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// forord

Fra miljøets vogter til teknikentusiasten

Nu er vi delt ind i syv typer, alle vi danske bilister. Fra teknikentusiaster
over miljøets vogtere, storby bohemer til statusjægere.
50 danskere har hjulpet os til denne erkendelse: De har alle ladet sig
følge og interviewe i fem timer. De har ladet antropologer se deres
dagligstuer, haver, familiefotos og ikke mindst biler, og de har fortalt om
deres vaner, behov, ønsker og drømme. Bagefter har forskere, designere og partnerne i projektet – folk fra bilbranchen og energisektoren
m.fl.– lagt deres viden og erfaring oveni og opstillet de syv bilist-forbrugertyper.
Dette kæmpearbejde er første trædesten for det store etransprojekt på
Designskolen Kolding. Det er den viden, der er basis for de næste to et
halvt års indsats for at gøre elbilen til en kommerciel succes.

I denne første rapport fra etransprojektet beskrives typerne og arbejdet med at finde dem.
Det er en meget vigtig forudsætning for projektet, at alle interesserede
kan drage nytte af de mange samfundskroner, der er lagt i. Med rapporten stilles denne viden om både forbrugertyperne og den anvendte
arbejdsform, brugerdreven innovation, til rådighed for alle interesserede.
God læselyst.
Mads Nipper
Executive Vice President, LEGO
Formand for bestyrelsen for Designskolen Kolding
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// 2 Elbilernes frontløbere nu identificeret

Elbilen skal blive en kommerciel succes

Det er målet for arbejdet i etrans på Designskolen Kolding. Heldigvis
er vi mange om opgaven: Virksomheder, forskere, designere, elbilentusiaster og kommuner – med støtte fra Region Syddanmarks Vækstforum, Erhvervs- og Byggestyrelsen og EU’s regionale fond.
I foråret har vi lagt basis for det videre arbejde ved at identificere syv
bilister-forbrugertyper og få skabt viden om, hvordan man når hver af
disse typer med design af produkter, kommunikation og services. Vi
har også placeret dem på en innovationskurve for at få et klart indtryk
af, hvem det er, der kan blive frontløbere/Lead Users, når det gælder
elbiler.
Dem, vi leder efter først, er dem, der får alle vi andre til at få øje på,
at nu sker der noget, vi også skal med på. Dem, der i en elbilsverden
kan lignes med de første dristige økologer i landbruget, dem der tog
chancerne, fordi de så, her var en anden kvalitet. En anden måde at
tænke på. En anden måde at handle på. Med andre ord dem, der fik
skabt så megen interesse og volumen i økologien, at de store firmaer
også turde gå med og gøre økologi til hver mands eje.
Det er en stor og spændende udfordring.

Antropologerne har gennemlyst os

Denne rapport handler om de syv bilist-forbrugertyper og arbejdet
med at identificere den design, kommunikation og services, der vil appellere til dem. Helt kort kan siges, at typerne er essensen af antropologernes 5-timers besøg hos 50 bilister, 6500 dokumenter med 16.000

koder, en stor workshop i juni samt projektpartnernes og forskeres viden og erfaringer.
Arbejdet i workshoppen er beskrevet på siderne 91-95.
Foruden det arbejde, der beskrives i denne rapport, er der i serien
også udgivet en rapport nr. 0 “Datarapport – antropologisk feltstudie i
forbindelse med etrans, gennemført og bearbejdet af antropologerne.
com” med antropologernes basismateriale, konklusioner og anbefalinger.
Rapporten kan bestilles info@etrans.dk – eller downloades på projektets hjemmeside www.etrans.dk
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Tre år til arbejdet

Vi har godt tre år til arbejdet og følger tidslinjen på modsatte side.
Markeringen viser, hvor vi er i projektet – og i den serie rapporter, der
er planlagt, vil I kunne følge fremdriften.

Baggrunden for etrans

etrans-projektets fædre – Designskolen Kolding, DONG Energy og de
øvrige partnere – gik i gang i et håb om at kunne gøre Danmark til
det land, der fik den vedvarende energi over i transportsektoren. Gøre
Danmark til det land, der løste det store problem, at al for megen god
energi spildes eller sælges for en slik, fordi der ikke altid er brug for
energi, når vinden blæser, eller, for den sags skyld, solen skinner.
De satte sig for at vise, at det kan lade sig gøre at køre på el, og det
redskab, vi vil bruge, er brugerdreven innovation. Hovedaktørerne i den
grønne transportrevolution, bilisterne, skal selv være med til at designe
fremtidens transportstruktur. De skal i samarbejde med professionelle
designere, designstuderende og en række private og offentlige virksomheder udvikle forslag til fx byplanlægning, opladningsteknologi, indretning af bilen, vejservice, forsikring af bilen og tilkøbsmuligheder, herunder andre grønne/miljøvenlige produkter. Grundideen er at designe en
øko-struktur, som gør det meningsfuldt at skifte benzin eller diesel ud
med el. Vi skal altså ikke designe biler, men alt omkring og evt. i bilen.
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Fødekæde til konkrete forretningsplaner

