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Abstract 

 

This report seeks to investigate the phenomenon of car-sharing within the City of Roskilde and 

its newest district Musicon. Our study is theoretically grounded in Irina Papazu and Brit Ross 

Winthereik’s Actor-Network-Theory, Robert Rosenberger and Peter-Paul Verbeek’s 

postphenomenological Theory of Science and Anne Jensen’s (et al.) theory of Communicative 

Planning. The theories are supplemented with a qualitative interview and a quantitative survey. 

The empirical data collections are further used as a base for analyses of how the residents of 

Musicon wants to welcome car-sharing services in their district. The report will furthermore 

discuss how these car-sharing services will be established in practice. As a conclusion to this 

report, we have come up with a proposal to how the residents of Musicon will be establishing 

their own car-sharing service. 
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Indledning 
 

Denne projektrapport har til formål at undersøge, hvordan man kan udbrede brugen af 

delebilsordninger i bydelen Musicon i Roskilde. Projektet tager udgangspunkt i en 

problemstilling omhandlende bedre udbredelse af delebilisme. Problemstillingen er blevet 

udarbejdet af Corolab i samarbejde med Roskilde Kommune til innovationskonkurrencen 

COCONF22 (Corolab A 2022). På denne baggrund har projektgruppen taget udfordringen op, og 

undersøgt den ovennævnte problemstilling. Dette er gjort ved blandt andet at foretage et 

interview med en af de relevante beslutningstagere i Roskilde Kommune samt udsende 

spørgeskemaer til beboerne på Musicon. 

 

Som grundlag til rapporten har vi foretaget en feltundersøgelse med ovennævnte spørgeskema 

med det formål at spørge borgere på Musicon om, hvorvidt de blandt andet benytter sig af 

delebiler eller ej. Med denne undersøgelse har vi kunne inddrage borgerne som aktører i en 

aktørnetværkskortlægning omkring det samlede delebilssystem, som opererer i bydelen. I denne 

kortlægning har vi også inddraget de virksomheder som driver delebilsordningerne. Ved hjælp af 

denne kortlægning har det været muligt at udvælge enkelte aktører som vi kunne fokusere på. 

Som teoretisk grundlag har vi inddraget aktørnetværksteori, som belæg for blandt andet den 

ovennævnte aktørnetværkskortlægning. For at få et videnskabsteoretisk perspektiv på projektet, 

har vi desuden inddraget postfænomenologi, for blandt andet at forklare delebilisters adfærd og 

deres relation til delebilen som teknologi.  

 

Afslutningsvis vil der i projektrapporten være en diskussion af projektet i sin helhed, samt en 

konklusion på selve projektforløbet. I konklusionen vil vi også uddybe hvilke begrænsninger der 

har været i projektforløbet, og hvad vi kunne have gjort anderledes, set i et retrospektivt 

perspektiv. 
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Motivation 

 

Motivationen for dette projekt er at prøve og hjælpe Roskilde Kommune hen imod en stigning i 

forbruget af delebiler hos privatbilister i kommunen. Det vil nemlig være med til at modvirke at 

borgere køber flere privatbiler end der reelt er brug for, og dermed også skubbe den grønne 

omstilling i den rigtige retning. Dernæst vil en større brug af delebiler også være med til at der 

ville være færre privatbilister på vejene, som vil øge luftkvaliteten i Roskilde og byens 

yderområder (Corolab B 2022). Vi håber også at, at der er flere borgere som begynder at få 

øjnene op for deleøkonomi, ved at de har mulighed for at låne deres egen bil ud, når de ikke selv 

benytter den. Dermed vil det også give et økonomisk incitament i sig selv, da man vil kunne 

tjene penge på at låne sin bil ud.  

 

Da projektgruppens ene af to medlemmer læser byplanlægning, har det også været en 

motivationsfaktor for netop at arbejde med denne problemstilling. Gennem dette projekt kunne 

vi nemlig lære mere omkring, hvordan kommuner arbejder med trafikplanlægning. Her i form af 

Roskilde Kommunes samarbejde med delebilsudbydere. Derfor har det også været et delvist valg 

at skrive projekt omkring en problemstilling der relaterer sig til dele af projektgruppens egne 

bachelorfag.   

 

Afgrænsning 

 

Idet at projektets problemstilling i sig selv er afgrænset til Roskilde Kommune og bydelen 

Musicon, har vi valgt kun at have denne kommune med i projektet som genstandsfelt. Dette er 

gjort, da vi vurderer at arbejde med flere kommuner, vil blive for bredt.  
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Semesterbinding 

 

I dette semester, er det som krav til projektet, at vi skal inddrage dimensionen Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund (STS) som primær semesterdimension. Dimensionen bliver konkret 

forankret i projektet, ved at vi benytter teori inden for STS, som for eksempel aktørnetværksteori 

(ANT), der ligeledes er en del af projektets videnskabsteoretiske grundlag. ANT er en 

grundlæggende teori inden for STS, og derfor har vi udvalgt denne som vores ene af to primære 

udgangspunkter til semesterdimensionen. Det andet udgangspunkt vi har valgt, er 

postfænomenologi, som ligeledes er en del af videnskabsteorien, og er en del af dimensionen 

STS. Med denne tilgang til semesterdimensionen vurderer vi at have opfyldt kravene for 

inddragning og forankring af STS i semesterbindingen. 

 

Som anden dimension til semesterbindingen har vi valgt at inddrage Design og Konstruktion 

(D&K). Denne dimension er valgt på den baggrund at vi har tænkt os at designe et digitalt 

produkt som projektets løsningsforslag. Vi inddrager den iterative designmetode i 

designprocessen, og foretager også en kravspecifikation af produktet. Produktet vil være baseret 

på vores endelige resultater af projektforløbet og vil være med til at prøve at løse projektets 

overordnede problemstilling. Det vil helt konkret være i form af en håndbog i form af et digitalt 

koncept, der fungerer som en vejledning til opstart en delebilsordning på Musicon. Med denne 

tilgang til semesterdimensionen vurderer vi at have opfyldt kravene for inddragning og 

forankring af D&K i semesterbindingen. 

