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Abstract 
In this project, we will try to arrange what can be done for RUC-students, who are waiting for the 

trains in Copenhagen’s Central station. The project will focus on how an app will reduce traffic and 

help take advantage of carpooling.  

Therefore, we will investigate whether an app can be made (as well as the Share Now app) where 

carpooling is desired, to alleviate train delays between Copenhagen Central station and Roskilde 

University. To clarify this problem, we will make it financially cheaper for the students to use a 

shared car. Many people do not have the need for a car every day, and it does not become cheaper 

over time to have a car, however, various car companies such as Share Now have made it possible 

for those who cannot afford a car or want to save money by using a car. This project will account 

for our approach towards analysis of the subject, and how it can be possible to make carpooling 

more easy, satisfying, and simple for users by making an app. The analysis will be carried out based 

on relevant theory of the field, which in practice will be IT projects from Informatics, “ANT” and 

“Nudging” theory.  

Furthermore, we will be looking into how carpooling can be used more often and how it should be a 

better effect for users and or students at Roskilde University. This project will support the use of 

ANT method where there are developed intended and unintended effects for the app.  

This study outlines statistics, as well as advantages and disadvantages and more knowledge about 

the use of carpooling.  
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1. Indledning  

1.1 Problemfelt  

Problemfeltet vil præsentere vores vinkler, tanker, til- og fravalg i skriveprocessen for projektet. 

Vores projekt begyndte med en lang brainstorming omhandlende hvordan projektet skulle 

præsenteres og udvikles. I gruppen fandt vi ud af hvordan emnet hurtigt kunne blive for bredt, og 

have for mange områder at gå i dybden med. Derfor valgte vi at vægte på delebiler fra København 

til Roskilde Universitet / RUC.  

 

Vores udgangspunkt var at undersøge hvordan delebiler kan være et bedre alternativ og hvordan det 

kan være med til at forebygge forsinkelser for bl.a. studerende som gør brug af den offentlige 

transport. Problemstillingen vil være opstillet på baggrund af hvordan delebiler kan udnyttes og 

dermed forebygge forsinkelser og eventuelle aflysninger af toge, baseret på undersøgelse af de 

økonomiske muligheder, samt undersøge om hvorvidt problemet ville blive udnyttet af studerende, 

og hvilke fordele og ulemper der kan forekomme.  

 

I projektet vil der være mange vigtige begreber, men også nogle centrale begreber som er vigtige at 

forstå, og i hvilken måde vi fortolker dem på. Her vil vi desuden komme ind på centrale begreber 

såsom delebiler, og samkørsel. Det der menes med samkørsel i dette projekt, er når man i f.eks. 

kører som et par til arbejde, fremfor at køre i hver sin bil, eller når to kollegaer kører sammen fra A 

til B. Der kan være mange fordele ved samkørsel. Vælger flere at gøre brug af samkørsel, er der 

færre biler på vejen, så man kommer hurtigere frem til sin destination, billigere for hver deltager 

hvis man splitter regningen for benzin, hyggeligere selskab, og mindre CO2 udledt pr. person.1 

 

Projektet er interessant, fordi der på nuværende tidspunkt er stor afhængighed ved brug af offentlig 

transport, eftersom det generelt er en stor del af vores hverdag, for enten at komme på arbejde, til 

skole, eller transportere sig fra det ene sted til det andet. For at mindske forsinkelser samt 

aflysninger, og samtidig finde en billigere løsning, vil vi så vidt muligt undersøge om det kan lade 

sig gøre tidsmæssigt, og økonomisk set, ved brugen af en app.  

 

 

 
1 Vejdirektoratet - Kør sammen eller del bilen 
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1.2 Motivation  

Vores motivation for projektet stammer bl.a. fra vores egne erfaringer, med udgangspunkt i det 

offentlige transportsystem, DSB. Mange af os kommer langvejs til skole, og der kan ofte 

forekomme forsinkelser eller aflyste tog, primært på Københavns hovedbanegård. Motivationen er 

dermed gået til en ide om brugen af en app der kan bruges til samkørsel, hvilket vi håber kan 

forbindes med delebiler.  

Da den primære, og mest populære transport for studerende, som er tog og bus, kan det bedst betale 

sig at have et ungdomskort, som kan fås fra DSB (Danske Statsbaner). For en månedlig pris mellem 

600 - 700 DKK (Alt afhængig af antal dage man vil havde ungdomskortet for en måned), kan man 

tage alle tog, og busser, i en bestemt zone.2 Er man derfor afhængig af den offentlige transport 

dagligt, kan der ofte forekomme forsinkelser eller aflyste tog, især i morgenstunden når folk er på 

vej til arbejde eller skole. Er man studerende på Roskilde Universitet, kan det være at man skal tage 

toget fra Københavns hovedbanegård, hvor man kan havne i den uheldige situation, at toget er 

overfyldt eller aflyst, og derfor må vente til det næste tog ankommer. Dette kan resultere i en del 

frustration, da man kan risikere at komme for sent til sine forelæsninger, møder, aftaler, eller i 

værste tilfælde, eksamener.  

 

En delebil kan benyttes af hvem som helst, hvor som helst, og når som helst, så længe man har et 

gyldigt kørekort. Primært vil en delebil være tilgængelig i Københavnsområdet. For at kunne have 

adgang til en delebil, vil det typisk kræve et medlemskab af forskellige varianter, hvor der er flere 

muligheder, jo højere prisen er. Derudover kan man også vælge at betale en tids-pris, hvor beløbet 

afregnes ved samlet antal minutter. Det er en smart, nem, og relativ billig løsning, når det kommer 

til transport, især når man travlt eller er i hast. De mest populære virksomheder som man kan låne 

en delebil fra, er Go More, Kinto Share, LetsGo, Share Now, og Green Mobility.  

 

F.eks. kan man hos virksomheden Green Mobility finde og reservere en elektrisk delebil vha. deres 

app. Her er det også appen der fungerer som en nøgle, som er nødvendig for at have adgang til 

bilen. Prisen for at benytte disse delebiler beregnes hvert minut, og går fra 1.5 kr. - 7 kr. pr. minut, 

alt afhængig efter hvilken bil man vælger at låne. Derudover kan man få op til 50% rabat på 

minutprisen, hvis man vælger at oprette et månedligt abonnement hos virksomheden. Ydermere kan 

man også vælge at hjælpe den næste bruger af delebilen ved at oplade den, og dermed få gratis 

 
2 Trafikstyrelsen - Ungdomskort 
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minutter til køreturen. Låner man delebilen i en bestemt zone, kan man også kun afslutte køreturen i 

samme zone, i offentlige parkeringsområder med minimum 2 timers parkering. Green Mobility 

tilbyder delebiler i København, og Århus.3 

 

Er man RUC-studerende ville det være interessant at undersøge tidsforskellen på en delebil, og 

toget, hvis man skal fra Københavns hovedbanegård til Roskilde Universitet. I det tilfælde af at det 

er hurtigere at tage en delebil til RUC ift. toget, og derudover ikke skal vente på et forsinket / aflyst 

tog, ville det også spille en afgørende rolle i beslutningen om at benytte sig af en delebil.  

 

Tager man derfor beslutningen om at benytte sig af en delebil, og køre fra Københavns 

hovedbanegård til RUC, vil det tage ca. 29 minutter (Inklusive trafik), med udgangspunkt i den 

hurtigste rute. Se figur 1.  

 

 
           Figur 1 - Bil rute og tid fra Københavns hovedbanegård til Roskilde Universitet. 
 

Vælger man derimod at tage den offentlige transport, og benytte sig af tog fra Københavns 

hovedbanegård, kan man forvente at være på RUC efter 39 minutter. Dette er inklusive gåturen fra 

Trekroner station. Se figur 2. 

 
3 GreenMobility - Kom nemt igang 
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Figur 2 - Tog rute og gå rute fra Københavns hovedbanegård til Roskilde Universitet. 
 

1.3 Problemformulering  

På baggrund af vores problemfelt, har vi derfor formuleret følgende problemformulering og 

arbejdsspørgsmål:  

Hvordan kan en app gøre samkørsel, enkelt og hurtigt samtidig med at afdæmpe forsinkelser af 

den offentlige transport mellem RUC og København, for RUC-studerende?   

 

1.3.1 Arbejdsspørgsmål  

● Arbejdsspørgsmål 1: Kan en app være løsningen på et bedre alternativ ved brug af 

delebiler?  

Arbejdsspørgsmålet vil blive besvaret ved at undersøge om en app i samarbejde med erfarne 

delebils virksomheder, kan blive en del af studerendes hverdag. Vi vil undersøge nærmere 

på bl.a. virksomheder med lignende koncept, og kigge på de billigste løsninger og de bedste 

muligheder for brugerne samt studerende. 
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● Arbejdsspørgsmål 2: Hvordan ville et system med reservering af delebiler være 

struktureret?  

Det tænkes at et system med fokus på administrering, skal være så tilgængeligt som muligt. 

En app der samler alle delebils virksomhedernes tjenester og ydelser, hvorefter man selv kan 

kategorisere rækkefølgen ud fra bestemte faktorer (såsom pris, højeste anmeldelser, kvalitet 

mm.) er ideen. Vi vil derfor spørge potentielle brugere ud fra et interview eller spørgeskema, 

hvad de syntes om denne ide, og hvad de primært vil fokusere på.  

 

● Arbejdsspørgsmål 3: Vil det kun være delebiler eller kan samkørslen også forbindes 

med de privates eksisterende biler? 

Vi vil derfor undersøge hvilke konsekvenser det indebærer, ved hjælp af analyse og 

dataindsamling, inden for forskellige rammer. Dette kunne være ift. økonomi, 

administration, produktion mm. Det er samme faktorer vi vil kigge på i forbindelse med 

privat forbrug af bilerne og dens samkørsel.  

 

● Arbejdsspørgsmål 4: Hvordan kan et samarbejde mellem Share Now, andre delebils-

virksomheder og RUC-studerende sammensættes?  

I dette spørgsmål vil vi gerne undersøge om det er muligt at sammensætte et partnerskab 

mellem, RUC-studerende og delebils-virksomheder. Her vil vi derfor stille spørgsmål til de 

forskellige afdelinger, og finde ud af om det kan betale sig for forbrugerne og om 

virksomhederne er villige til at samarbejde. Her er ideen, at en app kan være med til at 

danne en bro mellem virksomhederne, og kunden.  

 

● Arbejdsspørgsmål 5: Har man som studerende fordel om at udnytte delebil?  
Ved at besvare dette spørgsmål, er det vigtigt for os at undersøge hvilke fordele og ulemper 

hver virksomhed kan gøre sig til gavn af, og om det i det hele taget er et positivt resultat. 