I sidste fase af projektet skal en fødekæde etableres, som går fra designernes resultater til konkrete forretningsplaner og til projekter, som
ændrer forholdene omkring byrum og trafik. Den sømløse forbindelse
fra ide til virkelighed er helt afgørende for, at udviklingsideer kan blive
til nye forretningsområder.
Ofte har én faggruppe, hvad enten det er teknikere, forskere, designere eller forretningsfolk, ikke et klart billede af, hvordan en ide skal
vinkles for at blive til en økonomisk bæredygtig forretning på markedet.
I etransprojektets sidste fase vil vi medvirke til at opbygge en ”forretningsaccellerator”, som skal trække på kvalificeret rådgivning og
risikovillig kapital med det formål at skyde de ikke bæredygtige projekter ned tidligt i forløbet og kvalificere de gode ideer, så de udvikles til
sunde forretninger.
Vi vil som del af denne proces undervise virksomhederne og deres
medarbejdere i, hvordan brugerdreven innovation fungerer, og forhåbentlig kunne vise, at det betaler sig at involvere brugerne så direkte,
som vi gør.
Vores håb er at kunne medvirke til at danne en grøn transportklynge i
form af virksomheder, som på den ene eller anden måde kan indgå i
en grøn transportsektors værdikæde.

Bevidsthedsniveau

designfagligt
udviklingsarbejde

tidslinje // fra idé til marked

participatory
design

etrans tager afsæt i den nyeste viden om og erfaring med effektive innovationsprocesser. Projektet
er bygget op om tre innovationssløjfer, hver af et års
varighed, hvor vi genererer brugerindsigt, udvikler
ideer og indgår i konkret designfagligt udviklingsarbejde med virksomheder og organisationer. Under
hele forløbet involveres både forretningsfolk, planlæggere, forskere og designere.

løsninger
+
analyse
brugerindsigt
+
analyse

designfagligt
udviklingsarbejde
participatory
design

prototyping
+
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designfagligt
udviklingsarbejde
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+
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+
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Any new technology can either be welcomed
with open arms by the public or treated as an
expensive toy for a few. The difference between the two is the hard work undertaken
to understand what will delight consumers
and not to assume that a new technological platform is acceptable for its own sake.
Every success from SKYPE to iPOD has had
a team that understood this. The etrans project has taken exactly the right approach for
Denmark to take leadership in the future of
electric cars, and what is being uncovered
now will delight users for generations to
come
Anand Vengurlekar, nu administrerende direktør i Stoic, med en baggrund fra LEGO Vision Lab og IDEO
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// 3.1 Elbiler kræver kvantespring, ikke blot
bevidsthedsmæssigt, men også vanemæssigt

Elbilmarkedet er stadig i sin tidlige vorden. De elbiltyper, man kan producere, er endnu ikke så avancerede som brændstofdrevne biler, og
forbrugeren må stadig gå på kompromis med en række forhold, både
på produkt- og servicesiden. Som innovation er elbilen ikke blot en addition til en kendt teknologisk platform. Det er en helt ny platform, som
forbrugerne skal være indstillet på at tage til sig med alt det besvær,
der er forbundet med det.
Skiftet til elbil forudsætter, at forbrugerne bestemmer sig for at foretage
et kvantespring, ikke blot bevidsthedsmæssigt, men også vanemæssigt. Det kan sammenlignes med den overgang fra LP til CD, der gik
i gang for mere end 20 år siden. Det kræver, at man ændrer på sine
daglige rutiner og vaner. Og det kræver, at man investerer i en række
nye følgeprodukter og serviceordninger, der passer til den nye platform. Det kræver også, at man er villig til i et stykke tid at leve med, at
platformen endnu ikke er fuldt supporteret med velafprøvede services
og produkter. Det kræver en forbrugertype, som gerne påtager sig en
ekstra usikkerhed til gengæld for, at de kan betragtes som “First Movers” på området.