 

Problemfelt 

 
Dette projekt baserer sig på problemstillingen omkring at Roskilde Kommune gerne vil have 

udbredt delebilsordninger i kommunen, da de ser det som en måde at rykke på dagsordenen 

omkring at sikre den grønne omstilling i kommunen, og skubbe den grønne omstilling fremad i 

den enkelte borgers hverdag. Roskilde Kommune har derfor været interesseret i at få ny idéer og 

perspektiver på hvordan disse ordninger gennem koncepter kan udbredes. Det er dog lykkedes 

kommunen delvist at give borgerne muligheden for at benytte delebilerne, da 
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delebilsselskaberne, som kommunen samarbejder med, har biler til rådighed i de fleste dele af 

kommunen.  

Dette i sig selv giver befolkningen en større mulighed for at bruge og blive informeret omkring 

brugen af delebiler. Denne form for udvikling er Roskilde Kommunes mål i et forsøg på at gøre 

deres kommune til en grønnere og mere miljøvenlig kommune (Corolab B 2022). 

  

Delebilismens historie i Danmark 

 

Delebiler er en relativt ny form for transport i Danmark. Den første forening blev dannet i 

Odense for ca. 15 år siden og den har vokset eksponentielt lige siden, grundet det voksende 

behov for deleøkonomi. Foreningen begyndte som nabo-til nabo-biler med fokus på at minimere 

antal ejere af privatbiler (Danske Delebiler 2017). 

Gennem den store udvikling af delebiler begyndte foreninger at danne faste stampladser i 

samarbejde med Hertz Delebiler. Dette gjorde at organisationen ”Danske by- og delebiler” blev 

dannet. Mængden af tilgængelige delebiler siden dannelsen af organisationen har haft en 

stigende vækst som kan ses på denne graf (Danske Delebiler 2017). 

 

Figur 1: Danske Delebiler: 2017 

 

I 2005 blev GoMore dannet, som sørgede for, at delebiler blev tilgængelige på landsplan. 

GoMore har som virksomhed derfor haft en markant indflydelse på deleøkonomien i Danmark i 

forbindelse med delebilsordninger (Vækstfonden 2015). 
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Problemformulering 

 

Til dette projekt valgte vi i første omgang at tage udgangspunkt i en problemformulering fra 

Roskilde Kommune i samarbejde med Corolab, som omhandler problemet med at der er for få 

borgere i kommunen, som benytter sig af delebilsordninger. Problemstillingen lyder som 

følgende; 

“Hvordan understøtter vi udbredelsen og udviklingen af delebilsordninger i Roskilde 

Kommune?” 

 

Denne problemstilling har vi efterfølgende omformuleret, så den passer til vores projekts 

problemstilling, da vi nu har valgt kun at fokusere på Musicon; 

“Hvordan understøtter vi udbredelsen af delebilisme i bydelen Musicon i Roskilde? 

 

Vi har omformuleret den første problemformulering, da vi i løbet af projektet har vurderet at vi 

skulle rette fokus på et område i Roskilde Kommune, i stedet for hele kommunen. Efter at have 

foretaget et interview med kommunen, fandt vi også hurtigt ud af at netop Musicon var et 

område, som der fra kommunens side var særligt fokus på. For også at kunne relatere vores 

udvalgte teori til problemformuleringen har vi ligeledes formuleret en alternativ 

problemformulering som vi delvist benytter som sekundært udgangspunkt for projektet. Den 

lyder som følgende; 

 

Hvordan kan man med udgangspunkt i kommunikativ planlægningsteori skabe dialog mellem 

kommune, delebilsudbyder og borger på Musicon? 

 

 

Arbejdsspørgsmål 

 

Til projektets problemformulering har vi udarbejdet følgende 4 arbejdsspørgsmål, som har været 

grundlag for vores empiriske undersøgelser. Spørgsmålene har været rigtig gode til at give os en 

kritisk vinkel på tilgangen til problemformuleringen. Vi har brugt spørgsmålene som det 
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overordnede udgangspunkt til både vores spørgeundersøgelse og ekspertinterview. Derfor 

undlader vi her at gå nærmere ind på, hvordan hver enkelt spørgsmål er blevet brugt i vores 

undersøgelser. 

 

Hvordan er det nuværende mønster for brug af delebilsordningerne på Musicon? 

 

Hvilke fordele og ulemper er der ved brug af en delebilordning fremfor egen bil? 

 

Hvordan kan udbredelsen af delebiler være gavnlig for privatbilisterne på Musicon? 

 

Hvordan kan man give et incitament for borgerne på Musicon til at bruge en delebilsordning? 

 

Teoretiske overvejelser 

 

Aktørnetværksteori 

Brit Ross Winthereik og Irina Papazu beskriver i ‘Aktørnetværksteori i praksis’, hvordan man 

gennem aktørnetværkskortlægning kan finde relationer mellem humane, samt non-humane 

aktører i et samlet netværk. Før man benytter en aktørnetværkskortlægning, er det ikke altid 

muligt at se sammenhænge mellem forskellige aktører, og derfor er dette værktøj enormt 

brugbart til at finde netværk og danne sig overblik over typer af aktører som det indeholder. Ved 

at beskrive netværkene kan man finde frem til de konsekvenser som man empirisk kan spore 

mellem aktørerne. Dette kaldes også ‘netværkseffekter’. Hermed tager man også udgangspunkt i 

den flade ontologi, hvor efter man til sidst har identificeret relationer mellem udvalgte aktører i 

netværket (Papazu, Winthereik 2021: 12). Ved at foretage en aktørnetværkskortlægning 

beskriver man dermed fænomener, der ikke nødvendigvis er naturlige, altså forholdet mellem en 

nonhuman aktør (teknologi) og human aktør (menneske). Inden for ANT, bygger 

forskningspraksissen på den radikale empirisme, hvor man ‘følger aktøren’, idet at man forhånd 

ikke har antaget hvilke relationer der er mellem aktørerne i et aktørnetværk. Dermed bryder 

tilgangen også med den objektive forskning, i og med at forskeren selv bliver en del af netværket 
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i stedet for at observere på afstand (Papazu, Winthereik: 13).  

