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1. Indledning 

1.1 Problemfelt 
Siden 1962 er antallet af personbiler i Danmark gået fra 470.000 til 2,4 millioner i 2016, 

hvilket er en femdobling på næsten 25 år (Politiken 2016). Dette har medført, at 

transportsektoren nu står for en fjerdedel af de samlede drivhusgasudledninger (Sørensen 

2015:15). Den udbredte bilisme har medført alvorlige konsekvenser, som ikke kun påvirker 

Danmark, men hele verden, da forbrændingen af fossile brændstoffer bidrager til den globale 

opvarmning og klimaforandringer (Withgott & Laposata 2014:314). 

Konsekvensen af den stigende bilisme kommer specielt til udtryk i storbyerne, hvor støj, 

luftforurening og trængsel er stigende problemer (Freudendal-Pedersen 2007:10). 

Biltrafikken optager en masse plads, i form af de betingelser bilen forudsætter såsom veje, 

gader og parkeringspladser, som i stedet kunne være plads optaget af fx bebyggelse eller 

rekreative områder (Clausen & Lilholt 1993:32). Dette er med til at forringe forholdene i 

byen, og de tanker der måtte være om ‘den gode by’, ift. mobilitet. 

Med udgangspunkt i bæredygtighedsproblematikken og den stigende bilisme i byerne, ledes 

tankerne således hen på, hvad den gode by er, hvad den ikke er, og således hvordan man 

opnår et normativt ideal for den gode by. Dette fører til en kritisk ramme, som omfavner 

udgangspunktet for dette projekt, i et forandrende bæredygtighedsperspektiv i byerne. 

Motivationen for dette projekt blev igangsat af et foredrag om et pilotprojekt om P-haver, 

som handler om, hvorvidt man kan få fritidsbilister til, at benytte en anden mobilitetsform 

end bilen. Dette ville således give mere plads i byerne, hvoraf de nu tomme parkeringspladser 

kunne omdannes til små grønne oaser, i form af P-haver (Københavns kommune 2017). 

Heraf opstår et fokus på brug af pladsen i byens rum, og således den trængselsproblematik 

der er gældende i mange storbyer med mange mennesker, hvor alle skal have mulighed for at 

bevæge sig frit, og færdes uden luftforurening (Freudendal-Pedersen 2007:10). 

Muligheden for frit at bevæge sig fører således til et perspektiv på mobilitetens plads i byens 

rum og luftforurening fører til miljømæssig bæredygtighed, som kompliceres af den stigende 

automobilisme. 

Problematiseringen af automobilitetens plads i byens rum, leder således tilbage til 

forestillingen om, hvordan den gode by skabes, ud fra et mobilitetsperspektiv. Mobiliteten 

har ud fra et historisk perspektiv længe indeholdt løftet om, hvorledes let og hurtig bevægelse 

ville føre til et bedre liv (Freudendal-Pedersen 2017b). 
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I takt med den stigende bilisme i byerne og de deraf medfølgende konsekvenser, kan man 

diskutere, hvorvidt dette løfte stadig er gældende i en nutidig kontekst, hvilket fører til en 

problematisering af automobiliteten i byens rum. 

Københavns Kommune arbejder på nuværende tidspunkt med en klimaplan, som har til 

formål at gøre København til den første CO2-neutrale hovedstad i 2025 (Københavns 

Kommune 2016a). København har ligeledes en veletableret infrastruktur, som giver mange 

forskellige mobilitetsmuligheder i form af cykeltrafik, kollektiv transport, diesel-/benzinbil, 

elbil og delebil (Clausen & Lilholt 1993:16) (Københavns Kommune 2015).  

Med diesel-/benzinbilen som en stor forhindring mod miljømæssig bæredygtighed, ledte det 

til tanker om, hvorledes man kunne få folk til i højere grad at benytte mere bæredygtige 

transportmidler, frem for diesel-/benzinbil. Dette ledte til spørgsmål om, hvorfor er det vi 

vælger et bestemt transportmiddel frem for et andet? Hvad foretager vi vores valg hvad ud 

fra? Er der mulighed for at ændre dette mod mere bæredygtige løsninger? Hvor skal 

ændringen ske? – Hos individet eller i samfundet? 

 

1.2 Problemformulering 
Hvilke grænser/blokeringer er der for adfærdsændringer i befolkningens mobilitetsmønstre 

mod en mere bæredygtig adfærd? - Og kan de løses? 

 

1.2.1 Problemstillinger 
1. Hvilke faktorer er afgørende for, at folk vælger bilen? 

 

2. Hvilke muligheder og udfordringer er i at få folk til at vælge mere bæredygtige 

alternativer til bilen? 

 

3. Hvorledes realiseres et skifte mod en mere bæredygtig mobilitetsadfærd?  
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1.3 Afgrænsning 
Vi har valgt at afgrænse os geografisk til København som vores undersøgelsesfelt. Denne 

afgræsning begrundes ud fra, at der i København er mange forskellige muligheder for 

kollektiv transport, delebilsordninger og et udbygget cykelstinet. Det er derfor interessant at 

se på, hvorfor folk vælger at benytte bilen, når alternative transportmidler er så let 

tilgængelige. 

Derudover har vi inden for en bæredygtighedsramme, valgt at begrænse os til kun at se på de 

miljømæssige aspekter af bæredygtigheden, og afgrænser os derfor fra andre 

bæredygtighedsaspekter i form af sociale og økonomiske. 

Vi har inden for mobiliteten valgt at begrænse os til hverdagslivets transport, herunder diesel-

/benzinbilen ift. mere bæredygtige transportformer som elbil, cykel og kollektiv trafik (bus, 

tog, metro). Dette ud fra ønsket om at undersøge de forklaringer, vi har om den transport vi 

benytter i dagligdagen, og det mere tekniske perspektiv i forhold til at omstille til elbilen. 

Vi har i opgaven valgt at have fokus på personer med diesel-/benzinbil, da det er disse 

personers valg vi ønsker at få et indblik i. Herunder hvilken betydning bilen har i deres 

hverdag og hvorfor de vælger denne, frem for mere bæredygtige alternativer, når denne type 

transportmiddel netop er så forurenende (Sørensen 2015:15). 

 

1.4 Analysestrategi 
Projektet er bygget op omkring problemstillingen, der er udtrykt i det høje antal af biler i 

København på trods af behovet for en bæredygtig omstilling og kommunens ønske om en 

grøn by. 

For at undersøge muligheden for en ændring af det etablerede bilsystem mod mere 

bæredygtige transportmidler, har vi formuleret problemformuleringen: Hvilke 

grænser/blokeringer er der for adfærdsændringer i befolkningens mobilitetsmønstre mod en 

mere bæredygtig adfærd? - Og kan de løses? Med udgangspunkt i denne problemformulering 

har vi udarbejdet tre problemstillinger, der lyder: 

 

Hvilke faktorer er afgørende for, at folk vælger bilen? 

Til besvarelsen af denne problemstilling ser vi på den historiske udvikling af bilens rolle i 

København og hvilken betydning det har for, at folk vælger at benytte bilen. Med 

udgangspunkt i vores interviews af københavnske bilister undersøger vi, hvilken betydning 
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bilen har for dem. Dette gøres i samspil med Urrys teori om mobilitet og automobilitet, og 

hvilke parametre han mener er afgørende for brugen af biler. 

 

Hvilke muligheder og udfordringer er i at få folk til at vælge mere bæredygtige alternativer 

til bilen? 

For at besvare denne problemstilling analyserer vi de sociologiske/strukturelle aspekter og 

det sociotekniske aspekt af, hvorfor folk vælger bilen og hvilke implikationer, der er ved et 

skifte til mere bæredygtige alternativer. Dette gøres ud fra vores interviews, hvor de 

sociologiske/strukturelle implikationer analyseres gennem Freudendal-Pedersens (FP) teori 

om strukturelle fortællinger, mens implikationerne forbundet med de systemiske og sociale 

ændringer analyseres gennem Geels’ teori om sociotekniske systemer (ST-systemer). 

 

Hvorledes realiseres et skifte mod en mere bæredygtig mobilitetsadfærd?  

Til besvarelsen af denne problemstilling tager vi udgangspunkt i de to foregående analyser. 

Ud fra de implikationer vi har analyseret os frem til, undersøger vi, hvordan et skifte til mere 

bæredygtige transportformer kan realiseres. Til en diskussion af dette inddrages Urrys 

transformationer mod et “post-car”-samfund samt faktorerne fra første analyse. 

 

Vi søger i høj grad at arbejde induktivt, hvilket vores analyse også afspejler, idet vi tager 

udgangspunkt i vores empiri. Vores arbejdsproces er dog både præget af en induktiv og 

deduktiv proces, hvor vi løbende orienterer os i teori og empiri i et samspil. 
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2. Metode og videnskabsteori 

2.1 Videnskabsteori 
Det videnskabsteoretiske udgangspunkt anlagt i projektet har i høj grad været inspireret af 

kritisk teori. Der anlægges et kritisk perspektiv på en social fejludvikling i samfundet, som 

holdes op mod vores normative ideal. 

Dette normative ideal begrundes ud fra et teoretisk perspektiv, baseret på FP’s empiriske 

arbejde. Der benyttes således teorier og begreber, der også opererer ud fra et normativt ideal, 

til at skabe en begrundelse for skabelsen af projektets normative standpunkt. 

 

Kritisk teori opererer med en forståelse af, hvorledes videnskaben ikke blot skal forklare, 

men også forandre (Juul & Pedersen 2012:321). Vi anvender et bæredygtigt syn på mobilitet i 

byen, og det normative kommer derfor til udtryk i et forandrende bæredygtigt 

mobilitetsperspektiv om, hvad den gode og dårlige by er. 

Vi forholder os således kritiske til den nuværende mobilitetsindretning i byen. Dette betyder 

ikke, at vi forholder os kritiske til alle aspekter af den nuværende mobilitet og brug af 

forskellige mobilitetsformer i byen, men at der er dele, vi ønsker at forandre. 

For at kunne arbejde ud fra et normativt ideal om, hvordan samfundet bør være, er det 

nødvendigt at kunne beskrive, hvordan samfundet er, og ud fra en kritisk analyse, beskrive 

hvordan det burde være (Juul & Pedersen 2012:424). 

Vi arbejder således ud fra en realistisk ontologi, hvor kritisk teori beskriver hvorledes ”der 

findes en social virkelighed, som det er muligt for videnskaben at gennemskue og studere 

rationelt” (Juul & Pedersen 2012:351). Denne viden om virkeligheden opnås ud fra en kritik 

af den sociale realitet, der skal baseres på en fornuftig begrundelse, som er den, vi vil 

argumentere for. Dette angiver også det epistemologiske udgangspunkt om, hvad og hvordan 

vi opnår viden (Ibid). 

Rent videnskabsteoretisk kunne man argumentere for, at vi indenfor kritisk teori, læner os op 

af Habermas, ift. hans kritik af førstegenerationsteoretikeres determinisme (Juul & Pedersen 

2012:351). Til konstruering af de strukturelle fortællinger, benytter FP sig af konstruktivisme, 

der ligeledes forklarer, hvordan den menneskelige verden ikke er determineret (Freudendal-

Pedersen 2007:30). Dette viser således hvordan der opstår en sammenhæng mellem vores 

videnskabsteoretiske ståsted og anvendelse af teori, i anskuelsen af den menneskelige verden. 
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Overordnet hviler vores projekt på et bæredygtighedsperspektiv, hvoraf vi tager 

udgangspunkt i København som undersøgelsesfelt. I København vil mobilitetsperspektivet i 

den bæredygtige ramme, her centrere sig omkring automobiliteten i byrummet. Dette er ud 

fra argumentet om, hvorledes automobiliteten er en af de største kilder til forurening i byen 

(Freudendal-Pedersen 2007:10). 

FP bevæger sig indenfor den normativt orienterede strømning, ift. hendes 

planlægningsperspektiv, der tager udgangspunkt i hverdagslivsteori (Freudendal-Pedersen 

2007:57).  

Vi anvender derfor hendes afhandling som begrundet normativ teori, til derfra at foretage 

vores kritiske analyse af udviklingen i samfundet. FP forklarer, hvorledes automobiliteten 

bidrager til en stor mængde af forureningen i byerne. Ligeledes forklarer hun også, hvordan 

automobiliteten fylder i byen, både ift. trængsel på gaderne, i trafikken og parkeringspladser, 

og hvordan dette har negative konsekvenser for byens rum pga. den stigende bilisme (Ibid). 

Urrys teori om mobilitet og automobilitet anlægger et samfundsmæssigt mål om mobilitet i et 

bæredygtighedsperspektiv, og forholder sig således også kritisk til automobilitetssystemet 

(Urry 2005:9). 

Det er ud fra disse to teoretiske perspektiver vi begrunder vores normative perspektiv, og 

hvoraf vores kritik har sit udgangspunkt. 

Vi anlægger således et bæredygtighedsperspektiv, hvoraf kritikken både tager udgangspunkt i 

miljøet ift. forurening og de forklaringer, vi har til vores færden samt brug af byen og dens 

rum, i forbindelse med mobilitet. 

Vores forståelse af hvad vi forbinder med en god og dårlig by, og heraf kritikken af den 

dårlige, vil derfor både tage udgangspunkt i de sociale og miljømæssige aspekter. Til at 

skitsere, hvad vi forbinder med den gode og dårlige by, vil vi således delvis tage 

udgangspunkt i Kai Lembergs (1981) forståelse. Lemberg argumenterer for, hvordan den 

moderne by og specielt storbyen står i kontrast til naturen og til det naturlige, som er det vi 

ser som noget godt (Lemberg 1981:12). Vi forholder os således kritiske til den moderne 

storbys indretning i form af, at denne ikke skal skabe fare, usikkerhed, trafikoverfyldning og 

skade miljøet. 

Vi opstiller således et normativt ideal om den gode by, som værende en by med plads til at 

ånde frit af en ren luft, rekreative naturlige områder og uden trængsel og støj, hvor 

mobiliteten har til opgave at bringe hverdagslivets funktioner sammen, gennem mere 

bæredygtige transportformer. 
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Som tidligere nævnt bevæger FP sig indenfor den normative strømning i sit planperspektiv, 

men beskriver i afhandlingen Mellem frihed og ufrihed (2007), hvorledes hun anlægger et 

konstruktivistisk synspunkt, med supplerende kritisk realisme (Freudendal-Pedersen 

2007:30). Hun anskuer således begrebet strukturelle fortællinger ud fra et andet 

videnskabsteoretisk synspunkt end vores kritisk teoretiske. Vi forholder os kritiske til brug af 

diesel-/benzinbilen i byen, og vil derfor også forholde os kritiske til de selvfølgeligheder, folk 

har om deres tilgang til forskellige mobilitetsformer. Dette betyder ikke, at vi ikke anerkender 

begrebet strukturelle fortællingers tilblivelse under et andet videnskabsteoretisk 

udgangspunkt i form konstruktivisme og kritisk realisme. Blot at vi anerkender hendes 

videnskabsteoretiske ståsted, men anskuer brugen af begrebet ud fra vores anlagte 

videnskabsteoretiske ståsted. 

 

Med vores brug af ST-systemteori, anskuer vi også de større samfundsstrukturer, og er 

derved opmærksomme på de strukturelle forudsætninger for brug af forskellige 

transportformer i byen. Vi anvender således også ST-systemteori til at gå bag om og 

undersøge underliggende samfundsmæssige strukturer, og anlægger således et kritisk realistik 

perspektiv i projektet. Vi anerkender således kritisk realisme i projektet, som en 

underliggende ramme til kritisk teori, for at kunne opnå viden om bagvedliggende strukturer 

(Juul & Pedersen 2012:282). Det overordnede videnskabsteoretiske udgangspunkt for 

projektet er således kritisk teori med sit forandrende perspektiv (Juul & Pedersen 2012:284). 

Vi er interesserede i det forandringsperspektiv, vi anlægger ved at benytte ST-systemteori, 

med henblik på en systemisk bæredygtig omstilling. Det er således muligheden for 

forandring, og for at ændre transportmulighederne i byen til mere bæredygtige 

transportmidler, hvor fokusset ligger. 

Dette underbygger vores opstillede normative ideal, ud fra det kritiske teoretiske synspunkt 

anlagt i ST-systemteori. 

 

2.2 Semistrukturerede livsverdensinterviews 
Til at undersøge den overordnede problemformulering Hvilke grænser/blokeringer er der for 

adfærdsændringer i befolkningens mobilitetsmønstre mod en mere bæredygtig adfærd? - Og 

kan de løses? har vi valgt at benytte os af den kvalitative metode; semistrukturerede 

livsverdensinterviews. 
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Valget af denne metode skyldes i høj grad, at vi er interesserede i menneskers hverdagsliv og 

de valg og tanker, de gør sig i hverdagen. Denne interesse skyldes i særdeleshed det 

forandrende bæredygtighedsfokus, der ligger som ramme om projektet, hvoraf vi for at forstå 

muligheder eller barrierer for forandring, bliver nødt til at forstå og forklare de ting, der rører 

sig i den menneskelige livsverden (Juul & Pedersen 2012:319). 

Ved anvendelse af semistrukturerede livsverdensinterviews, er det muligt at få et indblik i 

individets livsverden, med det formål at meningsfortolke de fænomener, der beskrives 

(Brinkmann & Tanggaard 2015:22). 

Fordelen ved, at vi benytter os af enkeltinterviews fremfor gruppeinterview er, at individet 

har større mulighed for at tilkendegive sin egen holdning (Poulsen 2016:76). Ydermere er det 

lettere at holde tråden og semistrukturere samtalen i et enkeltinterview, hvilket gør det lettere 

at kunne forholde sig kritisk og deraf stille kritiske opfølgende spørgsmål (Brinkmann & 

Tanggaard 2015:36). Vi har valgt at benytte os af den semistrukturerede interviewform, da 

denne bidrager med en åben tilgang til empirien (Brinkmann & Tanggaard 2015:38). 

 

2.2.1 Udvælgelse af informanter 
Vi har i udvælgelse af informanter til interviews kun været interesserede i folk, der bor i 

København, i kraft af at dette er vores undersøgelsesfelt. 

Vi var her interesserede i at opnå en så bred og dybdegående dækning som muligt af 

mobilitetsvalg og præferencer blandt personer i København, og vi ønskede deraf at foretage 

interviews med personer, ud fra disse forhold: 

 

- Personer der har en bil 

- Personer der ikke har bil men overvejer at anskaffe en 

- Personer der ikke har benzinbil, men anvender cykel, kollektiv transport, delebil eller 

elbil som primære transportmiddel 

 

Eftersom dette er et semesterprojekt, er vi dog begrænsede af tid og ressourcer, hvilket førte 

til et valg om at foretage tre interviews (Brinkmann & Tanggaard 2015:32). 

Ud fra denne begrænsning ville det ikke være optimalt for undersøgelsen at foretage tre 

interviews med tre personer, der alle repræsenterer forskellige mobilitetsvalg og -

præferencer. Dette ville besværliggøre processen i at kunne se spor og mønstre i den 
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indsamlede empiri, da interviewpersonerne ville repræsentere forskellige mobilitetsvalg, 

hvoraf analysen ville forekomme mere vag at drage konklusioner ud fra. 

 

Vi har derfor taget et valg om at foretage en mindre dækkende undersøgelse, hvor vi kun 

tager udgangspunkt i personer med samme mobilitetsforhold, i form af at de alle ejer en bil.  

Dette fører til en mere snæver, men dybdegående undersøgelse, som giver mulighed for, i 

højere grad, at kunne trække tråde i empirien, og således begrunde vores analytiske 

konklusioner ud fra et større empirisk grundlag, end blot hvad en enkelt person mener. 