Det er ikke forudsigeligt, men ved hjælp fra indsamling af viden, data, og andre vigtige 

informationer, er der flere fordele end ulemper. Her vil vi også gøre brug af interviews til at 

finde ud af om der er en fordel for studerende specifikt.  
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1.4 Afgrænsning 

Dette afsnit vil belyse projektet om delebiler i det offentlige transportsystem og de forskellige idéer 

der både er valgt til og fra, for bedre at kunne give et overblik over projektets fokus. De forskellige 

idéer der er valgt fra, er for at begrænse fokusset, fordi projektet tager udgangspunkt i mange felter 

og vinkler, som bl.a. kunne have været bredere at analysere om.  

 

I forbindelse med projektets opstart har der været forskellige refleksioner over projektet og dens 

udvikling. Vi undersøger i opgaven hvordan samkørsel er mere enkelt og hurtigt via en app, og bl.a. 

spørger indtil eksisterende delebils virksomheder, om muligt samarbejde. Siden start, var vores 

fokus på DSB samt Ungdomskort statistikker med fokus på bl.a. forsinkelser mm., og at gøre 

delebiler til en bedre erstatning for aflyste tog og busser. Emnet havde ikke et konkret spor for 

projektet, og vi besluttede derfor i stedet at have fokus på delebiler generelt, og at lave bedre 

faciliteter for de eksisterende delebilsfirmaer, med app-funktionen. Denne idé var vi stadig meget 

usikre på, da vi også skulle tænke på hvilke kilder der kunne være nyttige at bruge til projektet, men 

vi besluttede efterfølgende også at afgrænse os endnu mere, ved at tage udgangspunkt i RUC-

studerende, fra Københavns Hovedbanegård til Roskilde/RUC, da idéen bl.a. opstod af egen 

erfaring. 

Derfor er det vigtigt at pointere at disse refleksioner har afgrænset sig for projektet, da der ikke var 

en målrettet idé for dette i projektet. Dels blev der prioriteret mere til viden for type af delebiler og 

deres koncept, samt de forskellige firmaer, for at gøre det bredere, og have fokus på bl.a. den 

kollektive trafik og transport, frem for en erstatning.  

 

1.5 Semesterbinding  

1.5.1 Inddragelse af semesterdimensionen Subjektivitet, Teknologi og samfund (STS) 

I projektet vil vi inddrage Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS), idet vi vil se hvordan en 

teknologi kan have indflydelse på samfundet, og så vidt prøve at se vores projekt an med forskellige 

vinkler. STS introducerer teknologiernes dynamik, og samspillet med bl.a. kulturelle, økonomiske, 

politiske faktorer mm. i samfundet med fokus på forskellige måder at vurdere teknologiens fordele 

og ulemper, og konkrete eksemplificeringer på teknologihistoriske cases.  
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Vi mener at delebiler kunne være et godt alternativ for at undersøge nærmere på DSBs faktorer, da 

vi har den idé om et samarbejde med DSB, og delebiler for studerende. DSB har i forvejen en stor 

indflydelse på studerendes hverdag, og vi vil til formål videreudvikle et design, som kan være med 

til at forebygge eventuelle forsinkelser og aflysninger af toge.  

Da vi gerne vil lave undersøgelse og interviews i projektet, mener vi at der kan fokuseres på 

relationen mellem subjektet (det enkelte menneske), og teknologien, på den måde ved at analysere 

motivationen og processen bag udviklingen af den ‘nye’ teknologi. Derudover er vi også målrettet 

for hvad der foregår af interaktionen mellem teknologien og brugerne i hverdagslivet. STS passer 

derfor godt til vores projekt, som udgangspunkt, da der er stor sammenhæng og relation mellem 

samfundet og teknologien, som vi vil komme i dybden med bl.a. analysering af overordnede sociale 

problemstillinger og udviklinger af teknologien.  

 

1.5.2 Smartness (STS) 

I sidste semester gjorde vi brug af viden fra kurset om Smartness (Subjektivitet, Teknologi og 

Samfund). Kurset om smartness går kort ud på hvordan vi lever i en verden som altid udvikles 

teknologisk. Subjektivitet, Samfund og Teknologi kan ikke adskilles fra hinanden, dels fordi 

mennesker skaber teknologier, og gennem teknologier skaber de sig selv og verdenen vi lever i. 

Historisk kan man skelne en kæmpe udvikling fra dengang man levede for 100 år siden frem til i 

dag.  

 

“We see the brief history of smartness as a decisive moment in histories of reason and rationality”4 

 

I en af de sidste sider bliver der talt om den usikkerhed der foregår i vores verden, dels fordi 

usikkerheden snarere forstås som den grundlæggende kontekst. Dog kan “test”5 ikke ses som en 

stimulering af livet, men “test”sengen gør selve menneskelivet til et eksperiment for en teknologisk. 

Måden vi kan oversætte det i vores projekt (om delebiler) er, at fordelene man kan drage for 

delebiler generelt, at det er en elbil dvs. den er i indkøb, men billigere i brug. Til gengæld koster det 

dig 50 øre mindre pr. kilometer tilsvarende men bil, som kører på benzin. Samtidig vil det også 

være en smartere måde at tænke på nye ideer, da teksten “smartness” tydeligt ikke lægger skjul på, 

 
4 The Smartness Mandate: Notes toward a Critique - Grey Room. blev hentet januar 3, 2023 fra 
http://www.greyroom.org/issues/68/72/the-smartness-mandate-notes-toward-a-critique/ 
5  IBID 
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samt nytænkning skal foregå et eller andet sted i verden“Smartness has to happen somewhere”6. Et 

begreb som skal laves en afklaring på, er “Resilience” som er en væsentlig faktor, som går ud på at 

transformere verden så der opstår bedst mulig tilpasning til fremtidens nødsituationer bla. delebiler 

som skal forsøge at hjælpe de studerende på hovedbanegården fra A til b, dog er det ikke 

nødvendigt at det skal være hurtigere at komme fra A til B, men muligheden skal være der.  

 

I teksten bliver der fortalt om de forskellige zoner hvor smartness kan eller skal opstå: 

 

Smartness has to happen somewhere. 

● 1. The territory of smartness is the zone.  

● 2. The (quasi-)agent of smartness is populations.  

● 3. The key operation of smartness is optimization. 4. Smartness produces resilience.7 

 

1.5.3 Inddragelse af dimensionen: Organisatorisk Forandring og IT (OFIT) 

I dette projekt inddrager vi også dimensionen Organisatorisk Forandring og IT, idet der er tale om 

udvikling af en app til samkørsel, som tilhører området inden for IT. Her bliver dimensionen f.eks. 

brugt, ved at overveje hvilket IT-projekt (in-house / custom development, produktudvikling, 

kontraktudvikling) er det bedste at vælge, når det kommer til en app som er meget afhængig af 

feedback. Denne dimension er for det meste hjælpsom inden for det tekniske aspekt.  

1.5.4 Inddragelse af semesterdimensionen: Videnskabsteori 

Endnu en vigtig dimension som inddrages i dette projekt, er kurset Videnskabsteori. I stedet for at 

der kigges på projektet i et teknisk perspektiv, er vi ude i et observerende perspektiv. Inden for 

dimensionen har vi inddraget forskningsmetoden Aktør-Netværks teori (ANT) i metodeafsnittet, 

men også inkluderet den i teori. I metodeafsnittet bruges ANT til at undersøge de tilsigtede / 

utilsigtede effekter ved projektet. Derudover bruges ANT også i teoriafsnittet for at redegøre for 

hvordan den kan være med til at hjælpe med at udvælge et IT-projekt som vil være mest effektiv og 

udbytterig mht. udvikling af en app omhandlende samkørsel. Her undersøger vi også hvilken 

feedback der netop er vigtigst for delebilsvirksomhederne, når det kommer til studerende.  

 
6  IBID 
7  IBID 
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1.5.5 Inddragelse af dimensionen: Kommunikation: aktører, processer, kontekster 

Ligesom inddragelsen af en dimension som har fokus på det sociale aspekt som Videnskabsteori, 

har dimensionen, Kommunikation: aktører, processer, kontekster, ligeledes indhold som kan være 

med til at understøtte eller redegøre for dette. I denne dimension er det rettere en psykologisk 

tilgang der er taget stilling til, i det der redegøres for receptionsteori indenfor mediereception, og 

relevansbegreb. Her ser vi hvordan en bestemt ideologi, hvilket i dette tilfælde er popularisering af 

samkørsel vha. delebiler, kan skubbes og fremvises på en ordentlig, klar, og effektiv måde.  

 

2. Metode  
I metodeafsnittet har vi valgt at arbejde med kvantitativ metode i form af et spørgeskema, kvalitativ 

metode i et interview af RUC-studerende. Desuden har vi også benyttet ANT (Aktør Netværksteori), 

for at få svar på den overordnede problemformulering. Disse metoder vil være grundlaget for vores 

analysedele i projektet, og der vil i metodeafsnittet, blive uddybet for hvordan vi vil benytte os af 

metoderne.  

 

2.1 Aktør-Netværksteori  

I dette kapitel vil vi i forlængelse af ovenstående inddrage og komme med en uddybning af ANT, 

idet dette afsnit udgør en teoretisk ramme. Dermed bliver det tydeliggjort at forstå det sociale rum, 

hvor handlingerne finder sted og udspiller sig. I den anledning bliver aktør 

menneskelig/umenneskelig som de strukturelle omgivelser defineret i samspil med andre dvs. 

relationen til et netværk. ANT beskriver dels også de forskellige aktører i et netværk, hvor der er stor 

skelnen mellem de menneskelige aktanter og teknologiske aktanter som reagerer på hinanden og 

vores sammenspil om objekterne. Denne teori vil i høj grad være nyttige til at udpege netværker og 

aktørerne som vil komme til udtryk i selve appen. Derudover har vi gjort brug af mix methods, i form 

af et spørgeskema og interview med RUC-studerende.  

 

2.2 Kvalitativ metode - Interviews  
Den kvalitative metode er en af måder, hvorpå man kan samle informationer og data i en kvalitative 

forskning. Kvalitative interviews kan enten være ustruktureret eller semistrukturerede, hvor det 

ustrukturerede interview kan være en normal dialog mellem intervieweren og interviewpersonen og 
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intervieweren allerede på forhånd har forberedt spørgsmålene. I en semistrukturerede interview har 

intervieweren dog i punktform og emner i løbet af samtalen gerne skulle afdække. 8  

Spørgsmålene vil vi benytte til analyse og som grundlag for vores diskussion, som gør at 

interviewet afgør hvorvidt det giver mening at etablere og strukturere en app i samarbejde med 

eksisterende delebils virksomheder. I diskussionen vil der især lægges vægt på, hvordan 

samkørselskonceptet og dens teknologi er en smart funktion, og hvordan det gøres mere brug af 

studerende.  

 

2.3 Kvantitativ metode - Spørgeskema  

Vores ide med spørgeskemaet er at forstå om de studerende som tager toget på vej til skole om 

morgenen vil føle sig mere tilfredse over de kan tage en delebil, med andre studerende. Vi i gruppen 

og andre studerende oplever tit tog-forsinkelser, og forsøger at finde en bus, tog eller metro som 

fører til den samme rute. Derfor er formålet med spørgeskemaet også at få præsenteret ideen om 

delebiler til de studerende, og om det noget de benytter sig af, og hvor mange gange om ugen.  