 

Hvis man skal forholde ANT til dette projekt, så arbejder vi som studerende ud fra den præmis, 

at vi undersøger alle netværkene mellem aktørerne inden for delebilsordningerne i Roskilde 

Kommune. Vi har på forhånd fundet aktører som delebilsfirmaerne LetsGo og GreenMobility. 

Dem opholder vi med beboerne på Musicon, samt de kommunale instanser der er ansvarlige for, 

at ordningerne er tilgængelige i denne del af kommunen. Gennem projektet har vi langsomt, men 

sikkert sporet os ind på, hvordan aktørerne relaterer sig til hinanden og hvilke netværkseffekter 

der opstår på baggrund af disse relationer. Denne viden er opnået gennem vores empiriske 

undersøgelser i form af en spørgeundersøgelse til beboerne, og et interview med den 

projektansvarlige hos Roskilde Kommune, som skal sørge for at udbrede brugen af delebiler på 

Musicon. 

 

Postfænomenologi 

 

Postfænomenologien er en retning inden for videnskabsteori, som undersøger relationerne 

mellem teknologier og mennesker, og deres sammenspil med menneskets omverden. Gennem 

relationer kan man undersøge, hvordan de enten skaber eller løser problemer i et 

'menneske/teknologi'-perspektiv. Robert Rosenberger og Peter-Paul Verbeek beskriver i 

‘Postphenomenological Investigations – Essays on Human-Technology Relations’, hvordan disse 

relationer opstår og fungerer i et postfænomenologisk perspektiv. Inden for postfænomenologien 

anser man teknologier som værende formidlere af menneskelige oplevelser og praksisser, og 

ikke bare som funktionelle objekter (Rosenberger, Verbeek 2015: 9). Man benytter dermed 

postfænomenologi til at være et filosofisk udgangspunkt for at analysere empiriske undersøgelser 

af relationen mellem menneske og teknologi og verden. I relationen til ANT kan man derfor 

kigge på ‘relationer’. ANT bygger på konkrete relationer mellem aktører i netværk, hvorimod 

postfænomenologien bygger på den filosofiske relation mellem menneske, teknologi og verden i 

det der også kaldes ‘Human-Technology Relations’.  

 

Dermed er dette også grunden til at vi har valgt at inddrage disse to teorier i vores teoridel af 

projektet, da vi mener at sammenhængen mellem aktørnetværk inden for delebilismen på 
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Musicon og hvordan relationen mellem disse aktører på et teknologifilosofisk niveau vil kunne 

højne kvaliteten af vores analytiske og empiriske grundlag af projektrapporten.  

 

Kommunikativ planlægningsteori 

 

Inden for den kommunikative planlægningsteori har man grundlæggende et fokus på 

borgerinddragelse. I dag har man opmærksomhed på, hvordan borgerens ressourcer kan være 

med til at kvalificere planlægningsprocesser. Denne retning inden for planlægning opstod i 

begyndelsen af 1990’erne og har siden været en vigtig, men også omdiskuteret teoriretning. 

Retningen forsøger nemlig at demokratisere planlægningen ved at sørge for, at alle parter i en 

beslutningsproces har mulighed for at blive hørt. Især var det i slutningen af 1990’erne, at man så 

de såkaldte ‘kvarterløft’, som var en række byfornyelsesprojekter der var rettet mod ghettoer og 

udkantsområder. Her var borgerens ressourcer i forhold til lokal viden særlig vigtig i 

beslutningstagningen. Samtidig med at borgeren bliver hørt og har indflydelse på beslutningerne, 

skaber det også en slags tilknytning og ejerskab til projekterne (Jensen et al. 2007: 31). Inden for 

kommunikativ planlægningsteori er tilgangene forskellige alt efter, hvilke forfatteres fortolkning 

man benytter sig af. De tilslutter sig dog alle det udgangspunkt, at; “styringsrelationerne i 

samfundet er blevet mere netværksprægede” (Jensen et al. 2007: 32). De argumenterer dog 

samtidig også for nødvendigheden ved at demokratisere kommunikationen mellem aktørerne i 

netværksrelationerne.  

 

En demokratisering af kommunikationen kan opnås ved at opstille krav for, hvordan en åben 

dialog skal foregå. Dermed undgår man også at der opstår barrierer, som kan være forstyrrende 

ved den åbne dialog (Jensen et al. 2007: 32). Man benytter sig også af konsensusorienterede 

planlægningsprocesser, inden for tilgangen, hvor der på forhånd er opstillet kriterier for en 

gruppedialog. Gruppen består af repræsentanter fra forskellige interesser, der sammen 

undersøger en fælles problemstilling. Processen starter som regel med en faglig formidling til 

deltagerne og introduktion af en planlagt procedure for gruppedialogen. Dermed sørger 

initiativtageren for gruppedialogen for, at alle parter bliver hørt og at deres input bliver taget 

seriøst. Præmissen er dermed, at alle involverede får lige meget information og bliver informeret 

om de andres interesser (Jensen et al. 2007: 33). 
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I forhold til denne projektrapports genstandsfelt, vurderer vi i gruppen, at kommunikativ 

planlægningsteori kan benyttes til at skabe bro mellem ANT og postfænomenologien ved at have 

fokus på aktører og dets netværk. I planlægningsteoriens tilfælde vil det fokus dog nærmere ligge 

på relationen mellem beslutningstagerne i kommunen og beboerne på Musicon, i forhold til at 

skabe en dialog og løsninger med hensyn til planlægningen og udviklingen af delebilsordninger i 

bydelen. Ved at skabe denne dialog vurderer vi i gruppen, at der vil være mulighed for at 

beboerne på Musicon gerne vil tage imod delebilerne og bruge dem. I denne rapports 

diskussionsafsnit vil der blive kigget i dybden på netop denne vinkel, da vi her relaterer denne 

teori til vores resultater af empiriske undersøgelser ude på Musicon.  

