
GNSS & Mikromobilitet 
Anders Tingrupp Tresselt  
Studienummer: 68886 
HumTek, Hold A 
BP2, 2. Semester, 2020 
Opgavenummer: S2024791725 
Vejleder: Lotte Petersen 
 

Abstract 
This project addresses the impact GNSS-technology has on the development of the new company-

driven micromobility in Copenhagen. The project first analyzes GNSS-Technology, then take the 

diffusion of the technology into consideration by holding Everett Rogers’ “Diffusion and 

Innovations” up against one official evaluation report, a survey on mobility habits in Copenhagen 

and the embedded social practices suggested in John Urry’s theory about the new mobility 

paradigm. 
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Indledning  
Jeg vil i dette projekt fokusere på den indflydelse teknologien “Global Navigation Satellite System” 
(GNSS) har på menneskers mobilitetsmønstre i byerne. Jeg vil zoome ind på begrebet 
mikromobilitet og derigennem se på potentielle forandringer af måden mennesker i byerne 
transportere sig rundt på som følge af mulighederne implementering af GNSS giver. Jeg vil først se 
på hvad GNSS-teknologi er og hvordan den har påvirket civilsamfundet siden den blev tilgængelig 
til ikke militære formål. Dernæst vil jeg undersøge hvad mikromobilitet er og hvordan det eksisterer 
i København, samt hvilken rolle GNSS spiller i mikromobilitet. Til sidst vil jeg se på 
mobilitetsparadigmet som John Urry præsenterede i starten af dette årtusinde, og derigennem 
undersøge betydninger mikromobilitet potentielt kan få for københavnerne. 

Problemfelt  
Overalt i verden flytter flere og flere mennesker til byerne (FN, 2018). Byerne bliver større og støre 
og samtidig stiger befolkningstætheden og luftforeningen i byerne (Wang, 2018). Dette betyder at 
vi står overfor en udfordring når flere mennesker skal transporteres rundt og der samtidig er mindre 
plads at gøre det på. Der foregår diskussioner om hvorvidt fremtidens bytrafik fortsat vil basere sig 
på biler eller om andre transportformer vil vinde frem (Bruce, 2018). Location Based Service 
indenfor mikromobilitet (bl.a. el. løbehjul) står får en af de hurtigst stigende transportformer i 
København. Derfor er det relevant at kigge på hvordan Københavnerne tager imod det nye 
fænomen, hvordan de bruges og om der følger problemer med dem. Samtidig spiller mobilitet en 
central rolle i byen og måden hvorpå urbaniseringen og livet i byerne udvikler sig (Urry 2007). 
Derfor er det også interessant om Horace Dediu som introducerede begrebet mikromobilitet i 2017 
på Copenhagen Techfestival får ret i at mikromobilitet vil disrupte den urbane trafik (Bruce, 2018), 
og om vi i så tilfælde potentielt kan forvente en ændring af almindelige menneskers liv i byen.  

Problemformulering 
“Hvordan påvirker GNSS udbredelsen af mikromobilitet i København?” 
 
Arbejdsspørgsmål: 
Hvad er GNSS og Mikromobilitet?  
Hvilke potentialer ligger der i GNSS-baseret Mikromobilitet?  
Hvilke barrierer er der for udbredelsen af GNSS-baseret Mikromobilitet? 
 

Semesterbindingen  
Jeg vil først og fremmest forankre mit projekt i dimensionen “Teknologiske systemer og artefakter” 
ved at gå i dybden og udføre TSA’s trinanalyse på GNSS. Dette vil betyde at selve 
teknologiforståelsen vil fylde en stor del af den samlede opgave. Derudover vil jeg medtage en 
række tekster og begreber fra TSA-kurset Geodesign som samtidig med at være del af TSA-kursets 
pensum også bygger bro til STS. STS vil være min sekundære semesterbinding som jeg vil opfylde 



ved at medtage John Urry’s teorier om mobilitet og mennesker. Derudover vil særligt 
arbejdsspørgsmål 3 forholde sig til samspillet mellem subjektivitet, teknologi og samfund. 
Desuden har jeg valgt at formidle projektets resultater visuelt ved at lave et slideshow. Se forside og 
skitse af slide i bilag 2 & 3.  

Metode 
Min overordnede metodetilgang 
 
I dette afsnit vil jeg med udgangspunkt i problemformuleringen og de enkelte arbejdsspørgsmål 
beskrive de metoder jeg benytter mig af og hvordan jeg anvender den teori jeg senere vil beskrive 
mere dybdegående i teori-afsnittet.   
Min overordnede problemformulering lyder således: “Hvordan påvirker GNSS udbredelsen af 
mikromobilitet i København?” For at besvare dette har jeg valgt at stille tre arbejdsspørgsmål:  

- Det første lyder ”Hvad er GNSS og Mikromobilitet?”. Det svarer jeg på ved først at 
analysere GNSS ved hjælp af TRIN-modelen (Jørgensen, 2019). Jeg er opmærksom på at 
TRIN-modellens forfattere understreger at TRIN-modelen ikke er en metode, men snarere 
en inspiration til teknologianalyse (Jørgensen, 2019 s. 6). Derfor præsenterer jeg den i 
teoriafsnittet, selvom jeg på mange måder bruger den som en metode til analyse af GNSS. 
Derefter forsøger jeg at forstå baggrunden for GNSS-teknologiens udvikling ved at læse 
forskningsartikler og derigennem belyse sammenhængen mellem GNSS, Location Based 
Services og Mikromobilitet. Jeg har også medtaget internet, avis- og magasinartikler, på 
trods af at de ikke er peer-reviewed. Jeg er opmærksom på at dette kan være et problem i 
forhold til projektet validitet, og har derfor i enhver sag lagt størst vægt på de peer-reviewed 
artikler. 

- Mit andet arbejdsspørgsmål “Hvilke potentialer ligger der i GNSS-baseret mikromobilitet?”. 
Her er jeg opmærksom på at når der er tale om et potentiale, derfor er der tale om en meget 
usikker vurdering af hvad fremtiden måske byder på, såfremt mikromobiliteten bliver en del 
af den. Derfor har jeg valgt først og fremmest at se på nogle af udfordringerne der er ved 
den eksisterende mobilitetskultur i byerne, ved at inddrage empiri fra bl.a. FN, OECD og 
DTU som belyser den trængselsudfordring og klimaproblematik som dele af den herskende 
mobilitetsform antageligt er en del af.  

- I mit sidste arbejdsspørgsmål, “Hvilke barrierer er der for udbredelsen af GNSS-baseret 
mikromobilitet?”, vil jeg præsentere en række udfordringer ved introduktionen af el. 
løbehjul i København ved at se på to evalueringsrapporter fra København og Frederiksberg. 
Denne empiri diskuterer jeg ved hjælp af mit teoriafsnit. Første ser jeg på Everett Rogers’ 
teori om “Diffusion of Innovations”, for at se på hvilke forudsætninger der skal være til 
stede for at en ny teknologi udbredes, og hvor hurtigt forskellige segmentgrupper adopterer 
den. Derudover ser jeg på hvordan mobilitet og samfund hænger sammen, ved at inddrage 
John Urry’s teori. Hvorefter jeg vurderer om disse teorier italesætter barrierer for 
udbredelsen af GNSS-baseret mikromobilitet. Til dette arbejdsspørgsmål samt til besvarelse 
af den overordnede problemformulering har jeg også valgt at lave en 



spørgeskemaundersøgelse, en såkaldt survey (AU, 2020). Hvor jeg har undersøgt en række 
forhold specifikt for København. Dog er der desværre nogle væsentlige forbehold i denne 
survey, dem vil jeg komme ind på i min gennemgang af at den.  

