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Bilag 1: Interview af delebilsvirksomheder 
I denne del af analysen, har vi sendt en række spørgsmål til de mest kendte delebilsvirksomheder. 

Dette omfatter, ShareNow, GreenMobility, LetsGo, KintoShare / KINTO Mobility, NaboGo, og 

GoMore. Det har lykkedes os at få svar fra ShareNow, GreenMobility, og KINTO Mobility. Her fik 

vi besvaret vores spørgsmål af Thomas Fog-Petersen, som er den kommunikationsansvarlige for 

ShareNow, samt svar fra Lars Østergaard, som er Head of Marketing for GreenMobility. Derudover 

fik vi også en besvarelse fra, Frederik Lund Lavesen, som er ’Mobility Business Developer’ for 

KINTO Mobility.  

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.  

ShareNow: 

”Som sagt er vi helt med på, at pris er en afgørende faktor for de studerende, da pengene ofte er små 

for denne målgruppe. Vi forsøger at imødekomme det bedst muligt via forskellige kampagner, men 

det kunne være interessant at få de studerendes feedback og input ift. om andre sammensætninger af 

f.eks. timepakker eller produkter kunne være relevante. Derudover er det altid relevant med 

feedback ift. brugeroplevelsen – fra man åbner appen, reserverer en bil, åbner bilen og kører sin tur 

til turen endeligt afsluttes. Hele det flow er altid interessant at få feedback på – fungerer det godt 

nok, er det intuitivt eller kan noget forbedres.” 

 

GreenMobility: 

”Det er svært at snævre ind. Vi tager gerne imod feedback på hele oplevelsen fra app til afsluttet tur 

– og alt hvad der er derimellem.” 

 

KINTO Mobility: 

”Udfordringer med app er af stor betydning. Såfremt noget er galt, er det over hele linjen og dette 

skal prioritereres. Dernæst er det udfordringer med den eksakte bil der bruges, således den virker og 

vigtigst af alt er sikker” 
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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? 

ShareNow: 

”Ideen med at have et overblik over de forskellige tjenester samlet ét sted er god. Jeg tror dog, at det 

først ville blive rigtig godt, hvis der var en integration til de forskellige udbyderes apps, så alle 

delebiler var samlet i en app, hvor man kunne filtrere på forskellige faktorer ift. det aktuelle behov – 

pris, bilstørrelse, tilgængelighed etc. og booke direkte i app’en. Jeg er med på, at det er en helt 

anden type app, og det ville rent teknisk kræve rigtig meget, men det ville være nemt for kunderne.”  

 

GreenMobility: 

”Jeg synes det er en god tanke. Men I skal nok overveje hvad der skulle få operatører som os til at 

blive en del af app’en. Vi vil jo rigtig gerne have folk ind på vores egen app, så I skal kunne tilbyde 

noget særligt via jeres app – eksempelvis en masse brugere.” 

 

KINTO Mobility: 

”Enhver reklame for os er godt. Vi er et stationsbaseret delebils koncept, men tror ikke på at det er 

den eneste løsning, og at det kan være lige så godt som free-floating.” 

 

 
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?)  

ShareNow: 

”Vi har allerede mange studerende, der benytter vores bybiler, og vi ved, at prisen spiller en stor 

rolle. Derfor laver vi ofte kampagner, hvor man kan spare penge på forskellige produkter netop for 

at tiltrække f.eks. studerende.”     

GreenMobility: 

”Udover at vi er 100 % elektriske af vores slags (og derved bedst for miljøet), kan vi tilbyde særlige 

rabataftaler.” 
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KINTO Mobility: 

”Priser er altafgørende, hvor vi er stærkest konkurrencemæssigt! Vi afhænger ikke af lange 

leasingaftaler, da vi er Toyota. Men promokoder virker altid.” 

 
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) 

ShareNow: 

”En mulighed er, at der laves en såkaldt satellit på Roskilde Universitet – altså at vi åbner et 

område, hvor man kan starte og afslutte sin tur på samme måde som man gør i Kbh. Det betyder, at 

man f.eks. kan tage en bil i København og køre til Roskilde Universitet, hvor man så parkerer og 

afslutter turen. Så betaler man kun for den tid, man har kørt i bilen. Når turen afsluttes, bliver bilen 

selvfølgelig tilgængelig for andre kunder, og det betyder, at man ikke kan være sikker på, at den 

holder der, når man skal hjem igen. Hvis man vil være sikker på at have bilen, når man skal hjem 

igen, så er man nødt til at købe en timepakke.” 

 

GreenMobility: 

”Vi har forskellige time- og dagspakker man kan købe. Parkering skulle meget gerne være 

inkluderet, hvis man parkerer på offentligt areal.” 

 

KINTO Mobility: 

”Hos os betaler man en lav time pris, og en pris pr. kilometer man kører. Kører man ikke bilen, 

bliver der ikke regnet kilometerpris. Det syntes vi er mest fair.” 

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

dagligt?  

ShareNow: 

”Det tal har jeg desværre ikke, men alle vores biler kører i snit 4-5 ture om dagen hele året rundt.” 

 

GreenMobility: 

”Ikke lige på stående fod. Det varierer meget fra dag til dag.” 
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KINTO Mobility: 

”Cirka 30%” 

 

 