 

 

Metodiske overvejelser 

 
Til projektet har vi valgt at arbejde med kvalitativ og kvantitativ metode i form af et kvalitativt 

ekspertinterview og en kvantitativ spørgeundersøgelse. Desuden har vi også benyttet etnografisk 

metode ved at vi har været ude på projektets undersøgelseslokation Musicon, for at foretage en 

observation af hvor der helt konkret i dag er mulighed for at benytte delebiler. Det har været i 

form af de offentligt tilgængelige parkeringspladser, samt parkeringspladser, som er tilknyttet 

private boligforeninger. Disse tre metoder har været givende for vores empiriske grundlag i 

rapporten og i følgende afsnit, vil der blive uddybet, hvordan vi i praksis har benyttet metoderne. 

 

 

Kvalitativ metode – Ekspertinterview 

Som kvalitativ empiri til projektet har vi valgt at foretage et ekspertinterview med Jakob 

Skovgaard Villien, som er trafik- og miljøplanlægger hos Roskilde Kommune. Vi valgte netop 

ham, da han også var en del af Corolab-konkurrencen COCONF22, som har været udgangspunkt 

for projektet. Vi foretog også interviewet for at få en bedre idé omkring, hvor i Roskilde 

Kommune, det gav mest mening at have fokus på at udbrede delebilsordninger. Under 

forberedelsen til interviewet fandt vi ud af at Musicon var en bydel i selve Roskilde By som 

kommunen gerne vil arbejde med. Derfor var dette også udgangspunktet for selve interviewet. 
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Før interviewet udarbejdede intervieweren en interviewguide, som blev brugt som vejledende 

spørgsmål til at stille interviewpersonen. Da spørgsmålene kun var vejledende valgte interviewer 

også at foretage interviewet i en semistruktureret form. Dermed havde interviewer også større 

frihed til at stille opfølgende spørgsmål ud fra interviewpersonens udsagn. Denne 

fremgangsmåde medførte også at interviewer fik mere og bredere viden ud af interviewet end der 

i forvejen var planlagt gennem interviewguiden. Fremgangsmåden gav også et bedre ‘flow’ i 

samtalen, som var med til at give en rolig og afslappet atmosfære for både interviewer og 

interviewperson. 

 

 

Kvantitativ metode - Spørgeundersøgelse 

Efter projektgruppen havde foretaget ekspertinterviewet, valgte vi på baggrund af det at udsende 

en spørgeskemaundersøgelse til beboere på Musicon via. Facebookgruppen ‘Musicon hjælper 

hinanden’. Desuden tog vi også ud på selve Musicon for at uddele spørgeskemaet fysisk til de 

lokale forretninger for at sørge for at de lokale kunder, kunne deltage i undersøgelsen på denne 

måde. Vi valgte begge fremgangsmåder, da vi vurderede at de vil give en større mængde 

kvantitativ empiri. Spørgeundersøgelsens resultater har vi benyttet som empirisk grundlag til en 

diskussion, som sammenlagt med interviewet, vurderer hvorvidt det giver mening og er muligt at 

etablere delebilsordninger på Musicon. Især vil der i diskussionen blive lagt vægt på hvordan en 

eventuel etablering på Musicon vil kunne lade sig gøre.  

 

 

Etnografisk metode – Observation 

I tillæg til at projektgruppen tog ud på Musicon for at dele spørgeskemaer ud, valgte vi samtidig 

at foretage en observation af lokalområdet, og vurderer hvilke specifikke steder, hvor det vil 

være muligt at opsætte parkeringspladser for delebiler. Musicon er rent strukturelt opbygget af 

sideveje langs hovedvejen Rabalderstræde.  
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Figur 2: Eget billede fra feltobservation 

 

 

Da der også er blevet fortættet med ny bebyggelse langs Rabalderstræde, er det også begrænset 

med plads til parkering af biler. Der findes kun få parkeringspladser med større kapacitet, og her 

vurderer vi heller ikke at det vil være muligt at have delebiler. Vi vurderer dette, da der, på trods 

af større kapacitet, allerede er fyldt op med privatbiler som tilhører de enkelte boliger. 
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Figur 3: Eget billede fra feltobservation 

 

 

Da der samtidig også på nuværende tidspunkt, december 2022, er en større udbygning i gang af 

bydelen med indhegning, vurderer vi heller ikke at dette område foreløbigt kan benyttes til 

delebils-parkeringspladser. Der findes dog få små ‘lommer’ af rum som vist på de nedenstående 

billeder.  
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Figur 4: Eget billede fra feltobservation 

Disse ‘lommer’ vurderer vi som værende brugbare som dele-parkeringspladser. Indtil den større 

udbygning af Musicon er færdig, vurderer vi derfor disse rum som optimale for etablering af 

delebilspladser til beboerne på Musicon. 

 

 

Empirisk dataindsamling 

 
Til dette afsnit af rapporten har projektgruppen indsamlet empiriske data i form af et 

ekspertinterview, samt en spørgeskemaundersøgelse. En analyse af ekspertinterviewet med en 

repræsentant fra Roskilde Kommune er dernæst også foretaget. Dernæst har vi analyseret 

resultaterne fra en spørgeundersøgelse omkring delebilsordninger, som vi har delt med beboerne 

på Musicon. Til sidst i afsnittet er der foretaget en aktørnetværkskortlægning samt en 

målgruppevurdering ud fra resultaterne af analyserne. 
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Analyse af ekspertinterview 

 

Følgende afsnit vil indeholde en analyse af et interview med Jakob Skovgaard Villien, som er 

trafik- og miljøplanlægger i Roskilde Kommune. Interviewet blev foretaget d. 14/12 2022. Jakob 

Skovgaard Villien blev udvalgt som interviewperson til interviewet, da vi i projektgruppen 

tidligere i projektforløbet har haft kontakt til ham. Han var også initiativtageren til 

innovationsforløbet COCONF22 i samarbejde med organisationen Corolab, som omhandlede 

bæredygtige innovation på tværs af offentlige og private virksomheder. Her var Jakob Skovgaard 

Villien personen, der stod for Roskilde Kommunes problemstilling omkring bedre udbredelse og 

udvikling af delebilsordninger i kommunen. Vi valgte også at interviewe ham, for at finde ud af, 

hvor i kommunen han tænkte det var bedst at starte et projekt op. Dermed var det 

udgangspunktet for selve interviewet. Selve interviewet kan findes som vedhæftet bilag (Bilag 1) 

til projektrapporten. 