 

Vores formål med spørgeskemaet er dels også at få en mere generelt svar på om, de studerende vil 

bruge en delebil under disse omstændigheder med togene. Dermed kan vi komme med et konkret 

svar på vores problemformulering.  

 

Derfor har vi lavet en QR-kode, som vi vil uddele til studerende på RUC.  Måden man kan besvare 

spørgeskemaet på, er ved at tage et billede af koden herunder. Det vil skabe et bedre incitament til 

at deltage i spørgeskemaet, da det virker sjovere set med metodiske briller. 

 

9 

 
8 "Interviews - Metodeguiden - Aarhus Universitet." https://metodeguiden.au.dk/interviews 
9 SurveyMonkey: The World's Most Popular Free Online Survey Tool. blev hentet januar 3, 2023 fra 
https://www.surveymonkey.com/ 
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2.4 Begrebsafklaring af faktorerne for ANT 

I ANT ser man ting, mennesker, viden, steder, organisationer, som indgår i et netværk. Den 

Heterogene aktør er noget, som henviser til, at mennesker kan være aktører og materielle ting. 

 

Aktørerne: Kan man kalde ting som aktører? er aktørerne ligesom mennesker er spørgsmålet. 

Menneskene er dem som sætter processen tingene i gang og gøre en forskel i samfundet. I forhold til 

opgaven er vores aktør RUC-studerende, hvor det netop er aktørens relation til andre aktører 

(samkørsel).  

 

Teknologi: En teknologi kan fx være en bil i det her tilfælde, som består af forskellige dele såsom, 

sæder, motor, seler, bremser osv. 

 

2.5 Nudging  

I Thaler & Sunsteins bog Nudge: “Improving decisions about health, wealth and happiness” (Thaler 

& Sunstein, 2009) kommer vi ind på begrebet nudging. Termen er væsentligt indenfor teknologiens 

rammer idet, at begrebet forekommer når man skal bruge mennesker i fx virksomheder eller andre 

organisationer, til at manipulere med gennem teknologien. Definitionen på nudging og en mere 

præcisering af ordet nudging, går ud på at påvirke menneskets adfærd og beslutninger, hvor der typisk 

kan skelnes mellem to typer god og mindre god nudging. Nudging har altid et formål om at hjælpe 

mennesker i den rigtige retning, hvor den gode nudge kan være måden du hjælper dit medmenneske 

i den retning. Hvorimod den mindre gode nudge har noget at gøre med din adfærdsændring, som 

ændrer sig på en negativ måde og det vil have en dårlig påvirkning på valg der træffes.10 

 

Nudging-teorien går dels også ud på at friste kunden / målgruppen i at foretage et valg. Det kan også 

betegnes som ‘et kærligt puf’, i en bestemt retning, uden at der er nogen form for tvang. Det er en 

indirekte kommunikation, som har til formål at ændre adfærden på målgruppen. Derfor er det 

interessant i dette projekt at undersøge hvordan man kan nudge studerende til at vælge delebiler som 

et alternativ til transport.11 

 
10 Search Results for “STS” - Thirdroom. blev hentet januar 3, 2023 fra https://ruc-thirdroom.dk/?s=STS 
11 (2015, marts 1). Nudging er ikke kærlige puf - Videnskab.dk. blev hentet januar 3, 2023 fra 
https://videnskab.dk/kultur-samfund/nudging-er-ikke-kaerlige-puf 
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3. Teori  
I teoriafsnittet redegøres for en række af teorier, som er iblandt forskellige kurser. Der redegøres 

for forskellige IT-projekter indenfor dimensionen, Organisatorisk Forandring og IT, Aktør-

Netværks teori (ANT) indenfor Videnskabsteori, Receptionsteori og Relevansbegreb indenfor 

Kommunikation: aktører, processer, kontekster, og Data fra DSB. De forskellige teorier fra hvert 

kursus har til formål at redegøre for teori som er relevant for dette projekt, og derefter undersøge 

hvordan de hænger sammen.  

3.1 ANT-analyse  

I en ANT-analyse, ser man på sammenhængen mellem aktøren, og netværket. Man undersøger 

hvordan begge parter har en indflydelse på hinanden, i et teknologisk, socialt, og videnskabeligt 

perspektiv. Ved sådan en ANT-analyse, er det centralt at man ikke har nogle forudsætninger eller 

antagelser om noget eller nogen, på forhånd. Efter undersøgelsen mellem aktøren og netværket, 

analyseres der om kemien mellem parterne, og hvordan de er med til at forme hinanden.12 I dette 

projekt, er aktøren delebilsvirksomheden, og netværket er målgruppen, studerende. Det er vigtigt at 

vi allerede identificere ‘aktanterne’, så vi ved hvem der har en central rolle. Idet aktanterne 

identificeres, er det med til at forebygge spørgeskemaer / interviews rettet mod disse. Desuden 

hænger ANT meget sammen med hvilket type af IT-Projekt der tænkes til udvikling af en app. Det 

er i det næste kapitel der udforskes hvilke typer af IT-projekter der eksisterer, og hvordan ANT kan 

have en indflydelse på udviklingen af produktet.  

 

3.2 ANT et kort og historisk 

Begreberne aktør og strukturelle og interaktion forhold (samspillet mellem mennesker og ting) bliver 

oftest anvendt i denne opgave, som er inspireret af den franske filosof, antropolog og sociolog Bruno 

Latour. Latour var kendt for sit arbejde inden for videnskab og teknologistudier op igennem 

1980’erne og 1990’erne udviklede ANT sig som en selvstændig tilvækst til studier af videnskab, 

teknologi og samfund. Motivationen for denne teori var både Bruno Latour sammen med 

sociologerne Michel Callon og John Law. Tilfældet var, at der var et opgør mod traditionelle 

sociologiske analyser, hvor mennesker sandsynligvis er de eneste aktør i den sociale verden 

 
12 Indledning, ANT i Praksis, I. Papaza og B. Winthereik, S.9 
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(mennesker og materielle ting). ANT-argumentation for dette er, at tingene også gøre noget, samt 

hvordan ideen om videnskab og teknologi indgår i samme netværk som samfundet. 13 

 

3.3 IT-projekter: (In-house / custom development, Produktudvikling, 

Kontraktudvikling) (OFIT 6) 
Når det kommer til udvikling af et system der kan optimere / have en størst effekt, er det værd at 

overveje hvordan udviklingen af sådan et system skal være. I form af en app, skal der overvejes 

hvilken strategi, der giver bedst mening. Her vil vi kigge på In-house / custom development, 

produktudvikling, og kontraktudvikling, og komme frem til hvilken af de nævnte metoder giver 

bedst mening.  

In-house / custom development er når virksomheden selv står for at udvikle et produkt, og er ofte 

meget specifik ift. hvad der skal udvikles. Der udvikles et bestemt produkt, til et bestemt formål. 

Her ville fordelen selvfølgelig være at man får udviklet et produkt, som er meget nøjagtig og 

præcis, ift. målet. Ulempen ville f.eks. være manglende erfaring med udvikling af et sådant produkt. 

Derudover ville det også være en ulempe at skulle vedligeholde produktet, og videreudvikle det 

løbende.  

 

Kontraktudvikling er når virksomheden tegner en kontrakt med en anden virksomhed, og der 

specificeres hvad der skal laves, og til hvilket tidspunkt, til en vis pris. Fordelen er at der laves et 

produkt som opfylder kravene til at kunne nå formålet, samt er det også en mulig fordel at 

virksomheden man har tegnet kontrakt med, har meget erfaring, og er villig til at udføre arbejdet til 

en lavere pris, end hvis man selv havde udviklet produktet. Ulempen ville være, at der ikke helt er 

mulighed for at vedligeholde / videreudvikle produktet yderligere. Tegner man kontrakt på at få 

udviklet et produkt, er det kun det der står i kontrakten der skal opfyldes, og når det kommer til et 

system ift. samkørsel, hvor feedback til videreudvikling er afgørende, vil det skabe problemer for 

samkørsel-systemet.  

 

Produktudvikling er når virksomheden køber et allerede eksisterende produkt fra en anden 

virksomhed. Fordelen er at det typisk er meget billigere ift. de andre typer af udviklinger. Ulempen 

er dog at det ikke er et meget specifikt produkt, ift. hvad man selv gerne vil have at den skal kunne 

 
13 Aktør-netværkteori: A-moderne (sociologisk?) teori - Academia.edu. blev hentet januar 19, 2023 fra 
https://www.academia.edu/31874440/Akt%C3%B8r_netv%C3%A6rkteori_A_moderne_sociologisk_teori 
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udføre, og kan fungere som et produkt som kun generelt kan gøre noget brugbart. Derudover kan 

der være fremtidige forbedringer / opdateringer som man skal vente længe på, bliver frigjort.14 

 

I dette tilfælde ville in-house / custom development være den bedste fremgangsmåde for 

delebilsvirksomhederne, da feedback er enormt vigtigt, for at videreudvikle produktet for at 

forbedre og optimere oplevelsen for kunden løbende. Desuden hænger det meget sammen med 

ANT-teorien, hvor man kan se at der er et stort sammenhæng mellem aktøren, og netværket, hvor 

de er med til at forme og har en indflydelse til hinanden.  

 

3.4 Receptionsteori 
Begrebet receptionsteori inden for mediereception, går ud på at skabe viden om hvordan mennesker 

indtager et fænomen, medie-kulturelt, eller medieteknologisk. Det kan være alt fra nyheder om 

klimakrisen eller krig i udlandet, eller reklamer med et bestemt formål for at skubbe en form for 

ideologi, “Receptionsforskning er baseret på den forestilling, at medlemmer af mediernes publikum 

“læser” de medieprodukter, de møder i deres hverdag, som en form for “tekst” eller “diskurs”, og 

at denne læsning er en form for meningsfuld “aktivitet” eller “praksis” i deres livsverden.”15 

 

Tager vi f.eks. udgangspunkt i reklamer for et bestemt mærke, er det tydeligt hvorfor firmaerne 

bruger flere millioner kroner på at reklamere for deres produkt. De har en bestemt ideologi eller 

opfattelse af deres produkt, plantet ind i reklamen. Den ideologi og opfattelse af produktet som de 

reklamerer for, har til formål at smitte af på publikummet, så de har den samme, eller lignede 

ideologi, som bliver skubbet i reklamen. Denne ideologi bliver forstærket hos publikummet, jo flere 

reklamer de ser om det samme produkt. Eksempler på produkter som har lykkedes i at være et 

globalt kendt mærke, som er blevet reklameret og promoveret i flere årtier, kunne være McDonalds, 

Coca Cola, Nike, Adidas mm.  