ANALYSE AF Elbilmarkedet

Til en analyse af elbilmarkedet har vi valgt at bruge Rogers’ adoptionsmodel, der viser spredningen af innovationer blandt forskellige forbru-

gergrupper over tid. Som modellen også viser (se side17), har adoptionsmodellen forbindelse til modellen for produkters livscyklus.
Modellen, som Rogers publicerede første gang i 1962 i sin bog The
Diffusion of Innovations, er blevet til standard i alle videnskabelige lærebøger om marketing og spredningen af innovationer, og ifølge Wikipedia var bogen i 2005 den anden mest citerede bog inden for det
samfundsvidenskabelige område.
Rogers påstår, at alle nye innovationer og ideer adopteres af forbrugerne efter et bestemt mønster:
•
•
•
•
•

Nyskaberne (“Innovators”) → ca. 2,5 pct. af det relevante marked
De tidlige tilsluttere (“Early Adopters”) → ca. 13,5 pct. af det relevante marked
Det tidlige flertal (“Early Majority’”) → ca. 34 pct. af det relevante
marked
Det sene flertal (“Late Majority”) → ca. 34 pct. af det relevante
marked
Efternølerne (“Laggards”) → ca. 16 pct. af det relevante marked

Modellen er baseret på den såkaldte Bellkurve, der følger en normalfordeling. Bemærk, at markedsmekanismerne har forandret sig, siden
Rogers udviklede modellen, og at kurven i praksis kan forme sig på
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Snebolden ruller. Det er bare
et spørgsmål om, hvornår den
er stor nok til at få tilstrækkeligt med fart på

mange forskellige måder. Alle innovationer, der introduceres på markedet i dag, følger langt fra den samme kurve. Nogle produkter kan
have en meget kort introduktionsperiode, før de rammer massemarkedet. Mange produkter og services er i dag designet til at være så
“snævre”, at de aldrig rammer et massemarked.
Ikke desto mindre er det vores vurdering, at kurven netop er velegnet
til at beskrive forsøget på at introducere en helt ny teknologisk platform
på bilmarkedet. Dels fordi intentionen med elbilen netop er at få et gennembrud på massemarkedet. Dels fordi bilmarkedet er et konservativt
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marked, hvor de fleste forbrugere tænker og handler mere traditionelt,
end de gør på andre produkt- og serviceområder.
Enhver forbrugers vilje og evne til at adoptere en innovation afhænger af deres opmærksomhed, interesse, vurdering og mulighed for
at afprøve innovationen. Alt afhængigt af produktkategorien kan den
samme forbruger befinde sig forskellige steder på adoptionskurven.
For eksempel kan den samme forbruger betegnes som Early Adopter inden for mode- eller fødevarekategorien og som Laggard, når det
handler om biler eller ny teknologi.

Afsætning
Kilde: frit fra Vern Terpstra (1991) International Marketing, NY: The Dryden Press

product life cycle

introduktions-fase

modnings-fase

vækst-fase

nedgangs-fase

Tid

Adoption

Adoptionskurve

Tid
Innovators

Early Adopters

Early Majority

Late Majority

Kilde: frit fra Rogers, E.M. (2004) Diffusion of Innovations (Fifth edition), NY: Free Press.

Laggards

Late Laggards

HVORDAN VIL Elbilmarkedet UDVIKLE SIG?

Innovatørerne har været på banen siden midten af 80erne. Det er dem,
der har købt en Ellert eller ombygget en eksisterende bil til elbil. Markedet har altså været usædvanligt lang tid om at vokse og har (modsat
CD’en, som blev udviklet i samme tidsperiode) ligget med en meget
lav volumen i over 20 år, blandt andet fordi producenterne ikke har
betragtet markedet som modent til at tage den nye teknologi til sig.
Early Adopters er dem, der kommer ind på markedet nu og i løbet af de
næste fire år. Der vil højst sandsynligt være tale om erhvervskunder fra
den private eller offentlige sektor, der skifter noget af bilparken ud med
elbiler og dermed signalerer, at deres organisation gør noget aktivt
for at mindske C02-udslippet. Der vil også være tale om privatkunder,
som leaser eller køber nogle af de første elbiler, der introduceres på
markedet, fordi de vil være nogle af de første til at signalere en ny verdensdagsorden, hvor forbrug og bæredygtighed kan gå hånd i hånd.
Vi kan håbe på, at det tidsmæssige spring fra et marked, præget af
Early Adopters til et marked, hvor også Early Majority springer med på
vognen, bliver relativt kort. Betingelsen er, at de ydelser og produkter,
der skal være med til at supportere og styrke den nye platform, udvikles og lanceres effektivt på markedet og imødekommer forbrugernes
aktuelle behov.
Vores omfattende brugerundersøgelse viser med al tydelighed, at helt
grundlæggende forhold skal være på plads og fungere tilfredsstillende.
Her tænkes der på infrastruktur (herunder ladestationer), et tilstrækkeligt bredt udbud af forskellige biltyper- og mærker, den samlede øko-
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nomi i forbindelse med køb og vedligeholdelse, services (herunder
autohjælp, forsikring, reparation m.v.), og produkter (herunder batterier, ekstraudstyr m.v). Derudover skal elbilen også på teknologi- og
designsiden kunne tilbyde nogle løsninger, der gør, at den betragtes
som sikker og mere innovativ end de eksisterende brændstofdrevne
biler og derved repræsenterer en værdiforøgelse. Endelig viser brugerundersøgelsen, at det kræver en vedholdende holdningsbearbejdning at overbevise den almindelige forbruger om, at skiftet til en elbil er
fornuftigt. Det indebærer
•
•