 

I Interviewet forklarer Jakob, at man fra kommunens side har forsøgt at starte delebilsordninger 

op ude på Musicon. Dette var dog ikke en succes dengang og derfor blev forsøget hurtigt 

annulleret igen. Det eneste forsøg, der i hele kommunen, har vist sig at være en succes er ude i 

Trekroner, i det bofællesskab som hedder Munksøgård. Munksøgårds delebilsordning er 100% 

privatstyret, og er blevet etableret over mange år. Jakob mener dermed at selvom det har været 

med fuld risiko at Munksøgård startede sin ordning op, så er det i den retning man skal kigge, 

hvis man andre steder i kommunen vil have lignende til at fungere. En ting som Jakob dog hæfter 

sig ved, er at der i dag er en ‘jungle i regler og teknik’. Derfor ser han det også som en 

udfordring, idet at et område som Musicon, kommer til at stå med sådanne udfordringer. Derfor 

har Jakob gennem COCONF22-forløbet også fået inspiration til, hvordan man som kommune vil 

kunne hjælpe beboerne. Han fortæller, at der var nogle studerende fra DTU, som havde den idé, 

at man kunne lave en slags håndbog for, hvordan en beboerforening på Musicon på eget initiativ 

vil kunne etablere en delebilsordning. Med denne løsning mener Jakob at det kan løse 

udfordringen omkring ‘junglen af regler og teknik’. En sådan håndbog vil dermed kunne svare 

på, hvordan man får en ordning op at køre og, hvad man må og ikke må inden for 

kommunalfuldmagten. Ligeledes forklarer Jakob også, at det kunne være en god idé med en 

‘enhed’, bestående af en gruppe fra kommunen eller en projektgruppe, som kan komme ud og 

hjælpe beboerne med at understøtte opstarten af en ordning med konkrete tiltag (Bilag 1: 1-2). 
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Jakob forklarer også at der, gennem erfaringer fra andre dele af kommunen, er specifikke 

smuthuller, som man skal holde øje med, hvis en ordning bliver etableret. Han giver et eksempel 

omkring parkeringspladsen på Schmeltz Plads, som ligger i centrum af Roskilde By. Her har 

brugere af ordningerne LetsGo og GreenMobility i en periode fundet ud af, at man gennem en 

ugelang udlejning af en delebil med en ladestanderplads, kan udskifte delebilen med egen elbil, 

så man den vej rundt kunne lade sin egen bil gratis. Dette problem blev dog løst ved at oprette 

specifikke zoner til aflevering af delebiler, og zoner hvor delebilerne fast kunne stå ved en 

ladestander, sådan at privatbilister ikke kunne ‘snyde’ sig til gratis opladninger. Denne erfaring 

vil det derfor være klogt at tage med ved oprettelse af ladestanderpladser til delebiler på Musicon 

(Bilag 1: 3). 

 

I forhold til hvilken gruppe af beboere ude på Musicon man burde henvende sig til, forklarer 

Jakob at det vil være en god idé at have fokus på den tredjedel, som ikke har licens til privat 

parkeringsplads og derfor ikke ejer egen bil. Gennem en delebilsordning vil man derfor kunne 

holde disse beboere fra at have behov for egen bil, idet at de vil kunne drage nytte af en 

kombination af offentlig transport og en delebil til at komme rundt. Rent identitetsmæssigt 

forklarer Jakob også at en delebilsordning vil passe godt ind i Musicons ‘shared space’ identitet, 

hvor man på forhånd deles om en masse små butikker og værksteder i bydelen. Jakob forklarer 

også at for mange, der ikke ejer egen bil, gælder det at de kun har et sporadisk behov. Som for 

eksempel at tage på sommerferie i Europa i bil. I stedet for at beboerne køber en bil til sådan et 

behov, vil det give mere mening at leje en stor delebil (Bilag 1: 5-6). 

 

Denne interviewanalyse vil blive brugt i projektrapporten under afsnittet ‘løsningsforslag’ til at 

give et konkret bud på, hvordan vi kan hjælpe beboere på Musicon med at starte deres egen 

ordning op.  

 

Analyse af spørgeskema fra Musicon 

 

For at undersøge, hvorvidt beboerne på Musicon, vil have lyst til at få delebilordninger på 

Musicon, valgte projektgruppen at uddele et spørgeskema, der blandt andet spurgte ind til om 
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beboerne var klar over mulighederne i andre dele af kommunen, samt også spurgte ind til hvilke 

behov som bilerne udfyldte. Desuden indeholdt spørgeskemaet også spørgsmål om demografi 

hos respondenterne, så vi i projektgruppen eventuelt kunne finde frem til en bestemt målgruppe. 

Spørgeundersøgelsen blev foretaget fra d. 16/12 - 23/12 2022. I følgende afsnit vil 

respondenternes besvarelser blive analyseret. Spørgeskemaet kan findes som vedlagt bilag (Bilag 

2) til projektrapporten.  

 

Som de to indledende spørgsmål til undersøgelsen, valgte vi at spørge ind til om respondenterne 

havde kørekort og egen bil. Ud af 53 svar, svarede 96,2% af respondenterne at de havde 

kørekort, mens 3,8% ikke gjorde. De 53 svar passer også med det samlede antal respondenter 

som svarede på undersøgelsen. Derfor kunne vi som udgangspunkt vurdere at majoriteten af 

følgende svar på de andre spørgsmål kom fra folk, der vil kunne benytte sig af delebiler. 