 

Introduktion til min survey 

Jeg valgte i uge 18 at foretage en ”survey” for at kvalificere besvarelsen af min problemformulering 
yderligere. En survey er det mest almindelige værktøj til kvantitativ forskning, og kaldes også for 
en spørgeskemaundersøgelse, hvor repræsentative respondenter svarer på de samme spørgsmål 
(AU, 2020). Resultater fra surveys er som regel pålidelige, fordi respondenterne udsættes for 
nøjagtig samme behandling, samtidig risikerer spørgeskemaerne dog en lav intern validitet idet 
spørgeskemaer i sig selv giver begrænsede svar og fordi respondenterne ikke altid forstår 
spørgsmålene ens (AU, 2020). Hvis man vil gå mere dybdegående til værks bør man f.eks. vælge en 
interviewmetode indenfor de kvalitative metoder. En survey kan principielt heller ikke påvise 
kausalitet. Hvis det er det der ønskes, bør man lave et eksperiment. Med en survey kan man til 
gengæld påvise korrelationer, f.eks. om variationen af en ting er associeret med variationen af en 
anden ting (AU, 2020). Jeg har valgt at bruge en survey til mit projekt af to årsager. Først og 
fremmest ville det have været for omfattende at sætte et eksperiment eller et interview op, især taget 
i betragtning at de sidste par måneder har været præget af corona-nedlukning. Jeg mener dog at jeg 
kan bruge denne survey til at belyse små men tydelige tendenser. Dog er det vigtigt at spørgsmålene 
er formuleret så alle respondenterne forstår dem ens og efter hensigten, hvilket sikrer intern 
validitet. Derfor har jeg i mit videre arbejde valgt at se bort fra flere af spørgsmålene, da jeg har fået 
den feedback fra flere respondenter, at spørgsmålene kunne forstås forskelligt. Nu vil jeg gennemgå 
de fejlkilder jeg mener knytter sig til min survey, og derefter fremlægge undersøgelsens resultater 
ved at lave en IMRAD-præsentation, og efter fremlæggelsen af denne vil jeg til sidst vurdere 
surveyens eksterne validitet.  
 
Den første fejlkilde, er udsnittet af befolkningen som har besvaret mit spørgeskema. Da jeg har 
valgt at lave tværsnit-studie, er det vigtigt at jeg forholder mig kritisk til om mit sample er 
repræsentativt for dem jeg ønsker at undersøge. Her er der argumenter der taler for og imod 
validiteten af min survey. På grund af arbejdsstress nøjedes jeg med at dele min survey på 
Facebook, hvilket gav 130 besvarelser. Derfor mener jeg at mit sample bærer præg af Facebooks 
algoritmer og at det må formodes at de som modtog mit spørgeskema, i forvejen har interageret 
med det jeg laver på Facebook, og at denne gruppe derfor ikke er et 100% gennemsnitligt sample af 
befolkningen. Omvendt har jeg som 37årig familiefar, fra opgavens udgangspunkt, i høj grad 
identificeret mig med den repræsentative befolkningsgruppe af københavnere som skal vælge 
imellem biler og mikromobilitet i hverdagen. Jeg kan også se på svarene i min survey at 86,05% af 
respondenterne angiver at være mellem 25 og 44 år, og at de 129 er københavnere og at 29,23% er 
københavnere med bil. Netop disse 29,23% repræsenterer 38 personer, hvilket jeg mener er i 
underkanten af det rimelige, når jeg gerne vil undersøge noget om den gruppe specifikt.  
 
En anden fejlkilde er det der kaldes ”social desirability” (AU, 2020). Det vil sige at mange 
mennesker kan finde på at være opmærksom på hvordan de gerne vil være eller fremstå når de 
besvarer en survey. Derfor medtog jeg i spørgsmål 7 ”Lejer du oftere en elbil, cykel eller et 
elektrisk løbehjul, hvis du kan se på en app hvor den/det befinder sig?” svarmuligheden: ”Jeg lejer 
aldrig elbil, cykel eller elektrisk løbehjul.” for at sikre at de som identificerer sig kraftigt imod 



elektriske løbehjul ikke distortede de andre svarmuligheder. Jeg kan med det forbehold trække 
viden ud om hvor mange af dem som rent faktisk lejer køretøjer som ser det som en fordel at 
benytte GNSS teknologien.  
 
Den sidste oplagte fejlkilde jeg vil komme ind på, er dårlige formuleringer og svarmuligheder. 
Præcis her måtte jeg ret kort tid efter udsendelsen af survey’en erfare at flere af spørgsmålene som 
handlede om at lade bilen stå ikke formulerede en grundig nok kontekst og forståelse for turens 
formål.  
  

IMRAD – Introduction, Method, Results And Discussion 

Introduktion: 
Jeg ønskede især at kigge på om GNSS spiller en rolle i forhold til udlejningsmarkedet af køretøjer. 
Dernæst ville jeg se nærmere på hvor tilbøjelige samplet er til at vælge alternativ transportform hvis 
deres oplagte køretøj er parkeret langt væk, samt om jeg kunne tage temperaturen på følelsen af 
trafiksikkerhed for cykler i København. Jeg havde selv en tese om at utryghed ved trafikken 
potentielt afholder mange fra at stille bilen. Jeg valgte ikke at spørge konkret ind til hvilke barriere 
man vurderede der var, da jeg vurderede at det ville åbne for mange svarmuligheder og at en sådan 
undersøgelse var mere oplagt at gøre ved hjælp af kvalitative interviews.  
 
Metode: 
I bilag 1 kan ses de 10 spørgsmål. Jeg lagde spørgeskemaet på min Facebook-væg og fik 130 svar 
indenfor fire dage. Derfor skal der tages forbehold for at det er mennesker tæt på mit Facebook-
netværk der har besvaret det. Jeg har i den følgende præsentation af udvalgte resultater kombineret 
flere svarmuligheder, derfor  
 
Udvalgte resultater og diskussion: 

 
Især relevant ift. den overordnede problemformulering: 

- Resultat: 48,28% af de som ind imellem lejer en elbil, cykel eller elektrisk cykel, gør det 
oftere pga. GNSS-teknologien. (samplestr: 43 pers) 

- Diskussion: Det kan tyde på at GNSS bevirker en hyppigere brug af udlejningsservices.  
 
Især relevant ift. det andet arbejdsspørgsmål: 

- Resultat: 63,15% af københavnerne med bil vil lede efter en anden transportløsning til korte 
ture (under 5 km.) hvis deres bil er parkeret mere end 300 m. væk (samplestr: 38).  
Diskussion: Jeg har valgt at medtage dette resultat da det siger noget om at mange 
københavnske billister overvejer andre transportformer. Her skal det dog tilføjes at jeg har 
fået feedback at turens formål ofte er vigtigere end turens længde. Skal man for eksempel 
hente og aflevere børn i institution, eller skal man købe stort ind, kan det påvirke ens 
transportvalg i højere grad end turens længde.   
 