•

events, hvor forbrugerne kan få lov at prøvekøre bilen
opbygningen af communities, hvor forbrugerne kan komme i dialog
med hinanden og deltage i holdningsdannelsen og spredningen
af historier
og en mere traditionel mediedækning og kommunikation.

Introduktionen af elbilen kan og skal blive til en markedssucces, ikke
mindst fordi den kan bidrage til løsningen af en række miljø- og energiproblemer. Og med sin grønne profil og masser af vedvarende energi er
Danmark en oplagt showcase. Snebolden ruller. Det er bare et spørgsmål om, hvornår den er stor nok til at få tilstrækkeligt med fart på.

Anne Flemmert Jensen,
ph.d., Leder af Analyse og forskning i etransprojektet

Jeg har arbejdet mange år i bilbranchen og ved af erfaring, at det er en
af de mindst dynamiske brancher,
der findes. etrans skal altså ud og
sparke til en rigtig tung industri,
tænke nyt og samtidig få fat i alle
de nye, innovative spillere på markedet. Gør projektet det godt – hvilket meget tyder på allerede nu – så
er jeg ikke i tvivl om, at etrans kan
få endog meget stor indflydelse på
fremtidens bilmarked
Kurt Rene Jensen, stifter af e-drive.dk, deltager i workshoppen

// 3.2 Syv forbrugertyper
følelser og drømme

DESIGNELSKEREN
miljøets vogter

STORBY BOHEMEN

PRAGMATIKEREN

“det hellige”

TEKNIKENTUSIASTEN

fakta og funktion
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statusjægeren

RATIONALISTEN

“det profane”

EN RIG OG DETALJERET INDSIGT I 50 BILBRUGERES HVERDAGSLIV

I alle brugerdrevne innovationsprojekter får man en meget detaljeret indsigt i den enkelte forbrugers hverdagsliv, behov, interesser og
drømme. Det har vi også fået i dette projekt. Under det antropologiske
feltstudie har antropologer, virksomhedsledere, designere, forskere og
studerende fulgt hvert eneste lille skridt i de 50 bilbrugeres hverdagsliv. Vi har været på arbejde med dem, vi har kørt med dem, vi har spist
med dem – vi har lyttet til deres værdier og holdninger, deres drømme,
visioner, bekymringer og irritationer. Og vi har observeret deres konkrete handlinger og adfærd samt deres omgang med forskellige produkter og services.
Tættere på forbrugerne kan man ganske enkelt ikke komme!

FRA UNIKKE PERSONER TIL INTERESSANTE MARKEDSPOTENTIALER

Men hvordan omformer man den slags indsigter til markedsmuligheder? Hvordan kommer man fra at have indsigt i en række unikke forbrugeres livsstil og personlighed til at tale om potentielle markeder og
relevante markedsindsigter?
Det gør man ved at kigge efter nogle mønstre. Mønstre i hvordan
bilbrugerne taler om deres værdier, holdninger og forbrugeradfærd.
Mønstre i de produkter og services, de omgiver sig med. Og mønstre i
deres hverdagsliv og livsstil.

De mønstre, vi fandt, viser, at bilbrugerne generelt kan opdeles i forhold til to dimensioner, der ses i figuren overfor. Den ene dimension
handler om, at de enten refererer til funktion og fakta eller til følelser og
drømme, når de taler om forholdet til deres bil. Den anden dimension
er, at nogle refererer til miljø og moral og andre til hverdagsliv, mode
og personlige interesser.
En nærmere analyse af bilbrugerne viser, at de kan opdeles i syv forbrugertyper.
Forbrugertyperne er:
1. Statusjægeren – for hvem bilen er en statusmarkør
2. Pragmatikeren – for hvem bilen er et fornuftsægteskab
3. Rationalisten – for hvem bilen er et værktøj og arbejdsredskab
4. Designelskeren – for hvem bilen er et æstetisk projekt
5. Storby Bohemen – for hvem bilen er et trendy oprørsprojekt
6. Miljøets Vogter – for hvem bilen er et moralsk projekt
7. Teknikentusiasten – for hvem bilen er et hobbyprojekt
På de følgende sider kan du dykke lidt mere ned i hver enkelt forbrugertype. Du kan læse om, hvor de er placeret på adoptionskurven, og
hvordan du kan tiltrække dem med relevant kommunikation, produktog servicedesign.