Ligeledes, ved at kigge på svarene fra spørgsmål 2, kunne vi se at 66% af respondenterne havde 

egen bil mens 34% ikke havde. Vi ville i udgangspunktet gerne have benyttet begge grupper som 

målgruppe, men vurderede samtidig at vi nemmest vil kunne få de 34% i gang med en 

delebilsordning (Bilag 2: 1). Derfor er vi også tilfredse med, at vores undersøgelse stort set 

stemmer overens med Jakob Skovgaard Villiens forklaring om at en tredjedel af beboerne på 

Musicon ikke har egen bil. 

 

Som opfølgning på spørgsmålet om egen bil, valgte vi også spørge ind til, hvad de 34% benytter 

som primært transportmiddel i stedet for. Her svarer majoriteten, 66,7%, at de benytter cyklen. 

Da Musicon ligger centralt i Roskilde By vurderer vi også at det giver mening at netop cyklen er 

højest benyttet i forhold til andre transportformer som bus og tog. I forhold til den aldersmæssige 

fordeling hos respondenterne, er der ret god fordeling blandt de udvalgte aldersgrupper (18-60+), 

med kun en lille overvægt af de 46-59-årige (28,3%). Dermed har vi mulighed for at henvende os 

til alle aldersgrupper ude på Musicon. Med hensyn til grupper af beskæftigelsestype, er en ret 

stor del af respondenterne i fast arbejde (71,7%). De resterende 28,3% er enten pensioneret, 

studerende, ledige eller andet. Vi kunne vælge kun at have fokus på den store gruppe af 

respondenter på 71,7%, men fra svar på øvrige spørgsmål i skemaet, kan vi se at dem som 

pendler til og fra arbejde, har svært ved at vælge en delebil på grund af det daglige behov for bil. 

Derfor tænker vi at have fokus på alle beskæftigelsesgrupperne (Bilag 2: 2).  
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Spørgsmålene som efterfulgte dem med demografisk fokus, handlede omkring kendskab til 

delebilsordninger i Roskilde Kommune blandt beboerne. Ud af de 53 svar, kendte 66% ikke til 

ordningerne, mens kun 34% gjorde. Dette bekræfter også Jakob Skovgaard Villiens teori om, at 

større kendskab vil kunne hjælpe på udbredelsen af brugen af delebilsordninger. På spørgsmålet 

om hvorvidt respondenterne havde benyttet sig af en af ordningerne, var der også en overvægt 

(84,9%), som ikke havde gjort det. Kun 15,1% af respondenterne havde benyttet sig af en 

ordning. Vi vurderer derfor, at der er en tydelig sammenhæng mellem kendskab til en ordning og 

brugen af den. Der er endda flere der har kendskab til ordningerne, men ikke gør brug af dem 

(Bilag 2: 3). Derfor vil bedre information og lignende kommunikative initiativer kunne 

modhjælpe denne tendens efter vores vurdering. 

 

I projektgruppen undersøgte vi også om beboerne på Musicon så delebilsordninger som et 

alternativ til offentlig transport i Roskilde Kommune. På spørgsmålet om hvorvidt 

respondenterne så ordningerne som et godt alternativ, svarede hele 66,7% ja til dette. Derimod 

svarede kun 3,9% nej. Dermed vurderer vi, at beboerne på Musicon godt kunne tænke sig at 

benytte delebil fremfor offentlig transport. På spørgsmålet om ordningerne er et nødvendigt 

alternativ svarer 46,2% til gengæld ja til dette. Her er der også en større procentdel (15,4%), som 

ikke ser ordningerne som et nødvendigt alternativ (Bilag 2: 5-6). Dermed vurderer vi at delebiler 

ikke primært skal ses som alternativ til offentlig transport, men mere en blanding af privatbilisme 

og offentlig transport. 

 

I slutningen af undersøgelsen spurgte vi ind til om respondenterne så fordele eller begrænsninger 

ved brug af delebil frem for egen bil. På spørgsmålet om fordele svarede 68,6% ja, hvorimod der 

ved spørgsmålet om begrænsninger var 51% der svarede ja til dette. Dermed vurderer vi at den 

lille overvægt omkring spørgsmålet om fordele, giver os en vished om, at beboerne på Musicon 

rent faktisk vil kunne se forbi begrænsningerne og fokusere på fordelene ved at benytte en 

delebil fremfor egen bil. Dermed har vi også håb for at det godt kan lade sig gøre at etablere 

delebilsordninger på Musicon, samt at de på lang sigt vil blive brugt. Ved allersidste spørgsmål 

vedkender 69,8% sig også, at de synes at delebiler er godt grønt og økonomisk alternativ til egen 

bil (Bilag 2: 6-10). Så at Roskilde Kommune og vi har valgt Musicon som fokusområde, mener 
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vi har været en rigtig god beslutning, da vi ser et stort potentiale i bydelen. 

 

Denne spørgeskemaanalyse vil blive brugt i den følgende målgruppevurdering i afsnittet 

nedenfor. I målgruppevurderingen vil vi prøve at finde frem til en bestemt målgruppe som vi kan 

benytte som udgangspunkt til udarbejdning af vores løsningsforslag.  

 

Målgruppevurdering 

 

Med udgangspunkt i spørgeskemaanalysen vil der nu gives et forsøg på at udpege en udvalgt 

målgruppe, som vi kan fokusere vores løsningsforslag imod. Da denne analyse kun tager 

udgangspunkt i spørgeskemaanalysen, hvori der allerede er lavet korte vurderinger af 

målgruppen, vil dette afsnit kort opsummere disse i et samlet afsnit. 

 

Ud fra spørgeskemaanalysen vurderer vi, at det vil give mening at en eventuel delebilsordning på 

Musicon skal fokuseres mod den tredjedel af beboere som ikke har parkeringslicens og derfor 

heller ikke har egen bil. Aldersgruppen er ikke afgørende, hvis man kigger på 

spørgeundersøgelsen, da der ikke er nogen majoritet af en bestemt alder hos respondenterne. 