Især relevant ift. det tredje arbejdsspørgsmål: 

- Resultat: 55,26% af københavnerne med bil gav 1 eller 2 stjerner til spørgsmål 10, hvilket 
jeg tolker som at de er utrygge ved at lade børn cykle i myldretidstrafikken (samplestr: 38 



pers). 68,36% af københavnerne uden bil gav udtryk for det samme (samplestr: 79 pers). 
Diskussion: Det var min forventning at utryghed ved trafikken var en barriere for billisterne 
fra at lade bilen stå. Den tendens peger tallene ikke på da bilisterne generelt er tryggere en 
ikke-bilisterne, til gengæld mener jeg at man tydeligt kan konkludere at mit sample er utrygt 
ved at lade børn cykle i myldretiden, idet at 66,14% af alle respondenterne kun gav 1 eller 2 
stjerner ved spørgsmål nr. 10 (samplestr: 130).  
 

Afslutningsvist vil jeg desværre vurdere at mine resultaters eksterne validitet ikke er høj, da der 
samlet set ikke har været nok besvarelser på undersøgelsen, og at sample-gruppen ikke har været 
repræsentativ nok. 

Teori 
Introduktion 

I denne introduktion vil jeg kort komme ind på hvilke teorier jeg har valgt at bringe i spil, og 
hvorfor. Min problemformulering lyder ”Hvordan påvirker GNSS udbredelsen af Mikromobilitet i 
København?”. Derfor valgte jeg først og fremmest at medtage TSA’s TRIN-model da den delvist 
opfylder kravet til semesterbindingen, og fordi jeg via den får en rigtig god forståelse for GNSS-
teknologien, hvilket er essentielt for at besvare på min problemformulering. Derefter kommer jeg 
ind på Everett Rogers ”Diffusion of Innovations” som jeg bruger til at sige noget om hvilke 
karakteristika der skal være til stede for at en ny teknologi kan forventes at spredes, og hvor hurtigt 
forskellige segmentgrupper adopterer en ny teknologi. Derudover har jeg valgt at medtage John 
Urry’s teori om hvordan mobilitet er indlejret i et samfund, for at få en bedre forståelse af de mange 
niveauer en mobilitetsform er forbundet til det omkringliggende.  
 

TRIN-Modellen 

 
I det følgende vil jeg beskrive TRIN-modellem ved brug af GNSS som eksempel og samtidig 
analysere GNSS-teknologien ved hjælp af TRIN-modelen. TRIN-modelen har det formål at 
inspirere til analyser af teknologier, med hovedvægt på teknisk-videnskabelige aspekter af 
teknologierne. (Jørgensen, 2019). TRIN-modellen indeholder 6 trin der hver især fokuserer på hvert 
sit aspekt af teknologien. Den skal ikke ses som en metode til at analysere en teknologi, men 
snarere som en inspiration til teknologi-analyse, ved at pege på centrale begreber, der kan spørges 
til i analysen (Jørgensen, 2019).  
 
 



 
1) Jeg har slået de første to trin af modellen sammen da jeg synes det er fremmende for 
2) forståelsen. Trin 1 beskriver de centrale processer og mekanismer i en teknologi, som 

bidrager til at opfylde teknologiens formål (Jørgensen, 2019). Dette mener jeg i dette 
tilfælde er nemmest at gøre ved at beskrive teknologiens artefakter samtidig. I GNSS-
teknologi vil jeg fremhæve de fem mest relevante elementer velvidende, at der bag enhver 
teknologi ligger andre teknologier. For eksempel vil jeg vurdere at satellitter er en essentiel 
del af GNSS-teknologiens indre mekanismer og processer, men en grundig beskrivelse af 
dem vil lede til en masse andre teknologier (satellitternes udvikling, de raketter der sender 
dem i kredsløb, brændstofteknologien etc.). Jeg vælger altså at afgrænse min analyse til de, 
efter min vurdering, mere åbenlyse elementer. Det er centralt at starte med at beskrive 
GNSS-teknologiens formål for dernæst at indkredse de centrale processer og mekanismer. I 
dette projekt er mit udgangspunkt at GNSS-teknologiens formål er at kunne lokalisere 
modtagerenheder et hvilket som helst sted over jordens overflade så præcist som muligt. Til 
det bruger man et geografisk koordinatsystem, satellitter, atomur, radiosignal og 
trilateration. 

 
Geografisk koordinatsystem 
Det geografiske koordinatsystem der buges til GNSS-positionering kaldes WGS84 (World 
Geodetic System, 1984). Det er et tredimensionelt kartesisk koordinatsystem med XYZ-
koordinater for breddegrad, længdegrad og højde (Ordnance Survey, 2015). Da jorden ikke 
er helt rund, men i højere grad ellipseformet er det vigtigt at man er enige om en definition 
af jordens form for, at kunne præcisere de forskellige artefakters placering. WGS84 
definerer jordens center ved et se på satellitternes kredsløb om jorden og selve ellipseformen 
bestemmes af et væld af forskellige geodætiske opmålingsmetoder. Det geografiske 
koordinatsystem sikrer ikke blot at vi kan definere hvor modtagerenheder befinder sig på 
jorden, men også hvor satellitterne befinder sig (GIS Geography, 2018). 

 
Satellitter 



Satellitterne man bruger i GNSS-systemerne har været igennem en udvikling siden de første 
blev sendt i kredsløb om jorden i 1970erne. Den første GPS-satellit blev sendt i kredsløb d. 
22. februar 1978 og havde en forventet levetid på 5 år. Den vejede 450 kg og kunne drive 
400W ud af solenergi, og havde en størrelse på omtrent 5,3 m (NASA, 2020). De nyeste 
GPS 3 satellitter er endnu større og medbringer den nyeste teknologi der både sikre mere 
præcision og længere levetid. De nyeste GPS-satellitter er planlagt til at holde i 12-15 år. 
(LALFB, 2020). GPS-satellitterne kredser i ca. 20 kilometers højde og bruger ca. 12 timer 
på at flyve rundt om jorden. Det vurderes at det kræver omkring 24 satellitter at kunne 
tilbyde fuld GNSS-dækning jorden rundt på alle leder. De forskellige GNSS-systemer har 
forskelligt antal satellitter i brug, men den nyeste teknologi benytter flere satellitsystemer 
samtidig og har derfor adgang til langt flere end 24. 

 
Atomur 
GNSS-systemerne fungerer ved at bestemme afstanden mellem en afsender- og en 
modtagerenhed ved at måle radiobølgers rejsetid og gange den med lysets hastighed. Derfor 
er et det altafgørende at satellitterne har så præcis en tid som muligt. GNSS-satellitter bruger 
et atomur til dette. Det fungerer således at uret registrerer hvor hurtigt elektronerne bevæger 
sig i grundstofferne cæsium eller rubidium. Denne præcise tidsangivelse er vigtig til at måle 
signalets rejsetiden i forhold til lysets hastighed. (Novatel, 2020).  

 
Radiosignal 
Radiobølgerne som satellitterne sender, svarer til de som bruges til at sende tv med. 
Signalerne til offentlig brug bliver udsendt på frekvenserne 1575,42 MHz og 1227,60 MHz 
(Galathea, 2020). I bølgerne sendes binære koder som indeholder information om 
satellittens tid og sted, som modtagerne så bruger til at bestemme afstanden til satellitten.  