 

Ift. til transport, er det ikke nogen hemmelighed, at DSB selv har udgivet mange reklamer og 

promoveringer for deres transport-tjenester. Ikke kun på TV, men også sociale medier, hvor især 

børn og unge trives. Her reklameres der inden for mange aspekter, som har til formål at appellere til 

en bestemt målgruppe, ved at sammenligne målgruppen med dem. F.eks. skubber de den ideologi 

 
14 Jonathan Grudin - Interactive Systems 
15 Kim Schrøder & David Mathieu (2021), ”Receptionsteori”, S. 299 
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om, at når man benytter sig af de tjenester som DSB kan tilbyde, kan man føle sig tryg, sikker, 

afslappet mm. til en rimelig pris.  

 

Siden delebils virksomheder er noget nyt, er der ikke skabt en del reklamer om dette. Der er ikke 

nok ressourcer endnu til at ‘skubbe’ en bestemt ideologi til målgruppen, så der dannes kendskab og 

opfattelse af dette fænomen. Spørgsmålet er derfor, hvis nu delebils virksomheder havde nok 

ressourcer til at forfremme deres ideologi, og ‘nudge’ f.eks. studerende til at benytte sig af deres 

tjeneste, kunne det være med til at skabe en bestemt ideologi om fænomenet, og være med til at 

skabe et paradigmeskift, ift. transport?  

 

3.5 Relevansbegrebet 

Indenfor området kommunikation, betyder relevansbegrebet en del. For at man kan have en god, 

forståelig, og interessant form for kommunikation med nogen eller noget, er vigtigt at der er en 

relevans, “Der er en interessant forskel på at høre og på at lytte, hvis nærmere udforskning må 

optage både kommunikationsforskningen og sociologien. Når man går fra at høre til at lytte, stiller 

man ind på et andet menneske (...) Uanset kommunikationsmediet, bevæger man sig i lyttende 

tilstand i samme bane som den, man lytter til, mens man i hørende tilstand så at sige bevæger sig i 

uafhængige baner”16 

 

Når man vil have at man bliver lyttet til, skal man kunne låse sig fast, og blive fælles om noget. 

Dvs. at i stedet for at der er et ‘dig’ og ‘mig’, er der et ‘vi’, så man står sammen omkring noget. 

Relevansbegrebet hænger sammen med receptionsteori, idet relevansbegrebet er noget som de fleste 

firmaer gør brug af, for at ‘lokke’ publikummet. Man skal kunne identificere sig med målgruppen, 

og undgå at fremstå som noget anderledes, som forsøger at overbevise publikummet om at noget er 

godt eller skidt. I stedet skal man fremstå som at være en del af publikummet, som at være en ven, 

for så derfor at friste dem til at gøre noget bestemt, da det kan forbedre deres opfattelse og holdning 

til noget specifikt.  

 

Det er derfor ekstrem vigtigt, at hvis delebiler skal kunne være et velfungerende system inden for 

studenter-verdenen, skal ‘ideologien’ også fremgå klart og tydeligt. Der skal være en relevans for 

 
16 Dahl, Henrik (1993): "Har du overvejet at ændre hele dit liv?" S. 21 
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de studerende. De skal kunne føle sig trygge, og interesseret i et ‘vi’. De skal have den viden og 

forståelse ved, at faktummet af at de er studerende, er en fordel for dem, 

fordi det er ‘relevant’ for dem.  

 

3.6 Refleksion over valg af teori  

Det meste af indholdet i teoriafsnittet, er nyttig og brugbar viden ift. udviklingen af projektet. 

Teorien skal være med til at understøtte arbejdet, ved at bidrage til vores metodetilgang, samt 

analyse. F.eks. bruger vi i teoriafsnittet ANT, til at identificere aktanterne. Dette giver os en ide om, 

hvilke målgrupper, og roller der er centralt for projektet. Da vi vil udføre interviews, samt 

spørgeskemaer, ved vi hvem vi skal henvende os til (Delebilsvirksomheder, og RUC-studerende). 

Derudover er det vigtigt at undersøge hvordan en “app” bedst muligt kan optimeres, ved at tage 

udgangspunkt i ANT, idet ANT hænger meget sammen med hvilken type IT-projekt passer bedst 

ind i teorien. Derudover vil denne idé også blive præsenteret for en delebilsvirksomhed, for at 

undersøge om det er den bedst mulige tilgang til at optimere en potentiel app.  

 

Idet vi redegøre for receptionsteori, samt relevansbegreb, vil vi benytte os af disse til opsamling af 

viden. Teorierne er med til at have potentiale for besvarelse af vores problem og danne grundlag for 

vores analyse. I form af et spørgeskema, vil vi komme nærmere på de studerende, og finde ud af 

hvordan konceptet i vores projekt, kan være attraktivt og ‘relevant’ for dem. Vi vil spørge ind til 

hvordan konceptet med samkørsel kan øge chancen for at de selv vil benytte det i fremtiden. 

Derudover vil vi i interviewet med delebilsvirksomhederne også undersøge hvilke tiltag de vil tage, 

for at gøre konceptet mere attraktivt og relevant for studerende. 

 

4. Analyse   
I denne analysedel vil der hertil beskrives en definition af samkørselbegrebet, og hvilke faktorer der 

har indflydelse på samkørsel, og hvad vi har indsamlet af data. I analysedelen ses samkørslen, som 

en vigtig brik i vores transportsystem, og det vil vi i rapporten dokumentere nærmere omkring, og 

udpege mere viden for at få bedre forståelse for mulighederne af samkørsel. Derudover analyserer 

vi også interviews med forskellige delebilsvirksomheder, samt RUC-studerende.  

 



21 
Eksamensgruppe nr.: V2224809445 

4.1 Definitionen på samkørsel  

Definitionen af samkørsel består i at flere personer er rejsende i samme køretøj til den samme 

destination, også bekendt med bildeling. Med dette er formålet at undgå brugen af flere køretøjer til 

den samme rejse. I denne sammenhæng er der to parter involveret, chaufføren, altså den person der 

er ejer af bilen der køres i, og passageren, altså den der er medrejsende i bilen.  

En anden måde at definere begrebet på er f.eks. at en person har en ønsket rute til en destination og 

leder efter en chauffør, som skal samme tur med sit køretøj, der er to muligheder at nå til 

destinationen. Den første er den traditionelle, som har at gøre med familie, venner eller kollegaer, 

og som er villige til at tage dig med på turen, og alle på turen er ansvarlig for at deles om udgifterne 

fra f.eks. hjem til job. Den anden mulighed er via den teknologiske, ved at bruge platform eller 

APP, hvor der offentliggøres ruter fra ukendte chauffører, som er villige til at tage flere passagerer 

med på deres vej. Når der er fundet den rejse, som der er brug for, bliver der aftalt tid og dato, samt 

andre nødvendige detaljer om turen, med chaufføren gennem App'en, hvor der dernæst vil foretages 

en betaling til chaufføren efter rejsen er afsluttet, og der vurderes en pris pr. tur, som føreren og 

passagererne aftaler om. 

 

4.2 Definitionen på delebilstyper   

Den første type er delebiler, det er biler der holder på faste stampladser. Delebilisterne står for at 

reservere bilerne på nettet, hvor de efterfølgende henter bilen på dens faste plads, kører den tur der 

skal køres og returnerer derefter bilen til den faste plads. Delebilerne kan reserveres med det 

samme, eller i forvejen. Brugeren er med til at betale både tidstakst og kilometer takst. Det er også 

muligt at vælge mellem forskellige biltyper og evt. deres størrelse og med forskellige udstyr. 

Internationalt kendes dette koncept som “two-way carsharing”. Defineres i vejloven som “Delebiler 

med fast stamplads”.17  

 

Den anden type er bybiler, som kan afhentes et sted og afleveres et andet sted indenfor den 

nærmeste zone eller område, og er som regel afgrænset i en større by. Bilisten finder og reserverer 

bybilen på net eller app. Disse biler kan ikke reserveres i forvejen, da det kun er bilisten der kender 

 
17 https://danskedelebiler.dk/?page_id=56  
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placeringen for bilen før den tages i brug. Her betaler brugeren typisk for tidsleje pr. minut, hvilket 

gør lange ture dyrere, og korte ture billigere.  

Internationalt kendes dette koncept som “one-way carsharing”. Defineres i vejloven som “Delebiler 

uden fast stamplads”.18 

 

Den sidste type er nabo-biler, hvor ejeren af en privatbil, udlejer deres bil til andre medlemmer, 

eller tager naboen med på turen, alt efter aftale. Eftersom mange ikke ejer deres egen bil, kan en 

privatbil udlejes, og udlejeren fastsætter en pris, som selv er med til at aftale tidspunkt og 

overdragelse af bil og nøgle. Dette koncept er mere bekendt i områder som er tætbefolkede, hvor 

der måske ikke er lige så stor mulighed for at reservere eller bruge andre typer af delebiler. 

Internationalt kendes dette koncept som “peer-to-peer carsharing”.19 

 

 

  

20 

 
18 https://danskedelebiler.dk/?page_id=56 
19  https://danskedelebiler.dk/?page_id=56 
20  IBID 



23 
Eksamensgruppe nr.: V2224809445 

21 

4.3 DSB-dataindsamling  

DSB har siden 2015 udgivet data for kundepunktligheden for deres strækninger, for hver måned. 

Her kan man aflæse hvad den forventede kunde punktlighed er, og hvad det endelige resultat blev. 

F.eks. kan man aflæse kundepunktligheden for november 2021, for de forskellige strækninger, Se 

figur 3. Grunden til at data fra 2021 fremvises, er fordi der i året 2022 har været meget sporarbejde 

på strækningen mellem Københavns hovedbanegård, og Roskilde, og kan være med til at være 

misvisende ift. aktuelle forsinkelser. Som udgangspunkt anses en ankomsttid på længere end 3 

minutter end den forventede ankomsttid, som en forsinkelse. DSB havde derfor på nuværende 

tidspunkt fastsat en kunde punktlighed på 86.8%, hvilket vil sige at de resterende 13.2% er 

forsinkelser. Derfor er målet at vedligeholde kundepunktligheden, hvis ikke, forhøje den. Er 

kundepunktligheden lavere end det fastsatte antal, vil en procentvis kompensation blive uddelt til 

kunderne.22 

 
21  IBID 
22 DSB - Kundepunktlighed & Kompensation (hjemmeside)  



24 
Eksamensgruppe nr.: V2224809445 

 
Figur 3 - Kunde Punktlighed samt Kompensation for november 2021 

 

Havde man f.eks. taget toget som kørte mellem strækningen København - Roskilde, eller 

København - Ringsted, i november 2021, var den endelige kunde punktlighed henholdsvis 75.2%, 

og 72.4%, hvilket er 11.6%, og 14.4% under den forventede kunde punktlighed på 86.8%. Dvs. at 

erstatningen tilsvarende lød på henholdsvis 11.6%, og 14.4%.23 Angående togene relateret til RUC-

studerende, hvilket er togene med retning mod Roskilde, Næstved, og Ringsted, havde man taget 

toget mod Ringsted, var det det tog der oplevede flest antal forsinkelser, hvis man skulle til 

Roskilde Universitet.  