Derfor tænker vi også at favne bredt i forhold til alder. Når man kigger på beskæftigelsestype, er 

der en vis overvægt af respondenterne, der er i arbejde, men da der også bor andre grupper såsom 

studerende og pensionerede vælger vi at henvende os til dem alle. Det er der også fremlagt et 

argument for oppe i selve analysen. I den sidste del af analysen kan vi også se at majoriteten af 

respondenterne svarer at de godt vil have en delebilsordning ud på Musicon. Derfor vurderer vi 

også at det kan lade sig gøre med vilje fra beboerne at få etableret en ordning i deres bydel.  

 

Aktørnetværkskortlægning 

For at undersøge, hvordan de forskellige aktører rundt om en delebilsordning fungerer i et samlet 

netværk, vil der i dette afsnit blive kortlagt et aktørnetværk. Hermed kan der også findes de 

såkaldte netværkseffekter af relationerne mellem aktører i netværket (Papazu, Winthereik 2021: 

12). 

 

På Musicon findes forskellige beboerforeninger, og det er disse som vi vurderer er den vigtigste 
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aktør, da det er denne brugergruppe som skal benytte sig af en delebilsordning. Denne aktør er 

også afgørende i forhold til relationen til et muligt samarbejde mellem kommune og borger, i den 

forstand at der kan blive opstartet en dialog mellem aktørerne. Sammen kan de få planlagt og 

etableret en delebilsordning i fællesskab. Samtidig vil man også have virksomheder som LetsGo 

og GreenMobility ind over beslutningsprocessen idet at denne aktør står for levering af delebiler 

og drift af selve tjenesterne. Her tænker vi i gruppen, at netop denne tredeling af aktører og deres 

relationer til hinanden vil være afgørende for, at der kan etableres en delebilsordning ude på 

Musicon. Da størstedelen af bilparken hos både GreenMobility og LetsGo består af elbiler, er det 

også afgørende at kommunen er inde over som aktør. Kommunen sørger nemlig for at der bliver 

bygget en optimal ladeinfrastruktur ude på Musicon, således at brugerne af ordningerne altid har 

mulighed for at lade bilerne. Beboerforeningerne på Musicon har også indflydelse på denne type 

beslutninger, da det er dem som på daglig basis i fremtiden laver regler for hvordan ordningerne 

bruges. Da ladestanderne delvist også vil blive bygget på privat grund, har foreningerne også 

indflydelse på mange af parkeringspladserne på Musicon, da de tilhører private beboere. Som 

projektgruppe vurderer vi nemlig at det vil blive en nødvendighed at udnytte disse 

parkeringspladser, hvis etablering af en ordning på Musicon rigtig skal blive en succes. 

Netværkseffekterne af disse relationer mellem aktører vil vi dog først kunne finde ud af hvad 

bliver, når en ordning er blevet etableret. Vi vurderer dog, at der vil forekomme flere positive 

konsekvenser end negative af en etablering af en delebilsordning på Musicon. 

 

 

Diskussion 
 

I dette afsnit vil der blive foretaget en diskussion af, hvordan man ved hjælp af kommunikativ 

planlægningsteori kan hjælpe beboerne på Musicon med at skabe dialog mellem dem, 

kommunen og eventuelle delebilsudbydere i bydelen. Desuden vil dette afsnit også diskutere, 

hvordan relationen mellem aktørerne påvirker deres omverden ud fra et postfænomenologisk 

perspektiv. Afslutningsvis vil der blive diskuteret, hvilke erfaringer vi har gjort os under vores 

empiriske undersøgelser i løbet af projektet.  

 

I løbet af vores indsamling af empiri til projektet, fandt vi ud af, at en dialogbaseret tilgang til at 
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finde på en løsning med en delebilsordning på Musicon, vil være den rette vej frem. For som 

man kan se i vores spørgeskemaanalyse, er der en vilje fra beboernes side til at få en sådan 

løsning etableret. Vi er opmærksomme på, at vi ikke har fået empiri fra delebilsudbyderne, men 

vi har fra kommunens side fået at vide at eventuelle udbydere vil være villige til at indgå i en 

dialog omkring etablering af en ordning. Det eneste problem har nemlig været at der ikke fra 

kommunens side er blevet bygget ladestandere til delebiler på Musicon endnu. Dette er ikke sket, 

da Musicon er en forholdsvis ny bydel, som først for alvor begyndte at blive fortættet i løbet af 

de sidste 5 års tid. Som nævnt i interviewet har Roskilde Kommune nu igangsat en proces, som 

gerne skulle hjælpe med at sætte skub i etableringen af grønnere transportløsninger i bydelen.  

 

Det er her vi tænker, at man kunne benytte kommunikativ planlægningsteori til at skabe 

dialogen. Ved at demokratisere kommunikationen og inddrage en udvalgt gruppe af beboere, kan 

man forme en fast kerne af repræsentanter som kan argumentere for beboernes interesser under 

beslutningstagningen. Ved også at fokusere på en konsensusorienteret planlægningsproces kan 

der opstilles kriterier til selve gruppedialogen. Dermed undgår man også at der opstår uklarheder 

om hvad formålet ved de enkelte gruppedialoger er (Jensen et al. 2007: 32). Desuden 

introduceres også en dagsorden, således at deltagerne i gruppen på forhånd ved hvilke punkter, 

der skal gennemgås. Med en initiativtager i spidsen af gruppen, kan denne sørge for at være 

ordstyrer således at alle deltagere bliver hørt og taget seriøst (Jensen et al. 2007: 33). Ved hjælp 

af denne fremgangsmåde vurderer vi i gruppen, at det kan blive muligt at få sat skub i 

etableringen af en delebilsordning på Musicon.  