 
Trilateration 
Selve positioneringen af GNSS-modtagerenheden foregår ved det der hedder trilateration. 
Når en modtagerenheds afstand til 3 satellitter kendes, kan den præcise placering påvises. 
Dog er uret i modtageren sjældent et atomur og derfor ikke så præcist som det skal være. 
Derfor bruges en fjerde satellit til at bestemme tidsfaktoren, og dermed benytter GNSS-
modtageren sig af minimum fire satellitsignaler af gangen. Ofte er der op til ti satellitter inde 
over ligningen, da det i højere grad tager højde for usikkerheder i systemet (såsom små 
transmissionsfejl eller forsinkelser af signalet). I praksis giver det en bedre bestemmelse jo 
flere satellitter dataene kommer fra. For eksempel får man bedre signal på en åben landevej 
end i en by med høje bygninger omkring. En GNSS-modtager opdaterer sig som regel en 
gang i sekundet, hvilket også gør det muligt at registrere hastighed og retning den bevæger 
sig (Galathea, 2020).  

 
3) Jeg vurderer at der overordnet er to spor af oplevede utilsigtede effekter ved GNSS-

teknologien. For det første blev GNSS opfundet til krig, og her er der delte meninger om 
hvorvidt teknologien bliver brugt efter hensigten, om den er en del af et eskalerende 
våbenkapløb og om de krigsførende nationers benytter teknologien til legitime formål. Det 
andet overordnede spor af kritik finder jeg i diskussionen om overvågningssamfundet. 
GNSS gør det nemlig muligt at overvåge individer i et hidtil ukendt omfang.   
 



4) På trin fire ser man på hvilke systemer GNSS hænger sammen med flere systemer. 
Mobiltelefonindustrien og Location Based Services er værd at nævne, men GNSS-
teknologien er først og fremmest udsprunget af det amerikanske rumforskningsprogam, som 
var en del af USA og Sovjets våbenkapløb, i tiden efter anden verdenskrig. Jeg vurderer at 
GNSS-teknologien stadig først og fremmest hænger sammen med våbenindustri og rumfart. 
 

5) På trin fem kan man medtage illustrationer der beskriver teknologien. Her er et billede der 
beskriver trilaterationsprocessen som i sidste ende bestemmer lokaliteten  
for modtagerenheden. 

 
6) Trin seks handler om de forhold der driver en ny teknologi frem og om de barrierer der er 

for at teknologien bliver udbredt (Jørgensen, 2019). Som tidligere beskrevet drives GNSS-
teknologien af våbenindustrien samt af den stigende efterspørgsel på Location Based 
Services. Den største barriere er at, det er meget omkostningstungt at udvikle systemet, da 
det fx er meget bekosteligt at sende satellitter op. 

 

The Diffusion of Innovations 

Til at forstå hvordan en ny teknologi udbredes i et samfund, er det oplagt at kigge nærmere på 
Everett Rogers’ bog “The Diffusion of Innovations”. Her beskriver Rogers hvordan en innovation 
spredes mellem mennesker. Rogers definerer en innovation som en ide, praksis eller objekt der 
opfattes som ny af et individ eller en gruppe (Rogers, 2003. s. 12), og måden hvorpå den spredes 
kalder Rogers for diffusion. Diffusion er en proces hvorved en innovation bliver kommunikeret ud 
til et socialt system af individer igennem bestemte kanaler.  
 
5 karakteristika med betydning for diffusionsevnen 
 

- “Relative fordele”. Diffusionsevnen afhænger først og fremmest af om innovationen har 
nogle fordele overfor det eksisterende. 



- “Kompatibilitet”. Dernæst spiller det ind om innovationen er kompatibel med eksisterende 
normer, evner og færdigheder.  

- “Kompleksitet”. Det spiller ind i hvilken grad en innovation opleves som en udfordring for 
modtageren. Skal man eksempelvis lære noget nyt?  

- “Afprøvning”. Det gør også en forskel om innovationen er blevet afprøvet før. En modtager 
der har afprøvet noget er i følge Rogers mere villig til at tage innovationen til sig i sidste 
ende. 

- “Synlighed”. En innovations synlighed er afgørende idet, at jo nemmere det er for individer 
at se (det positive) resultat af en innovation, jo nemmere er det for dem at blive overbevist, 
samt kommunikere om den. 

 
Derudover peger Rogers på at begrebet innovation netop indeholder noget som opfattes som nyt, 
hvilket betyder at der er en eller anden grad af usikkerhed involveret, som er afgørende for hvor 
hurtigt en innovation bliver modtaget af forskellige grupper af individer. Derfor er kommunikation 
som kan be- eller afkræfte gode og dårlige ting relateret til disse usikkerheder essentielt for 
spredningen af en innovation (Rogers, 2003. s. 17). Det er vigtigt at bemærke at Rogers ser 
kommunikation som en gensidig proces imellem mennesker for at nå en fælles forståelse af noget 
nyt. Kommunikationen kan for eksempel ses som en erfaringsudveksling hvor information om en 
bestemt innovation bliver delt imellem mennesker og derigennem mindsker oplevelsen af 
usikkerhed. Rogers peger på at kommunikation foregår gennem netværk og sociale systemer, samt 
at målgrupperne kommunikerer med hinanden og derigennem får en forståelse for innovationen, 
hvilket i sidste ende er afgørende for spredningen. 
 
De 5 modtagersegmenter 
 

- “Innovatørerne”. Er de hurtigste til at tage nye innovationer til sig, og er samtidig mere 
risikovillige. 

- “De tidlige tilsluttere”. De er ifølge Rogers ikke meget ulig innovatørerne i forhold til at 
opdage og adoptere nye ting, men de er samtidig lidt tilbageholdende for at passe på deres 
rygte, hvilket til gengæld gør dem mere troværdige. 

- “Det tidlige flertal”. Denne gruppe er åben overfor nye ideer, men tager dem først rigtig til 
sig, når innovationen har vist sit værd i en genkendelig kontekst.  

- “Det sene flertal” skal i højere grad have eget syn for sagen, og i højere grad have egne 
erfaringer for at blive overbevist. Hvilket de som følge deraf er længere om at blive.  

- “Nølerne”. Denne gruppe er langsomme til at tage nye ting ind. Ofte kommer de først med 
når de skal eller når alle andre er. 

 
Rogers identificerede de forskellige modtagersegmenter og fandt bl.a. frem til at de tidlige 
tilsluttere har den største grad af påvirkning på de andre, mens at nølerne oftere er gamle, 
konservative og prisbevidste. De forskellige segmenter er forskelligt modtagelige overfor de 
forskellige karakteristika og vil samtidig ikke være lige hurtigere til at gennemgå de fem stadier 
Rogers har defineret i adoptionsfasen. 
 
Rogers’ fem stadier i adoptionsfasen  



 
Det første stadie kaldes “vidensstadiet”, som er når et individ eller en beslutningsdygtig enhed 
bliver præsenteret for en ny innovation og får en lille forståelse af hvordan den virker.  
 
Andet stadie kaldes “overbevisningsstadiet” og opstår når dette individ eller enhed antager en 
holdning til det nye.  
 
Tredje stadie er “beslutningsstadiet” som opstår når dette individ eller enhed tager skridt i retning af 
en adaptering eller en afvisning af innovationen.  
 
Fjerde trin hedder “implementeringsstadiet”, det opstår når en innovation tages i brug.  
 
Det femte stadie hedder “bekræftelses-stadiet” og opstår når individet eller den beslutningsdygtige 
enhed forsikrer sig for at innovationen fungerer i den kontekst den er taget ind i.  
 