 

Formålet med trafik-dataene er at fremhæve at der rent faktisk opstår forsinkelser, når man tager 

toget, så der er belæg for at man kan benytte sig af andre alternativer, hvis man ikke vil blive 

forsinket yderligere. 
 

 
 
 

 
23 dsb.dk - Trafikdata for fjern- og regionaltog 
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Analyse del 1: Samkørsel  

I den første del af vores analyse har vi indsamlet statistik for samkørsel og delebils-virksomheder.  

 

Tal og statistikker  

Diverse Share Now priser:  

Bilkategori  Minutpris Timepakker faste priser Dagspakker 1 til 30 

dage 

XS 4 kr. - pr. minut 160 kr. - for 1 time (3 kr. i minuttet) 495 kr  

S 4 kr. - pr. minut 180 kr. - for 1 time (3,25 kr.  i 

minuttet) 
595 kr. 

M 4,50 kr - pr. 

minut 
230 kr. - for 1 time (4 kr. i minuttet) 795 kr. 

L 5 kr. - pr. minut 250 kr. for 1 time (4,50 kr. i minuttet) 895 kr.  

 
Vores samkørsels konceptet delt i brugere med forskellige bilstørrelser (dagspakker): 

Bilkategori 2 Brugere 3 Brugere 4 Brugere 5 Brugere 

XS 247,5 kr 165 kr 123 kr Ikke muligt 

S 297,5 kr 198,3 kr 148,75 kr Ikke muligt 

M 397,5 kr 265 kr 198,75 kr 159 kr 

L 447,5 kr 298,3 kr 223,75 kr 179 kr 

 

Vores samkørsels konceptet delt i brugere med forskellige bilstørrelser (Minut priser): 

Bil kategori 2 Brugere 3 Brugere 4 Brugere 5 Brugere 

XS 2 kr. pr. minut 1,3 kr. pr. minut 1 Ikke muligt 

S 2 kr. pr. minut 1.3 kr. pr. minut 1 Ikke muligt 
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M 2,25 kr. pr. minut 1,5 kr. pr. minut 1,125 kr. pr. minut 0,9 kr. pr. minut 

L 2,5 kr. pr. minut 1,66 kr. pr. minut 1,25 kr. pr. minut 1 kr. pr. minut 

 

Ny teknologi via app 

Hovedformålet for strategien er at, lave en app som har funktionen for samkørsel i hverdagen. 

Denne app vil være formålet for at videreudvikle eksisterende delebils virksomheder, som fokuserer 

mere på delebiler end samkørsel. Vores undersøgelse er derfor også baseret på om disse 

virksomheder såsom, Share Now, Green Mobility, Drive Now etc. er villige til at videreudvikle 

idéen om samkørsel, det er altså disse selskaber som der bliver reklameret / promoveret for, på en 

app udviklet af en tredjepart. Appen ville sørge for at danne den rute som brugerne benytter, og den 

vil være offentligt så andre brugere kan blive samlet op, som skal samme vej.   

Teknologiske hjemmesider og apps udvikles hurtigere og hurtigere, for de forskellige virksomheder 

vil en app være velfungerende at kunne bruge, til at fremme samkørsel mellem mennesker, når det 

gælder fra hjem til hjem.  

 

Den simpleste måde at gøre det på, er ved at indgå samarbejde med alle eller så mange 

virksomheder som muligt. Det betyder altså at der skal indgås aftale med Share Now og nogle af de 

andre virksomheder. Appen skal ses som et netværk og gøre det muligt for alle at gøre brug af, også 

selvom man ikke har kørekort, det skal ikke begrænse en, og derfor var idéen at fokusere på ruter 

som funktion i appen, som har at gøre med både privatbiler og med delebilerne. Når man har fundet 

en bil, så kan man vælge at følge med den. Alt efter hvor mange der kan være i bilen, så vil den bil 

stadig ligge i ruten, så andre kan være med og få et lift. Er man nået til grænsen for hvor mange der 

kan være i bilen, så er bilen ikke tilgængelig.  

 

Er man selv bilist og vil tage en bil, så har man samme funktion, men man kan så også finde biler 

der er tilgængelige. Så sætter man en rute som alle der bruger appen kan finde. Har man sin private 

bil, eller anden bil, som ikke er en del af vores netværk, så kan man også sætte den i ruten. Det 

betyder dog også at selve bilisten har ansvaret for bilen de køre i, altså forsikringen samt at den er 

lovlig. Er det en bil fra vores netværk, så er alt som forsikring og klargøring af bil allerede ordnet, 

da det vil være i samarbejde med de forskellige bybiludlejere.  
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Der er så også mulighed for abonnement og denne service er enkeltvis for brugerne, forstået på den 

måde at det kan give mulighed for rabat og andet tilbud, og det vil dermed gøre det muligt for at 

bruge samkørsel noget mere. Jo, oftere man er en del af samkørsel, jo billigere bliver det at gøre 

brug af. Priserne ændrer sig efter behov, alt efter hvilken bil man vælger, jo større den er, om den er 

på benzin eller el. Priserne ændrer sig også automatisk jo flere der skal køre med, eftersom prisen 

falder når den deles op mellem passagererne.  

 

Samkørselskonceptet og hvordan fungerer det med appen   

Vi bygger vores fundament på baggrund af appen og samkørsels-konceptet, fordi det giver os et 

overblik over, hvordan der bedst mulig kan samle de studerende fra deres bopæl til Roskilde 

Universitet. Samkørsel er blevet populært på det seneste, da priserne på transport og benzin er steget. 

Der er en del penge, som man kan sparer på transport når flere studerende begynder at dele deres 

sæder i biler. Dog er vores abonnement med appen anderledes, fordi hvis man skal til Roskilde 

Universitet skal man leje en bil hvis man gerne vil parkere bilen derovre.  

Desuden har appen nogle funktioner, hvor man har mulighed for at invitere en ven eller flere venner 

til samkørsel. Inspiration har vi fået fra Share Now, som lægger op til den mulighed, dels også nogle 

andre rækker muligheder i form af abonnementer. Abonnementet er når vores app kommer ind i 

kampen om at øge samkørslen mellem studerende og formindske tiden på, at vente på et aflyste eller 

forsinkede toge. Rejseplanen er også selv i gang med samme udvikling på deres app. Her kan man 

finde specifikt bycykler og Green Mobility biler, som man kan reservere og samtidig også se hvor 

lang tid det vil tage at komme til sin destination.24 

 

Mål for strategi  

Appen vi vil lave vil blive gratis at downloade og kan være gratis at bruge, men med et abonnement, 

så betaler man for en service hvor der vil blive hjulpet med planlægning. Man behøver derfor ikke at 

være medlem i alle services for at bruge bilerne, men man må bare ikke køre dem. Bliver 

abonnementet dyrere, så vil der også være rabatter og det vil gøre bilerne billigere at bruge. 

 

 
24 Rejseplanen omfatter nu også bybiler, delecykler, samkørsel og .... blev hentet januar 4, 2023 fra 
https://help.rejseplanen.dk/hc/da/articles/360002857818-Rejseplanen-omfatter-nu-også-bybiler-delecykler-
samkørsel-og-indenrigsfly 
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Fordi alle priserne er forskellige, for hver virksomhed, så kræver det meget tid at regne på en god pris 

til forbrugerne af vores app. Ud over dette, fungere appen som en reklamation for alle de populære 

delebilsvirksomheder, hvor man selv kan kategorisere krav, alt efter behov og ønske, såsom prisen. 

Derudover fungerer den også som en mellemmand, for at danne broen mellem virksomhederne, og 

brugeren af appen.  

 

Fordele og ulemper ved brug af delebiler for studerende  

I projektet var delebiler et koncept vi mente ville være en god løsning generelt set for især de der 

gør brug af meget offentlig transport, og som økonomisk set ikke har muligheden for at have brug 

for en bil. Derfor er fordelene ved konceptet af delebiler bl.a. en økonomisk løsning, køber man en 

bil er sandsynligheden for at du bruger bilen mere en man i virkeligheden har behov for, derfor er 

delebil en mere begrænset udgift. Mange har ikke rådighed til en bil, eller mener det er for dyrt, der 

kan derfor også spares en hel del på omkostninger. Med delebiler er parkeringen også en lettere 

opgave at påtage sig, så der ikke er behov for selv at lede efter parkeringen, da det oftest plejer at 

være svært at finde, vil der være faste stampladser for delebilerne man kan benytte sig af, og hurtigt 

komme videre. Fordelen ved at have et abonnement ved brug af delebiler er bl.a. også at du ikke 

behøver at betale yderligere for at køre selve bilen, i det at det allerede kun gøres brug af 

nødvendige situationer, og at der bliver betalt månedligt for det og ikke bruges hver dag, er det intet 

behov for at tænke på benzinen, kilometerne osv. da det planlægges at være en del af 

abonnementet.  

 

Ulemperne ved en delebil for de studerende er til gengæld, at det ikke altid vil være til rådighed, 

eftersom det kun er til nytte hvis der er forsinkelser eller aflyste toge, da dette var idéen for 

projektet til at starte med. Med delebilerne for de studerende er idéen bag det ved at have et 

abonnement, og en ulempe kan derfor igen være udgifterne, eftersom abonnementet ville være 

månedligt, og dyrt hvis der gøres brug af delebiler kun i tilfælde af forsinkede eller aflysning af 

toge. Udover disse ulemper kan planlægningen være et problem, da det kan være spontant, og det 

ikke altid er med sikkerhed hvornår toge bliver aflyst eller forsinkede, så derfor kan der godt være 

risiko for at der ikke er nok delebiler, medmindre der er flere i samme bil, hvilket ikke altid er en 

første prioritet. Det kan så medføre, at der er flere der ville få behov for en delebil, hvis situationen 

således er, at enhver der benytter det månedlige abonnement alene, benytter sig bilen, er det ikke 

alle der når at benytte en.  
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Fordele og ulemper for delebils-virksomheder 

Fordelene ved et samarbejde for en virksomhed, som udlejer delebiler, er hovedsageligt 

forretningsmuligheden. Det er en god måde at tjene penge på for begge parter, fordi de har en 

specifik målgruppe de kan rette sig efter, hvilket i dette tilfælde er studerende, med fokus på RUC-

studerende. Selvom det ikke er en forretning der kan tjene dem penge hurtigt, er det derimod en 

langvarig investeringsmulighed.  

 

Ulemperne for delebils-virksomhederne ville være at der skal sættes penge af til reklamering af 

deres tjeneste på en app. Derudover sættes de i samme bås med alle andre delebilsvirksomheder, og 

er konstant præget af konkurrence. Dog, hvis det går godt for dem, skal de også sætte penge af til 

opholdsrum for delebiler i både København, og Roskilde, og evt. investering i flere delebiler.  

 

Desuden vil der også være mange smuthuller omkring systemet, hvor folk kan finde på mange ideer 

til at snyde systemet. Det ville i sig selv være et problem økonomisk for udviklingen af app'en, hvor 

der så også skal sættes penge af til den digitale sikkerhed, for at forhindre og minimere dette.  