Rapport 1 // 23

// 3.3 Statusjægeren – et portræt

BILEN SOM STATUSMARKØR

For Statusjægeren er bilen en statusmarkør. Den er ikke en bil, men et
symbol på status og eksklusivitet. Den er en løbetekst, der fortæller,
at her går det godt.

HVEM ER STATUSJÆGEREN?

Statusjægeren lægger vægt på eksklusivitet og status og vil gerne signalere det via sit forbrug. Det er generelt en udadvendt, fremtids- og
handlingsorienteret person med et positivt livssyn, en konkurrencepræget mentalitet og en masse energi. Statusjægeren lægger vægt på
værdier som individualisme, frihed, uafhængighed, personligt initiativ
og handlekraft samt status og præstation.
Statusjægeren har et grundlæggende materialistisk livssyn. Han eller
hun er ikke nødvendigvis meget velhavende– det er mere et spørgsmål
om de grundlæggende værdier, livssyn og prioriteter. Ofte er denne
forbrugertype beskæftiget i eller med det private erhvervsliv, er selvstændig eller evt. i gang med en merkantil uddannelse.
Statusjægeren er udpræget livsnyder og sætter pris på det ekstraordinære, den udsøgte kvalitet og den gode historie. Der er fokus på
konkurrence og personlig præstation og en overbevisning om, at frugten af præstationerne skal komme én selv og ens nærmeste til gode.
Selvforkælelse og forkælelse af ens nære er derfor absolut legitimt.
Miljø, energiforbrug og bæredygtighed optager ikke Statusjægeren
særlig meget. Det grønne forbrug begrænser sig til indkøb af enkelte
udvalgte økologiske basisfødevarer, mest på grund af den personlige
sundhed og ikke så meget på grund af større miljøhensyn. Eventuelle
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Man skal helst ikke kunne se,
at det er en elbil. Der skal være
mere luksus over dem, før de
bliver en succes
bestræbelser på at reducere energiforbruget sker primært af økonomiske årsager med henblik på at frigøre penge til forbrug, der opfattes
som mere værdiforøgende.
Der er en forskel mellem kvinderne og mændene i denne forbrugertype. Når det drejer sig om bilen, handler det for kvinderne om gode materialer i kabinen, raffinerede løsninger, at den er nem, meget pålidelig,
og at man ser godt ud i den. For mændene handler det om motorkraft
og ekstragrej som alufælge, læderindtræk og stål samt elektronik. Det
er vigtigt for begge parter, at brandet er kendt for sin eksklusivitet.
Det er vigtigt at understrege, at selvom der er tale om en materialistisk
livsstil, knytter Statusjægeren ægte varme følelser til mange af sine
forbrugsgoder. Nydelse, velvære samt oplevelsen af livskvalitet gennem selvforkælelse er lige så vigtige som at demonstrere sin formåen
over for andre. Sådan forholder det sig også med bilen, som er mere
end bare et statusobjekt. Der er også en inderlig glæde forbundet med
bilerne, som knytter sig til værdsættelsen af kvalitet, selvforkælelse og
eksklusivitet.

Hvis den er lidt dyrere, så er
det en måde at fortælle, at her
går det godt
PORTRÆT // Rasheed

Rasheed er ejendomsmægler, fraskilt og far til to små børn – og han
kører en Audi A4. Rasheed går meget op i biler og skifter dem gerne
ud. Han køber kun brugte biler, fordi nye biler taber deres værdi for
hurtigt.
Selvom Rasheed køber brugte biler, køber han ikke billige biler. Han
betaler normalt 200.000 kr. for en brugt bil. For han kan lide store biler.
Rasheed har sædvanligvis en bil i 1/2-1 år, så sælger han den igen,
fordi han har fundet en ny bil, han har forelsket sig i.
Førhen havde han en Alfa Romeo. – Hvis jeg bliver forelsket i bilen, så
skal jeg bare have den, siger han og tilføjer: – Jeg kan sagtens have
en sofa i 10-20 år. Men kvinder og biler ... dem skifter jeg ud. Hvis jeg
ikke kan det ene, så gør jeg det andet. Mit ægteskab holdt i 6 år. Men
hold op, hvor jeg skiftede mange biler i den periode.
Rasheed er ikke miljøbevidst i sine forbrugsvalg og kørselsvaner. Og
han har ikke dårlig samvittighed over det. Han synes, der er så meget,
der forurener, og som forurener meget mere, end han selv gør. Han
køber ikke økologiske produkter, og han vælger ikke sin bil efter, hvor
mange kilometer den kører på literen. Han synes, at den form for adfærd er et udtryk for nærighed.
Rasheed står bestemt ikke og tripper for at komme ud og købe en elbil.
Før elbilen kan være interessant for ham, skal der komme en eksklusiv, lækker, sportslig elbil med et designniveau på højde med Alfa,
Audi og BMW. Derudover skal den have moment og høj topfart, være
rummelig og give ham følelsen af frihed.