Det er i følge Rogers meget forskelligt i hvilket tempo individer og enheder træder ind i de 
forskellige faser, og til at beskrive adoptionshastigheden opstillede Rogers en matrice kaldet S-
matricen fordi hans teori peger på at en innovations akkumulerede tilslutning (den gule linje) vil 
forme et S.   
 

 
Rogers, Everett (16 August 2003). Diffusion of Innovations, 5th Edition. Simon and Schuster.  
 



Mobilitetsparadigmet 

Traditionelt set har trafikforskning handlet om at behandle spørgsmål som, ’hvordan kan trafik 
organiseres og planlægges mest effektivt?’, og ’hvordan kan man reducere rumlige barrierer såvel 
som eksterne og interne omkostninger af varer og persontrafik?’ (Lassen, 2011). Med dette menes 
at trafikplanlæggerne har fokuseret på veldefinerede udfordringer, som for eksempel, at 
effektivisere rejsetid, undgå flaskehalse eller at reducere forskellige utilsigtede effekter, som for 
eksempel støj, forurening og uheld, og at man analytisk har betragtet trafik som neutrale objektive 
bevægelser (Lassen, 2011).  
 
John Urry som er en engelsk professor og mobilitetsforsker argumenterer i bogen ”Mobilities” fra 
2007 for at mobilitet i langt højere grad hænger systemisk sammen med det samfund den er 
integreret i. John Urry mente at mobilitet altid må betragtes som socialt indlejret og dermed har en 
betydning i sociale relationer og derfor ikke blot skal ses som den fysiske bevægelse af objekter, 
men i høj grad også er en vinkel til at forstå sociale systemer (Urry 2007). John Urry fremførte i 
”Mobilities” en lang række af eksempler på hvordan forskellige tiders mobilitetsformer og 
mobilitetsmuligheder hang sammen med sociale strukturer. Urry beskriver hvordan mobilitet og 
bevægelse er socialt og materielt organiseret og kun sjældent blot er et spørgsmål om transport, men 
er sammenflettet med sociale praksisser som har kraftige påvirkning af tid og sted -afhængige 
forhold, og samtidig har en betydning for det at være rejsende (Urry, 2007).  
 
For at underbygge den pointe vil jeg gennemgå et par eksempler fra ”Mobilities” som på hver sin 
måde beskriver hvordan mobilitetsform og samfund hænger sammen. Urry fremfører at han mener 
at forskellige samfund er domineret af enten det ene eller det andet mobilitetssystem (Urry, 2007). 
Jeg har grundet relevans i forhold til problemformuleringen i mit projekt valgt at fokusere på de 
mest bynære eksempler, nemlig at gå og bilmobilitet. 
 
At gå 
Ifølge Urry er det at gå interdependent med andre teknologier som hver især åbner for muligheder 
for den gående. Disse teknologier kan for eksempel være fodtøj eller gadebelysning og fortove. Især 
fortovets indtog i byerne, som gjorde det muligt for byens borgere at bevæge sig rundt uden at 
skulle træde i tis og lort, som bogstaveligt talt fyldte gaderne i slutningen af 1700tallet, fremhæver 
Urry som en afgørende teknologi der påvirkede flere aspekter af livet der levedes i byernes bedre 
kvarterer dengang (Urry, 2008). Selvom fortovene umiddelbart gav lige muligheder for at benytte 
dem tydeliggjorde de dog også samfundsmæssige skel baseret på klasse, etnicitet, alder og køn. For 
eksempel begyndte unge single mænd i perioden at ”ramble” rundt Londons gader og gøre livet 
utrygt for især de unge kvinder. Rambling vil sige at gå uden en bestemt rute, let distraheret og med 
en søgen efter eventyr, underholdning og gerne seksuel tilfredsstillelse for øje (Urry, 2007). Denne 
rambling repræsenterede samtidig en ny måde at opleve byen på, som med den hastige fremkomst 
af teatre, natklubber, arkader, bordeler m.m. i løbet af 1800tallet, i højere grad nu tilbød et 
sammenhængende flow af fristelser (Urry, 2007). Dette er sammenligneligt med den parisiske 
flanør som på lignende vis drev rundt i Paris’ gader (Benjamin, 1927). Denne sammenligning er 
relevant idet Urry også bruger eksempler fra Hausmanns byfornyelse af Paris i midten af 1800tallet. 
Napoleon havde beordret en større byfornyelse med det dobbelte formål at nedrive byens værste 
slum og samtidig muliggøre at hæren kunne komme hurtigt omkring, hvis den skulle bekæmpe et 
oprør, som tiden bar præg af. Dette betød at store boulevarder ikke bare faciliterede hærens 
mobilitet, men også medvirkede til at fremme gå-kulturen i Paris. Pludselig havde byen lange 
synsvinkler for den gående, og kulturinstitutioner, arkader og caféer lå lokkende og klar til at blive 



indtaget. Dem der havde råd til at forbruge mens de slentrende gik og ind og ud af de oplyste 
arkader, butikker, caféer og på fortovene på de lange boulevarder overtog gadebilledet, og Paris 
blev en by for fodgængere, en by hvis sociale liv hang sammen med mobilitetssystemet at gå (Urry, 
2007). Men også en by som var indrettet således at den ville lokke pengene ud af flanørens lommer, 
som til tider havde svært ved at modstå fristelserne (Benjamin, 1927), hvilket resulterede i armod 
for nogen. Urry understreger netop den gensidige sammenhæng mellem mobilitet og socio-tekniske 
faktorer som køn, klasse, forbrugskultur gadebelysning og fortove. 
  
 
Bilmobilitet 
Selvom bilen blev udviklet i starten af 1900tallet, fyldte den ikke så meget af det samlede 
mobilitetsbillede til at begynde med. Selv i USA var det først i 1932 regeringen begyndte at støtte 
byggeri af asfalterede veje. Det samme år begyndte General Motors at opkøbe togbanerne i USA for 
at lukke dem (Urry, 2007). I 1921 byggede tyskerne som de første en vej kun forbeholdt biler og 
siden blev Hitlers Tyskland i 1935 de første til at anlægge en motorvej (Hansen, 2005). I USA var 
det ikke før 1956 den første Interstate Highway blev anlagt, samme år blev Danmarks første 
motorvej, Helsingør motorvejen åbnet (Milner, 1994). Bilernes indtog tog siden fart og Urry mener 
at bil-mobiliteten indeholder en række komponenter som i kombination generer og reproducerer en 
dominerende karakter (Urry, 2007). Her peger Urry på bil-mobilitetens tætte bånd til kapitalismen, 
som gør at enorme økonomiske interesser præger samfundets indstilling til den, og at bilen på trods 
af at den for mange er en meget dyr post på budgettet bliver prioriteret fordi den fungerer som 
social markør, og generere store diskurser om hvad det gode liv er hvad der er nødvendigt for at 
være mobil og moderne borger i det tyvende århundrede (Urry, 2007). Yderligere tilføjer han at 
bilen er sammenkoblet med en lang række andre systemer f.eks. benzinindustrien, offentlige 
afgiftssystemer, tilpassede virksomheder, sociale strukturer m.m., og at bilen er blevet den 
dominerende mobilitetsform benyttet til fritid, ferier og fornøjelser (Urry, 2007). Bil-mobiliteten er 
mere flexibel og tilgængelig end den offentlige transport og faciliterer længere og mere 
bekvemmelige ture end gang og cykling. Fleksibiliteten, fremhæver Urry, muliggør store dele af 
menneskets sociale liv, som samtidig har indrettet sig i afstande som netop bil-mobiliteten kan 
imødekomme. Dette skaber en enorm sporafhængighed hos rigtig mange mennesker, og 
understreger samtidig Urrys pointe, at mobilitetssystem og samfund er interdependent. Urry mener 
at nødvendigheden af bilens flexibilitet er skabt af bil-mobiliteten selv, idet at den har opløst 
historisk integrerede territorier som hjem, arbejde, indkøb og fornøjelser, og spredt det over større 
afstande, uhensigtsmæssigt for andre mobilitetsformer. Dette underminerer både off-grid 
forretninger til fordel for storcentre, og har medført at familiemedlemmer bor længere fra hinanden, 
hvilket yderligere forstærker afhængigheden af bil-mobiliteten (Urry, 2007). Bil-mobilitet er meget 
svær at bryde ud af (Urry, 2007).  
 

