at give bilisten informationer om den resterende rækkevidde og nærtliggende 

ladestandere. Dette er således også årsagen til at range anxiety forbindes med at være en psykologisk 

barriere frem for andre definitioner. Vores egen samt andre forskeres undersøgelser tyder på, at range 
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anxiety ikke er forbundet med nutidige elbilers performance, så denne barriere forsvinder 

sandsynligvis de kommende par år. Det er dog ikke muligt at bevise på nuværende tidspunkt. 

Generelt, er dette nutidige fokus på elbiler meget nyt og hurtigt udviklende, hvilket gør akademisk 

litteratur indenfor denne teknologi svært tilgængeligt eller u-opdateret. Dette kan være en årsag til at 

range anxiety fænomenet ikke stemmer overens med de fleste elbilers aktuelle rækkevidde, da det 

akademiske litteratur er ’forældet’ i forhold til den udvikling der fundet sted imellem udgivelsesåret 

og nu. Der mangler mere nutidig akademisk forskning omkring range anxiety for at fuldkommen 

kunne bortkaste relevansen af denne barriere. 

 

Perspektivering 
 
Norsk elbilforening rundede i 2018 70.000 medlemmer og er meget etableret i det norske politiske 

landskab, med en dyb politisk indflydelse og mulighed for at udøve lobbyisme. Foreningen har været 

central igennem lobbyarbejde som bindeled imellem befolkning og regering til at skubbe udviklingen 

i retningen af flere elbiler (Norsk elbilforening, 2019).  

Hvis man ser denne indflydelse i forhold til FDEL, som i dag blot tæller 750 medlemmer, kan vi 

måske være med til, gennem vores design, at skabe opmærksomhed omkring FDEL. 

FDEL har allerede som eksperter fået en fod indenfor i følgegruppen for transportkommissionen, som 

har til formål at møde regeringens plan om, at samtlige nye biler er nul-emissionsbiler fra 2035, 

hvilket markerer den første reelle politiske magt i hænderne på FDEL (FDEL, 2019).  

Ud fra eksemplet fra Norge kan det sandsynliggøres, at FDEL vil få større politisk indflydelse i 

Danmark i takt med et stigende medlemstal. 

Med en lille påvirkning gennem vores design, kan vi potentielt være med til at øge omtalen omkring, 

og i sidste ende, medlemstallet for FDEL, så den samme udvikling som Norge oplevede for flere år 

siden, kan blive en realitet i Danmark. 
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