 

Parametre som socioøkonomiske forhold, køn og etnicitet er også faktorer, der vil spille ind 

ift. mobilitetsvalg og præferencer. Dette er parametre vi er opmærksomme på, men ikke har 

inddraget som udvælgelseskriterier i valg af informanter. Dette skyldes at vores fokus i 

projektet, drejer sig om, hvorfor vi vælger bilen, og hvorvidt det er muligt at opnå et skift til 

mere bæredygtige transportformer. Her blev det vigtigste udvælgelseskriterie folks 

transportvalg, her folk med bil. 

Vores valg af informanter, er baseret på folk vi kender og kunne få adgang til. De tydeligste 

udvælgelseskriterier består således i, at det skal være folk bosiddende i København med egen 

bil. 

 

2.2.2 Præsentation af informanter 
Kasper: 

Kasper er 22 år og bor i en villalejlighed i Brønshøj, tæt på Brønshøj Torv. 

Kasper er under uddannelse og er i lære som elektriker med speciale i kommunikationsteknik. 

Kasper bruger til hverdag sin bil til at komme rundt forskellige steder i forbindelse med sit 

arbejde på lærepladsen. 

Når han skal ind til centrum af København, både i sin fritid og i forbindelse med uddannelse, 

benytter han bussen. 

Kasper har en cykel, som han stort set aldrig bruger og en knallert, som bilen har erstattet. 

Kasper anskaffede sig hovedsageligt sin bil pga. arbejdet i forbindelse med uddannelsen. 
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Pernille: 

Pernille er 28 år og bor i en andelslejlighed på Vesterbro med sin kæreste og datter på fire 

måneder. 

Pernille er på barsel, men blev uddannet jordemoder kort inden hun gik på barsel. 

Pernille benytter kun bilen på ture ud af byen, når hun skal besøge familier og venner. Når 

kun skal rundt i København benytter hun busser og S-tog. Inden hun fik barn benyttede hun 

hovedsageligt cyklen, når hun skulle rundt. 

Pernille og hendes kæreste anskaffede sig deres bil for halvandet år siden, efter at have boet i 

København i flere år. 

 

Lau: 

Lau er 27 og bor i en 82 m2 lejlighed på Frederiksberg. 

Lau er færdiguddannet fra CBS, og arbejder nu som konsulent i en virksomhed i Gladsaxe, 

der ligger 8 km fra sit hjem. For at komme til og fra arbejde benytter Lau bilen. 

I sin fritid bruger Lau tid med venner og familie, og dyrker forskellige former for sport. Han 

tager ofte i træningscenter, som ligger ca. 3 km fra sit hjem, og benytter primært bilen til at 

komme til træning. 

Når Lau ser venner, kan det være forskelligt, hvilket transportmiddel han benytter, men til at 

besøge familien i Sorø, bruger han bilen. 

Næsten siden Lau var 18 år, har han haft bil til rådighed. Først da han boede hjemme, og 

senere da han flyttede til København, hvor han købte sin egen bil. 

 

2.2.3 Udførelse af interview og interviewguide 
Udformning og udførelse af interviewene tager udgangspunkt i en overordnet kritisk teoretisk 

ramme. Dette kommer til udtryk i udformningen af interviewguiden, i form af det 

forandrende perspektiv, der ligger i udviklingen af spørgsmålene. I udførelsen ligger det 

kritiske teoretiske perspektiv som en ramme over en fænomenologisk tilgang til interviewene. 

Med den fænomenologiske tilgang søger vi at forstå individets umiddelbare livsverden og 

den måde, hvorpå de forstår verden og agerer i denne (Brinkmann & Tanggaard 2015:31).  

Vi benytter ligeledes den fænomenologiske tilgang, da denne fokuserer på at forstå de 

erfaringer, der måtte være om forskellige episoder, som forekommer uden for interviewets 

rammer, ift. den konstruktivistiske tilgang, som fokuserer på, hvordan forklaringer bliver 

konstrueret inden for interviewets ramme (Ibid). 



 
Carola Korp Andersen Bernth (57850), Anne Sofie Arlev Lyngby (57706), Ida Marie Larsen (57746), 
Gruppenummer i Stads: V1725157454. Vejleder: Peter Hegelund Skriver - Fagmodulsprojekt Plan, by 
og proces. Anslag 142697 

13 af 69 

 

I udarbejdelsen og udførelsen af vores interviews, tog vi udgangspunkt i de 7 faser af en 

interviewundersøgelse (Kvale & Brinkmann 2015:154f). 

Vi udarbejdede vores interviewguide på baggrund af den litteratur, vi havde orienteret os i. 

Heraf udviklede vi nogle temaer, som dækkede vores undersøgelsesfelt, og guidede retningen 

for det semistrukturerede interview. Disse temaer var henholdsvis: 

- Transportformer i hjemmet 

- Dagligdag: Bekvemmelighed (distancer, fritid, værdier, alternative transportformer) 

- Tid og frihed 

- Miljø og bæredygtige transportformer 

- Byens rum 

Ud fra disse temaer udarbejdede vi nogle tilhørende interviewspørgsmål, og sørgede for, at 

spørgsmålene og temaerne var i en sådan rækkefølge, at de ikke umiddelbart ville påvirke 

informanternes svar. 

2.2.3.1 Udførelse 

Interviewene foregik hjemme hos informanterne i hjemlige omgivelser. Vores roller under 

interviewene var inddelt således, at én interviewede, én skrev noter og én skrev eventuelle 

opfølgende, kritiske spørgsmål ned, hvis der dukkede nogle op under interviewet. Denne 

rollefordeling medvirkede, at vi havde mulighed for at opnå en tilfredsstillende dækning af 

interviewene og ikke havde brug for at foretage et efterfølgende interview, med opfølgende 

spørgsmål. 

Interviewene tog udgangspunkt i vores interviewguide, hvor intervieweren tog udgangspunkt 

i temaerne, frem for hvert enkelt spørgsmål. Dette betød, at hvis de interviewede selv kom 

ind på nogle emner, behøvede vi ikke stille spørgsmål dertil senere. Ligeledes var der løbende 

mulighed for opfølgende spørgsmål, fordi interviewpersoner fik plads til at snakke mere frit. 

Under interviewet var vi opmærksomme på ikke at stille for ledende spørgsmål, og på den 

måde undgå at forme de interviewedes svar. Samtidig var vi også opmærksomme på ikke at 

kritisere de interviewedes transportvalg, men derimod at spørge yderligere ind til deres valg 

og begrundelserne derfor. Under interviewet var det kun intervieweren, der stillede 

spørgsmålene, mens de to andre først havde mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til 
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sidst. Dette gjorde vi for ikke at skabe for meget forvirring under interviewet. Selve 

interviewene tog hver især 20-35 minutter, som vi optog til det senere arbejde med empirien. 

2.2.3.2 Transkription og kodning 

Den viden vi indsamlede fra interviewene, valgte vi at transskribere ud fra argumentet om, at 

en transskription af en mundtlig samtale til skrift, er bedre egnet til analyse (Kvale & 

Brinkmann 2015:238). 

I transskriptionen undlod vi at medtage ’øh’, gentagelser, pauser og lignende, da det ikke var 

en sproglig analyse vi ønskede at foretage, men derimod en rapportering af 

interviewpersonernes svar og forklaringer (Kvale & Brinkmann 2015:240). 

I det efterfølgende arbejde med transskriptionerne valgte vi at kode empirien. Dette gjorde vi 

for at skabe et overblik til den videre analyse. Vi var her inspirerede af meningskondensering, 

som er en kodningsform i Grounded theory (Kvale & Brinkmann 2015:47). Vi tog her 

udgangspunkt i temaerne fra interviewguiden, sammenkoblet med de nye temaer, der kom til 

udtryk i den indsamlede empiri og den videre teoretiske forståelse. 

Et eksempel på vores kodningsteknik kommer således til udtryk: 

Udskrift af interview 
Meningskondensering:  Kategorisering, analyse, 

fortolkning 

”...For hvis jeg vælger at 

tage det offentlige så tager 

det det længere tid, så skal 

jeg være det længere på 

arbejde... Så hvis jeg kan 

spare tid på at tage bilen, så 

har jeg en kortere 

arbejdsdag” (Bilag 4:3) 

Kollektiv transport tager 

lang tid, biler er hurtigere  

Urry: tid er en vigtig faktor 

for at vi vælger bilen 

FP: strukturel fortælling, der 

fremmer bilismen  

Ved at benytte denne kodningsteknik tog vi i høj grad udgangspunkt i empirien, dette er et 

udtryk for en induktiv tilgang i vores arbejde med empirien til den videre analyse. 
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2.2.4 Etiske overvejelser 
I forbindelse med interviewene har vi gjort os nogle etiske overvejelser. Indledningsvist har 

vi gjort interviewpersonerne opmærksomme på interviewenes formål og deres rolle i 

projektet, mens vi samtidig sikrede os deres samtykke om at blive lydoptaget. Yderligere blev 

interviewpersonerne tilbudt anonymitet. 

Vi har medbragt vores normative synspunkt i udførelsen af interviewet, men vi har gennem 

formuleringen af spørgsmålene gjort plads til interviewpersonernes egne synspunkter. Vi har 

således været opmærksomme på ikke at påvirke eller forme interviewpersonernes 

synspunkter, men derimod søgt forståelse derom. 

Deres normative synspunkter er vigtige at gøre plads til, for at have en åben og ærlig tilgang 

til indsamling af empiri, hvor vi ikke lægger vores normative syn ned over empirien, og 

forsøger at få den til at mene noget bestemt. 

Samtidig har vi været opmærksomme på, at valg og brug af mobilitet kan være et følsomt 

emne, da det er valg taget ud fra pågældendes livssituation. Når interviewpersonerne forklarer 

valg af transportform, er dette valg i høj grad taget ud fra deres valgte 

hverdagslivsorganisering. Vores tilgang til interviewene har derfor ikke været at påvirke disse 

valg i en retning, vi finder bedre, men derimod at forstå, hvilke faktorer, der ligger bag 

valgene. 

 

2.2.5 Undersøgelsens kvalitet 
Før vi benytter vores interviews som empiri i vores videre arbejde, har vi sikret os ift. 

videnskabelig kvalitet. Dette har vi gjort ud fra kriterierne om reliabilitet og validitet. 

Da vi har benyttet den semistrukturerede form, har vi kunnet sikre os, at spørgsmålene ikke er 

blevet fejlfortolkede, da vi har kunnet omformulere spørgsmålet, hvis interviewpersonen var i 

tvivl om betydningen. Derudover kunne vi spørge yderligere ind, hvis interviewpersonerne 

svarede ufyldestgørende eller tvetydigt. Vi har således kunnet sikre os interviewenes 

validitet. 

Det at interviewpersonerne var nogle, vi har relation til, har medført, at interviewene foregik i 

afslappede miljøer. Dette medvirkede til en receptiv og lyttende interviewer, som gjorde at 

interviewpersonerne kunne fortælle mere om deres egne erfaringer, med forskellige 

transportformer. Ligeledes brugte vi også den assertive interviewer, som aktivt spurgte ind til 

argumenter og forklaringer om brug af forskellige transportformer (Brinkmann & Tanggaard 

2015:33). 
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Med de tre interviews kan vi ikke lave en statistisk generalisering af alle Københavns 

bilejere, da alle tre interviewpersoner er i 20’erne, hvilket kan have betydning for deres 

værdier og omstillingsparathed. I og med vi kun har haft mulighed for at udføre tre 

interviews, har vi ikke nået et mætningspunkt i vores interviewundersøgelse. Dog vil vi 

antage, at havde vi haft mulighed for at interviewe flere personer med forskellig demografi, 

ville vi havde fået mange af de samme forklaringer for bilbrug, da dette er gældende i andre 

lignende undersøgelser, bl.a. hos Freudendal-Pedersen. 
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3. Teori 
I det følgende afsnit vil projektets tre teorier, Urrys mobilitetsteori, FP’s strukturelle 

fortællinger samt Geels’ sociotekniske systemer, blive gennemgået. Her vil teoriernes 

hovedtemaer blive forklaret sammen med overvejelser for teoriernes anvendelse i projektet. 

3.1 John Urry: Mobilitet og automobilitet 
John Urry er sociolog og beskæftiger sig med mobilitet og i særdeleshed automobilitet. Urry 

mener, at samfundsvidenskaben har været “a-mobil” (Urry 2007:19). Dette kan ses på tre 

forskellige måder: 

1) forsømmelse af bevægelse og kommunikation og deres økonomiske, politiske og sociale 

organisering, selvom disse aktiviteter er betydelige i folks liv 

2) minimering af betydningen af disse former for bevægelse på arbejde, skole, familieliv, 

politik og andre vigtige sociale institutioner 

3) at samfundsvidenskaben hovedsageligt fokuserer på de mønstre, som mennesker direkte 

interagerer i, og ignorerer de underliggende fysiske og materielle infrastrukturer, der 

orkestrerer sådanne mønstre. Studiet af transport har tidligere fokuseret på tekniske ændringer 

af transportsystemerne, men ikke de komplekse sociale processer, der orkestrerer brugen af 

transport (Urry 2007:19). 

For at sikre mobiliteten i sociologien, udviklede Urry nogle regler for sociologisk metode, der 

bl.a. tæller at undersøge den fulde effekt på kropslig, imaginær og virtuel mobilitet for 

mennesker, arbejde, fornøjelse osv., at se ting som sociale fakta samt at beskrive forskellige 

forståelser af bolig og deres afhængighed af menneskers, billeders og informationers 

mobiliteter (Urry 2007:9). 

 

3.1.1 Et nyt mobilitetsparadigme 
Urry introducerer et nyt mobilitetsparadigme, hvor alle sociale forhold skal ses som 

involverede gennem forbindelser, der er mere eller mindre; på afstand, hurtige, intense og 

involverede i fysisk bevægelse (Urry 2007:46). Et mobilitetsparadigme både afhjælper 

forsømmelse af forskellige former for bevægelse, og transformerer samfundsvidenskaben og 

skriver et alternativt teoretisk og metodisk landskab. Paradigmet muliggør, at den sociale 

verden bliver teoretiseret i økonomiske, sociale og politiske processer, infrastrukturer og 

ideologier, der involverer, medfører og begrænser forskellige former for bevægelse. Formålet 
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med paradigmet er at vise, at der er mange forskellige former for bevægelse, og at meget af 

samfundsvidenskaben har undersøgt dem ufuldstændigt (Urry 2007:18). 

 

3.1.2 Mobilitetssystemer 
Urry hævder, at alle mobiliteter har et system. Gennem tiden er mobilitetssystemerne blevet 

mere komplicerede og involverer flere elementer. Med tiden er systemerne også blevet mere 

sårbare, da alle systemerne er tæt sammenflettede (Urry 2007:14). Mobilitet kan have mange 

forskellige formål, hvilke Urry har inddelt i 12 væsentlige mobilitetsformer, blandt andre 

tourisme, arbejdsrelaterede rejser og besøg hos venner og beslægtede (Urry 2007:10f). 

 

3.1.3 Automobilitet 
Et af disse mobilitetssystemer er automobilitetssystemet. Automobilitet henviser både til det 

autonome menneske og maskiner, der kan bevæge sig langs veje og gader (Urry 2005:26). 

Urry mener, at det er forkert, at sociologien har ignoreret betydningen af automobiliteten, 

som han mener omdanner samfundet og måden hvorpå man bor, rejser og socialiserer sig, 

gennem automobiliseret tid og rum (Urry 2000:59). I automobiliteten er det ikke bilen, der er 

nøglen, men derimod systemet af disse flydende forbindelser, som bilen indgår i (Urry 

2005:26). Automobilitet er et ikke-lineært system, der spreder sig over hele verden og 

inkluderer biler, bilister, veje, brændsel, teknologi og skilte, hvor systemet genererer 

betingelserne for dets egen udvidelse. På grund af automobilitetens udbredelse, er det sociale 

liv blevet ”låst” i den mobilitetstilstand, som automobiliteten både skaber og forudsætter 

(Urry 2005:27). Urry mener, at bilen bør undersøges som en hybrid af sociale og tekniske 

systemer, gennem sammenhængende dimensioner, der bl.a. inkluderer; bilen som det 

fuldkommen fabrikerede objekt produceret af ledende industrielle sektorer, bilen som 

hovedparten i individuelt forbrug samt automobiliteten som den dominerende kultur, der 

organiserer og legitimerer socialiteter på tværs af forskellige køn, klasser, aldre osv. (Urry 

2000:57f). 
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3.1.4 Automobilitetens konsekvenser 
Automobilitet er en kilde til frihed på grund af den fleksibilitet, der gør det muligt for bilisten 

at køre hvor hen man ønsker, når som helst man ønsker det, via det komplekse og detaljerede 

vejnet. Bilen forlænger dermed den afstand, vi som mennesker er i stand til at bevæge os 

over. Da automobiliteten har muliggjort, at det er let at bevæge sig over længere afstande, har 

dette skabt større afstande mellem hjem, arbejde, venner, familie, handel og fornøjelse (Urry 

2000:59). På grund af disse afstande kunne meget socialt liv ikke forekomme uden bilen. 

Automobiliteten gør os mere fleksible, men samtidig har automobiliteten også 

nødvendiggjort denne fleksibilitet, da vi skal overkomme store afstande og bilens 

tilgængelighed har skabt forventninger om hurtig mobilitet (Urry 2005:4). 

Urry skelner mellem klokketid og øjeblikkelig tid. Klokketid er den synkroniserede, præcist 

afmålte tid, der er central i organiseringen af sociale processer i moderne samfund, bl.a. den 

kollektive transport (Urry 2000:108, 113). Bilen gør det muligt at frigøre sig fra klokketiden 

og skabe sin egen individuelle øjeblikkelige tid (Urry 2000:191). Den øjeblikkelige tid 

komprimerer tid og rum, og tvinger folk til en kompleks jongleren mellem dem. Denne 

jongleren er altså en konsekvens af automobiliteten, da den både er meget fleksibel, men 

samtidig også tvangsfuld (Urry 2000:59). 

 

3.1.5 Vendepunkter til nyt mobilitetssystem 
Ifølge Urry er det normalt, at systemer ændrer sig, men nogle systemer bliver stabiliserede for 

længere perioder, heriblandt bilsystemet der er ualmindeligt stabilt og uforandret på trods af 

økonomiske, teknologiske og sociale forandringer. For at kunne bryde med det nuværende 

bilsystem, er det nødvendigt at undersøge muligheder for nogle vendepunkter. Disse 

vendepunkter involverer tre begreber; at begivenheder og fænomener er smittende, at små 

sager kan have stor effekt, og at ændringer ikke kun kan ske gradvis lineært, men også 

dramatisk på et øjeblik, når systemet vender (Urry 2005:8). Ét vendepunkt vil ikke kunne 

ændre på bilsystemet, men små ændringer vil måske producere en form for smitte, og 

derigennem skabe en større ændring, hvis ændringerne sker i optimal orden (Urry 2005:9). 

For at ændre bilsystemet kræver det, ifølge Urry, både teknisk-økonomiske transformationer 

af brændelssystemer og bilmaterialer samt politiske og sociale transformationer (Urry 

2005:8). Urry har givet et bud på seks transformationer, der kan skabe vendepunkter for 

bilsystemet (Urry 2005:9): 
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1. Innovation med nye brændselssystemer, fremprovokeret af klimadebatten og 

manglende oliereserver 

2. Udvikling af nye forbrændingsmotorer og lettere materialer 

3. Ny teknologi, der kan fremme kollektive transportløsninger 

4. Afprivatiserede biler 

5. Transportplanlægningen går væk fra “predict-and-provide”-tankegangen 

6. Kommunikation og sociale relationer ændres, så det ikke bæres af bevægelse i bilens 

individuelle “jernbure”, men i højere grad af nye teknologier, såsom internettet 

 

3.1.6 Styrker og svagheder ved anvendelsen af teorien i projektet 
Vi ønsker at benytte Urrys teori om mobilitet og automobilitet for at forstå og undersøge, 

hvilke faktorer der er vigtige for automobilitetssystemet og dets betydning i samfundet. 