Opsummering 

Indtil videre har jeg redegjort for min metode og indsamlet data i min survey (se bilag 1). I 
teoriafsnittet har jeg redegjort for Everett Rogers teori om Diffusion of Innovations og John Urry’s 
teori om indlejrede sociale praksisser i forskellige mobilitetsformer, samt gennemgået TSA-TRIN-
modellen med udgangspunkt i GNSS-teknologi. Jeg vurderer at jeg ved hjælp af TRIN-modellen er 
kommet tæt på at kunne svare på mit første arbejdsspørgsmål ”Hvad er GNSS og Mikromobilitet?”. 
Jeg vil dog i analyseafsnittet supplere min viden yderligere og derigennem også se på 
sammenhængen mellem GNSS og mikromobilitet. 



Analyse  
Introduktion 

Jeg vil i dette kapitel svare endeligt på mit første arbejdsspørgsmål. Jeg har i mit arbejde med emnet 
vurderet det nødvendigt at medtage et afsnit om Location Based Services (LBS), da Location Based 
Services kommer af GNSS, og udlejningsservicerne indenfor mikromobilitet kommer af LBS.  
 
Global Navigation Satellite System  

4. oktober 1957 markerer en særlig dato i verdenshistorien. Dette skyldes at der netop denne dag, i 
forbindelse med datidens stormagters kamp om verdensherredømmet, skete en teknologisk 
landvinding som på mange måder præger det liv vi lever i dag. Det var dagen hvor russerne for 
alvor fik sat gang i rumkapløbet ved, som de første at sende en satellit i kredsløb om jorden. 
Satellitten hed Sputnik 1 og indeholdt først og fremmest en radiosender der udsendte små bip-bip 
lyde så det blev muligt følge med i succesfortællingen om sovjetisk rumfart (Stub & Stub, 2016). 
Indtil da havde amerikanerne ellers betragtet Sovjetunionen som teknologisk tilbagestående, men 
denne begivenhed indledte altså det man siden har kaldt for rumkapløbet, hvor Sovjetunionen kom 
bedst fra start. Kommunikationen omkring kapløbet blev i høj grad et propagandaværktøj 
(Hvidtfeldt, 2017), og i dette øjemed rettedes civilsamfundets opmærksomhed primært mod 
konkurrencen om hvem der kom først til månen. Rumkapløbet, som i høj grad også var et 
våbenkapløb, foranledigede en masse forskning, som vi den dag i dag kan vi nyde godt af (Green, J. 
2019). I fortællingen om de globale navigationssatellitsystemer blev det netop radiosignalet fra 
Sputnik 1 der inspirerede de to fysikere William Guier og George Weiffenbach fra John Hopkins 
universitetet i USA til at forsøge at positionere satellitten ved hjælp af måleudstyr til at analysere 
radiobølgerne, hvilket førte til at US Navy sammen med universitetet udviklede det første 
satellitnavigationssystem, som havde til formål at hjælpe de amerikanske atomubåde (Guier & 
Weiffenbach, 1998) - systemet hed Transit. Det var baseret på at man ved at analysere 
dopplereffekten, som opstår når bølger udsendes fra et bevægende objekt, i dette tilfælde 
radiobølger fra en satellit (Guier & Weiffenbach, 1958). I 1967 gjorde man Transit tilgængelig til 
civilt brug (Stansell, 1983), bl.a.  til oceanografi og olieboringer, men senere kom også store dele af 
skibsfarten med. Indtil 1995 hvor GPS systemet tog over, har Transit bistået tusindvis af krigsskibe, 
fragtskibe, fiskerifartøjer, olieboringer og meget andet. (Stansell, T. 1983). 
Satellitnavigationssystemerne var henimod slutningen 1960erne dog stadig i en begyndende 
udviklingsfase. Transit havde vist at verdensomspændende præcis navigation fra rummet var 
muligt, men systemet kunne sagtens forbedres. US Naval Research Laboratory satte derfor gang i 
projektet Timeation. Formålet var at optimere og simplificere måden hvorpå man kunne positionere 
enhederne i rummet og på landjorden i forhold til hinanden. Ligesom teknikker til at synkronisere 
enhederne blev udviklet (Beard, R, Murray, J. & White, JD., 1986). Dette førte bl.a. til at man 
udviklede det atomur som idag er en af hovedforudsætningerne for at GNSS kan give så præcise 
data som er tilfældet i dag (Beard, R, Murray, J. & White, JD.,1986). Denne forskning ledte, 
sammen med US Air Force’s “621B Project”, som bl.a. udviklede systemer til 3D-brug, i 1973 til 
opstarten på NAVSTAR Global Positioning System (Howell, E, 2018), senere kendt som bare GPS. 
Transit var baseret på doppler-teknologi og havde bl.a. sin begrænsning i at det var et 2D-system 
som ikke kunne bruges i høj fart og at satellitterne der blev brugt var i såkaldt low earth orbit, altså 
så tæt på jorden at de ikke kunne levere servicen ofte nok (Maini, A. Agrawal, V, 2014). I GPS-
systemet begyndte man at arbejde med True range multilateration som vil sige at satellitterne i 



kredsløb sender et radiobølgesignal bestående af nøjagtig data om deres placering og det nøjagtige 
tidspunkt signalet er afsendt. Det er stadig den teknik som GNSS-systemerne baserer sig på. 
Militært erstattede GPS allerede Transit inden systemet var fuldt etableret 1995. Golfkrigen i 1991 
blev første gang GPS-systemet for alvor viste sit værd (Greenemeier, 2016).  
 
Frem til 1983 var det stadig kun Transit der var civilt tilgængeligt, men i forbindelse med 
nedskydningen af et koreansk rutefly i 1983, som ved et uheld kom til at overflyve Sovjetisk 
luftrum, besluttedes det at give private adgang til GPS. Op igennem 1990erne blev GPS mere og 
mere aktuelt for de almindelige forbrugere.  
 
I 1990 lancerede Mazda den først bil med indbygget GPS, dog kun på det japanske marked. Flere 
og flere produkter kom til fra firmaer som Garmin der specialiserede sig i navigationsløsninger til 
både og biler. (Leite, J. 2018). I 2000 gjorde Clinton administrationen op med den selektive 
tilgængelighed. Dette betød et yderligere boost i den civile brug af teknologien. På dette tidspunkt 
havde GPS-industrien vokset sig til en omsætning på flere milliarder dollars (Howell, E. 2018). At 
GNSS-teknologien har fået en enorm rolle at spille for hvor tids samfund kan man bl.a. se i London 
Economics rapport: “Afdækning af værdien af positioneringstjenester i Danmark” som konkludere 
at 23,1% af Danmarks BNP skabes i brancher, som er afhængige af GNSS til forskellige 
applikationer. (Flytkjær, R. 2019).  
 