 

Hvis man skal kigge på aktørernes forhold til delebiler i forhold til deres omverden, ved hjælp af 

postfænomenologi, kan man først og fremmest se på, hvad en delebil i sig selv giver af fordele 

for brugeren. En delebil er en teknologi, som hjælper folk med at transportere sig rundt i deres 

omverden. Relationen bliver derfor skabt idet, at der er opstår et behov fra brugerens side til at 

bevæge sig forholdsvis hurtigt rundt. Delebilen har til formål at være et midlertidigt 

transportmiddel, som brugeren har en kortere interaktion med end en privatbil. Derfor er det også 

afgørende at interaktionen med delebilen er så optimal som mulig. Til denne interaktion benyttes 

diverse applikationer til at bestille en delebil. Her kan nævnes LetsGo og GreenMobility som i 

forvejen opererer i Roskilde Kommune. Applikationerne er i princippet essentielle for, at en 



 24 

delebil kan fungere i en ordning. Disse er derfor også en non-human aktør i et større netværk, 

men er ikke nævnt i den tidligere aktørnetværkskortlægning, da applikationernes forhold til de 

andre aktører i netværket fungerer mere som en baggrundsrelation.  

 

Under vores empiriske undersøgelser på Musicon, og til dels også i interviewet med Jakob 

Skovgaard Villien, fandt vi ud af at det ikke var helt nemt at finde grunden til, hvorfor der ikke 

har været en større villighed i forvejen ude på Musicon, til at få etableret delebiler. Derudover 

var det også svært at få svar på vores spørgeundersøgelse ved uddeling på selve Musicon. Vi 

havde ellers på forhånd tænkt at det var en god idé, da vi derved også viste de lokale, at vi var 

engageret i at få kontakt til dem. Dermed blev vi også tvunget til at rykke spørgeundersøgelsen 

hen på et onlinemedie, og her lykkedes det os heldigvis at få den mængde kvantitative data, som 

vi søgte. Dermed ved vi nu af erfaring, at det fremover vil være mest effektivt at foretage 

kvalitative spørgeundersøgelser online. Vi erfarede også, at det var rigtig fornuftigt at kontakte 

Jakob Skovgaard Villien og indsamle kvalitativ empiri fra dette interview. Interviewet har i sig 

selv været essentielt for, at vi kunne komme videre fra et skridt i projektfasen til et andet. 

Samtidig lykkedes det også at få Jakob ind som sparringspartner på projektet, som gav os gode 

råd til, hvordan vi kunne arbejde videre med vores projektidé udover selve dette semesterprojekt. 

Så alt i alt har erfaringerne fra vores empiriske undersøgelser gjort os langt klogere på vores 

problemstilling og hvordan vi skulle gå til den.  

  

Løsningsforslag 

 
Med inspiration fra Jakob Skovgaard Villien, tænker vi at en slags håndbog til beboerne på 

Musicon kunne være en løsning på vores problemstilling og som besvarelse af vores 

problemformulering.  Håndbogen vil kunne benyttes som hjælp til opstart af en delebilsordning, i 

og med at den vil indeholde konkrete vejledninger til kontakt til delebilsudbydere. Dette 

løsningsforslag er i øjeblikket også noget som Jakob arbejder med hos Roskilde Kommune. Han 

er desuden villig til at give os en hånd, hvis vi vælger at fortsætte med at arbejde med denne 

problemstilling til næste semester. Det konkrete indhold af håndbogen er på nuværende tidspunkt 

ikke udarbejdet. Derfor vælger vi også at præsentere vores løsningsforslag i form af et koncept 

som vi herunder viser. Konceptet viser den punktlige vejledning, som nævnt tidligere i dette 
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afsnit. Disse punkter kan dermed udfyldes, så vejledningen tilpasses den enkelte beboergruppes 

ønsker og behov.  

 

 

Figur 5: Screenshot fra billedprogrammet Autodesk Sketchbook 

 

Konklusion 

 
Gennem dette projektforløb har vi nu foretaget en grundig undersøgelse af muligheden for 

opstart af en delebilsordning på Musicon. Vi kan, efter diverse analyser af empiri og diskussion 

af denne, konkludere at vi med hjælp fra Roskilde Kommune har mulighed for at etablere en 

beboerdrevet proces som vil give mulighed for at beboerne på Musicon får tilgængelighed til 

delebiler i bydelen.  

 

Selve forløbet for projektgruppen har været en proces med mange ‘trials and errors’, idet at vi fra 

starten af projektet havde svært ved at finde frem til den helt konkrete problemstilling vi ville 

arbejde med. Det lykkedes os derfor først i den næstsidste måned af semesterprojektforløbet at 

udvælge en præcis problemstilling, som vi dernæst benyttede som grundlag for selve projektet. 

Grunden til dette, var at vi omfavnede for bredt i forhold til det område vi ville undersøge. I 

første omgang var fokus nemlig på hele Roskilde Kommune, men i sidste ende faldt valget på 

bydelen Musicon i selve Roskilde By, efter vi var gået i gang med vores empiriske 
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undersøgelser. Disse skulle vi, i retrospektiv, have foretaget noget tidligere, således at vi havde et 

rigtig godt udgangspunkt allerede fra starten. Derfor endte det også med at vi i løbet af december 

måned havde rigtig travlt, da det først var der vi foretog empiriindsamlingen. Manglende tid i 

sidste del af projektforløbet har derfor også været den store faktor, som har afgjort, hvordan det 

endelige resultat af projektet er blevet. Vi vurderer dog at vi er kommet godt rundt om vores 

problemstilling og er tilfredse med, hvordan denne projektrapport er blevet udarbejdet. 

 

Perspektivering 

Hvis vi i gruppen skulle have fortsat med projektet, tænker vi at vi kunne få delebilsudbyderne 

ind over projektet, således at der var en aktør med, som havde ekspertise omkring selve 

tjenesterne som udbydes til delebilsbrugere. Dernæst vil vi også fortsætte med at samarbejde 

med Roskilde Kommune, samt få opstartet en dialog med konkrete beboerforeninger ude på 

Musicon. Ved at fortsætte dialogen på forskellige niveauer tænker vi, at det vil give endnu mere 

substans til projektet. Samtidig vil det også være med til at give projektet en større chance for at 

blive realiseret ude på Musicon. 
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Bilag  
• Bilag 1: Interview med Jakob Skovgaard Villien 

• Bilag 2: Spørgeundersøgelse om delebiler på Musicon 
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