Ved hjælp af Urrys teori kan vi se gennem automobilitetens frigørende fleksibilitet og se, 

hvordan den samtidig skaber tvang om intens fleksibilitet i samfundet. Samtidig hjælper 

teorien også med at belyse, hvor stor dominans automobiliteten har, og hvilke grundlæggende 

strukturer og magter, der ligger bag. 

Urrys teoretisering er fokuseret omkring automobiliteten i den vestlige verden. I og med vi 

fokuserer på København som undersøgelsesfelt, kan man derfor argumentere for, at der 

forekommer et forholdsvist stor afstand mellem vores empiriske undersøgelsesfelt koblet til 

den teoretiske forståelse. Denne afstand er vi opmærksomme på. 

 

3.2 Malene Freudendal-Pedersen: Strukturelle fortællinger 

Malene Freudendal-Pedersen (FP) som er mobilitetsforsker ved Roskilde Universitet 

undersøger i sin Ph.D.-afhandling Mellem frihed og ufrihed (2007) de fortællinger, vi i vores 

hverdagsliv gør os om vores brug og forhold til mobilitet og transport. Dette kommer til 

udtryk i begrebet strukturelle fortællinger, som uddybes længere nede i dette afsnit. 

FP beskæftiger sig med de sociale og adfærdsmæssige aspekter af mobiliteten, og i denne 

afhandling med et afgrænset fokus og perspektiv på det levede hverdagsliv (Freudendal-

Pedersen 2007:56).  

FP’s tilgang til hverdagslivet er en processuel tilgang, hvor der ses mere overordnet på de 

aktiviteter i hverdagslivet, der genskaber og omskaber betingelserne for hverdagslivet (Ibid). 
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Det er via disse aktiviteter hvorigennem vi skaber en personlig identitet, ved at binde de 

forskellige praksisser og steder i vores dagligdag sammen, fx arbejdsmarkedet, det politiske 

system, trafikken m.m. (Freudendal-Pedersen 2007:57). 

De begreber som beskriver disse aktiviteter, processer og relationer i hverdagslivet, skal 

således danne udgangspunkt for en analyse (Freudendal-Pedersen 2007:56).  

Her benytter FP sig af begrebet strukturelle fortællinger, med udgangspunkt i temaerne tid, 

rum, frihed, miljø og identitet for at beskrive sammenhængen mellem hverdagslivet og 

mobiliteten (Freudendal-Pedersen 2007:10). 

Med mobilitet begrænser FP sig til den hverdagslige mobilitet bestående af: bil, tog, bus, 

cykel og gang (Freudendal-Pedersen 2007:13). 

FP forklarer ligeledes hvordan individualiseringen i det senmoderne samfund, også fører til et 

individuelt ansvar for ens eget mobilitetsvalg. FP undersøger således, hvad der ligger til 

grund for individets valg af transportform (Freudendal-Pedersen 2007:13). 

Afhandlingen har et forandrende perspektiv, hvoraf der først søges at opnå viden om 

hvorledes de ‘tilsyneladende rationaliteter’, som individet benytter til at kunne forklare de 

mobilitetsvalg, der foretages i hverdagslivet, opstår (Freudendal-Pedersen 2007:11). Det er 

disse ‘tilsyneladende rationaliteter’, som bliver interessante at undersøge. Dette gør de, da det 

er i de spor og mønstre, der viser sig i vores håndtering og forklaringer om brug af mobilitet i 

hverdagen, der kan åbne op for en ændring af mobilitetspræferencer. Det er således også her 

afhandlingens kritiske element befinder sig, som via det forandrende perspektiv anlagt i 

afhandlingen retter sig mod ‘tilsyneladende rationaliteter’ vi bruger i vores hverdag (Ibid). 

Målet med afhandlingens forandrende perspektiv er dog ikke en konkret strategi til 

forandring, men i højere grad at skabe et fokus på mobilitetens utilsigtede konsekvenser ud 

fra et bæredygtig forandrende perspektiv (Freudendal-Pedersen 2007:12). Dette fokus 

kommer således i høj grad til at omhandle automobiliteten, i og med den stigende bilisme 

medfører problemer med forurening og risiko (Freudendal-Pedersen 2007:14). 

Afhandlingen anlægger et sociologisk perspektiv, hvoraf dette fører til et fokus på søgen efter 

’det gode liv’, ift. de førnævnte faktorer såsom tid, rum, frihed, miljø og identitet. Her bliver 

automobiliteten især den transportform, der muliggør kravene for ’det gode liv’ (Ibid). 

Af de ovennævnte faktorer bliver frihed central for afhandlingen. Dette drejer sig om spændet 

mellem frihed og ufrihed i spørgsmålet om: Hvornår bliver ens frihed til ufrihed for andre, og 

ikke mindst for en selv? Dette ud fra viden om, hvordan mobilitet også medfører immobilitet 

(Freudendal-Pedersen 2007:12). 
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Afhandlingen undersøger således med et forandrende og bæredygtigt perspektiv muligheder 

og potentialer i andre transportmidler, der kan opfylde behov i hverdagslivet, ud fra de 

ovennævnte faktorer og tanker om ‘det gode liv’. Afhandlingen tager sit udgangspunkt i en 

forståelse og kritik af de tilsyneladende rationaler, der opstår i vores mobilitetsvalg, og som 

FP begrebsliggør via begrebet om strukturelle fortællinger. 

 

3.2.1 Fra empiri til begreb 
Begrebet strukturelle fortællinger er oprindeligt udviklet i et samarbejde mellem Katrine 

Hartmann-Petersen, Kenneth Roslind og FP (Freudendal-Pedersen 2007:15). 

FP har i afhandlingen undersøgt problemformuleringen: 

 

”Hvilken rolle spiller de strukturelle fortællinger om mobilitet i individets tilvalg eller 

fravalg af forskellige transportformer og hvilken rolle spiller forestillingen om frihed i 

disse valg” (Freudendal-Pedersen 2007:18) 

 

Til at undersøge ovennævnte problemformulering og videreudvikle begrebet strukturelle 

fortællinger, er der anvendt kvalitative metoder, i form af enkeltinterviews og tre 

fokusgruppeinterviews (Freudendal-Pedersen 2007:44f). 

Der er først foretaget semistrukturerede livsverdensinterviews til at undersøge, hvilke temaer 

og rationaler, der gjorde sig gældende hos de enkelte. Disse temaer og rationaler er så blevet 

bragt op i fokusgrupperne, hvori det er undersøgt, hvorvidt de forskellige temaer og rationaler 

er blevet modtaget eller afvist, for derefter at kunne tale om fælles mønstre og spor 

(Freudendal-Pedersen 2007:41). Der har været afholdt tre fokusgrupper: En hvor deltagerne 

kender hinanden, og to hvor de ikke gør, dette med henblik på at undersøge hvorledes 

forskellige rationaler forhandles i de to grupper (Freudendal-Pedersen 2007:38). 

FP har anvendt homogene grupper, hvilket hun argumenterer for giver mulighed for at 

diskutere rationaler og drivkræfter, da alle kommer fra nogenlunde fælles kår (Freudendal-

Pedersen 2007:39). Den homogene gruppe er specifikt udvalgt, og består af personer, der har 

mulighed for at vælge, idet de ikke er begrænset af forhold som køn, etnicitet, diskrimination, 

men er en gruppe, hvor alle er under uddannelse, og med middelklassebaggrund (Ibid). 

Strukturelle fortællinger og frihed var temaerne, som interviewene fokuserede på, og 

interviewformen var åben og tog udgangspunkt i eksplorative, hypotesetestende og til sidst 
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konfronterende spørgsmål (Freudendal-Pedersen 2007:40). Denne interviewform var valgt 

for at gøre plads til andre mulige temaer og rationaler. 

 

Før denne afhandling, var begrebet strukturelle fortællinger en klart defineret analytisk 

ramme, som bestod overordnet af strukturelle fortællinger og yderligere tre underkategorier. 

Arbejdsformen i afhandlingen er beskrevet som en abduktiv proces med en vekselvirkning 

mellem teori og empiri, som har forenklet den analytiske ramme for strukturelle fortællinger, 

til kun at bestå af strukturelle fortællinger og ikke de tre underkategorier (Freudendal-

Pedersen 2007:37). 

 

3.2.2 Strukturelle fortællinger 
Nedenfor vil den analytisk teoretiske ramme og forståelse af strukturelle fortællinger blive 

præsenteret med de oprindeligt tilhørende tre underkategorier. 

Til at forklare begrebsdannelsen af de strukturelle fortællinger, tager FP udgangspunkt i 

Giddens’ beskrivelse af det senmoderne hverdagsliv med karakteristika i form af 

individualisering, refleksivitet, risici, ambivalens og tid og rum, samt deres betydning for 

vores valg af livsstil og livspolitik (Freudendal-Pedersen 2007:59). 

Giddens forklarer, hvordan vi konstant præsenteres for ny viden og information, som får os til 

at revidere vores valg. De senmoderne ekspertsystemer trænger ind i hverdagslivet og 

ophæver traditioners rationale og fællesskabet. Dette fører til en individualisering, hvor 

individet selv skal begrunde sine valg og agere eksperter i det daglige (Freudendal-Pedersen 

2007:61). Ligeledes opstår der en ambivalens, ift. at vi ved, hvad vi burde gøre, men en 

tidspresset hverdag fører til andre valg, som ikke er givne, men kan fastlægges gennem vores 

valg af livsstil (Freudendal-Pedersen 2007:64). Ud fra vores valg af livsstil vælger vi en 

livspolitik, hvorfra vi vurderer, hvad der er rigtigt og forkert (Freudendal-Pedersen 2007:68). 

Det er her de strukturelle fortællinger træder ind som rationaliseringsgrundlag ved vores valg 

af mobilitetsform, som kan bruges til at forklare, og til tider forsvare, vores valg af livsstil 

(Freudendal-Pedersen 2007:70). 

Ved dette rationaliseringsgrundlag, er det diskutérbart, hvorvidt der er sammenhæng mellem 

handling og holdning, og de strukturelle fortællinger træder således ind i diskrepansen 

mellem disse to, når vi skal agere ‘hverdagslivseksperter’ ved vores valg af transportmiddel 

(Ibid). De strukturelle fortællinger skal dog også accepteres og formuleres af andre, og det er 

i fællesskabet, de styrkes. Når vi vælger en bestemt livsstil og livspolitik, indgår vi en form 
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for fællesskab med andre, der har valgt samme livsstil. Dette kommer til udtryk i den 

strukturelle fortælling. Det er nødvendigvis ikke en fortælling, der kræver, vi er tilstede 

sammen, men en fortælling, der kan opstå enighed omkring, grundet dens strukturelle form 

(Freudendal-Pedersen 2007:99). 

 

De strukturelle fortællinger kommer således til udtryk i det daglige som almengyldige 

sandheder, der fungerer som disse ‘tilsyneladende rationaliteter’, vi alle kan blive enige om, 

når vi skal vælge, hvilken transportform vi vil benytte, og forklare hvilken en vi bruger 

(Freudendal-Pedersen 2007:15). De indrammer således vores ambivalens, så vores fortælling 

fremstår rationel. 

Analytisk kommer begrebet til udtryk ved at afdække nogle af de forestillinger, fordomme og 

talemåder, der findes om forskellige transportformer (Freudendal-Pedersen 2007:16). 

Ved at afdække de spor og mønstre, der optræder i de strukturelle fortællinger, kan man 

afsløre sprækker i fortællingerne, som åbner op for en mulig forandring af mobilitetsmønstre 

eller -vaner (Ibid). 

Når vi fortæller en strukturel fortælling, vil denne ofte indeholde et ’man’ i stedet for et ’jeg’. 

Dette er noget vi gør for at gøre fortællingen mere generaliserende som noget alment. Den 

strukturelle fortælling optræder således som en almen ’objektiv sandhed’, og er på denne 

måde med til at blokere for ændring af mobilitetsadfærd (Freudendal-Pedersen 2007:71). FP 

definerer de strukturelle fortællinger således: 

 

”En strukturel fortælling er en specifik måde at argumentere på, når vi begrunder 

hverdagslivets valg og handlinger. En strukturel fortælling bliver brugt til at skabe en 

tilsyneladende rationalitet bag de handlinger, vi foretager og de valg vi træffer i 

hverdagslivet og fungerer som en guide til specifikke handlinger. Den strukturelle 

fortælling former udgangspunktet for, hvordan vi som individer opfatter specifikke 

problemer og deres mulige løsning. Individets sociale praksis producerer og 

reproducerer disse strukturelle fortællinger.” (Freudendal-Pedersen 2007:71) 

 

De strukturelle fortællinger optræder i tre underkategorier: de mulighedsskabende, de 

praktiske og de afmægtige strukturelle fortællinger. ’De mulighedsskabende strukturelle 

fortællinger’ drejer sig om de fortællinger, vi gør os, når vi danner en bestemt livsstil. Det 

kunne fx omhandle, hvorvidt man har valgt at sende sine børn på en bestemt skole, som 

ligger længere væk, og derfor bruge den mulighedsskabende strukturelle fortælling til at 
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forklare/forsvare, hvorledes automobiliteten muliggør dette valg (Freudendal-Pedersen 

2007:72). 

’De praktiske strukturelle fortællinger’ gør et bestemt transportmiddel legitimt som eneste 

mulige transportmiddel. Et eksempel kunne her være; at når vi skal have flere ting med, er vi 

nødsagede til at tage bilen (Ibid). 

Til sidst er der tale om ’de afmægtige strukturelle fortællinger’. Disse er med til at fratage 

individet ansvaret fra de problemer, deres valgte transportform afleder. Dette drejer som 

forklaringer, hvorved man nærmest kan være påtvunget et bestemt transportmiddel, grundet 

“sådan er det bare”, sådan er samfundet indrettet (Freudendal-Pedersen 2007:73). 

De strukturelle fortællinger med de dertilhørende tre underkategorier skal dog blot forstås 

som det analytiske greb, de netop er. De tre underinddelinger vil derfor ofte supplere og 

forudsætte hinanden, men inddelingen er et redskab, der kan hjælpe til at vurdere, hvilken en 

fortællingen er mest tydelig indenfor (Ibid). 

FP forklarer ligeledes, hvordan de strukturelle fortællinger tager udgangspunkt i det 

senmoderne hverdagsliv og strukturer. Fortællinger skal derfor forstås i forlængelse af 

Giddens’ strukturbegreb, om hvorledes vi producerer og reproducerer disse fortællinger, som 

deraf bliver til strukturelle fortællinger, der er med til at opretholde mobilitetsvaner i 

samfundet (Freudendal-Pedersen 2007:74). 

Giddens anskuer den sociale praksis som begreb til at beskrive medieringen mellem handling 

og struktur, og mellem individ og samfund. Det er i den sociale praksis vi producerer og 

reproducerer det sociale liv. Vi handler efter systemer og strukturer. Når vi i den daglige 

handling benytter toget, underbygger vi transportsystemet, og bliver derved en del af den 

sociale praksis, som vi selv reproducerer. Giddens beskriver strukturer som de uskrevne 

regler, vi følger, og som reproduceres gennem vores bevidsthed og når vi handler 

(Freudendal-Pedersen 2007:75) 

 

3.2.3 Videnskabsteoretisk udgangspunkt 
Afhandlingens udgangspunkt er de strukturelle fortællingers styrende rolle i vores valg af 

mobilitetsformer, og det videnskabsteoretiske ståsted fungerer derfor som en ramme omkring 

disse fortællinger. Den mobilitetsforskning, der kommer til udtryk i afhandlingen, har fokus 

på meningsdannelse og konstruktioner (Freudendal-Pedersen 2007:24). FP anlægger således 

et konstruktivistisk syn i afhandlingen, men forklarer også, hvordan den dobbelte funktion i 

de strukturelle fortællinger, der også tager udgangspunkt i en materiel verden i form af 
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transporten, gør det svært at placere sig rent videnskabsteoretisk (Freudendal-Pedersen 

2007:30). 

FP forklarer, hvorledes kritisk realisme indtræder i afhandlingen som supplement til 

konstruktivismen (Ibid). Den kritiske realisme skal forstås som en ramme, der omgiver hele 

afhandlingen, og en forståelse af det magtaspekt, det kapitalistiske system omgiver 

hverdagslivet med (Ibid). FP forklarer behovet for at anlægge disse videnskabsteoretiske syn, 

ud fra den dobbelthed, der ligger i de strukturelle fortællinger. Materialiteten, fx 

automobiliteten, og en forståelse af de samfundsmæssige aspekter af materialiteten udtrykkes 

gennem et kritisk realistisk syn, og de processer, der foregår omkring automobiliteten og i 

samspil med denne anskues ud fra det konstruktivistiske perspektiv (Freudendal-Pedersen 

2007:30). 

FP forklarer, hvorledes den menneskelige verden ikke er determineret, og hvordan mening 

opstår af den sociale konstruktion af vores virkelighed (Ibid). 

Ud fra det videnskabsteoretiske perspektiv, markerer FP også sit normative standpunkt, som 

tager udgangspunkt i de utilsigtede konsekvenser af mobilitet, og har som mål at forme et 

hverdagsliv, hvoraf en større ligelig fordeling af værdierne frihed, tryghed og lykke kan 

opnås (Freudendal-Pedersen 2007:34). 

 

3.2.4 Styrker og svagheder ved anvendelse af teorien i projektet 
Vi anlægger et kritisk teoretisk perspektiv i tilgangen til vores projekt, og vores normative 

standpunkt fokuserer, som FP, også på de miljømæssige konsekvenser af automobiliteten i 

byen, hvoraf et forandrende perspektiv træder ind i ønsket om et skifte til mere bæredygtige 

transportformer. 

Til en forståelse for valget af bilen som transportform og muligheden for et skifte til mere 

bæredygtige transportformer, ønsker vi at anvende FP’s begreb strukturelle fortællinger med 

dets underinddelinger. Ligeledes forstår vi også koblingen mellem begrebets dannelse ift. 

Giddens’ beskrivelse af det senmoderne hverdagsliv og vil ligeledes anvende disse pointer fra 

FP’s afhandling i arbejdet med empirien i analysen. 

En fordel ved at benytte FP’s mobilitetsforskning og begreb strukturelle fortællinger i vores 

projekt er, at vi har at gøre med en konkret teori, som beskæftiger sig med et konkret udsnit 

af mobilitetsforskning, der ikke ligger langt fra, hvad vi søger at undersøge i vores projekt. På 

denne måde opnår vi et lavere abstraktionsniveau, og teorien giver derfor mening ift. vores 

konkrete undersøgelse. 
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En kritik FP selv nævner i afhandlingen er det faktum, at hendes empiri bygger på en 

homogen gruppe, hvoraf når vi anvender begrebet, er det derfor nødvendigt at være 

opmærksom på, at begrebet bygger på empiri fra middelklassen. Det kan derfor diskuteres, 

hvorvidt en analyse af de strukturelle fortællinger vil være relevant på en person fra 

arbejderklassen, eller med en anden etnisk baggrund, der muligvis ikke besidder de samme 

muligheder, som den homogene gruppe FP bygger sin forskning ud fra. 

FP forklarer også, hvordan DSB S-tog har støttet forskningen finansielt, hvilket er nødvendigt 

at være opmærksom på ved brug af resultater fra afhandlingen (Freudendal-Pedersen 2007:3). 