 

Et andet eksempel på ulemperne ved konceptet, er at man konstant skal overvåge og vedligeholde 

systemet. På alle tidspunkter skal der sørges for at alt er klart og på plads, mht. systemet i sig selv, 

og delebilerne.  

 

Analyse del 2: Virksomheder samt samarbejde 
Share Now  

Share Now er et samarbejde mellem BMW og Mercedes Benz om at forbinde deres bybiler til en 

premium oplevelse samt leje to go løsning. Der er de forskellige delebiler man kan gøre brug af og 

det betyder at der er forskellige priser og regler, da det skal passe efter alles behov. Derfor skal et 

abonnement system prissættes efter behov. Sådan er Share Nows Abonnement løsning. Det er altså 

hvilken bil man har brug for, hvornår man har brug for den og hvor længe. Share Now er også en 

mere international virksomhed når det gælder lejebiler. Der er flere lande i Europa der gør brug af 

deres service. 
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Share Now er f.eks. lidt mere begrænset end Green Mobility i forhold til hvor man kan afslutte sine 

ture, men de har flere varianter af biler tilgængelige og også lettere med at køre langt med. De har 

længere rækkevidde fordi man også skal have muligheden for f.eks. at køre fra København til 

Jylland eller Sverige f.eks. Share Now har valgt at fokusere på at få alle deres biler registreret til 

nummerpladegenkendelse hos storbæltsbroen. Samtidig så arbejder de også på aftaler til 

parkeringspladser, muligvis ikke kun til afslutningen af ens tur, men til længere brug bilerne, men 

så du ikke betaler enten så meget eller slet ikke betaler for parkering, fordi der er indgået aftaler i de 

områder. Det kunne også være sådan hvis der blev sådan aftale med universiteterne som her i RUC 

og nok også flere.  

 

Share Now plejer også at have kampagner og tilbud, som kommer frem i deres hjemmeside, men 

også på sociale medier. Ift. deres parkeringsmuligheder, er det noget de arbejder stærkt på, og det 

kræver bare en god aftale at se Roskilde som et område at afslutte sin tur eller generelt gøre det 

mere tilgængeligt.  

 

Share Now kan være en lidt dyre mulighed end Green mobility, ikke kun fordi rækkevidden er lidt 

anderledes, men også på grund af hvilken bil du vælger. Bilerne er af premium mærker som 

BMW/MINI, Mercedes Benz, den klassiske italienske bybil Fiat 500 og Peugeot. Share Now 

fokuserer nemlig på at man kan køre rundt i byen i stil. Dermed gør det at deres kunde målgruppe er 

dem, som vil rundt i byen og har brug for en bil, samt ikke har noget imod at betale lidt ekstra i 

minuttet. Det skal give kunden følelsen af en mere premium følelse at køre rundt i byen. Det skal 

være behageligt og mindeværdigt. Dermed er pris ikke en bekymring, når bilerne skal bruges de 

enkelte gange.  

 

Green Mobility  

Her har vi en udbyder som er nået lidt længere i forbindelse til leje og samkørsel. Disse biler har 

ikke den lange rækkevidde som de andre. Det er rene bybiler som skal oplades lidt oftere, men de 

skal så i gang igen hurtigt, så det kan bruges igen, når det er nødvendigt, og med rejseplanen, så 

bliver det muligt at se alt om bilerne, og nu også nogenlunde planlægge turene, fordi man kan se 

hvis nogen har søgt samme retning og reservere en bil. Men man skal så stadig have et medlemskab 

og godkendt konto for at køre, så hvis man vil dele om betaling, så er det stadig deres eget ansvar. 
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Ellers er Green Mobility meget ens med Share Now. Hvor den reelle forskel er at Share Now har 

andre Premium biler og forskellige kategorier af biler, og derfor, så er priserne lidt anderledes. Til 

gengæld er der anden former for biler som der bliver tilbudt som Share Now ikke tilbyder, f.eks. 

små kassevogne, som ikke kræver andet kørekort end hvad man har.  

 

Green Mobility går mere efter den praktiske del, hvilket er at komme frem og tilbage i en bil, 

hurtigt. Derfor er bilerne billigere og ikke samme af premium følelse, som de biler der hos Share 

Now. Det gør det derfor billigere at leje en bil.  

Kassevognen som man kan leje, plejer typisk at blive reklameret med Ikea, eller med ideen om at 

bruge bilen når der er brug for mere plads. Det er altså møbler, kasser eller hvad ellers man har brug 

for en varevogn til.  

Selvom deres kundekreds er meget ens med Share Now, så er målgruppen anderledes i det punkt, at 

det er praktiske.  

Ønsker deres kunder premium, så har de også enkelte Polestar elbiler, som er Volvos eksklusive 

bilmærke. Der er så også regler man skal følge før man kan få lov til at leje en af dem. 

 

LetsGo 

Letsgo er et af de firmaer som bliver delt af mange, men er dog ikke kategoriseret, som delebiler, da 

delebiler har et mere langvarigt forbrug. Letsgo gør brug af deres egne biler og uden begrænsninger, 

da man enten betaler i timen eller om dagen, derudover er der forskellige medlemskaber, som 

ændrer på priserne. Man vælger altså et medlemskab, der passer alt efter ens behov, dog er 

kilometer prisen altid fast, uanset hvilken bil der vælges at gøre brug af. Udover dette, er Letsgo 

mere til hverdagsbrug, hvorimod Share Now og de øvrige nævnte firmaer, fokuserer på at gøre brug 

af bilerne tilfældigt, altså når som helst. Med LetsGo, så har du også en nøglebrik, som giver 

adgang til at bilerne, så det ikke bare alle der har adgang. Så alle der bruger delebilerne, har altså en 

nøgle til bilerne de deler, hvilket i den forstand også beskriver hvad en delebil er. 

 

Der er også mange flere forskellige biler at vælge imellem. Der er flere forskellige mærker samt 

drivmiddel de andre ikke har.    

Ligesom alle de andre virksomheder, så er der en privatkonto man kan bruge eller en erhvervs-

konto, som er til medarbejdere, men der også mulighed for at indgå en aftale til f.eks. elever og 

medarbejdere i universiteterne. LetsGo har også parkeringspladser klar til deres brugere i Roskilde, 
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København og Odense, så er det også muligt at hente en bil i København og så køre til Roskilde, og 

det samme omvendt. Det er dog delebiler, som har flest muligheder, men fungere som en erstatning 

for enten sin bil eller erstatning for offentlig transport, hvis ikke man bruger det for meget. Det kan 

derfor i flere tilfælde være billigere at betale for delebiler i stedet for at købe en bil, da man sparer 

på økonomien, trafikken mm. Det er altså muligt at gøre det billigere, alt efter behov.25  

 

Letsgo vil gerne indgå en aftale med universiteter og virksomheder, så alle har mulighed for brugen 

af delebiler. For at det vil fungere, vil det dog være sådan at det skal være en direkte aftale mellem 

de to parter. Medmindre universiteterne skal tilbyde denne service gratis til eleverne, så er det 

meget usikkert om det vil fungere, men hvis man kan lave en god aftale, og kan have flere biler 

klar, samt tilbyde servicen ved betaling, så er Letsgo den bedste mulighed. 

  

Kinto Share  

De lidt nyere på markedet er, Kinto Share. Det er samme princip som LetsGo, men der er så ikke 

lige så mange varianter af biler og bilmærker. Det er dog billigere i start, da det ikke kræver 

abonnement. Startgebyret når man starter kørsel er lidt billigere, men pris pr. kilometer er lidt 

dyrere, dermed jo mere du køre, desto dyrere kan det blive. De er så helt nye på markedet og har 

ikke meget erfaring Det er Toyota biler, samt Toyota der faktisk står for hele virksomheden, på 

samme måde, som da BMW og Mercedes Benz, startede Drive Now, nu også kendt som Share 

Now. 

Toyota ønskede i længere tid at samle befolkningen og forbinde alle til deres biler. Det er private, 

samkørende, organisationer (både store og små) og mange andre. Toyota konkurrerer dermed på 

markedet, men ikke bare for at få flere kunder ind.  

 

Citatet herunder beskriver hvordan Toyota og Kinto Share skal ses i samfundet samt en af grundene 

til at de er her. 

“Det er mit mål at ændre Toyota fra at være bilfabrikant til at blive et mobilitetsselskab, og 

mulighederne for hvad vi kan udvikle og bygge er, for mig, uendelige. Jeg er fast besluttet på at 

skabe nye måder at forbinde mennesker på, og at koble vores kunder sammen på tværs af lande, 

 
25  LetsGo Erhverv. blev hentet januar 4, 2023 fra https://letsgo.dk/letsgoerhverv/ 
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byer og selve jordkloden.” (Toyotas President Akio Toyoda udtrykte det under CES-messen i 

2018)26 

På grundlag af det, så er drømmen om at være dominerende i markedet, da Toyota vil være en 

Samfundets mobilitetsløsning. Dermed, så selvom målgruppen er meget ens med LetsGo nu, så er 

planen at bilerne skal være for alle eller næsten alle.  

 

KintoShare er derfor et meget godt eksempel på en løsning for hvordan mobilitet og transport kan 

fungere i fremtiden, nemlig fordi de allerede har planer om at være den primære transport og 

mobilitetsløsning for alle.   

 

Nabogo 

Et firma som bidrager til samkørselskulturen, er Nabogo, som til forskel for de andre nævnte firmaer 

er med til at beskæftige sig med en grønnere samkørsel. På Nabogo’s hjemmeside bliver deres tydeligt 

forklaret om deres app og dens funktion. Dette projekt er blevet inspireret meget af dette firma og 

dens funktioner. Nabogo samarbejder med en række kommuner og trafikselskaber, som er med til at 

skabe en bedre adfærd blandt borgerne i vores dagligdag. Du kan selv styrer om udbetalingen skal 

ske sidst på måneden, de anbefaler når du akkumuleret flest penge nok i måneden, hvilket er typisk 

sidst kalenderdag i måneden. Det er ikke oplagt, at du finder et lift netop på det givne tidspunkt, 

hvilket kan forårsage, at chaufføren ikke kører forbi din rute på det tidspunkt. Du skal derfor holde 

øje med rejsetiderne ift. aflysninger/forsinkelser dage før og anmode om et lift dagen før, så du er 

sikker på du ikke misser en lift.27 

 

Appen fungerer på samme måde, som vores idé med ruter og personer der kan komme med på 

turen, her tilbyder de nemlig også et billigere alternativ, med fokus på grønnere kørsel. De tager dog 

udgangspunkt i app og det er privatbilisme der gøres brug af. Privatbilisme har også været en idé til 

appen for projektet, til gengæld var vores idé både at tage udgangspunkt i privatbilisme, og samtidig 

videreudvikle delebilfirmaers koncept og gøre samkørsel bedre, billigere og bæredygtigt.  