26 // Rapport 1

Vi mænd vil jo gerne køre i
en bil, der signalerer, at vi
har styr på tingene

PORTRÆT // jan

Jan er 23 år og bor sammen med sin lidt yngre kæreste i en lejelejlighed i det nybyggede Ørestadsområde. De er lige flyttet ind, og flyttet
sammen, for 40 dage siden. Jan har en handelsuddannelse, som han
aldrig har brugt, og han er i dag racerkører og foredragsholder.
Jans kæreste er skuespiller. Hun har lige søgt ind på teaterskolerne,
kom ikke ind første gang og er i dag netop startet i job som salgschef
i Kvickly. Hun er et lige så passioneret et menneske som han og skal
nok komme ind, siger han.
Som del i Jans foredrag indgår altid historien om Michael Jordan, der
som barn fik at vide, at han var for lav til basketball på højeste niveau.
Men han ville bare spille og trænede sig op. Han fandt på at grave et
dybere og dybere hul i jorden for herfra at øve sit opspring. Til sidst
kunne han komme lodret op af et hul i sin egen højde. Det gjorde ham
god, og Jan ser viljestyrke og determination i den historie.
Hvis Jan kan lide noget, betaler han gerne en god pris. Han har for eksempel et stort Samsung fladskærms-TV, som han købte alene for udseendet. Han har selvfølgelig en Playstation, nyeste model. Og hans
foretrukne mærker er Armani, Selected og Jack and Jones.
Jan giver udtryk for, at enten er en bil komfortabel, langsom og kedelig,
eller også er den hård, hurtig og sjov. Ifølge Jan kan disse kvaliteter
ikke forenes.
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// Statusjægeren – MULIGHEDSRUM
Placering på adoptionskurven

Statusjægeren er først klar til at købe en elbil, når den ikke længere
udgør en social risiko. Ifølge Statusjægeren er de nuværende elbiler
på markedet (inklusive dem, der lanceres på markedet i 2010 og 2011)
både for små, for plastikagtige, for feminine og organiske i deres udtryk.
Samtidig er Statusjægerens mentale billede af – og emotionelle forhold
til – bilen tæt knyttet til begreber som motorlyd, fart og acceleration,
hestekræfter og krom samt glæden ved motorrummets æstetik. Elbilen
kan, med undtagelse af accelerationsevnen, ikke matche brændstofbilen med hensyn til netop disse egenskaber. Derfor vil købet af en

elbil opleves som et grundlæggende tab af alt, hvad Statusjægeren
forbinder med køreglæde.
For at være et realistisk alternativ skal elbilen opleves som en værdiforøgelse – og ikke et værditab – for Statusjægeren. Det betyder,
at den skal kunne tilbyde en ny form for grejglæde, der matcher eller
overgår den grejglæde, der er forbundet med den brændstofdrevne bil.
Samtidig skal den udbydes af anerkendte og veletablerede mærker
som Mercedes, BMW, Audi m.v.
Der vil gå nogle år, før sådanne løsninger lanceres på massemarkedet. Derfor må Statusjægeren defineres som en Laggard, når det gælder adoption af elbilen.

Adoptionskurve

rationalisten
designelskeren

pragmatikeren

storby
bohemen

Statusjægeren
miljøets
vogter
teknikentusiasten
Innovators

28 // Rapport 1

Early Adopters

Early Majority

Late Majority

Laggards

Late Laggards

Jeg har aldrig dårlig samvittighed over at køre bil i forhold til miljøet, for jeg betaler jo også en stor afgift

DESIGNPRINCIPPER

Her finder du 6 overordnede retningslinjer for at designe produkter,
kommunikation og/eller serviceydelser til Statusjægeren.
1. Materialisme
Statusjægeren oplever en ægte glæde ved det materielle, og forbruget er i høj grad motiveret af ønsket om selvforkælelse eller
belønning. Det er derfor afgørende kontinuerligt at tilbyde et stilsikkert udbud af luksusforbrugsgoder. Gerne produkter, som kan relateres til klassiske forbrugsgoder og -mærker. Og altid i god kvalitet med et eksklusivt finish.
2. Resultater og fremgang
Statusjægerens forbrug skal kunne sende relativt klare signaler
om, at han eller hun tilhører en privilegeret livsstilsgruppe, der lægger vægt på resultater og fremgang. En bil skal kunne genkendes
af andre som et statusobjekt, og den må gerne signalere styrke,
fremdrift og eksklusivitet. Miljø og etik er ikke gode argumenter.
3. Godt for karrieren
Karrieren har en central placering i Statusjægerens liv og selvfor-