FP tydeliggør det oprindelige forskningsprojekts mål, støttet af DSB, men forklarer ligedeles, 

hvordan det oprindelige mål for afhandlingen ændrede sig, da ny uforudset empiri dukkede 

op, som hun deraf måtte forholde sig til, og ændre undersøgelsens design (Freudendal-

Pedersen 2007:17). Dette for at være tro mod empirien og forskningen. 

 

3.3 Frank W. Geels: Sociotekniske systemer 
Frank W. Geels beskriver i teksten From sectoral systems of innovation to socio-technical 

systems: Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory, 

sociotekniske systemer (ST-systemer) (Geels 2004). Teorien er et samspil mellem sociale 

processer og teknik, derfor socioteknisk system. Geels beskriver begreberne ST-systemer, 

sociotekniske regimer (ST-regimer), socioteknisk landskab (ST-landskab), sporafhængighed 

og nicher. Geels beskriver, hvordan disse hænger sammen med hinanden, hvilke elementer 

der bærer ST-systemet, og hvordan det reproduceres og skifter fra et system til et andet. Til at 

beskrive alt dette nævnes elementer såsom aktører, sociale grupper, regler samt stabilitet og 

ustabilitet. Det er disse forskellige aspekter og deres samspil, der er interessante for vores 

undersøgelse, idet vi får en forståelsesramme til at forklare, hvordan et systemskifte kommer 

undervejs, og hvad der bidrager til at fastholde og reproducere det eksisterende system.  

 
3.3.1 Socioteknisk system, subfunktioner og ressourcer 
Et ST-system defineres af Geels som at være de forbindelser, der er mellem de elementer, der 

er nødvendige, for at fuldføre sociale funktioner. Disse forbindelser kan både være transport, 

kommunikation og ernæring (Geels 2004:900). For at kunne fuldføre disse sociale funktioner, 

er teknologi et nødvendigt element i det moderne samfund, og derfor kaldes både 

produktionen og distribueringen af teknologi for sub-funktioner (Geels 2004:900). Til at 
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fuldføre subfunktionerne er der nogle nødvendige elementer. Disse kaldes ressourcer og er 

både artefakter, viden, kapital, arbejdskraft og kulturel mening (Geels 2004:900). I ST-

systemer er fokus både på; brug, funktioner og udviklingen af ny viden, herunder hører 

transport, kommunikation, materialeforsyning og boliger (Geels 2004:898). 

 

3.3.2 Socioteknisk system og sociale grupper 
ST-systemer er resultatet af aktiviteter fra menneskelige aktører (Geels 2004:900). 

Menneskelige aktører indgår nemlig i forskellige sociale grupper, som hver især har 

forskellige karakteristika. De forskellige sociale grupper har hver deres normer, præferencer, 

læser ofte samme aviser og mødes ofte de samme steder – man kan med andre ord sige, at der 

foregår en koordinering i de sociale grupper (Geels 2004:900). De sociale grupper interagerer 

med hinanden, er indbyrdes afhængige og overlapper hinanden, hvilket alt sammen sker 

samtidig med, at de beholder deres egen identitet (Geels 2004:901). Med tiden skifter sociale 

grupper, og nye grupper kommer frem. Et eksempel på dette er, at før i tiden var produktion 

og forbrug tæt forbundet, men med tiden er disse vokset mere og mere fra hinanden grundet 

fremkomsten af industri, masseproduktion og transport. Dette har bidraget til, at der er 

opstået flere aktører og derfor flere sociale grupper (Geels 2004:901).  

 

”Adoption” af nye teknologier er ikke noget, der sker passivt, men noget der kræver 

tilpasning og nytænkning i brugerkonteksten;  

 

”Users also have to integrate new technologies in their practices, organisations and 

routines, something which involves learning, adjustments. New technologies have to be 

’tamed’ to fit in concrete routines and applications contexts (including existing 

artefacts)” (Geels 2004:902). 

 
3.3.3 Regler, regelsystemer og regelregimer 
I de forskellige sociale grupper er der forskellige regler, regelsystemer og regelregimer. 

Regler er det, der beskriver både koordination og aktivitet. Der er tre slags regeltyper, 

henholdsvis kognitive, normative og regulative regler (Geels 2004:904). Regulative regler er 

eksplicitte og formelle regler, såsom lovgivninger. Normative regler er normer, værdier, 

ansvar og rettigheder. Kognitive regler er rammen hvorom mening er dannet, såsom ord, 
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koncepter, myter, tegn og gestusser. De forskellige regler i de sociale grupper er 

sammenflettede i regelsystemer (Geels 2004:904). 

Der er to forskellige regelsystemer; private regelsystemer og sociale regelsystemer. Sociale 

regelsystemer er kollektivt delte, og er med til at strukturere og regulere sociale transaktioner, 

hvilket danner et regelregime (Geels 2004:904). Eftersom sociale grupper har forskellige 

regler, har de også forskellige regimer. Regelregimer består af regler, som er sammenflettede, 

hvilket betyder, at det er svært at ændre en enkelt regel, uden at påvirke alle de andre regler - 

dette er med til at skabe stabilitet i regimet (Geels 2004:904). 

Reglerne består ikke kun inden i regimerne, men også mellem regimerne, hvilket betyder at 

der er forbindelser mellem regimerne, der er med til at forklare justeringen af aktiviteter 

mellem de forskellige sociale grupper (Geels 2004:905). I de sociale grupper har 

menneskerne også nogle private/individuelle regelsystemer, som ændrer sig over tid, hvilket 

kan være strategier, præferencer og interesser (Geels 2004:907). 

 

3.3.4 Sociotekniske regimer 
Geels beskriver det ovenstående (regler, regelsystemerne og regelregimerne) med begrebet 

ST-regimer. ST-regimer er den dybe struktur i ST-systemer, og er både stabile og 

strukturerede. Regimerne bæres af sociale grupper – dette betyder, at ST-regimer kun 

refererer kun til de regler, der er mellem regimerne, som er tilpassede hinanden (Geels 

2004:905). 

 

3.3.5 Menneskelig aktivitet/handlen: Agency vs. structure 
I forhold til regelregimer og menneskelige aktører, er der to forskellige opfattelser af, 

hvordan menneskelig aktivitet/handlen foregår, som er henholdsvis ’agency’ og ’stucture’ 

(Geels 2004:906f). 

’Agency’ opfatter menneskelig aktivitet som kræfterne bag sociale forandringer, hvor 

mennesket har frihed til at handle (Geels 2004:906f). ’Structure’ opfatter menneskelig 

aktivitet som at mennesket bare følger givne funktioner/regler i sociale strukturer, som de 

ikke selv kan ændre: 
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”Actors interact (struggle, form alliances, exercise power, negotiate, and cooperate) 

within the constraints and opportunities of existing structures, at the same time that 

they act upon and restructure these systems. Another important point is that structures 

not only constrain but also enable action, i.e, make it possible by providing 

coordination and stability.” (Geels 2004:907). 

 

Dette betyder altså, at menneskelige aktører ikke kan agere som de helt selv ønsker, da de 

ikke har helt fri vilje, eftersom erkendelse og aktiviteter koordineres, men ikke determineres, 

af institutioner og regler (Geels 2004:902). 

 

Geels beskriver i sin tekst begrebet ’social learning’ (Geels 2004:907). ‘Social learning’ 

henviser til, at sociale aktører, eksempelvis firmaer, evaluerer handlinger, lærer af disse, og 

ændrer ud fra de nye erfaringer deres strategier, mål og præferencer (Geels 2004:907). En 

handling påvirker gruppens delte regelsystem, da det sker i hele gruppen og gennem imitation 

(Geels 2004:907). Det sker gennem social handlen, at sociale regler samt aktører ændrer sig. 

Social learning fungerer bedst i større tidsskala, og kan tage år eller årtier. Dette kan være 

eksempelvis politikker eller brugerpræferencer, der skal ændres, hvilket netop kan tage flere 

år eller årtier (Geels 2004:907f). 

ST-systemer fastholdes og ændres af aktørers aktiviteter, samtidig med, at ST-systemer 

former en kontekst for disse aktiviteter (Geels 2004:907f). Aktører reagerer på hinandens 

handlinger, både i grupper og mellem grupper (Geels 2004:909). 

 

3.3.6 Stabilitet og sporafhængighed 
Både stabilitet og sporafhængighed er med til at fastholde det eksisterende ST-system, på 

forskellige måder. Som tidligere nævnt, er de forskellige regelsæt hver især med til at 

stabilisere det ST-system på hver deres måde. 

Både regler og regimer skaber stabilitet, i og med de er med til at vejlede/styre opfattelser og 

handlinger (Geels 2004:907). Reglerne reproduceres og skaber dermed en dyb struktur (Geels 

2004:910). 
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Netværket samt gensidig afhængighed mellem aktører og strukturer, er også med til at skabe 

stabilitet, og meget magtfulde aktører kan undertrykke nye innovationer ved at kontrollere 

markedet (Geels 2004:911). 

ST-systemer, specielt artefakterne, samt det materielle netværk i systemet, har en vis hårdhed, 

som betyder at disse er svære at ændre (Geels 2004:911). De afhænger af hinanden for at 

kunne fungere, hvilket betyder, at der skabes en barriere for nye innovationer. 

 

En sidste barriere for nye innovationer er ’sunk investments’, som betyder, at firmaer 

benytter en af de etablerede teknologier så længe som muligt, frem for en ny, hvis de har 

nogle investeringer i de etablerede teknologier, som den nye teknologi vil ødelægge (Geels 

2004:911). 

 

3.3.7 Nicher 
De førnævnte regler og sporafhængigheder, er, som nævnt, med til at skabe stabilitet i ST-

systemet. Denne stabilitet samt sporafhængighederne, gør det svært for nye innovationer at 

bryde igennem i de eksisterende ST-systemer. 

Derfor er der blevet skabt nicher, som er beskyttede rum, hvori de nye innovationer kan få 

mulighed for at vokse og udvikle sig gennem læreprocesser. Dette rum for læreprocesser er 

essentielt, idet det giver mulighed for at den nye innovation kan afvige fra reglerne i det 

eksisterende regime, samtidigt med at det på andre punkter beholder visse regler (Geels 

2004:911). 

Derudover giver nicher rum til at opbygge sociale netværk, forsyningskæder og bruger-

producent forhold. Eventuelle aktører indvilliger i at støtte nicher, fordi de ser en fremtid i 

den (Geels 2004:911). Nicher er uden fastlagte regler, og der er ingen normative regler i form 

af normer, værdier, ansvar og rettigheder (Geels 2004:911). Derudover er der ikke dannet 

klare rolleforhold og der er heller ikke nogen indbyrdes forbundne afhængigheder, og derfor 

ikke særlig meget stabilitet. Dette gør at; ”In sum, actors need to put in a lot of ’work’ to 

uphold the niche, and work on articulation of rules and social networks.” (Geels 2004:913). 
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3.3.8 Socioteknisk landskab 
Et ST-landskab er det materielle i, hvordan ting er placeret, eksempelvis byer, fabrikker, 

motorveje og elektricitetsinfrastruktur, og indbefatter det brede ydre miljø (Geels 2004:913). 

Dette betyder, at det har en vis hårdhed og derfor ikke bare kan ændres af aktører og kan 

heller ikke ændres af fri vilje, hvilket skaber stor stabilitet (Geels 2004:913). I et ST-landskab 

er struktureringen af aktiviteter endnu større end i ST-regimer (Geels 2004:913). 

 

3.3.9 Spændinger og ustabilitet 
Både stabilitet og ustabilitet er resultat af handlinger i flere sociale grupper (Geels 2004:914).  

I de forskellige regimer er der forskellige dynamikker, som bidrager til at skabe fluktuationer 

og variationer. Disse dæmpes dog som regel af linkene til de andre regimer, men det hænder, 

at der kan komme spændinger (Geels 2004:913). Hvis sociale grupper og spor går modsatte 

retninger, bidrager dette også til ustabilitet i ST-systemet. Hvis der kommer spændinger i 

aktiviteten afspejles det i ST-systemet, i form af spændinger mellem visse regler (Geels 

2004:914). 

 

En spænding kan føre til en ny innovation, som bryder igennem på markedet. Den nye 

innovation kan med tiden komme til at erstatte det eksisterende system, hvilket vil medføre 

nogle bredere ændringer såsom politikker og infrastruktur. Dette vil medføre et nyt regime og 

system, som bæres af sociale grupper, som gennem deres aktiviteter vil skabe og fastholde 

ST-systemet og med tiden vil regimet påvirke ændringer i ST-landskabet (Geels 2004:914f). 

 
3.3.10 Multilevel perspektiv 
Et stabilt ST-system gør det, som tidligere nævnt, meget svært for nye innovationer at bryde 

igennem, hvilket betyder, at de nye innovationer forbliver i nicherne. Når der derimod opstår 

spændinger i de sociale grupper og i ST-regimerne, opstår der en mulighed for, at de nye 

innovationer lettere kan bryde igennem (Geels 2004:914f). 

 

3.3.11 Styrker og svagheder ved anvendelsen af teorien i projektet 
Vi ønsker at benytte ST-systemer som en forståelsesramme for, hvordan et skifte fra et 

diesel-/benzinbaseret system, kan overgå til et system på elbiler. 



 
Carola Korp Andersen Bernth (57850), Anne Sofie Arlev Lyngby (57706), Ida Marie Larsen (57746), 
Gruppenummer i Stads: V1725157454. Vejleder: Peter Hegelund Skriver - Fagmodulsprojekt Plan, by 
og proces. Anslag 142697 

33 af 69 

En styrke ved at benytte denne teori er, at vi kan få en forståelse for, hvilke dynamikker der 

spiller ind i skiftet fra ét ST-system til et andet, her fra diesel-/benzinbil til elbil. Derudover 

får vi en forståelse for, hvad der bærer et eksisterende ST-system og hvilke processer, der er i 

spil, når dette skifte er undervejs. Geels nævner selv flere gange eksempler med bilen til at 

forklare dynamikkerne, hvilket tydeliggør, at denne teori vil kunne bidrage til at belyse det vi 

ønsker at undersøge, nemlig skiftet fra benzinbil til elbil. 

  



 
Carola Korp Andersen Bernth (57850), Anne Sofie Arlev Lyngby (57706), Ida Marie Larsen (57746), 
Gruppenummer i Stads: V1725157454. Vejleder: Peter Hegelund Skriver - Fagmodulsprojekt Plan, by 
og proces. Anslag 142697 

34 af 69 

4. Hvorfor vælger folk bilen? 
Følgende afsnit forsøger at besvare problemstillingen Hvilke faktorer er afgørende for, at folk 

vælger bilen? Dette søgt besvaret ud fra et historisk perspektiv af automobilitetens plads i 

byrummet, samt en analyse af interviews med københavnske bilejere ud fra Urrys 

mobilitetsteori. 

 

4.1 Biler i byen - historisk perspektiv 
Der er flere årsager til, at mange vælger bilen, men en af de grundlæggende årsager er, at 

vores byer, herunder også København, i høj grad er indrettet efter bilen. 

Siden Absalons overtagelse af den tidligere havneplads omkring 1160, er København vokset i 

et støt tempo. Med åbningen af brokvartererne i 1852 og senere industrialiseringen 

strømmede folk fra landet til København, hvilket medførte en eksplosiv stigning i 

indbyggertallet, der i 1890 var på 400.000 indbyggere.  

For at kunne huse alle disse mennesker byggedes tætte etagebyggerier, ofte med tætbefolkede 

lejligheder til arbejderne (Faktalink 2017). I det nu tætbebyggede København ønskede man i 

1920’erne og 30’erne at gennemføre gadereguleringer og –gennembrud, for at skabe mere 

plads til biler og samtidig fjerne slumkvarterer. Med gadegennembruddene blev mange 

bygninger revet ned, for at skabe tidssvarende boulevarder og gader tværs gennem byen 

(Gaardmand 2016:60). Dette er et godt eksempel på, at et samfund baseret på automobilitet 

og retten til at bevæge sig hen, hvornår og hvor end man ønsker, involverer en transformation 

af offentlig plads til offentlige veje. Når bebyggelse og offentlige pladser må vige pladsen for 

automobiliteten, påvirkes også det omkringliggende område og ændrer dets udseende, lyd og 

lugt. Disse bilområder, som fx Bispeengbuen i København, er hverken by eller land, lokale 

eller kosmopolitiske, men ren mobilitet (Urry 2000:93). Mellem 25 og 50% af byernes rum er 

i dag reserveret til automobiliteten (Freudendal-Pedersen & Nielsen 2012:24). I København 

er 16,8% af arealet brugt på veje, hvor pladsen til parkering af biler ikke er medregnet 

(Danmarks Statistik 2017:AREALDK1). Rummene i byen, der er reserverede til bilen, er 

med til at reproducere automobiliteten, da det kræver bil at benytte dem, og det civile 

samfund bliver derved underlagt bilens magt (Freudendal-Pedersen 2007:14). 

I København var vejnettet allerede godt etableret før udbredelsen af den kollektive transport 

vi kender i dag. Den første S-togslinje åbnede i 1934 og blev udbygget som led i 

Fingerplanen fra 1947 (Faktalink 2017). Kun i Københavns nye dele, som Ørestad og 
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Nordhavn, har den kollektive transport været med i planlægningen af byen fra starten 

(Bisgaard 2010:43). Da Københavns metro skulle bygges, blev også en letbane overvejet. 

Med en letbane eller moderne sporvogne ville man kunne benytte de eksisterende gader og 

samtidig fortrænge bilerne fra gaderne. Valget faldt dog på en delvist underjordisk metro, der 

kunne fragte passagererne hurtigt frem, uden at påvirke bilismen. International erfaring viser, 

at kollektiv transport bliver benyttet i større grad, når den kollektive transport etableres før 

byen (Bisgaard 2010:56). Når København er en gammel by, hvor størstedelen af den 

kollektive transport er etableret efter byen, kan dette altså være en af årsagerne til, at folk 

benytter bilen, når automobiliteten er så etableret i befolkningen og planlægningen. 

 

4.2 Systemer og afstande 
Gennem tiden har meget måtte vige for automobiliteten, men i dag er ambitionen anderledes i 

København. Som Urry beskriver, blev moderne byer bygget for at facilitere automobiliteten 

og dermed modvirke andre former for menneskelig bevægelse (Urry 2005:6). I dag er 

Københavns Kommunes målsætning, at mindst ⅓ af al trafik skal ske på cykel, ⅓ med 

kollektiv transport og højst ⅓ med bil (Københavns Kommune 2015). Selvom der sker store 

sociale, teknologiske og økonomiske ændringer i samfundet, er bilsystemet alligevel “(...) 

remarkably stable and unchanging” (Urry 2005:8). 

Automobilitetssystemet har adskilt hjem, arbejde, familie, venner, handel og fornøjelser over 

større afstande, så vi i dag i gennemsnit rejser 50 km om dagen, hvor man i 1800 kun rejste 

50 m i gennemsnit (Urry 2007:3f). For at kunne overkomme disse afstande og få hverdagen 

til at hænge sammen, virker bilen for mange som den eneste løsning. Med det komplekse og 

detaljerede vejnet er det let at komme rundt i bil, hvorimod systemetet af kollektiv transport 

og cykelsystemet er mindre detaljerede og indeholder ‘missing links’(korte strækninger uden 

cykelmuligheder) (Københavns Kommune 2015). Københavns Kommune arbejder på; at 

fjerne disse ‘missing links’, at skabe sammenhæng i den kollektive trafik og cykeltrafikken, 

og samtidig reducere fremkommeligheden for biler på nogle strækninger (Københavns 

Kommune 2015). Alligevel giver bilen ofte den hurtigste og mest direkte rejse fra A til B. 