Nabogo tilbyder en app hvor et individ kan oplyse hvor og hvornår man skal køre og destinationen, 

samt at andre kan vælge at køre med på samme vej. Dette gør det muligt at flere mennesker sparer 

 
26  KINTO Share. blev hentet januar 3, 2023 fra https://kinto-us.com/ 
27 Få hjælp til appen med vores FAQ og videoer - Nabogo. blev hentet januar 4, 2023 fra https://nabogo.com/da/app/ 
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både på økonomien og den kollektive trafik. Hvilket minder om de øvrige firmaers koncept, da de 

alle fokuserer på at få færre biler ude på vejene, og at bilerne bruges alt efter individets behov.  

 

Analyse del 3: Udvikling samt planlægning 
Parkerings regler i Roskilde  

Det kan være risikabelt at parkere en af delebilerne i Roskilde - så hvordan kan man parkere på RUC 

uden at få en parkeringsafgift? I princippet er al parkering ens eget ansvar og der er muligheder for 

at parkere hvor man har lyst til, så længe man er opmærksom på mulige afgifter.  

 

I Roskilde bymidte så er der 2 timers gratis parkering. Gør man det med app, som Easy-park, så kan 

man f.eks. parkere et sted 2 timer og 1 time senere, så har man igen mulighed for at parkere 2 timer 

gratis, men selvfølgelig kommer det an på skiltene der er i området, men ellers er det generelle regler 

der følger og dermed eget ansvar for hver bilist.   

 

Vælger man LetsGo, som faktisk er kategoriseret som en delebil, så er parkering i Roskilde faktisk 

helt almindelig, som var det med sin egen bil. Og hvis der er delebil parkering, så er der også dem 

tilgængelige, hvilket ingen andre kan parkere ved.  

 

Måden det fungerer med Share Now, Green Mobility og mere, så har det handlet om at man kan 

afslutte sin tur i offentlig parkering pladser gratis. Alt efter hvilket område man er i, så kan det koste 

lidt ekstra med gebyrer. Er det i parkeringshuse, så er det enten egen betaling eller hvis man afslutter 

turen helt, så er det kun enkelte parkeringshuse man kan det.  

Desværre er Share Now og Green Mobility ikke kategoriseret, som delebiler, men mere 

udlejningsbiler som alle deles om med betaling. Af den grund, så bilerne heller ikke parkere i delebil 

parkering. Det er faktisk de samme regler som for Green Mobility. Ud over det, så er der regler for 

privat parkering eller parkering med Europark eller Q-Park.  

 

Eneste forskel med parkering kan dog enkeltvis blive set på kortene der er i appen. På samme måde 

som man kigger efter hvor ens bil er, så viser kortet også hvor man kan parkere eller ikke må parkere, 

samt VIP-områder eller aftalte områder, som enten Share Now har ordnet eller Green Mobility.28  

 
28 GreenMobility: Frontpage. blev hentet januar 4, 2023 fra https://www.greenmobility.com/ 
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Det primære problem med Share Now er nemlig det, at parkering fungerer kun i København og 

enkelte dele af de områder omkring København. Det betyder derfor at man faktisk ikke må afslutte 

sin tur i Roskilde eller dele af Roskilde, uden at have lavet en aftale. Vil man parkere ved Roskilde 

Universitet, så er der også mulighed for gæsteparkering, dermed er parkering ikke et problem 

alligevel, men faktisk kun at man ikke kan afslutte turen der.29 

 

Analyse del 4: Interview med delebilsvirksomheder 
I denne del af analysen, tager vi udgangspunkt i Bilag 1. Bilaget indeholder vores interview med 

forskellige delebilsvirksomheder. Her lykkedes det os at få en besvarelse fra, ShareNow, 

GreenMobility, og KINTO Mobility. Grunden til vi endte med at sende spørgsmål, fremfor et andet 

alternativ såsom et fysisk interview, eller interview over telefon, er fordi delebilsvirksomhederne 

ikke kunne finde et passende tidsrum til dette. Formålet med interviewet var at anvende vores teori 

til at besvare relevante spørgsmål. Begrundelse for valg af hvert spørgsmål: 

 

1. Hvilken type af feedback fra studerende ville være mest brugbar for jer, mht. appen? Altså, 

indenfor hvilket særligt område ville feedback vær en stor hjælp? Det kunne være mht. 

køreoplevelsen, brugervenligt appsystem mm. 

- Her tænkte vi ANT skulle spille en rolle. Ved at aktanterne (Delebilsvirksomhederne, og 

studerende) løbende skal påvirke hinanden, var det vigtigt at identificere hvilken type af 

feedback der var vigtige / vigtigst.  

 

2. Hvad syntes i omkring ideen med at app’en fungere som f.eks. ‘Momondo’, hvor der 

reklameres for forskellige virksomheder som tilbyder samme tjeneste? 

- Tankegangen var her at høre om virksomhederne holdning til en ’promoveringsapp’, og 

høre hvad der kunne være anderledes for at optimere hele ideen med samkørsel, og 

anvendelsen af delebiler. Desuden kommer mediereception ind i billedet, da appen skal 

kunne reklamere på en måde, som har højst sandsynlighed for at tiltrække flere studerende. 

 

 
29 (Parkeringsregler København | SHARE NOW. blev hentet januar 4, 2023 fra https://www.share-
now.com/dk/da/copenhagen-parking-rules/ 
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3. Hvordan ville I appellere til studerende som målgruppe, mht. at benytte sig af en delebil? 

(Hvad kan i tilbyde særligt til studerende, for at tiltrække dem til jeres tjeneste?)  

- Ideen med dette spørgsmål er at finde ud af hvad virksomhederne mente var ’relevant’ for 

de studerende. Her ville vi undersøge hvilke aspekter virksomhederne lagde vægt på, for at 

finde en relevans hos de studerende.  

 

4. Hvis man kører som en gruppe studerende til uddannelsessted, og parkere bilen i få timer, 

kan dette blive dyrt. Hvad kan man gøre for de studerende, for at mindske omkostningerne 

for parkering. (Eksempel: Roskilde Universitet) 

- Igen er vi inde på et område som skal dække de studerendes behov og ønske. Er man i den 

situation at økonomi spiller en vigtig rolle for de studerende, ville vi høre hvad 

virksomhederne kunne gøre, for at økonomien ikke er så væsentligt et problem.  

 

5. Har i en estimering af, hvor stor en procentdel af jeres delebiler der ikke benyttes dagligt? 

- Formålet var her at identificere hvor mange delebiler der ikke blev anvendt til det fulde 

potentiale. Ser man at der er en konstant procentdel der ikke benyttes, kunne man i realiteten 

tilbyde yderligere rabatter og aftaler, for at der er en eller anden form for brug af produkter 

som ikke bliver anvendt.  

 

Alt i alt, fik vi en besvarelse fra 3 delebilsvirksomheder. De havde forskellige idéer og input, men 

meget af det bidrog til vores nysgerrighed. F.eks. kan vi konkludere at virksomhederne er enige om, 

at pris er en af de vigtigste, hvis ikke den vigtigste rolle for den studerende. Derfor kan de tilbyde 

forskellige varianter af timepakker, kampagner, rabatter, promokoder mm. Her ville feedback på 

pris være en stor hjælp til dem, og sætte lighedstegn mellem oplevelsen, og omkostningerne, for at 

finde en god balance mellem dem. Derudover var de positive om ideen med en app som samler alle 

delebilsvirksomhederne, men håber på at der er en god integration af deres virksomhed, og deres 

produkter.30  

 

 
30 Bilag 1 - Interview med delebilsvirksomheder 
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Analyse del 5: Interview af RUC-studerende 
I denne del af analysen, tages der udgangspunkt i Bilag 2. Forud for interviewet er 

interviewpersonerne 1-5 blevet informeret om projektet. Derudover har vi inden interviewets 

begyndelse givet dem et kig på spørgsmålene, for at give personerne mulighed for at observere og 

skaffe de nødvendige informationer. Bilaget indeholder interview af RUC-studerende, hvor der 

nedenfor er stillet følgende spørgsmål:  

 

Afholdelse af interview af RUC-studerende: 

1. Benytter du en delebil til samkørsel, hvis ja - til hvad? 

2. Hvor tit oplever du forsinket og aflyste tog? 

3. Hvor bor du henne? 

4. I tilfælde af forsinket/aflyste tog, ville du benytte en delebil hvis der var mulighed for det? 

5. Hvis jeg sagde til dig du havde mulighed for at anvende en delebil, til samkørsel med andre 

studerende via en app, kun hvis der forekommer aflyste/forsinkede tog. 

6. Er der noget ved ideen om delebiler / samkørsel som gør at du har mindre lyst til at benytte 

dig af det? 

7. Hvad skal der til, for at du har mere lyst til at benytte dig af en delebil? Det kan være ift. 

prisen, det tidsmæssige, kvaliteten mm.  

 

Det kan opsummeres, at besvarelserne fra de 3 interviewpersoner er brugbare resultater, som kan 

bidrage til vores diskussion og problemspørgsmål. Det kan bl.a. konkluderes at delebiler er en god 

løsning både i forhold til økonomien, og som et bedre alternativ hvis der skulle være aflysning samt 

forsinkelser af toge. Eftersom interviewpersonerne forklarer om egne erfaringer og oplevelser er de 

alle enige omkring, leje af delebiler er nemt at gøre brug af.  

 

5. Diskussion  

5.1 Hvilke fordele og ulemper er der ved brug af appen med henblik på at kører med 

andre studerende?  

Fordelene ved samkørsel ift. til at brugen af app'en er effektivt, fordi skelnet mellem den kollektive 

transport og samkørsel er nogle grad det samme og bedre for miljøet CO2 udledning. Men i nogle 

situationer vil man gerne anvende en delebil i form af togene er aflyste/forsinkede. Hvorfor er en 
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delebil så effektiv i disse situationer? Den er effektiv, fordi samkørsel er billigere og mere socialt ift. 

til at køre alene i en delebil eller personbil.  

Transportministeriet har en lavet af en analyse om at fremme samkørsel i Danmark (22 august 2022). 

Der er blevet lavet en boks for definitionen på hvad samkørsel og typer af samkørsler. Det ses i boks 

1.3, at der er tre typer for samkørsel, hvor vores udgangspunkt er rettet mod 2 og 3, da vi er interesseret 

at få samlet flere studerende i en delebil udenfor husstanden, herunder venner/familier eller kollegaer. 

Samtidig skal processen foregå gennem en tjeneste, som er appen i dette tilfælde.  