ståelse. Resultatet af karrieren skal kunne aflæses i de ting, man
omgiver sig med. Det kan betyde, at graduering kan være en god
idé i muligheder for tilkøb i standard-, sølv- og guldkategorier.
4. Særligt udvalgt
Det er afgørende at give brugere i dette segment en oplevelse af
den afgrænsning, der er i forhold til andre. Et tilbud til Statusjægeren kan ikke være for alle, men kan være et tilbud om at tilhøre
en bestemt klub, og det må gerne være tydeligt for enhver, at ikke
alle kan være med.
5. Tekniske hjælpemidler – ikke tekniske udfordringer
Statusjægeren er “connected” og afhængig af at være det. Men på
en etableret måde, som ikke levner plads til uregelmæssigheder.
Brugen af teknologi skal være “lækker og smidig, gennemtestet og
sikker” uden uforudsete overraskelser og udfordringer.
6. En klassisk oplevelse af kontrol
Statusjægeren glædes ved det kendte og genkendelsens signaler.
Henvis til og abonnér på symboler, der er eksklusive i andre sammenhænge frem for at tænke helt ud af boksen.
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// Statusjægeren – udviklingsmuligheder

PRODUKT-, SERVICE- OG KOMMUNIKATIONSMULIGHEDER

Hvilke konkrete produkt-, service- og kommunikationsmuligheder kan
matche Statusjægerens behov og krav? Nedenfor kan du se nogle relevante bud.

Produktmuligheder

1. Produkter med flot finish i eksklusive materialer og et kendt formsprog. Tydelige referencer til andre kendte, eksklusive produkter.
Statusmarkører med høj signalværdi
2. Produkter som appellerer til begge køn, men på forskellig måde,
som i den klassiske situation hvor manden bestemmer bilens
mærke og motorens kapacitet, mens konen bestemmer indtræk og
farve
3. Eksklusive add-ons – gerne ”klub-relaterede” eller i regi af etablerede mærker
4. Produkter i limited editions – som er dyrere og ser dyrere ud.

Servicemuligheder

1. Et fortløbende automatisk ”service-tjek” som sikrer, at enhver ydelse er teknisk opgraderet og altid toptuned
2. Garanti for nyeste generation af batterier og andet tilbehør – gerne
med en særlig holdbarhed eller styrke, som overgår andres
3. Produkt + serviceydelser eller eksklusive abonnementsordninger
for de udvalgte
4. Særlige medlemskaber, hvor man kan få adgang til eksklusive
events, luksus- og livsstilsgoder og services
5. Giv Statusjægeren mulighed for at afprøve en maskulin udgave af
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Købet af en elbil vil opleves
som et grundlæggende tab af
alt, hvad Statusjægeren forbinder med køreglæde
elbilen (i en weekend eller i forbindelse med reparation/service på
den eksisterende bil) som et led i, at han eller hun er en særligt
udvalgt kernekunde.

Kommunikationsmuligheder

1. Målrettet VIP kommunikation. Som supplement til de almindelige
kommunikationskanaler vil det være en god ide at møde Statusjægeren i hans eller hendes miljø og signalere, at der er tale om en
særlig behandling til en særligt udvalgt gruppe
2. Co-branding med eksisterende statusikoner og –brands som eksempelvis Giorgio Armani, Hugo Boss, Rolex, Vertu, Ray Ban,
Mercedes, Halbaratchi, Louis Vuitton o.l.
3. Events for særligt udvalgte grupper, hvor man kan se og opleve
produktet i en sammenhæng, der kommunikerer status, styrke, fart
og fremdrift
4. Celebrity endorsements
5. Product placement i udvalgte action- og spændingsfilm
6. Anvendelse af “limited edition” effekten.

Der er en forskel mellem kvinderne
og mændene blandt denne forbrugertype. Når det drejer sig om bilen, handler det for kvinderne om
gode materialer i kabinen, raffinerede løsninger, at den er nem, meget pålidelig, og at man ser godt ud
i den. For mændene handler det om
motorkraft og ekstragrej som alufælge, læderindtræk og stål samt
elektronik. Det er vigtigt for begge
parter, at mærket er kendt for sin
eksklusivitet

// 3.4 pragmatikeren – et portræt

TRANSPORT SOM ET FORNUFTSÆGTESKAB

For Pragmatikeren er bilen først og fremmest et fornuftsægteskab. Det
handler om, at bilen skal kunne opfylde dagligdagens forskelligartede
behov, og det handler om at kunne komme fra punkt A til punkt B på
den mest økonomiske, praktiske og komfortable måde.