Vores interviewperson Pernille giver et eksempel på, hvordan vejnettet er mere udbygget og 

detaljeret end den kollektive trafik: “Hvis vi skal ud, sådan længere ud, hvor mine, forældre 

eller bedsteforældre, som bor et godt stykke væk fra stationen i den anden ende, så tager vi 

bilen” (Bilag 3:2). 
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4.3 Frihed og fleksibilitet 
For mange mennesker giver det en følelse af frihed, ikke at være afhængig af afgangstider på 

busser og toge, men derimod selv at kunne planlægge sin rejse, hvilket bilens fleksibilitet 

muliggør. Denne følelse beskriver vores adspurgte bilister også, der bl.a. udtrykker: “Det er 

jo også en meget større frigørelse, når du skal et eller andet så skal du ikke gå ind på 

rejseplanen og søge det og det, så går du bare ind i bilen og kører af sted ikke.” (Bilag 2:2), 

mens en anden udtaler: “Det er bare rart at kunne tage derud og besøge dem[familien], og 

ikke skulle tænke på, går der en bus eller går der et tog.” (Bilag 4:4). Med egen bil kan man 

køre lige når man ønsker, i hvilken som helst retning, kun begrænset af det komplekse vejnet 

(Urry 2000:59). Man bestemmer selv, om man vil holde pauser, hvornår de skal forekomme 

og hvornår rejsen skal fortsætte (Urry 2000:190). At bilen ikke kræver lige så meget 

planlægning som eksempelvis den kollektive transport og delebiler, er noget Pernille også 

pointerer: 

 

 “Altså de der delebilsordninger, der skal man lidt mere have planlagt sådan, i morgen 

fra fem til syv vil jeg gerne reservere denne her bil og køre den og bare den lille del af 

det, synes vi, at der er det altså noget nemmere og mere praktisk at have sin egen bil.” 

(Bilag 3:3). 

  

I den moderne fleksible hverdag er vi vant til, at vi altid skal være mobile, og det ses derfor 

som en begrænsning, når det er nødvendigt at planlægge i forvejen, hvornår man ønsker at 

være mobil. Samtidig er man med delebilsordninger og kollektiv transport afhængig af, at 

andre holder deres del af aftalen, at delebilen står klar som aftalt, at toget kører til tiden. Med 

egen bil giver det en frihed, at man ikke er afhængig af andre parter, ud over den øvrige 

trafik. 

Kaufmann benytter begrebet motilitet, der er potentialet for bevægelse (Freudendal-Pedersen 

2007:54). Selv om det er de færreste, der impulsivt ville køre en tur til Paris, giver det en 

følelse af frihed, altid at have muligheden for pludselig at køre af sted. Denne mulighed for 

impulsivitet, som bilen giver, er også vigtig for de adspurgte, hvor Pernille udtrykker: ”det er 

rart for mig at kunne være impulsiv og bare kunne tage bilen, hvis jeg synes jeg skal noget” 

(Bilag 3:4). 

Bilen har været med til at forlænge, hvor vi mennesker kan tage hen ift., hvad vi fysisk er i 

stand til, og har på denne måde givet en større frihed, idet mulighederne for, hvor man kan 
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bevæge sig hen er blevet mange flere (Urry 2000:59). Uden bilens fleksibilitet ville meget af 

det mange mennesker ser som socialt liv ikke være muligt (Urry 2000:190). 

 

”for os har det faktisk betydet, at vi oftere har taget nogle impulsive ideer om at besøge 

nogle et sted, der var mere fremkommeligt end før, hvor inden vi havde bilen, der kunne 

vi ikke overskue at tage sådan en tur bare sådan lige på et par timers besøg, fordi det 

var alt for besværligt, og så skulle vi bruge hele dagen på det” (Bilag 3:3). 

 

”Man kan jo godt tage toget, man kan også godt tage bussen. Det tager bare længere 

tid. Det synes jeg er kompliceret. Så ville jeg nok nogen gange vælge ikke at gøre det. 

Så tager jeg ikke lige over til moster et eller andet, til hendes fødselsdag, fordi hun bor 

på bøhlandet. Så vælger jeg nok at sige, at det bliver lige en anden dag, fordi jeg bor i 

København, og det er så langt væk.” (Bilag 4:4). 

 

Pernille og Lau beskriver her, hvordan bilens fleksibilitet gør dem i stand til at pleje sociale 

bånd, som de ellers ville have forsømt. 

Samtidig med, at bilens fleksibilitet giver frihed, giver den også en form for ufrihed, idet 

fleksibiliteten er tvungen, da automobiliteten har delt hjem, arbejde, familie, venner, handel 

og fornøjelser over betydelige afstande, der tvinger mennesker til at orkestrere deres 

mobiliteter og socialiteter på komplekse måder (Urry 2000:59). Bilen er et godt middel til 

dette, og da forskellige former for mobilitet kan resultere i sociale uligheder, vil bilen for 

mange være den ideelle form for mobilitet (Urry 2000:195). Automobiliteten har 

nødvendiggjort en langstrakt pendling og fleksibilitet for at få hverdagen til at hænge 

sammen (Urry 2000:59). Shove beskriver denne tvungne fleksibilitet meget præcist: "more 

freedom means less choice, for it seems that cars simultaneously create precisely the sorts of 

problems which they also promise to overcome" (citeret i Urry 2000:60). Bilens fleksibilitet 

giver altså nogle begrænsninger, idet muligheden for fleksibilitet udvikler et krav om 

fleksibilitet. Kravet om fleksibilitet kommer bl.a. fra arbejdspladsen, der, ligesom for to af 

vores informanter, forventer, at deres medarbejdere hurtigt kan komme fra sted til sted. For at 

imødekomme dette krav om fleksibilitet, har informanterne set sig nødsagede til at have en 

bil, da det ellers ville begrænse deres arbejde eller kræve længere arbejdsdage. Kasper 

beskriver betydningen af bilen i forbindelse med arbejde: ”Altså førhen der begrænsede det 

jo meget, for både mig og min arbejdsgiver at jeg ikke havde bilen, når jeg var så langt væk. 

Så var det jo fra det ene til det andet sted, ikke” (Bilag 2:2). 
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Mange vælger altså at have egen bil for at få følelsen af frihed, som bilens fleksibilitet giver, 

men også for at imødekomme omgivelsernes forventninger om denne fleksibilitet. 

  

4.4 Bekvemmelighed 
En anden betydelig faktor i valget af egen bil er den bekvemmelighed, som bilen giver. 

Foruden friheden ved frit at kunne rejse hvornår og hvor end man vil, kan man også selv styre 

sine omgivelser. Bilens teknologier gør det muligt for bilisten selv at styre bl.a. temperatur og 

lyd. Samtidig sikrer bilen også mod kulde og regn. Bilen er blevet et hjem uden for hjemmet, 

hvor man i et vant miljø bevæger sig gennem ukendte miljøer (Urry 2000:191). Det rum, der 

skabes i bilen, værdsættes, og Lau forklarer: ”Jeg synes egentlig også det er meget hyggeligt 

at være i bilen, hvorved hvis man tager bussen, får man måske ikke en plads, eller sidder 

meget tæt.” (Bilag 4:3). Benytter man den kollektive transport, er man ikke selv herre over 

omgivelserne og hvem man deler dem med. Med privat bil sikrer man, at omgivelserne er, 

som man selv ønsker, og man bestemmer selv, hvem man vil dele dem med (Urry 2000:191). 

Med de moderne mobiliteter er det blevet nemt at bevæge sig rundt, uden at det kræver meget 

af en selv. Selvom automobiliteten er et mobilitetssystem, kræver det næsten ingen 

bevægelse, når man først sidder i bilen (Urry 2005:6). Derfor forventer vi også at kunne 

komme nemt og hurtigt rundt, hvilket er afgørende, når vi vælger transportmiddel. Dette er 

også noget, der er vigtigt for de adspurgte, bl.a. Lau, der siger: ”Det er kun for, hvad der lige 

er nemmest og hurtigst.” (Bilag 4:2). Ifølge de adspurgte vil bilen bedst kunne sikre den 

hurtige og bekvemme mobilitet. Om bilen siger de: ”Vi sparer jo noget tid og noget besvær, 

når vi for eksempel skal besøge familien, altså det gør det nemmere” (Bilag 3: 3), ”der er det 

altså noget nemmere og mere praktisk at have sin egen bil” (Bilag 3: 3), ”Så det er klart 

nemmest for mig at have en bil” (Bilag 4:3) og ”... så er det jo bare nemmere” (Bilag 2:3). 

Yderligere en grund til, at mange vælger bilen er, at det er nemt at have bagage med. Nogle 

ting kan være umulige at bære på eller have med på cykel, og med den kollektive transport 

ved man aldrig, hvor meget plads der er ledig. Med bil kan man, som Kasper og Pernille, 

nemt fragte eksempelvis værktøj og barnevogn (Bilag 2 og 3). 

En afgørende faktor, når vi vælger transportmiddel er altså, at det er nemt og at omgivelserne 

er behagelige. 
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4.5 Tid 
Endnu en vigtig faktor for, at mange vælger at have bil, er tidsaspektet. For mange er tid 

brugt på transport spildt tid, så omfanget af transporttiden skal derfor minimeres. For at 

minimere transporttiden, skal man kunne transportere sig hurtigt. Særligt transport til og fra 

arbejde skal helst ikke tage for lang tid. Dette ønske beskriver Lau: ”Jeg mener det tager 50 

minutter i bus, med 2 skift. Og det gider jeg altså ikke, hvis det kan tage mig 10 minutter i 

bil” (Bilag 4:3). Dette hænger sammen med, at mange ser tiden brugt på transport til og fra 

arbejde som en del af arbejdsdagen, bare uden løn. I stedet for at bruge tid på transporten, 

ønsker mange at komme hurtigt frem til arbejdspladsen, så de i stedet kan bruge tiden på 

mere arbejde, og derfor større løn, eller på mere fritid (Urry 2007:11). Lau beskriver her, 

hvordan bilen gjorde det muligt at forkorte transporttiden til arbejde og på denne måde 

benytte tiden anderledes:  

 

”Jeg lavede sådan en økonomisk oversigt, hvor hvis jeg købte en bil så kunne jeg 

arbejde en time mere om dagen. Så hvis det er 5 timer om ugen, vi ganger op på en 

måned, så er det 20 timer. Så har jeg sådan set næsten tjent det ind det koster for mig, 

at have en bil. Så det kunne faktisk godt betale sig for mig at have en bil” (Bilag: 4:2) 

og ”hvis jeg kan spare tid på at tage bilen, så har jeg en kortere arbejdsdag” (Bilag 

4:3). 

 

Selvom transporttiden i mange tilfælde ønskes minimeret, kan en årsag til rejse også være, at 

det er en fornøjelse (Urry 2000:106). For flere er tiden brugt i bilen også brugbar og en 

fornøjelse, som Lau, der ”bruger tiden i bilen til at ringe. Både kollegaer, men også familie 

til lige at høre hvordan det går” (Bilag 4:3). 

Klokketiden, som Urry betegner den præcist afmålte tid, er vigtig i organiseringen af det 

moderne samfund, hvor vi eksempelvis opdeler tiden med dage og uger (Urry 2000:108). Det 

er også efter klokketid afgangstider og de fleste arbejdstider er præciseret og synkroniseret, så 

alle kender tiderne. Automobiliteten medfører øjeblikkelig tid, der kræver administration i et 

komplekst system af individuel tid og skemalægning, muliggjort af bilen (Urry 2000:191). 

Automobiliteten tvinger folk i avancerede samfund til at administrere små brudstykker af tid i 

et komplekst og skrøbeligt mønster, hvor bilens fleksibilitet bliver nødvendig (Urry 

2000:192). Som Kasper udtrykker: ”det ville der bare ikke være tid til, at jeg ville kunne tage 

kollektiv trafik” (Bilag 2:4). 
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4.6 Status og image 
En anden vigtig faktor for, at folk vælger at få bil, er den status som bilejer, der medfølger. 

Pernille fortæller om sin kæreste:  

 

”Han elsker at være bilejer. Det tror jeg, at han synes, det er det der med at eje den her 

bil, er en stor ting, fordi det er hans venner også begyndt, og han sammenligner sig 

måske lidt med sine venner. Der har man ligesom sin bil og man snakker om bilerne og 

det betyder noget for ens image, det tror jeg lidt.” (Bilag 3:3). 

 

Det at være bilejer er for mange noget specielt, da der er tilknyttet forskellige signalværdier, 

eksempelvis karrieresucces, frihed, sikkerhed, familie og maskulinitet, der giver status til 

ejeren (Urry 2000:57). Bilen er mere end et transportmiddel, og det at køre bil er et mål og en 

bedrift i sig selv. Ikke at have mulighed for at køre bil vil være at fejle i at deltage fuldt ud i 

det moderne samfund (Urry 2000:191). 

 

4.7 Delkonklusion 
Der er flere vigtige faktorer, der er med til, at mange i København vælger at have bil. Den 

vigtigste faktor er, at automobiliteten er en så integreret del af byen og samfundet, hvilket 

derved fremmer valget af bilen. Den vigtigste faktor for valg af bilen udtrykt af bilisterne 

selv, var den frihed, som bilens fleksibilitet giver. Dette udtrykt i muligheden for at være 

impulsiv, og samtidig udtrykt i fleksibilitetens nødvendighed for hverdagen, for at leve op til 

arbejdets krav og forventning om fleksibilitet. En anden vigtig faktor for bilisterne var 

bekvemmelighed, i form at bilens praktiske egenskaber, når man har stor bagage. Samtidig 

giver bilen også mulighed for, at man selv kan bestemme over sine omgivelser og hvem man 

deler dem med, modsat eksempelvis den kollektive transport. Endnu en vigtig faktor for 

bilisterne var, at bilen giver dem mulighed for at spare transporttid, som i mange tilfælde ses 

som spildt tid, men derimod kan bruge tiden på mere arbejde eller fritid. En sidste vigtig 

faktor for bilisterne var den status det gav dem at være bilejer.  
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5. Muligheder og udfordringer ved et skifte til 
bæredygtige transportformer 
 

Dette afsnit vil søge at besvare problemstillingen Hvilke muligheder og udfordringer er der i 

at få folk til at vælge mere bæredygtige alternativer til bilen? Dette tager udgangspunkt i 

forrige afsnits konklusioner af, hvorfor folk vælger bilen, som leder til følgende to aspekter 

på muligheder og udfordringer ved et skifte; det sociologiske/strukturelle aspekt og det 

sociotekniske aspekt. 

 

Det sociologiske/strukturelle aspekt fokuserer på, hvorfor vi som mennesker vælger bilen, og 

hvilke muligheder og udfordringer, der ligger i at få personer til at vælge en mere bæredygtig 

transportform. Det er således mere socialt- og individorienteret, men fokuserer også på de 

strukturer, der viser sig i vores forklaringer for valg af transportmiddel. 

 

I forhold til det sociotekniske aspekt, drejer det sig om, hvilke udfordringer og muligheder, 

der er for at ændre folks adfærd og aktiviteter mod et mere bæredygtigt alternativ, herunder 

elbilen. Dette handler specifikt om, hvorvidt elbilen kan erstatte det eksisterende ST-system 

baseret på diesel- og benzinbilen. Ift. muligheder og udfordringer for at ændre det 

eksisterende system til et mere bæredygtigt system, skal der ses på adfærd, strukturer og 

regler, som gensidigt påvirker hinanden og derved enten fastholder eller ændrer det 

eksisterende system. 

 

5.1 Bilen som det bedst mulige transportmiddel 
Først vil der blive fokuseret på det sociale/strukturelle aspekt, ud fra begrebet om strukturelle 

fortællinger. 

Vores ene interviewperson, Kasper, forklarer, hvordan han har mulighed for at benytte mange 

forskellige transportmidler, men at bilen er det primære transportmiddel i hverdagen. Han 

forklarer, hvordan han, før han fik bilen, benyttede sig af kollektiv transport, og hvordan dette 

begrænsede og gik ud over tiden på arbejde (Bilag 2:3). 
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 ”...Hvorimod før jeg fik bilen så var det jo meget afhængig af det sted og så det sted 

hvor man nu har bilen ja så er det jo meget mobilt ikke. Så jeg arbejder rigtigt mange 

forskellige steder” (Bilag 2:2) 

  

Ligeledes forklarer han om fordelen ved at benytte bilen: 

  

“...det er tidsbesparende og det gør det meget lettere, med henhold til arbejde, meget 

lettere. Det er jo også en meget større frigørelse, når du skal et eller andet så skal du 

ikke gå ind på rejseplanen og søge det og det, så går du bare ind i bilen og kører af 

sted ikke” (Bilag 2:3) 

 

Begge ovenstående citater er udtryk for strukturelle fortællinger, hvori Kasper finder sin 

begrundelse for anskaffelsen og brug af bilen. Som FP beskriver: ”En strukturel fortælling 

bliver brugt til at skabe en tilsyneladende rationalitet bag de handlinger, vi foretager og de 

valg vi træffer i hverdagslivet og fungerer som en guide til specifikke handlinger” 

(Freudendal-Pedersen 2007:71).  

  

Denne tilsyneladende rationalitet bliver i Kaspers forklaring begrundet i, hvordan kollektiv 

transport er begrænsende og bilen er mulighedsskabende, i form af, at den er tidsbesparende, 

lettere at benytte og frigørende. Denne mulighedsskabelse bilen består af, fører til de 

interviewede bilisters begrundelse for anskaffelsen af bilen. 

 

Vores anden interviewperson, Lau, forklarer også, hvordan det giver mere mening, ift. tid på 

arbejde, at benytte bilen: 

 

”...For hvis jeg vælger at tage det offentlige så tager det, det længere tid, så skal jeg 

være det længere på arbejde... Så hvis jeg kan spare tid på at tage bilen, så har jeg en 

kortere arbejdsdag” (Bilag 4:3) 

 

Laus forklaring om at benytte bilen frem for kollektiv transport tager udgangspunkt i 

spørgsmålet omkring tid, hvoraf den tilsyneladende rationalisering udtrykt i den strukturelle 

fortælling, bliver, at bilen er hurtigere og tidsbesparende, ift. kollektiv transport. 

Begge disse strukturelle fortællinger omkring bilen som mulighedsskabende, bliver derved en 

udfordring i at få folk til at vælge en mere bæredygtig transportadfærd. 
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5.2 Barn bliver til bil 
Pernille adskiller sig fra de to andre interviewede bilister, idet hun har kæreste og barn. Hun 

forklarer, hvordan bilen ikke er hendes primære transportmiddel og hun kun benytter den på 

længere afstande uden for byen, og derfor blot som fritidsbilist.  

Når hun færdes i byen, benytter hun sig af kollektiv transport (Bilag 3:1+3). Pernilles grund 

for anskaffelsen af bilen er som følger: 

 

”For os er det en luksus, og det var også den primære grund til, at vi købte bilen, det 

var en luksusting, som vi følte, vi havde plads til i vores økonomi. Dernæst er det også 

bare super praktisk, når man har et barn. Det fylder mindst lige så meget nu, før var 

det bare en luksus” (Bilag 3:1) 

 

Pernille begrunder anskaffelsen af bilen som en luksusting og som et praktisk redskab når 

man har et barn. Den strukturelle fortælling bliver her; når man har et barn, er det praktisk 

med en bil.  

Pernille forklarer yderligere det praktiske element ved bilen:  

  

”Altså det er nemmere at have udstyr med. Vi har så mange ting med, hvis vi skal 

overnatte ude, at vi ikke kan have det i hånden. Så hvis vi skal med toget for eksempel, 

der kan vi ikke både have skråstolen og barnevogn og pusletaske og ting med til os selv, 

det kan.. det er simpelthen.. det kunne man nok godt, men det er meget besværligt” 

(Bilag 3:2). 