Selvom GPS er det mest kendte GNSS-system skal man af forskellige årsager ikke undervurdere 
betydningen af de andre eksisterende systemer. I Rusland udvikledes der sideløbende et 
navigationssystem som i dag er kendt som “GLONASS” og er fuldt på højde med “GPS” i kvalitet. 
Kina vil i løbet af 2020 være færdig med deres eget GNSS-system “BEIDOU” som består af 24 
satellitter med endnu nyere teknologier end de hidtidige systemer. (Xinhua, 2019). De fleste 
apparater kan nu om dage indstilles til hvilket som helst GNSS-system man ønsker at benytte 
(GSA, 2018). EU’s eget “GALILEO” er sat i verden i erkendelse af at man estimerer at 6-7% af det 
samlede europæiske bruttonationalprodukt, omtrent 800 milliarder dollars er afhængig af GNSS. 
Indtil Galileo er oppe og køre argumenterer Den Europæiske Rumorganisation for at europæerne er 
sårbare overfor en eventuel nedlukning af adgangen til GNSS-signalerne, for eksempel i forbindelse 
med en konfliktsituation (ESA, 2020).  
 
Location based Services: 

Vi lever nu i en informationsteknologisk æra som til stadighed ændrer vores samfund, blandt andet 
ved den måde vi interagerer med ting, og den måde ting interagerer med os (Halpern, Mitchell & 
Geoghegan, 2017). Location Based Services (LBS) er en del af dette, idet at LBS både bruger og 
leverer information om brugerne, og dermed er med til at forstærke denne udvikling (Huang, 2018). 
De første LBS-produkter dukkede op i starten af 1990erne, og fra år 2000 hvor Bill Clinton 
nedlukkede den selektive tilgængelighed i GPS-systemet tog udviklingen fart. Siden har flere og 
flere GPS-baserede tjenester set dagens lys og der forskes mere og mere i feltet.  Den samlede 
globale værdi af LBS var i 2019 estimeret til 36,2 milliarder USD og værdien forventes at stige til 
126,4 milliarder USD i 2025 (NASDAQ, 2020). LBS bliver i artiklen “Location based services: 
”Ongoing evolution and research agenda” (2018) defineret som computerprogrammer (ofte på 
mobile enheder) der leverer information som er skræddersyet til den lokation og kontekst som 
brugeren befinder sig i. I ovenstående definitionen nævnes ikke kun lokation, men også kontekst. Et 
eksempel på dette, kan være når et vejviserapparat i en bil pludselig ændrer retningsforslag, fordi 
der er registreret kødannelse på den først foreslåede rute. Her forstår softwaret i vejviseren altså at 



analysere konteksten, i dette tilfælde at der er kommet flere biler på vejen. Location Based Services 
anno 2020 er altså ikke alene afhængig af lokation, men også anden kontekstbaseret information 
(Huang, 2018). Der foregår en rygende udvikling indenfor automatiseret kvalificering af Big Data i 
forbindelse med udviklingen af LBS, og begrebet location defineres i langt højere grad end tidligere 
af yderligere kontekst end blot den fysiske placering. XXXXXXX må location i denne 
sammenhæng forstås på en mere rummelig måde. 
  
Tidligere så man i højere grad LBS som en underordnet del af forskning indenfor Context Aware 
Services (CAS), som netop handler om at udvikle services baseret på kontekst (Levandoski, 2009). 
LBS er vokset ud af CAS og generelt kan man sige at forskellen på de to teknologier er lille, da de 
begge handler om selve sorteringen og det interne hierarki af informationer om en given kontekst. I 
bogen “Location-Based Services: Fundamentals and Operation” (2005) præsenterer professor ved 
Technische Universität Berlin og Telekom Innovation Laboratories Alex Küpper en model til at 
forstå forholdet mellem LBS og CAS, og hvorfor han mener at LBS nu har vokset sig mere relevant 
end CAS.    
 

 
 
 
Alex Küpper inddeler kontekstinformation i primær og sekundær. Den primære kontekst dækker 
over al slags rå data som umiddelbart indsamles af sensorer, for eksempel satellitter. Denne data 
kan så blive kombineret, sorteret eller på anden måde bearbejdet for at skabe high-level 
kontekstdata, som han kalder den ”sekundære kontekst”, og som er den industrien bruger til at 
designe deres tjenester. Derfor er bearbejdelsen af dataen ekstrem vigtig, og det har vist sig, at i 
selve bearbejdelsen af den kontekstbaserede information, bliver den fysiske lokation i højere grad 



omdrejningspunkt for sorteringen af data (Küpper, 2005). En åbenlys forskel på CAS og LBS, er at 
LBS i sin definition er “context aware” men CAS ikke nødvendigvis er “location aware”, derfor er 
det LBS der i højere grad end CAS bruges til at skræddersy de produkter man ønsker at tilbyde til 
brugeren. Derfor aktualiserer LBS netop GNSS-systemerne da de bruges til at lokalisere både 
produkter og forbrugere. Dette projekt har fokus på mikromobilitet som delvist er en Location 
Based Service. Derfor er det vigtigt at forstå sammenhængen mellem GNSS, LBS og 
mikromobilitet. 
 

Mikromobilitet 

Mikromobilitet er korte ture på lette køretøjer. Cyklen har eksisteret i 200 år, så man kan ikke sige 
at fænomenet er helt nyt. Alligevel er ordet henimod slutningen af 2010erne blevet dækkende for en 
opblomstring af nye transportløsninger i storbyer verden over (Dediu, 2019). Jeg har i dette projekt 
opdelt Mikromobilitet i to overordnede kategorier. 1) De privatejede individuelle køretøjer for 
eksempel folks private cykler. 2) Udlejningsservices: For eksempel kommunale bycykler eller 
privatejede udlejningsservices. Det er netop den nyeste generation af disse udlejningsservices der 
benytter GNSS-baseret LBS-software til bl.a. at fortælle brugerne, via en APP, hvor enhederne 
befinder sig. Primært lejer disse udlejningsservices cykler, el-cykler og el-løbehjul ud. Samtidig er 
det netop den individuelle privatejede andel af mikromobiliteten som ikke bruger GNSS. Derfor vil 
jeg i min undersøgelse af ”hvordan GNSS påvirker udbredelsen af mikromobilitet i København” 
have mit hovedfokus på netop disse udlejningsservices, som også er midt i en enorm vækst på 
verdensplan. Alene i perioden 2015-19 blev der på verdensplan investeret i omegnen af 5,7 
milliarder US Dollars i mikromobilitets-tjenester (McKinsey, 2019). Ligesom i resten af verden, 
oplever København en eksplosiv udvikling. Virksomheder som Voi, Lime, Tier, Cirq og Wind er 
allerede på markedet og derudover havde 13 andre virksomheder pr. 1/10 2019 ansøgt om at få lov 
at stille tilsammen 21.000 køretøjer op, hovedsageligt elektriske løbehjul (Cowi, 2019). København 
har af kapacitetsmæssige årsager, indført et regulerende loft på 3200 køretøjer (Cowi, 2019). Dette 
vidner om at markedet forventer en langt større efterspørgsel end byens fysiske kapacitet 
umiddelbart kan rumme. På trods af denne opblomstring hersker der ikke fuld enighed om den 
præcise definition af begrebet Mikromobilitet, forvirring går ud på, at de to kategorier jeg har 
inddelt mikromobiliteten i bliver blandet sammen, og at der samtidig er uklarhed om hvorvidt 
begrebet mikromobilitet kun bør omfatte elektriske køretøjer, og derfor ikke indbefatter almindelig 
cyklisme. Jeg har som de fleste valgt at læne mig op ad Horace Dediu’s definition. Han er 
markedsanalytiker og forfatter, og refereres ofte til som værende den der introducerede begrebet i 
sin nye betydning på Copenhagen Tech Festival i 2017. Hans definition siger at køretøjerne ikke må 
veje mere end 500 kg, ikke må have en forbrændingsmotor eller køre hurtigere end 45 km/t (Dediu, 
2019).  
 