Derudover er vores ide i bund og grund ikke, at man skal tage en delebil hele tiden, men det kan tages 

i nødstilfælde. Teknisk set tager samkørsler længere tid end offentlige transport, da offentlig transport 

er stort kendskab til afgangene for togene. Hvorimod samkørsler skal der tages udgangspunkt til 

køretider og mødesteder til og fra husstandenes, men vores formodning er de studerende er mere 

villig til at vælge samkørsel, fordi det er billigere end offentligt transport. Til gengæld er samkørsel 

også mere fleksibelt til køretiden, da chaufføren for delebilen ikke skal stoppe ved nogle specifikke 

stationer eller stoppesteder på nær RUC, og det gør, at chaufføren kan tage nogle gennem veje, hvor 

passageren er mere villig til at blive samlet op eller hoppe af nær ved sin husstand. Andre fordele ved 

samkørsel kan være, at man har nemmere ved socialisere sig med andre mennesker, hvis man sidder 

i samme bil med nogle studerende man ikke har set før fra RUC. Samtidig kan det også være nøglen 

til at have et kollegial bånd med nye personer.31 

Desuden er ulemperne ved en samkørsel kan være, at køretiden til og fra husstand til husstand kan 

tage længere tid og det virker ufleksibelt i nogen grad. Derudover kan tilfældet også være, at der ikke 

er nogle delebiler i nærheden idet, at de er taget i forvejen af andre personer som har bemærket togene, 

er aflyste dagene før. Booking af en delebil i appen kan derfor været svært, hvis andre mennesker er 

hurtigere på aftrækkeren. Hvis man skal sammenligne samkørsel og kørsel med egen bil, kan det i 

høj grad betale sig at dele bil med andre, da det er miljøvenligere, billigere og socialt, som nævnt 

tidligere. Der kan være forskellige holdninger og meninger om, hvad der menes at være den bedste 

løsning for dem selv, alt afhængige af hvilket formål det bruges til. I nogle tilfælde kan der opstå 

stille stunder, idet man er i en delebil med fremmede mennesker. Samtidig kan det også være akavet, 

 
31 (2022, august 22). Analyse om fremme af samkørsel - Transportministeriet. blev hentet januar 3, 2023 fra 
https://www.trm.dk/media/dkcablmt/som-offentliggjort_analyse-22august2022.pdf 
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men sjovt opleves den akavede stemning ikke, når man tager toget og sidder med fremmede 

mennesker. 

5.2 Hvorfor er samkørsel en smart teknologi? 
Samkørsel er blevet en smart teknologi hen over årene, hvor det efterhånden er blevet lige så billigt i 

sammenligning at rejse med tog/bus, hvis man altså er et barn under 12 år. Samkørsel er et af de mest 

udbredte, når det kommer til at deleøkonomien op mellem fire eller fem personer og der forekommer 

situationer, hvor chaufføren vil tilbyde sæder og passageren hopper med ind i bilen. Chauffør kender 

som regel passageren og har typisk samme destinationen, men der forekommer også samkørsler, hvor 

det ikke er tilfældet. Samkørsel er ikke kun opfundet for, at kører med dem man vil kører med, såsom 

venner/familier eller kollegaer. Samkørsel er lavet for, at kører og sidde med andre du nødvendigvis 

ikke kender. I sammenligning med tog og andre offentlige transportmidler, sidder du dels også med 

andre mennesker du ikke kender og som man heller ikke er tvunget til at tale med under rejsen. 

Vigtigst af alt er grunden til man samkører er, fordi det økonomisk billigere, passageren og chaufføren 

skal af samme sted.  

5.3 Spørgeskema 

I vores spørgeskema er der fundet minimale svar for, om de studerende vil benytte sig af en delebil. 

Det kan ses ud fra svarene, at de nogle af dem vil i nogen grad/måske benytte sig af en delebil, hvis 

der er forekommer et forsinket/aflyst tog, som kan ses i appen dagen før. I flere tilfælde fik vi nogle 

svar om dem, som tager toget om morgen ikke nødvendigvis tager toget fra hovedbanegården, men 

andre mindre stationer. Dette kan være et af grundene til, at mange studerende ikke benytter sig af en 

delebil, for eksempel ungdomskort fordi deres koster mere end hvad de har råd til pr. måned. Dog var 

der 3 personer som var villig til, at til at betale yderligere pris for ungdomskort, idet at have 

muligheden for at anvende en delebil i nødstilfælde. Spørgeskemaet kunne dog ikke hjælpe os med 

at få de svar vi gerne vil have, men vi kan formode at det er en optimal løsning for de studerende, 

hvis de ikke vil komme for sent til undervisningen.  

 

5.4 Hvordan motiveres de studerende til samkørsel? 

Den måde vi prøvede at nudge de studerende til at anvende en delebil til samkørsel i nødstilfælde, 

virkede ikke som vi havde regnet med det vil gøre. Vi havde i gruppen en overbevisning, at de fleste 

vil beslutte sig for samkørsel, er løsningen, idet vores egne erfaringer fra hjem til skole afhænger 

meget af togtiderne. Ideen med samkørsel er ikke at fremme konceptet, men derimod at anvende hvis 



40 
Eksamensgruppe nr.: V2224809445 

der opstår situationer med togene. Samtidig er der også en økonomisk overskud til vedkommende 

som anvender en delebil, men det kommer meget an på de studerende tidligere har brugt en delebil 

til samkørsel. Det underbygger også vores spørgeskema, hvor svarene ikke rigeligt til at få en bedre 

holdning til samkørselkonceptet.  

5.5 Konstruktion af app til samkørsel  
Tidligere i teoriafsnittet redegjorde vi b.la. for hvordan en app skulle konstrueres, og hvilke 

områder man skulle være ekstra opmærksomme omkring. Derudover gjorde vi også rede for hvad 

der til for at gøre ideen om samkørsel så tiltrækkende som muligt. Aktør-Netværks teorien hænger 

meget sammen med hvordan appen skal udvikles. Da samkørsel i delebiler er en offentlig form for 

transport, vil der hele tiden være feedback som skal imødekommes. Derfor afhænger 

delebilsvirksomhederne enormt af feedback, som skal være med til at optimere både oplevelsen af 

samkørslen, samt videreudvikling af appen.  

Med Aktør-Netværks teorien vil der altid være en cyklus mellem aktøren og netværket, hvor 

produktet / ydelsen modtager feedback, og derefter videreudvikles konstant. Det vil foregå som en 

uendelig tråd af opdateringer og forbedringer hver gang. Det er her det hænger meget sammen med 

hvilket IT-projekt udviklingen af appen skulle være, og resultatet var at in-house / custom 

development var den bedste mulighed, da den er meget effektiv ift. at modtage feedback konstant. 

Da der er brug for feedback tit, er det derfor vigtigt at for at imødekomme feedbacken, skal det 

være et relevant produkt der produceres. Produktet skal være relevant for brugerne / målgruppen, og 

det skal der tages stilling til hver gang. Vi fandt i interviewet med delebilsvirksomhederne ud af, at 

feedback ift. deres time pakker, rabatter, og særlige aftaler for de studerende, ville være hjælpsomt 

input, som de vil forbedre løbende.  
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6. Konklusion  
I dette projektforløb kan vi konkludere at konstruktionen af en app der samler alle 

delebilsvirksomhederne, i mange tilfælde kan være en god erstatning for det nuværende system, 

hvor delebiler optræder hver for sig. Hvis man ikke skal til campus meget, og blot leder efter en 

delebil, som er billigst, kan man udnytte netop dette. Samtidig er app'en også et godt alternativ for 

dem med private biler, som samler andre med fordi det stadig vil gøres billigere for selve bilisten at 

køre rundt, og kan betale sig mere hvis man ikke gør brug af sin egen bil hver dag.  

Vi ser f.eks. i interviewet med delebilsvirksomhederne, at der er meget potentiale i sådan en app, 

mht. at appellere til studerende. Her var der lagt enormt vægt på prisen for tjenesterne, og det var en 

afgørende faktor som virksomhederne ville gøre deres bedste for at det ikke skal være til stor 

forhindring for de studerende. Der var fra virksomhederne forskellige bud på hvordan parkerings-

problemet på Roskilde Universitet kunne mindskes, så der er større brug af delebiler blandt 

studerende. Her var et af eksemplerne præsenteret for os fra ShareNow, hvor de foreslog at sætte en 

form for satellit op på Roskilde Universitet, hvor man ikke betaler for parkeringen, men kun 

køreturen. Dog er der den ulempe, at den ikke sikkert stadig holder der, til man kommer tilbage, da 

den kan overtages af en anden RUC-studerende. Derudover var der også bud på time- og 

dagspakker, og særlige rabatter.  

Vi ser desuden også, fra KINTO Mobility i interviewet, at ca. 30% af deres delebiler ikke benyttes. 

Dvs. at de i teorien mister penge på disse delebiler, og er ikke i brug til deres potentiale. Derfor 

kunne det være en mulighed, at de sidste 30% af delebilerne der ikke udnyttes, kan få en større 

rabatpris, for kun studerende f.eks. På den måde kan det igennem app’en reklameres på den måde, 

hvor KINTO Mobility prismæssigt ville være øverst, og kun rettet mod studerende. Det resulterer i 

at studerende får en enormt billig pris for en delebil, og KINTO får alligevel overskud fra de 

ubrugte delebiler.  

 

Vi kan efter adskillige analyser og diskuterende argumenter konkludere at samkørselskonceptet 

med fokus på økonomi for de studerende at spare penge, er muligt især hvis der er samarbejde med 

de eksisterende delebilsvirksomheder. Bliver der taget udgangspunkt i samkørsel ved brug af privat 

bil, er der ikke lige så stor besparelse, som brugen af delebil, fordi delebiler er et større koncept der 

gøres mere brug af lige nu, end der gør med samkørsel af privatejede biler. Dette er analyseret i 

forhold til samkørsel af 4 personer der gør brug af en delebil og deler betalingen for minutprisen, 
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sammenlignet med prisen for brugen af privat bil, der bliver delt i 4, da ejeren af privatbilen bliver 

betalt for, pr. kilometer.  

Der kan også konkluderes at hvis man hver dag tager offentlig transport både i byen og så også 

frem og tilbage f.eks. fra København til Roskilde, så ligner det ikke med det samme at det kan være 

en erstatning med samkørsel, men det vil ikke være meget dyre end hvad det allerede koster at 

komme frem og tilbage med offentlig eller med privat bil. Så her passer det nemlig bedst hvis det 

kun er til nødsituationer. Samtidig hvis alle skifter transportmiddel, så er risikoen også at der ikke er 

nok biler tilgængelig.  

Mulighed for abonnement er stadig ikke beregnet endnu, og har vi ikke haft mulighed for at beregne 

videre på, netop fordi det også kræver meget mere tid, flere undersøgelser og mere statistik samt tal 

fra de forskellige virksomheder, som kræver en længere proces. Vi kan dog vurdere at vi er kommet 

godt omkring besvarelse af vores problemstilling og arbejdsspørgsmål, og er tilfredse med 

projektforløbet samt hvordan den er blevet udarbejdet. Derudover kan vi også konkludere at appen 

er meget mest udbytterig, når man står i en bestemt situation, alt efter hvad det drejer sig om. Det 

kunne f.eks. være, at man havde lavet en aftale med et af delebilsvirksomhederne igennem appen, 

om at bruge en delebil et antal gange om ugen, for en specifik pris.  
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