 

Denne forklaring er et udtryk for ’den praktiske strukturelle fortælling’. Pernille legitimerer 

bilen som det eneste rigtig praktiske transportmiddel til at transportere ting, når man har et 

barn. Hun kommer dog lidt i en diskussion med rationaliseringsgrundlaget i den strukturelle 

fortælling, da idet hun fortæller, går det op for hende, at man egentlig godt kunne transportere 

ting i toget. Dette affejer hun hurtigt, med den begrundelse, at det er for besværligt.  

 

Problemet med netop denne strukturelle fortælling, er at børn og biler nødvendigvis ikke går 

hånd i hånd, men er blevet en stærk strukturel fortælling, som går ind og blokerer for ændret 

adfærd mod mere bæredygtige transportformer, når man har børn. 
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5.3 Praktisk med bil 
Lau og Kasper forklarer også, hvordan deres arbejde fordrer nogle bestemte praktiske ting, 

som ville være komplicerede, hvis de ikke havde bilen: 

 

“I mit job der ville jeg ikke kunne tage kollektiv transport. Jeg har jo alt med, selvom 

det godt nok kun er alt håndværktøjet, så ville jeg jo stadig have en masse ting jeg 

skulle have med. (..,) det ville der bare ikke være tid til, at jeg ville kunne tage kollektiv 

trafik” (Bilag 2:5) 

 

”Jeg arbejder i jakkesæt. Det ikke altid jeg kan cykle i et jakkesæt, hvis det er regnvejr. 

Så det ville komplicere tingene, hvis jeg ikke havde en bil” (Bilag 4:4) 

 

Begge disse forklaringer er udtryk for den praktiske fortælling. Kasper forklarer, hvordan han 

skal have meget værktøj med på arbejde, som han ikke kan have med, hvis han tager 

kollektiv transport. Ligeledes forklarer Lau, hvordan han arbejder i jakkesæt, og hvordan 

dette ikke er muligt at cykle i. 

Ved den praktiske fortælling legitimeres bilen som det eneste mulige transportmiddel. Den 

praktiske fortælling ville her hedde; at man ikke kan transportere en masse ting med kollektiv 

transport, og når man arbejder i jakkesæt, er bilen det eneste mulige transportmiddel at 

komme på arbejde i. 

Disse praktiske fortællinger er begge også udfordringer mod mere bæredygtig 

mobilitetsadfærd. 

 

5.4 Livsstil efter bil 
Kasper forklarer, at han ikke ser bilen som det eneste mulige transportmiddel, hvis han fx 

arbejdede på en fast arbejdsplads, og ikke skulle transportere sit værktøj (Bilag 2:5). 

Dette fører tilbage til de valg, vi tager, når vi konstruerer en bestemt livsstil, her valget af et 

specifikt job, som er valgt ud fra livsstilen, og deraf fører til nogle givne valg (Freudendal-

Pedersen 2007:64). 

Kasper forklarer, hvordan det var på grund af sit valg af arbejde/læreplads, at han anskaffede 

sig bilen. 
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”Det var hovedsageligt arbejde, fordi jeg hellere vil bruge en halv time på at køre til 

Nordsjælland i stedet for at skulle bruge halvanden time om morgenen” (Bilag 2:3) 

 

Denne forklaring er et udtryk for ’den mulighedsskabende strukturelle fortælling’, til at 

begrunde anskaffelsen af en bil. Bilen muliggør et arbejde, der ligger langt væk, grundet den 

tid man sparer (Freudendal-Pedersen 2007:72). 

Denne forklaring kan også begrundes af den nødvendige fleksibilitet, som beskrives i forrige 

afsnit, jf. 4.1.3. Bilen muliggør, at Kasper kan passe sit arbejde ud fra kriterierne om 

fleksibilitet og tidsbesparing. 

 

Ligeledes forklarer Lau, hvordan hans livsstil automatisk førte til valget om at anskaffe sig en 

bil. For Lau er det dog mere end bare at konstruere en specifik livsstil ud fra et bestemt job, 

som fører til en tilsyneladende rationalisering af anskaffelsen af bil. For Lau handler det også 

om, hvordan bilen er det naturlige valg: 

 

”Jeg har altid været vant til at have en bil. Fra da jeg var 18 og var hjemme. Da jeg 

boede hjemme havde jeg en bil derhjemme forholdsvist hurtigt, og da jeg flyttede til 

København valgte jeg at købe en bil” (Bilag 4:2). 

 

Konstrueringen af en specifik livsstil, der fører til nogle givne valg ift. valg af 

transportmiddel, kan derfor også være en udfordring, i at få folk til at skifte til et mere 

bæredygtigt transportmiddel. Ligeledes bliver valget af en specifik transportform begrundet 

af de forskellige strukturelle fortællinger, hvoraf disse fortællinger derved bliver interessante 

ift. muligheder i at få folk til at vælge mere bæredygitge transportmidler. 

 

5.5 Ambivalenser i en tidspresset hverdag 
Både Lau og Kasper forklarer, hvordan de ser en sammenhæng mellem miljøproblemer og 

deres valgte transportform. Det er dog ikke en faktor, der indgår meget i hverdagen, men en 

ting de har haft med i deres overvejelser omkring valg af bil. 
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Kasper udtaler: 

”I og med jeg har en bil så bidrager det jo til forureningen, det er der jo ikke noget at 

komme udenom. Det er jo helt klart det ville være bedre at tage offentligt transport” 

(Bilag 2:5). 

  

Ligeledes udtaler Lau: 

”Jeg var forholdsvis bevidst om at det skulle være en miljøvenlig bil, men jeg har ikke 

gjort mig sådan yderligere tanker om, at jeg skader miljøet ved at køre bil. For det er 

der så mange andre der også gør...” (Bilag 4:5). 

 

Kasper forklarer, hvorledes han ved, at det ville være bedre at tage kollektiv transport, og 

Lau, hvorledes han var bevidst om, at det skulle være en miljøvenlig bil. Som tidligere nævnt, 

valgte de dog begge alligevel at anskaffe sig en bil ud fra tidsaspektet og begrundelsen om, at 

bilen er hurtigere. 

Dette valg kan søges forklaret ud fra den ambivalens, der opstår i vores hverdagsliv. Vores 

valg af livsstil medfører nogle givne valg. Ligeledes fører en tidspresset hverdag til nogle 

valg, som ikke er givne. Disse valg i den tidspressede hverdag opstår ud fra en ambivalens 

ift.; at vi ved hvad vi burde gøre, men i stedet vælger at gøre noget andet. (Freudendal-

Pedersen 2007:64). 

 

Denne ambivalens opstår også i Pernilles forklaring ift. anskaffelse af bilen. Pernille 

forklarer, hvordan hun ser en masse problemer relateret til biltrafikken i byen, ift. forurening 

og farer for børn ved at lege frit udendørs. Hun beskriver direkte en god by som alt det, der 

ikke har med biler at gøre (Bilag 3:6) 

  

”…Så alt det, der ikke har med biler og veje og trafik at gøre. For at være realistisk, så 

tænker jeg, at en god by er sådan en, der kan finde en god løsning, hvor man både kan 

have en bil, men hvor der også er plads til de grønne ting” (Bilag 3:6) 

  

Det ambivalente fremgår meget tydeligt i Pernilles forklaring ift., hvordan hun ser en god by, 

som en by uden biler og trafik, hvor børnene kan lege frit, men hun anskaffer sig alligevel en 

bil. Hendes begrundelse bygger dog ikke på den ambivalens, der opstår i en tidspresset 

hverdag, men den ambivalens, der opstår ift. den valgte livsstil. Pernille begrunder 
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anskaffelsen af bilen, som tidligere nævnt, med den luksus bilen bringer, og det praktiske 

element ift. det at have et barn (Bilag 3:1). 

  

Det er i ambivalensen, at de strukturelle fortællinger optræder som tilsyneladende 

rationaliseringsgrundlag, ift. de valg vi foretager og deraf som forklaringer på de valg. Det er 

således også i ambivalensen, at muligheden for forandring mod mere bæredygitge 

transportmidler opstår, da det er her begrundelsen for de strukturelle fortællinger bliver 

dannet. 

 

5.6 Den strukturelle fortælling som almengyldig sandhed 
De strukturelle fortællinger vi benytter ift. at kunne forklare eller forsvare valget af en 

specifik transportform, er begrundet ud fra en tilsyneladende rationalisering (Freudendal-

Pedersen 2007:70). Den strukturelle fortællings tilsyneladende rationaliseringsgrundlag, kan 

opnås ved at gøre den strukturelle fortælling til en alment accepteret ’objektiv sandhed’ 

(Freudendal-Pedersen 2007:71). 

Dette kommer til udtryk, da Pernille forklarer valget for anskaffelsen af bilen: 

 

”… Dernæst er det også bare super praktisk, når man har et barn. Det fylder mindst 

lige så meget nu…” (Bilag 3:1) 

 

Ligeledes kom denne måde at almengøre en forklaring på, også til udtryk, da Lau blev spurgt 

ind til, om han kunne se sig selv cykle til sin sport: 

 

”Til sporten det er 3-4 km igen der kunne man nok også godt cykle. Men nogle gange 

så er det vejret eller et eller andet, og så vælger man at tage bilen” (Bilag 4:2) 

  

Det interessante i disse strukturelle fortællinger er deres konstruktion og brug af ’man’ i 

stedet for ’jeg’. Lau henviser her til sit eget valg om ikke at cykle, men får gjort dette valg 

mere generaliseret ved at bruge et ’man’ i stedet for et ’jeg’ 

Det er denne generalisering, udtrykt i forskellige strukturelle fortællinger, hvori det 

strukturelle opstår, som er fortællingens styrke og det, der er med til at gøre det svært at 

ændre adfærd på mobilitetsområdet (Freudendal-Pedersen 2007:71). Ved at generalisere 
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fortællingen som noget alment, rækker den ud over individet, og der bliver en form for 

fællesskabsopbakning, som derved styrker fortællingen i meningsfællesskaber (Freudendal-

Pedersen 2007:80). 

Der er altså ikke tale om direkte fællesskaber, men når vi siger ”det er praktisk at have en bil, 

når man har et barn”, er der flere, der mener det samme, hvilket giver tryghed i den 

mobilitetsforklaring man har, samtidig med at det styrker den (Freudendal-Pedersen 

2007:100). 

Det er således konstrueringen af de strukturelle fortællinger som disse ‘objektive sandheder’, 

der bakkes op i meningsfællesskaber, som styrker dem og får dem til at forekomme meget 

låste. Dette er således den helt store udfordring, i at åbne op for forandring mod mere 

bæredygtige transportformer. 

 

5.7 Muligheder for ændring 
Muligheder for ændring opstår også i de adspurgte bilisters transportvaner. Disse muligheder 

for ændring kommer hovedsageligt til udtryk i, hvad de ser som værende det nemmeste og 

hurtigste transportvalg. 

 

”Ja... Det er jo så igen det der med arbejdet, med bilen, den er meget hurtigere over 

lange afstande. Men så er der jo til gengæld. Det har jeg så stadig gjort nogen gange 

hvis jeg har skulle arbejde helt inde i centrum København, der har jeg jo så også taget 

offentligt på arbejde, fordi, det igen med, at man ikke gider bykørsel og betalingen af 

parkering hele dagen. Så det, alt inden for København der tager jeg næsten altid 

offentligt transport” (Bilag 2:4) 

 

Kasper forklarer, hvordan bilen er hurtigere på lange afstande, og hvorledes kollektiv 

transport bliver det hurtigste og nemmeste transportmiddel, når det handler om bykørsel. 

Dette underbygger Lau ift. besværligheden med parkeringspladser, der tager han cyklen i 

stedet (Bilag 4:2). 

Disse fører til en strukturel fortælling om, at biler er besværlige i byen, hvilket fremmer 

muligheden for et skifte til mere bæredygtige transportformer i byen. 

Kasper ser, ligesom Pernille, heller ikke noget problem i at begrænse bilismen i byen: 
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”(...) jeg ville ikke have noget problem med at der kom, var en begrænsning for hvor 

mange biler der måtte være i byen. Når alting er så kort afstand der inde, så ville du jo 

sagtens kunne tage offentligt eller cykel eller et eller andet” (Bilag 2:5) 

 

Lau har dog ikke helt det samme syn på bilismen i byen. Han argumenterer for, at når der er 

mennesker, så er der biler og det er en helt naturlig tilværelse. 

 

’’Jeg synes det er en naturlighed, at der hvor der er mennesker, der er der biler” (Bilag 

4:6) 

 

Denne forklaring er et udtryk for en afmægtig strukturel fortælling. Lau ved, hvorledes biler 

skaber den trængsel, som han selv beskriver som at være et problem, men fralægger sig på sin 

vis ansvaret til dette, ift. den afmægtige strukturelle fortælling, at ’sådan er det bare’, når der 

er mennesker er der biler (Bilag 4:6). 

 

Mulighederne for ændring til et mere bæredygtigt transportmiddel ligger derfor for Lau i et 

alternativ til den private bil, hvor elbilen kunne gå ind og substituere. Dette bliver dog 

begrænset af et økonomisk aspekt, forklarer Lau (Bilag 4:5). Lau ser, som tidligere nævnt, 

ikke muligheder i kollektiv transport eller cyklen, hvoraf dette begrundes ud fra strukturelle 

fortællinger, men ser som sagt muligheder i elbilen: 

  

”…Jeg ville gerne have en elbil, for til de her småture jeg kører, der ville det være helt 

ideel” (Bilag 4:5) 

”… Fordi du er oppe og betale en kvart million, så vidt jeg ved, for den billigste elbil, 

og det er lige lidt mere end hvad jeg vil give lige nu” (Bilag 4:5) 

  

Pernille forklarer selv, hvordan hun er fritidsbilist, men ikke ønsker at udskifte bilen, idet de 

vil have muligheden i at kunne tage på impulsive rejser. Elbilen ville dog godt kunne gå ind 

og substiturere diesel-/benzinbilen, men dette er endnu ikke muligt, grundet det økonomiske 

aspekt, (Bilag 3:5). 

 

De adspurgte bilister viste således alle muligheder for ændring mod mere bæredygtige 

transportmidler, som antyder en minimal omstrukturering af deres hverdagsliv.  
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Ligeledes opstod der også strukturelle fortællinger, som fremmer mere bæredygtige 

transportformer fremfor disel/benzin bilismen.  

Størstedelen af de strukturelle fortællinger, som kommer til udtryk i den indsamlede empiri, 

viser dog en stor udfordring ift. at ændre adfærden på mobilitetsområdet. 

Vi trækker her på FP’s analytiske arbejde, da det er begrundet ud fra et større empirisk 

arbejde, end hvad vi har formået. Da to af vores interviewpersoner minder lidt om hinanden, 

og en tredje skiller sig helt ud, komplicerede dette muligheden for at finde mønstre og spor i 

interviewpersonernes forklaringer. Det er disse mønstre og spor man ved at afdække, kan 

afsløre sprækker i fortællingerne, og det er her muligheden for forandring af 

mobilitetsmønstre eller vaner opstår, hvorfor det er så essentielt at afsløre de strukturelle 

fortællinger (Freudendal-Pedersen 2007:16). FP forklarer, hvorledes der specielt er tre 

strukturelle fortællinger, der gør sig gældende når folk forklarer valget af bilen som primært 

transportmiddel. 

”1. Når man har børn, så har man brug for en bil 

2. Toget er altid forsinket 

3. Bilen giver nogle muligheder som intet andet transportmiddel kan give” 

(Freudendal-Pedersen 2007:81). 

 

Disse tre fortællinger var i høj grad også gældende for vores empiri, men kommer lidt 

anderledes til udtryk. Vi havde ligeledes dog kun en interviewperson med barn, som udtalte 

sig om, hvorvidt den strukturelle fortælling om ”når man har børn, så har man brug for en 

bil”, er gældende. 

De to andre fortællinger vedrørende togenes forsinkelser og bilens muligheder, var begge 

gældende for alle vores interviewpersoner, dog kom disse lidt anderledes til udtryk. 

De strukturelle fortællinger der gjorde sig gældende i vores empiri, ud fra en sammenligning 

med FP’s empiriske analytiske observationer, blev således: 

  

1. Bilen giver nogle muligheder, som intet andet transportmiddel kan give 

2. Det er kompliceret og tager lang tid at tage kollektiv transport 

3. Bilen er hurtigere  

4. Når man har børn, så har man brug for en bil 

  

Vi arbejder her ud fra fire strukturelle fortællinger. Den første strukturelle fortælling “Bilen 

giver nogle muligheder, som intet andet transportmiddel kan give”, er gældende for alle de 
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adspurgte bilister. Nummer to og tre er kun gældende for Lau og Kasper, men underbygges af 

FP’s analytiske observationer. Nummer fire er kun gældende for Pernille, men underbygges 

igen også her af FP’s observationer. 

De udfordringer og muligheder, der er i at få folk til at vælge mere bæredygtige alternativer, 

kommer således i det sociologiske/strukturelle aspekt til udtryk i de strukturelle fortællinger. 

Det er med disse fortællinger vi begrunder, hvilket transportmiddel vi bruger, men påvirker 

lige så meget vores valg af transportmiddel(Freudendal-Pedersen 2007:70). 

Som tidligere nævnt viste de adspurgte bilister også muligheder for ændring til mere 

bæredytige transportformer. Der var bredest enighed i et muligt skifte til elbilen, hvoraf vi 

følgende afsnit vil diskutere mulighederne og udfordringer i et systemisk skifte til elbilen.  

 

5.8 Systemisk skifte til mere bæredytige transportmidler  
Den videre analyse vil i højere grad tage udgangspunkt i, hvilke muligheder og udfordringer 

der er i et systemisk og strukturelt skifte til mere bæredygtige transportformer, herunder 

elbilen. Dette bliver set på med udgangspunkt i ST-systemteori, som belyser hvilke 

udfordringer og muligheder, der er ift. et ST-systemskifte, hvoraf stabilitet og 

sporafhængighed er de to faktorer, som på forskellig vis er med til at fastholde det 

eksisterende ST-system. Fokus i dette afsnit vil være på en overgang til elbil da det var dette 

vores empiri anviste ift. muligheder for et skifte. Ligeledes kræver overgangen til delebil og 

kollektiv transport ikke systemændringer, men derimod en adfærdsændring og et mindre 

behov for fleksibilitet, både individuelt og i samfundet. 

 

Benzinbilens ST-system er resultatet af de handlinger og aktiviteter, som menneskelige 

aktører foretager sig til hverdag. De kognitive, regulative og normative regler guider 

menneskenes handlinger og aktiviteter, så når vi vælger at benytte diesel-/benzinbilen, er vi 

gennem denne handling, med til at reproducere og fastholde det eksisterende ST-system, som 

diesel-/benzinbilen indgår i. Disse handlinger, i og med de reproducerer det sociotekniske 

system, er derfor også med til at stabilisere systemet. Muligheden for forandring findes derfor 

også i disse handlinger. 

Aktiviteterne fra aktørerne som reproducerer systemet, bliver derfor en udfordring for at det 

diesel-/benzinbilbaserede ST-system kan gøres ustabilt, således at det elbilbaserede ST-

system kan bryde igennem og erstatte det eksisterende system. Mennesker indgår i forskellige 
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sociale grupper, hvori de imiterer hinanden gennem en proces kaldet ‘social learning’ (Geels 

2004:907). En udfordring er derfor, at disse handlinger skal ændres, således at aktørerne, i 

stedet for at reproducere benzinbilens ST-system, fremmer elbilens bæredygtige ST-system. 

Derudover har sociale grupper og individerne i disse grupper, forskellige normer og 

præferencer, som i dette tilfælde er benzin-/dieselbilen, hvilket også er med til at reproducere 

det eksisterende ST-system. Disse normer og præferencer skal ændres, således at det i de 

sociale grupper bliver elbilen frem for benzin-/dieselbil. 