Diskussion 

Potentialer i GNSS-baseret mikromobilitet? 

Jeg har i dette projekt kæmpet en del med hvordan et potentiale, foruden det forretningsmæssige 
perspektiv, i GNSS-baseret mikromobilitet vil kunne påvises. Jeg har måtte erkende at det kan jeg 
ikke isoleret set. Derfor har jeg i dette afsnit valgt at beskrive den trængselsudfordring byerne står 
over for, hvis de globale tendenser indenfor befolkningstilvækst fortsætter. Mere end halvdelen af 



jordens befolkning boede allerede i 2018 i byer, og det forudsiges at denne tendens fortsætter (UN, 
2018). I en rapport fra McKinsey der gør status over mikromobilitetens fremtidsudsigter for 2020 
bemærkes det yderligere, at mere end det kvarte af verdens befolkning nu bor i storbyer med mere 
end 1 mio. indbyggere. Samtidig har McKinsey målt en gennemsnitshastigheden for biler i disse 
byer til omkring 15 km/t (McKinsey, 2019). Tallene fra McKinsey er et gennemsnit og derfor må 
det formodes at det går meget langsommere ved spidsbelastning. I København blev 
gennemsnitshastigheden for biler i myldretiden på HC. Andersens Boulevard i 2018 målt til at være 
8,5 km/t (Sellerup, 2018). De elektriske løbehjul i København kører med op til 20 kilometer i timen, 
så selv med stop ved trafiklys er løbehjulene hurtigere. Internationalt set viser undersøgelser fra US 
Department of Transportation at 50-60% af alle bilture i USA, er under 8 kilometer (US DoT, 2017) 
og McKinsey-rapporten påviser at dette også er gældende for Kina og Europa. Det vurderes derfor 
af industrien, at der ligger et stort potentiale i mikromobilitetsløsningerne, som er designet til de 
korte ture, der kan erstatte dele af bilkørslen i storbyerne rundt om i verden. Tendensen ser også ud 
til at være gældende i Danmark hvor DTU i 2013 rapporterede at ca. 50% af alle bilture var under 
10 km. Og at ca. 33% var under 5 kilometer (DTU, 2013). De tilføjer dog at bilismen i København 
er ca. 5% under landsgennemsnittet (DTU, 2013), men alligevel kan der argumenteres for, at der 
ligger et potentiale i den GNSS-baserede mikromobilitet, til at lette trængslen i byerne, men jeg 
opfatter samtidig dette som en meget kompleks problemstilling (Bar Yam, 2019), og der kan være 
mange årsager bagved de forskellige tal fra rapporterne. 
 
Hvad kan stå i vejen for GNSS-baseret mikromobilitets udbredelse? 

Jeg har valgt at fokusere på fire kerneudfordringer. 
 
Den første er at ifølge Rogers’ teori om en innovations diffusion, er der en række karakteristika der 
fremmer diffusionen. Jeg vurderer at det han kalder ”kompatibilitet”, altså hvor godt en ny 
innovation passer ind i det eksisterende system, kan være en udfordring. For eksempel bliver der i 
evalueringsrapporterne italesat udfordringer med, at de elektriske løbehjul skaber utryghed på 
cykelstierne og, at der er store udfordringer med hvor og hvordan de bliver parkeret (COWI, 2019). 
Det kan skabe en masse civil modstand hvis ikke mikromobiliteten bliver kompatibel med de 
eksisterende rammer. Derfor kræver det nok at myndigheder og industri sammen får sat nogle 
rammer for brugen af det offentlige rum, bredere cykelstier, geofencing eller lignende. 
 
Den anden store udfordring kan være at, ifølge Urry’s teori om indlejrede sociale praksisser i 
forskellige mobilitetsformer, kan det være at bilmobiliteten er så indlejret i det socio-tekniske 
system, at mikromobiliteten aldrig bliver en ”relativ forbedring” for de mange. Altså skal der en 
systemisk intervention til på et helt andet niveau hvis biltrængslen skal til livs (Meadows, 1999). 
Men det har jeg ikke beskæftiget mig med i dette projekt. 
 
Den tredje udfordring ser jeg i min egen survey. Den pegede på at en stor del af københavnerne 
finder trafikken i myldretiden utryg. Den gav et meget entydige billede af, at majoriteten af de 
adspurgte 130 Københavnere var utrygge ved trafikken i myldretiden hvor trængselsudfordringen er 
størst.  
 
Som den fjerde udfordring vil jeg igen bringe Roger’s ”karakteristika” på banen. Jeg mener det er 
væsentligt for den GNSS-baserede mikromobilitet at den også er en tydelig ”relativ forbedring” ift. 
trængslen, og når COWI-rapporten peger på, at befolkningen tværtimod oplever en øget trængsel og 
at rapporten samtidig melder om at brugerne af de elektriske løbehjul ikke kommer fra biltrafikken, 



men at de elektriske løbehjulsbrugere kommer fra grønne transportformer såsom gang eller cykling 
(COWI, 2019). Så bortfalder hele argumentet om at GNSS-baseret mikromobilitet afhjælper 
trængslen i byerne. Set igennem Everett Rogers’ briller kan der dog være en oplagt forklaring på 
netop den manglende udbredelse, nemlig at da rapporten blev lavet, havde innovationen kun 
eksisteret i København og Frederiksberg i 8-9 måneder, og at man på det tidspunkt ikke kan 
forvente at ret mange andre end “Innovatørerne” og “De tidlige tilsluttere” har adopteret 
innovationen. Spørgsmålet er hvilket segment billisterne tilhører. 

 

Opsummering og konklusion   
Min problemformulering lød således ”Hvordan påvirker GNSS udbredelsen af mikromobilitet i 
København?”. Det er en meget kompleks problemstilling og jeg har måtte sande at der på dette 
tidspunkt ikke er udgivet noget forskning på området. I dette projekt har jeg dog dokumenteret at 
GNSS-teknologien har medvirket, som en uundværlig faktor, til at nye mikromobilitsservices er 
opstået og at GNSS er en uundværlig del af denne nye slags mikromobilitet. Yderligere har min 
egen survey vist at op imod halvdelen af brugerne af en række transportudlejningstjenester vurderer 
at det at få stillet brugervenlig GNSS-teknologi til rådighed, skaber en hyppigere brug af 
tjenesterne. Umiddelbart er der en kæmpe vækst i den GNSS-baserede mikromobilitet i København 
og jeg vurderer, at man kan sige at GNSS er med til at øge brugen af denne, men jeg kan ikke, 
indenfor dette projekts rammer, sige noget om, om det er de rigtige nye brugere i forhold til at lette 
trængselsproblematikken.  
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