 

En anden udfordring ift. et skifte til elbil, er det faktum, at vores aktiviteter skal tilpasse sig 

elbilen, og adoption af nye teknologier er ikke noget der sker passivt, hvilket betyder, at vi 

skal i gang med en lære-/tilvænningsproces, for at få elbilen til at passe ind i hverdagen og 

dens rutiner. Et eksempel på dette er ift. opladningen af elbilen, som er noget brugerne skal 

vænne sig til og det faktum, at meget lange ture kan være problematiske, hvis der ikke er 

etableret ladestandere. Med andre ord er det brugernes/aktørernes vaner og rutiner, der skal 

ændres ift. brugen af elbilen, hvilket er en aktiv læreproces som tager tid; ”Users also have to 

integrate new technologies in their practices, organizations and routines, something which 

involves learning, adjustments.” (Geels 2004:902). 

 

En anden udfordring i at få folk til at skifte til bæredygtige transportformer er det normative 

regelsæt, der er i de forskellige sociale grupper. Det normative regelsæt dækker, som nævnt 

tidligere, over normer, vaner og værdier (Geels 2004:904). For at aktører tager skiftet fra 

benzin-/dieselbilen, skal dette regelsæt ændres således, at der i de sociale grupper kommer et 

regelsæt i form af normer, værdier og ansvar overfor miljøet i form af deres transportvalg, 

således, at de vælger et bæredygtigt alternativ, såsom elbilen. At dette ikke er normen 

illustreres i følgende citat; 

 

”... vi har en dieselbil, og det er jo endnu mere miljøsvineri end en benzinbil, og det 

havde vi faktisk i tankerne, da vi købte den, at det var satme ærgerligt, at det var sådan 

en fin bil og nu hvor vi kunne betale den og så er den diesel. Men altså det vejede 

alligevel ikke op i vores beslutning, til at vi jo så ikke købte den alligevel.” (Bilag 3: 5) 

 

Dette citat udtrykker, hvorledes der er en barriere i form af, at ansvar for miljøet ikke er en 

del af normen, hvoraf vi vælger benzin-/dieselbilen og ikke det bæredygtige alternativ i form 

af elbilen. 
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De forskellige sociale grupper i samfundet har hvert deres regelregime, som består af en 

masse sammenflettede regler, hvilket gør det svært at ændre en enkelt regel uden, at de andre 

regler også påvirkes – dette er med til at give regimet stabilitet, hvilket gør det svært at ændre 

(Geels 2004:904). Dette vil være en udfordring ift. et skifte fra benzinbil til elbil. 

Derudover har mennesker også vores egne individuelle, private regelsystemer som bl.a. 

dækker over præferencer, der ændrer sig over tid - en aktørs præference kan derfor gå fra 

benzin- til elbil. Dette betyder, at det er reglerne både i og imellem regelregimerne, som skal 

ændres, hvilket dækker over de forskellige ST-regimer. 

Derudover er der også regulative regler, som dækker over regler og love, der skaber en 

udfordring ift. at få folk til at skifte til elbil, i og med, der er love og reguleringer, som gør det 

dyrt at købe elbil sammenlignet med almindelige biler. Kognitive regler dækker over 

kognitive rutiner, som gør, at menneskelige aktører adresserer forskellige problemer og søger 

i særlige retninger ift. løsninger (Søndergård et al. 2007:293). I følgende citat ses problemet 

ift. regulative regler, som her begrænser Penille i at skifte til elbil, som hun ønsker; 

 

“Men vi har et brændende ønske om en elbil, når vi skifter bil næste gang. Det ved vi 

godt, at det er fremtiden, at kunne have en bil og samtidig kunne beholde den gode 

samvittighed. Der er elbilen en god løsning. 

A: Og hvordan kan det være, at I ikke valgte elbil i første omgang? 

P: Prisen, ja økonomien.”(Bilag 3:5). 

 

Pernille forklarer her, hvordan hun ønsker en elbil, men bliver begrænset af, at den er for dyr. 

Derudover kan man også se, at de normative og kognitive regler skaber en mulighed i 

retningen af et skifte til elbil, i og med de normative regler gør, at Pernille føler, det er en del 

af hendes ansvar at være bæredygtig og ikke skade klimaet. De kognitive regler gør således, 

at Pernille søger i retning af elbilen, da hun kan se, at det er den fremtidige bæredygtige 

løsning. 

 

En udfordring er også, at mennesket ikke har helt fri vilje til at handle som det ønsker, 

eftersom der er nogle underliggende strukturer, regler og institutioner, som påvirker (men 

ikke determinerer) vores opfattelser og handlinger (Geels 2004:902). Disse strukturer 

reproduceres og omstruktureres gennem den sociale menneskelige aktivitet – samtidig med, 

at disse strukturer også begrænser og muliggør denne sociale aktivitet. 
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Samtidig er der i hele det benzinbilsbaserede ST-system en masse aktører, som indgår i et 

større netværk. Dette netværk består af; elementerne af bilen, industristrukturen, politiske 

love og reguleringer, vej- og brændstoftinfrastruktur, brugerpraksisser, marked, 

vedligeholdelses- og distributionsnetværk, som Urry ligeledes beskriver (Søndergård et al. 

2007:294, Urry 2000:57). Dette netværk og den gensidige afhængighed mellem aktører og 

strukturer, bidrager også til en fastholdelse af det eksisterende system. 

En magtfuld aktør i det benzin-/dieselbilbaserede ST-system, som olieindustrien, kan have 

interesser i at benytte, og dermed fastholde, det eksisterende system så længe som muligt, 

hvis de har investeringer i det eksisterende regime (benzinbil), som det elbilbaserede regime 

vil ødelægge - såkaldte ’sunk investments’. 

 

Nicher er en mulighed for at få folk til at benytte elbilen. Københavns Kommune har støttet 

nichen af elbiler i og med, de har fået opstillet ladestandere rundt omkring i kommunen og 

har fået skiftet nogle af deres benzin-/dieselbiler ud med elbiler (Københavns Kommune 

2015). Dette medfører, at elbilen har et beskyttet rum til at vokse i, opbygge socialt netværk, 

forsyningskæder og bruger-producent-forhold. Københavns Kommune støtter på denne måde 

op om nichen af elbiler og at dette er fremtiden, som en dag vil erstatte benzin-/dieselbilen, 

og støtter samtidig op om den bæredygtige udvikling. 

Dette har potentiale til at påvirke folk til at erhverve sig en elbil, da der er mulighed for at 

oplade elbilen rundt omkring i Københavns Kommune. I og med der kommer flere elbiler og 

ladestandere gennem Københavns Kommune, opstår der en mulighed for at få folk til at 

skifte til elbil. Da individer imiterer og reagerer på hinandens handlinger, vil betyde, at hvis 

nogle starter med at bruge elbil, kan det sprede sig til andre sociale grupper således at det 

bliver normen og præferencen at have en elbil. Dette kaldes social learning, når en aktivitet 

påvirker det delte regelsystem (Geels 2004:907). En anden faktor der også er 

mulighedsskabende, ift. at få folk til at anskaffe sig en elbil, er at der i København er 

parkeringspladser der er reserverede til elbiler (Københavns Kommune 2015). 
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5.9 Delkonklusion 
Der er flere udfordringer og muligheder i at få folk til at skifte til mere bæredygtige 

transportformer. Generelt ligger den store udfordring i den måde vi konstruerer og skaber 

mening i vores mobilitetsvalg, som kommer til udtryk i de strukturelle fortællingers 

rationaliseringsgrundlag, og måden hvorpå de fremstår som ‘objektive sandheder’. Der 

eksisterer mange fortællinger, som fremmer bilen, ligeledes findes der dog også få, som 

fremmer mere bæredygtige transportformer. Endvidere er der en udfordring i konstruktioner 

af specifikke livsstile, der medfører givne valg om behov for automobilitet. Muligheden for 

forandring i de strukturelle fortællinger, ligger i ambivalensen, når vi skal rationalisere 

brugen af et bestemt transportmiddel, og der kan åbnes op for forandring ved at afdække de 

spor og mønstre, der viser sig i fortællingerne. 

 

Mere konkret i skiftet til elbiler ligger udfordringerne i de normative, kognitive og regulative 

regelsæt, som eksisterer i de sociale grupper, og påvirker handlinger. Udfordringen her ligger 

i at ændre det normative regelsæt til at værne om miljøet og vælge elbilen, fremfor at 

reproducere det eksisterende sociotekniske system med benzin-/dieselbilen. En anden 

udfordring ligger i de nuværende præferencer, som kræver en aktiv tilvænningsproces til 

elbilen, som aktørerne skal påtage sig, især ift. brugen (opladning osv.). Derudover er der en 

udfordring i de regulative regler, som handler om, at folk fravælger elbilen grundet, at den er 

for dyr. Muligheden i et skifte til elbil er gennem nicher, som Københavns Kommune er et 

eksempel på, eftersom der støttes op omkring nichen af elbiler, i form af bl.a. ladestandere og 

Kommunens delvise skifte til elbiler. En positiv effekt af dette kan være, at aktører begynder 

at imitere denne brug af elbil således, at brugen af elbilen spreder sig. 
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6. Realisering af et skifte mod bæredygtig 
mobilitetsadfærd 
 

Dette afsnit vil med udgangspunkt i de faktorer, der er gældende for, at folk vælger bilen, og 

de muligheder og udfordringer der ligger i et skifte til mere bæredygtige transportformer, 

diskutere problemstillingen Hvorledes realiseres et skifte mod en mere bæredygtig 

mobilitetsadfærd? 

Dette søgt besvaret ud fra en diskussion af mulighederne for forandring i de strukturelle 

fortællinger, muligheden for en realisering af ST-systemskifte fra benzin-/dieselbil til elbil, 

samt Urrys seks bud på transformationer, der kan resultere i et vendepunkt for det 

eksisterende automobilitetssystem. 

 

De strukturelle fortællinger som vores adspurgte bilister bidrog med, samt de faktorer der er 

vigtige for, hvorfor vi vælger bilen, såsom frihed, fleksibilitet, bekvemmelighed, tid og den 

status og værdi bilen besidder, underbygget af FP’s analytiske observationer, er alle udtrykt i 

den overordnede strukturelle fortælling om, at Bilen giver nogle muligheder, som intet andet 

transportmiddel kan give. 

 

Det kan i høj grad argumenteres, at lige netop denne strukturelle fortælling er en stor 

udfordring for et skifte til mere bæredygtige transportmidler, da den udelukker alle andre 

transportmidler, hvorfor den bliver interessant at se på i muligheden for realiseringen af et 

skifte til mere bæredygtige transportformer. 

For at realisere et skifte mod en mere bæredygtig mobilitetsadfærd, kræver det, at vi stiller os 

kritiske overfor disse strukturelle fortællinger, som fremmer, låser og dirigerer mod bilismen.  

Det handler om at stille spørgsmålstegn ved de konstruktioner af mening, som de strukturelle 

fortællinger skaber, for på den måde at gøre plads til modfortællinger og åbne op for en 

dialog på mobilitetsområdet (Freudendal-Pedersen 2007:159). Denne kritiske stillingtagen 

overfor ‘objektive sandheder’, kan være med til at bryde med en produktion og reproduktion 

af de nuværende handlinger på mobilitetsområder, som derved kan åbne op for nye 

mobilitetsvalg.  
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6.1 Realisering af et skifte til mere bæredygtige transportformer 
De strukturelle fortællinger produceres og reproduceres i vores hverdagsliv, og gennem 

medierne, reklameindustrien, bilindustrien og det politiske system, bliver disse fortællinger 

opretholdt og styrket (Freudendal-Pedersen 2007:156). I og med et socioteknisk system er 

resultatet af menneskelig aktivitet, og at systemet reproduceres og fastholdes gennem 

aktiviteter, betyder det, at det sociotekniske system for bilen, også fastholdes og reproduceres 

gennem de strukturelle fortællinger, som aktørerne benytter sig af. Forholder aktørerne sig 

kritiske til de strukturelle fortællinger, som fremmer automobiliteten som det primære 

transportmiddel, kunne det muligvis åbne op for en adfærdsændring ift. mobilitet hos 

aktørerne. Med andre ord vil ændringer i aktørernes handlinger og strukturelle fortællinger 

derfor komme til udtryk i systemet, som igen produceres og reproduceres gennem aktørernes 

handlinger. Et bud på en realisering af et skifte mod en mere bæredygtig mobilitetsadfærd, 

belyst af ST-systemteori ville altså dreje sig om flere forskellige faktorer. 

 

Dels skal adfærden blandt aktører ændres, for at et systemskifte kan blive en realitet. De 

normative og kognitive regler i samfundet, herunder de sociale grupper som bærer reglerne, 

skal ændres. 

Handlinger og aktiviteter reproduceres nemlig, hvilket er med til at fastholde det eksisterende 

system (Geels 2004:902). Hvis elbiler kommer mere frem, vil aktørerne i de sociale grupper 

kunne imitere hinandens handlinger (social learning). For at dette kan skubbes i den rigtige 

retning mod et systemskifte, kan regeringen stille krav til bilproducenter om at elbiler (eller 

bare bæredygtige alternativer) skal være standarden. Dette vil nemlig bidrage til at ændre 

regelsættene hos individerne og i sociale grupper, og det eksisterende ST-system ville her 

kunne ændre sig gennem aktørernes handlinger. Hvis dette skifte skal realiseres, er det mere 

specifikt de normative regler der skal ændres (ansvar, normer og værdier), mod et ansvar om, 

at gøre noget aktivt mod klimaforandringerne gennem valg af transportmiddel. Dette kunne 

være et skridt mod realisering af et systemskifte, som skal opnås ved at aktørerne adresserer 

diesel-/benzinbilens konskvenser for miljøet, og søger mod bedre bæredygtige løsninger, som 

elbilen. De kognitivte regler skal således ændres, for at et skifte kan realiseres. 

En anden måde hvorpå et systemskifte kan realiseres, er gennem multi-level modellen og 

nicher. I og med multi-level modellen belyser, hvorledes et skifte fra et system til et andet 

finder sted, når samfundet har for vane at reproducere det eksisterende system og afvise nye 

teknologier, vil modellen være oplagt (Søndergård et al. 2007:297).  
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En af dynamikkerne modellen peger på, som kan føre til systemskifte, er når samfundet og 

omverdenen lægger et pres på det eksisterende sociotekniske system, her benzinbilen. I dette 

tilfælde er det klimaforandringerne, der lægger et pres på bilindustrien, til at komme med 

mere bæredygtige alternativer, herunder elbilen (Søndergård et al. 2007:297). 

Modellen hjælper til at udvikle nicher og nicheteknologier, som kan erstatte benzinbilen, 

hvilket kunne være både elbilen eller andre nye teknologier. Nichen kan benyttes til at få 

etableret bruger-/socialt-netværk, som kan støtte op om teknologien, ved at optimere, udbrede 

og finde investorer, der vil støtte op om denne teknologi (Geels 2004:912). Derudover vil et 

skifte nemmere kunne realiseres, ved at der kommer opbakning fra politisk side.  

 

Dette bringer os videre til en anden nødvendig faktor, hvorpå et skifte kan realiseres. Nemlig 

de regulative regler, som skal ændres. Dette handler om love og politikker som skal ændres, 

således at det bliver billigere og mere attraktivt at købe elbil. Dette indbefatter, at der skal 

opstilles flere ladestandere (bedre ladeinfrastruktur) i København og resten af landet. Dette 

nævner vores informant Kasper, bl.a. er grunden for at han tøver med at anskaffe sig en elbil: 

 

“Hvert fald have garanti på at du kan lade mere eller mindre i hele landet ikke. Og det 

tror jeg egentlig ville være det. Mere eller mindre. Nu må jeg indrømme jeg har ikke så 

meget forstand på elbiler, jeg er ikke sat så meget ind i det, det er jo bare det der ville 

være min største bekymring, det var at jeg ikke havde nogle steder at lade bilen op.” 

(Bilag 2:7). 

 

Flere ladestandere vil både gøre det mere attraktivt og lettere for aktører at skifte til elbil. 

Dels fordi man vil være sikret at kunne lade i hele landet, og dels fordi det vil gøre det lettere 

for brugerne at adoptere og indpasse den nye teknologi i deres vaner, hverdag og rutiner. 

Dette nævner Lau, også som en faktor der ville gøre det mere attraktivt for ham at anskaffe 

sig en elbil: "Jeg har tre parkeringspladser hernede til el. Så det kunne jeg rigtig godt 

forestille mig, at jeg ville erstatte min benzinbil, til en bil der var mere miljøvenlig" (Bilag 

4:5) 

De allerede opstillede ladestandere, og fremtidige ladestandere, gør det mere attraktivt i og 

med det er lettere at finde parkering, da disse ladestandere og de tilhørende parkeringspladser 

er reserverede kun til elbiler. En af de gentagende barrierer/udfordringer der nævnes ift., 

hvorfor folk ikke skifter til elbiler, er fordi det er for dyrt at købe en elbil og derfor ikke kan 

svare sig økonomisk ift. at købe en normal og billigere benzinbil. Dette udtaler Lau sig også 
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om: “Fordi du er oppe og betale en kvart million, så vidt jeg ved, for den billigste elbil, og 

det er lige lidt mere end hvad jeg vil give lige nu..” (Bilag 4:6) og Kasper: “Men det er jo 

bare dyrt at købe til at starte med. Og så for mig som stadig er lærling ikke.” (Bilag 2:5). 

For et systemskifte kan realiseres, skal der gøres noget politisk aktivt, som vil gøre det mere 

attraktivt at erhverve sig en elbil og dermed skubbe et systemskifte i den rigtige retning. 

Der arbejdes allerede på politisk side på reguleringerne og lovene, i og med Københavns 

Kommune arbejder på at gøre det billigere for elbiler at parkere i København, hvilket vil 

bidrage til at gøre det mere attraktivt med elbil, da det kan være dyrt at parkere i København 

(Parkeringsinfo.dk). Derudover har Københavns Kommunes allerede fået 85% af deres 

personbiler til at køre på el, hvilket er med til at fremme fremkomsten af elbiler (Købehavns 

Kommune 2016b). Eventuelt kunne der fra politisk side sættes nogle miljømæssige 

standarder, ift. at bilerne skal være elbiler, eller det kunne gøres ulovligt at producere, købe 

eller køre benzin-/dieselbil i Danmark. 

 

6.2 Realisering af et systemisk skifte 
Urry mener, at et skifte i automobilitetssystemet er nødvendigt, men samtidig også en stor 

udfordring.  

For at kunne bryde med det eksisterende automobilitetssystem er én ændring ikke nok til at 

vælte systemet, men derimod en række af transformationer i optimal rækkefølge (Urry 

2005:8f). Urrys seks bud på transformationer, der kan producere en form for smitte, som kan 

blive et vendepunkt for det eksisterende benzin-/dieselbaserede bilsystem er: 

1. Innovation med nye brændselssystemer, fremprovokeret af klimadebatten og 

manglende oliereserver. Dette kan bl.a. være den ovennævnte elbil. 

2. Udvikling af nye forbrændingsmotorer og lettere materialer. 

3. Ny teknologi kan fremme kollektive transportløsninger. 

4. Afprivatisering af biler. 

5. Transportplanlægningen går væk fra “predict-and-provide”-tankegangen, bl.a. med 

ændringer af love og politikker. 

6. Kommunikation og sociale relationer ændres, så det ikke bæres af bevægelse i bilens 

individuelle “jernbure” (Urry 2005:9). 
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FP er enig med Urry i, at en ændring i planlægningen fra “predict-and-provide”-tankegangen 

er nødvendig for et skifte mod en mere bæredygtig mobilitetsadfærd. 

FP forklarer også, at for at få et mere effektivt og varieret transportsystem, kan vi ikke blot 

planlægge i små enheder. Danmark er et land af en sådan lille størrelse, at for at opnå 

ændringer i vores brug af transport, skal dette gøres nationalt og ikke blot lokalt (Freudendal-

Pedersen: 2017a). 

København viser et varieret transportsystem med gode muligheder for bæredygtige 

alternativer til bilen i form af cykelinfrastukturen, det kollektive transportsystem samt gode 

muligheder for dele- og elbil (Københavns Kommune 2015). For at ændre de københavnske 

borgeres adfærd mod brug af flere bæredygtige transportformer, kræver det dog, som FP 

argumenterer, en nationalplan for transportsystemet og ikke blot en lokal kommuneplan for 

København. 

FP lægger således fokus på en overordnet nationalplan, hvori ansvaret for at vælge det mest 

bæredygtige transportmiddel ikke lægges på den enkelte, men kommer til udtryk i et nationalt 

transportsystem, som fx motiverer til mere bæredygtig mobilitetsadfærd (Freudendal-

Pedersen 2017a). 

Dette er et mere praktisk perspektiv, end det sociologiske perspektiv FP anlægger i sin 

afhandling af, hvordan mening og handling konstrueres i vores mobilitetsadfærd. 

Man kan således se disse to perspektiver; den praktiske politiske planlægning og den 

hverdagslige konstruktion af mobilitetsadfærd i sammenhæng til hinanden. Til dette kan vi 

gøre brug af Giddens forståelse af strukturer. 

Giddens forklarer, hvorledes det er i den sociale praksis vi producerer og reproducerer det 

sociale liv. Planlægger vi en nationalplan, der understøtter en mere bæredygtig 

mobilitetsadfærd i transportssystemet, vil vi, når vi benytter dette system, understøtte den 

bæredygtige mobilitetsadfærd. Derved bliver vi selv en del af den sociale praksis, som vi 

reproducerer. Dette vil således være med til at vedligeholde og styrke realiseringen af et mere 

bæredygtigt transportsystem (Freudendal-Pedersen 2007:75). 

FP forklarer, at behovet for denne nationalplan er nødvendig for at ændre og opretholde den 

bæredygtige mobilitetsadfærd i et system af varige og stabile strukturer. Denne planlægning 

kræver, at vi ændrer hele vores hverdagslivsorganisering mod mere en bæredygtig 

mobilitetsadfærd (Freudendal-Pedersen: 2017a). Dette skifte bliver dog ikke ændret på en 

dag, da det kræver stabile og varige systemiske strukturer, udtrykt i en bæredygtig 

nationalplan for transportssystemet, som også tager udgangspunkt i de 

mobilitetsudfordringer, individet møder i hverdagen.  
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6.3 Delkonklusion 
De tre teorier kommer således med et svar på, hvorledes en realisering af et skifte mod en 

mere bæredygtig mobilitetsadfærd er mulig. 

Dette kræver, at vi stiller os kritiske over for de ‘objektive sandheder’, der kommer til udtryk 

i de strukturelle fortællinger, for at gøre plads til nye fortællinger, der fremmer mere 

bæredygtig mobilitetsadfærd. Ligeledes kræver det et systemisk skifte af det eksisterende 

automobilitetssystem til et elbilsystem, som kan opnås via en ændring af adfærden i sociale 

grupper. Både de normative regler og de kognitive regler skal ændres således, at aktører tager 

ansvar for klimaet gennem deres valg af transportform, og ved at de adresserer problemer, 

som benzinbilen forårsager og derfor søger mod en bæredygtig løsning, såsom elbilen. Multi-

level modellen er anden faktor, der kan realisere et skifte, i og med modellen muliggør 

udvikling og etablering af elbilen. Den sidste faktor er de regulative regler. Gennem love og 

reguleringer skal det gøres mere attraktivt at få elbil ved at etablere en udbredt 

ladeinfrastruktur og billigere elbiler. Dette realiseres ved, at der gøres noget aktivt fra politisk 

side, som kan støtte op om realiseringen af et systemskifte. 

Urrys forklarer, hvordan en realisering af et skifte mod en mere bæredygtig mobilitetsadfærd, 

kan ske gennem seks transformationer af transportsystemet, der kan resultere i et vendepunkt 

for automobilitetssystemet. FP underbygger Urry og forklarer samtidig, hvordan et samlet 

skifte mod en mere bæredygtig mobilitetsadfærd i København, skal ske gennem en 

nationalplan for transportsystemet, der skal ændre hele hverdagslivsorganiseringen mod en 

mere bæredygtig mobilitetsadfærd, som opretholdes i en stærk systemisk struktur. 
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7. Konklusion 
Vi har med projektet været interesserede i at undersøge, hvilke udfordringer der er i 

forbindelse med at flytte befolkningens mobilitetsadfærd i en mere bæredygtig retning og 

hvorvidt det overhovedet er muligt at ændre den. For at kunne undersøge dette, har vi 

opstillet følgende problemformulering: 

Hvilke grænser/blokeringer er der for adfærdsændringer i befolkningens mobilitetsmønstre 

mod en mere bæredygtig adfærd? - Og kan de løses? 

 

For at besvare problemformuleringen har vi indledningsvist undersøgt, hvilke faktorer der er 

afgørende for, at folk vælger at have bil. Ud fra et historisk perspektiv på bilens rolle i byen 

og Urrys mobilitetsteori har vi fundet frem til, at den væsentligste faktor for bilens popularitet 

er, at automobiliteten er en integreret del af både byen og samfundet, endda så integreret, at 

det ofte ikke er noget, man tænker over. Ud fra interviews med københavnske bilejere og 

mobilitetsteorien fandt vi yderligere frem til disse andre vigtige faktorer; frihed og 

fleksibilitet, bekvemmelighed, tid og den status bilen kan give. 

 

Dette førte til diskussionen af, hvilke muligheder og udfordringer, der ligger i et skifte til 

mere bæredygtige transportformer. Her lå en af udfordringerne i de strukturelle fortællinger 

og den måde de konstrueres og giver mening, som fremmer bilismen. Dette i form af at de 

indtager en position som ’objektive sandheder’. Der opstår dog en ambivalens i vores 

konstruktion af mening, i de strukturelle fortællinger, og det er i denne ambivalens, der opstår 

sprækker i fortællingerne, og mulighederne for forandring opstår. Disse muligheder for 

forandring optræder idet vi trækker spor og opdager mønstre i de strukturelle fortællinger. 

Vores interviewpersoner udtrykte alle disse låste strukturelle fortællinger om bilen, men 

havde også strukturelle fortællinger, der fremmer mere bæredygtige mobilitetsformer, og 

vidste ligeledes en mulig interesse for elbilen. 

Dette førte til en analyse af et systemisk skifte til elbilen, hvoraf udfordringerne i det 

sociotekniske systemskifte ligger i de normative, kognitive og regulative regelsæt, der er i de 

sociale grupper og deres handlinger. Udfordringen er at ændre regelsættet, så det værner om 

miljøet, frem for at reproducere det eksisterende system med benzin-/dieselbilen. Endnu en 

udfordring er, at de nuværende præferencer kræver en aktiv tilvænningsproces til alternativer 

til bilen. Yderligere er der en udfordring i de regulative regler. Mulighederne for et skifte er 

gennem nicher, der kan sprede sig ved positiv påvirkning, hvor aktørerne imiterer hinanden. 



 
Carola Korp Andersen Bernth (57850), Anne Sofie Arlev Lyngby (57706), Ida Marie Larsen (57746), 
Gruppenummer i Stads: V1725157454. Vejleder: Peter Hegelund Skriver - Fagmodulsprojekt Plan, by 
og proces. Anslag 142697 

63 af 69 

Afsluttende undersøgte vi, hvordan et skifte til en mere bæredygtig mobilitetsadfærd kunne 

realiseres, med udgangspunkt i de mulige løsninger de tre teorier bidrager med. 

Her fandt vi frem til, at det er nødvendigt at være kritisk over for de strukturelle fortællingers 

’objektive sandheder’, for på denne måde at gøre plads til nye fortællinger, der fremmer 

bæredygtig mobilitetsadfærd. Ligeledes kræver det et skifte i automobilitetssystemet til et nyt 

bæredygtigt system, hvilket opnås gennem en ændring af adfærden i de sociale grupper. De 

normative og kognitive regler skal ændres, så aktørerne tager ansvar for klimaet gennem valg 

af mobilitet, så problemerne forbundet med automobiliteten bliver adresseret. Ved hjælp af 

multi-level modellen kan skiftet realiseres, da den muliggør en udvikling og etablering af et 

nyt system. Gennem love og reguleringer kan der fra politisk side støttes op om realiseringen 

af et systemskifte. Ifølge Urry er en enkelt ændring ikke nok til at vælte 

automobilitetssystemet, men derimod kan en række af transformationer i optimal orden blive 

et vendepunkt for systemet. FP underbygger Urry og forklarer samtidig, hvordan et samlet 

skifte i København, skal ske gennem en nationalplan for transportsystemet, der skal ændre 

hele hverdagslivsorganiseringen mod en mere bæredygtig mobilitetsadfærd, som opretholdes 

i en stærk systemisk struktur. 

 

Ud fra disse undersøgelser kan vi konkludere, at blokeringerne for adfærdsændringer i 

befolkningens mobilitetsmønstre består af automobilitetens dominans i samfundet og i 

planlægningen, de rationaliserende strukturelle fortællingers status som ’objektive sandheder’ 

samt udfordringerne ved et ST-systemskifte. Yderligere kan det konkluderes, at det teoretisk 

er muligt at overkomme disse blokeringer for et skifte i mobilitetsmønstre ud fra ovennævnte 

kriterier. 
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8. Perspektivering 
Ud fra vores arbejde har vi fundet ud af, om det er muligt at realisere et skifte i 

mobilitetsadfærden i en mere bæredygtig retning og hvilke ændringer det vil kræve. Et andet 

perspektiv vi kunne have undersøgt var at se på den mulige plads der ville blive frigjort, ved 

et skifte mod en mere bæredygtig mobilitetsadfærd. Som nævnt tidligere er mellem 25 og 

50% af byens rum reserveret til automobiliteten, bl.a. fordelt på veje og parkeringspladser. 

Hvis et fuldstændigt mobilitetsskifte blev gennemført, så den private bil blev erstattet af 

delebiler, cykeltrafik, gang og kollektiv transport, ville det frigøre en masse plads i byens 

rum. Denne frigørelse af plads ville kræve ny planlægning af, hvordan byen skal indrettes.  

Noget af den frigivne plads fra automobiliteten ville i stedet blive brugt på de alternative 

mobilitetsformer. Delebilen kræver mindre plads, da bilister kan deles om biler, så der ikke 

står ubenyttede biler i samme omfang, cyklen behøver mindre plads end bilen i kraft af sin 

størrelse, mens den kollektive transport kræver mindre plads, da flere mennesker kan 

transporteres sammen. 

Da disse mobilitetssystsemer ikke kræver samme omfang af plads som automobiliteten, ville 

der være yderligere frigjort plads efter udvidelse af de alternative mobilitetssystemer. Især 

denne frigivne plads kunne være interessant at se på, og hvordan den i stedet kunne udnyttes. 

Noget af det vores interviewpersoner gav udtryk for, at de ønsker denne plads kunne bruges 

til, er flere grønne områder, områder til børn, og generelt flere åbne pladser i byen (Bilag 2:6, 

Bilag 3:6). 

For at omdanne pladsen fra den private automobilitet til eksempelvis de førnævnte grønne 

områder i byen, er det nødvendigt at vide, om det er noget befolkningen ønsker at benytte. 

Som ST-systemteorien foreskriver, er det ikke nok med en ændring i omgivelserne, for at 

gennemføre et skifte, men også en adfærdsændring er nødvendig. Det vil derfor være 

fornuftigt at undersøge befolkningens adfærd og ønsker. For at undersøge dette kunne man 

både benytte observation, for at se på, hvordan befolkningen benytter de allerede eksisterende 

grønne områder, analysere byens indretning, for at se, hvor det kunne være gavnligt med 

grønne områder og om nogle områder allerede var ’mættede’ af grønne områder, samt 

interviewe en tilfældigt udvalgt gruppe borgere, og høre, hvad de har af ønsker. 

 

Der er flere tilgange til ændring af mobilitetsadfærden i en mere bæredygtig retning, der 

kunne være interessante at undersøge foruden projektets fokus og ovennævnte tilgang. Disse 

kunne fx være, hvilken betydning det ville have, hvis automobilitetens dominans forblev 
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uændret, men den private bil blev erstattet af delebiler, eller hvorvidt det er muligt at ændre 

befolkningens mobilitetsadfærd gennem økonomiske incitamenter og i hvilket omfang. 

  



 
Carola Korp Andersen Bernth (57850), Anne Sofie Arlev Lyngby (57706), Ida Marie Larsen (57746), 
Gruppenummer i Stads: V1725157454. Vejleder: Peter Hegelund Skriver - Fagmodulsprojekt Plan, by 
og proces. Anslag 142697 

66 af 69 

9. Litteraturliste 
Bisgaard, H. (2010) Københavns genrejsning 1990-2010, Bogværket, Nykøbing Sj. 

 

Brinkmann S., & Tanggaard L., (2015) Kvalitative metoder 2. Udgave, Hans Reitzels Forlag, 

København 

 

Clausen, R.A. & Lilholt H. (1993) TRAFIKKENS PRIS mobilitet, vækst, problemer og 

løsninger, teknologiNævnet, København 

 

Danmarks Statistik (2017) AREALDK1: Areal efter arealdække, område og enhed, 

statistikbanken.dk/AREALDK1 [7-12-2017] 

 

Faktalink (2017) Københavns byudvikling, https://faktalink.dk/titelliste/kobenhavns-

byudvikling [7-12-2017] 

 

Freudendal-Pedersen, M. (2017a) Forsker: National plan for fremtidens transport altinget.dk, 

A:transport http://www.altinget.dk/transport/artikel/157935-forsker-national-plan-for-

fremtidens-transport [14-12-2017]. 

 

Freudendal-Pedersen, M., (2017b) Forsker: Vi skal dele og ikke bare automatisere biler, 

Altinget.dk, A-transport http://www.altinget.dk/transport/artikel/forsker-vi-skal-dele-og-ikke-

bare-automatisere-

biler?ref=newsletter&refid=24505&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_med

ium=e-mail&utm_campaign=transport [16-12-2017]. 

 

Freudendal-Pedersen, M. (2007): Mellem frihed og ufrihed, strukturelle fortællinger om 

mobilitet i hverdagslivet, Roskilde Universitetstryk, Roskilde 

 

Freudendal-Pedersen, M. & Nielsen, L. D. (2012) Mobilitet i byen - kampen om 

Nørrebrogade, i Andersen, J., Freudendal-Pedersen, M., Koefoed, L. & Larsen, J. (red.) Byen 

i bevægelse. Mobilitet - politik - performance, Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg, pp. 

40-60 

 



 
Carola Korp Andersen Bernth (57850), Anne Sofie Arlev Lyngby (57706), Ida Marie Larsen (57746), 
Gruppenummer i Stads: V1725157454. Vejleder: Peter Hegelund Skriver - Fagmodulsprojekt Plan, by 
og proces. Anslag 142697 

67 af 69 

Gaardmand, A. (2016) Dansk byplanlægning 1938-1992, Bogværket, Nykøbing Sj. 

 

Geels, F. W., (2004) From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: Insights 

about dynamics and change from sociology and institutional theory, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733304000496 [03-11-2017]. 

 

Juul, S. & Pedersen, B., Kirsten (2012) Samfundsvidenskabernes videnskabsteori – en 

indføring, 1. udgave, Hans Reitzels Forlag, København 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S., (2015) Interview - Det kvalitative forskningsinterview som 

håndværk, Hans Reitzels Forlag, København 

 

Københavns Kommune (2015) Kommuneplan 15: Trafik, https://kp15.kk.dk/artikel/trafik 

[13-12-2017] 

 

Københavns kommune (2016a) KBH 2025 - Klimaplanen Roadmap 2017 – 2020 

http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1585 [16-12-2017]. 

 

Københavns Kommune (2016b), København når sit mål om 85 pct. elbiler, 

https://kabell.kk.dk/nyheder/koebenhavn-naar-sit-maal-om-85-pct-elbiler [01-12-2017]. 

 

Københavns Kommune (2017) 14. Pilotprojekt for grønt mobilitetsområde, Vesterbro 

https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/27022017/edoc-

agenda/0831979e-c478-41e0-a867-4d56b79b000e/2c3446c7-0eb9-461b-8510-6051ca390725 

[16-12-2017]. 

 

Lemberg, K. (1981) Portrætter af Den Onde By - og Den Gode, i Statens 

Byggeforskningsinstitut (red.): Den gode by - en debatbog, Statens Byggeforskningsinstitut, 

SBI-Byplanlægning 40, Hørshom 

 

Parkeringsinfo.dk, Parkering med elbil i København, 

https://www.parkeringsinfo.dk/parkering-kobenhavn/specielle-parkeringspladser/elbiler.asp 

[03-12-2017]. 

 



 
Carola Korp Andersen Bernth (57850), Anne Sofie Arlev Lyngby (57706), Ida Marie Larsen (57746), 
Gruppenummer i Stads: V1725157454. Vejleder: Peter Hegelund Skriver - Fagmodulsprojekt Plan, by 
og proces. Anslag 142697 

68 af 69 

Politiken (2016), Der kører fem gange så mange biler på vejen som i 1962, 

http://politiken.dk/forbrugogliv/biler/art5615490/Der-kører-fem-gange-så-mange-biler-på-

vejene-som-i-1962 [20-11-2017]. 

 

Poulsen, B. (2016), Semistrukturerede interviews, Kristensen C., J. & Hussain M., A.: 

Metoder i samfundsvidenskaberne 1. udgave, Samfundslitteratur, Frederiksberg 

 

Søndergaard, B., & Hansen, E.H., & Stærdahl, J. (2007) Bæredygtig omstilling af samfundets 

produktion- og forbrugssystemer” i Jensen A., Andersen J., Hansen O.E., Nielsen Aagaard 

K., (red.) Planlægning i teori og praksis et tværfagligt perspektiv, 1. Udgave, Roskilde 

Universitetsforlag, Frederiksberg 

 

Sørensen, P.B. et al. (2015) Omstilling med omtanke 

 

Thomsen, P.B. & Schondelmaier, M. (2016) GRAFIK Vi skal ændre vores vaner, hvis ikke 
kloden skal blive for varm, http://www.dr.dk/nyheder/udland/grafik-vi-skal-aendre-vores-
vaner-hvis-ikke-kloden-skal-blive-varm [20-11-2017] 
 

Urry, J. (2007) Mobilities, Polity, Cambridge 

 

Urry, J. (2000) Sociology beyond societies: Mobilities for the twenty-first century, Taylor and 

Francis, Abingdon 

 

Urry, J. (2005) The ‘System’ of Automobility, i Featherstone, M., Thrift, N. & Urry, J. 

Automobilities, Sage Publications Ltd, Thousand Oaks 

 

Withgott, J. & Laposata, M. (2012) Science and sustainability: An introduction to 

Environmental Science” i Withgott, J. H. & Laposata, M. (red.). Essential Environment, 

Pearson Education 

 

 

 



 
Carola Korp Andersen Bernth (57850), Anne Sofie Arlev Lyngby (57706), Ida Marie Larsen (57746), 
Gruppenummer i Stads: V1725157454. Vejleder: Peter Hegelund Skriver - Fagmodulsprojekt Plan, by 
og proces. Anslag 142697 

69 af 69 

9.1 Bilag 
 
Bilag 1: Interguide 

Bilag 2: Interview Kasper 

Bilag 3: Interview Pernille 

Bilag 4: Interview Lau 

Bilag 5: Resumé 

Bilag 6: Abstract 

 