HVEM ER PRAGMATIKEREN?

Pragmatikeren er et rationelt og fornuftspræget menneske, der i forbindelse med dagligdagens forbrug forholder sig til fakta og funktion frem
for følelser og drømme, og som primært går op i at få økonomien og
alle de praktiske forhold i hverdagslivet til at hænge sammen.
Pragmatikeren lægger vægt på værdier som funktion, tryghed, sikkerhed, komfort, bekvemmelighed, effektivitet og overskuelighed.
For Pragmatikeren handler det om at være noget for sine nærmeste,
nyde livets bekvemmeligheder og få enderne til at mødes i en ofte
meget travl hverdag med job, indkøb, fritidsinteresser og børn eller
børnebørn.
Pragmatikeren falder for produkter og services, der kan gøre hverdagen nemmere, hjælpe med at skabe orden eller overblik, øge trygheden og sikkerheden eller spare tid og penge. Pris og kvalitet vejes altid
op mod hinanden, og købsbeslutningen træffes på et rationelt grundlag, hvor der tages højde for husstandens samlede behov.
Behovet for at transportere sig handler primært om at løse hverdagens
logistiske udfordringer på den mest økonomiske, sikre, praktiske og be-
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Det er vurderingen, at elbilen
først når det private massemarked, når Pragmatikeren tager den til sig
kvemme måde. Derfor er forhold som købspris, kørselsøkonomi, rækkevidde, topfart, rummelighed og komfort helt afgørende for valget af bil.

VIL GERNE HANDLE MILJØRIGTIGT, MEN DET SKAL VÆRE NEMT

Pragmatikeren vil oftest gerne handle miljørigtigt, men det skal være
nemt og uproblematisk at gøre det. Hvis det bliver for besværligt, bliver
det bortprioriteret. Samtidig skal man helst kunne spare penge eller
tid på det, ellers bliver det valgt fra til fordel for hverdagens logistiske og økonomiske hensyn og behov. Også når det handler om valget
mellem det grå eller det grønne forbrug, vejer de økonomiske hensyn
højt. Pragmatikeren har i nogle tilfælde et punktvist grønt forbrug, men
mest på områder, hvor det handler om egen eller nærmeste families
sundhed eller velvære. Det med at spare verden for CO2-udslip kommer afgjort noget længere nede ad prioriteringslisten. Samtidig må det
grønne forbrugsvalg ikke være forbundet med for megen usikkerhed
omkring økonomi, komfort eller bekvemmelighed.

Jeg har et pragmatisk forhold til transport: Pålideligt
og fornuftigt, måske en smule kedeligt
PORTRÆT // Joachim

Joachim er 67 år, pensioneret, og bor i Københavnsområdet sammen
med sin kone Mona. De bor i et idyllisk gammelt byhus, han har arvet
efter sin far.
En af Joachims helt store interesser er fugle, og han kører ofte ud til et
nærliggende naturområde for at studere dem i sit teleskop. Sammen
med en ven har Joachim og Mona en båd, der har en fast plads i den
gamle lystbådehavn ca. 400 meter fra hjemmet. De sejler kapsejlads
hver tirsdag aften og bruger ellers båden til weekend- og ferieture i
Øresundsområdet.
Joachim og Mona ejer en ti år gammel Mazda Demio. Det er Mona,
der er den mest bilinteresserede af de to, og hun bruger dagligt bilen
til arbejdskørsel. Da de købte bilen, var det vigtigt for dem, at den var
praktisk i forhold til deres behov og økonomi. Joachims primære køretøj er en Batavus bycykel fra 2001. Cyklen bliver brugt til indkøb, til ture
til båden, badeanstalten og de mere lokale fugleture.
Joachim og Mona har været ude at prøve en elbil. Det var en positiv oplevelse, men de er enige om, at elbilen er for dyr, og at kvaliteten ikke er
god nok endnu. Desuden ser de også nogle praktiske problemer i forhold til elbilen. For det første vil de gerne have plads til børnebørnene,
hvilket de nuværende elbiler ikke giver mulighed for. For det andet bor
de på en gade, hvor man ikke må parkere. Derfor holder de altid ca.
200 meter væk fra huset, hvilket nærmest gør opladning umulig.
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Fire døre og en pandabjørn
i bagruden, det er os!!

PORTRÆT // Maren

Maren er 29 år og har netop fået stilling som forretningschef for et
benzinselskab. Hun er desuden i gang med anden del af sin HD-uddannelse. Hun er gift og har en datter på 16 måneder. Familien bor i et
gammelt bondehus i et landområde, cirka 25 km nordvest for København. Maren har taget kørekort i USA som 16-årig og fik dansk kørekort i 1998 som 18-årig. Hun har kørt regelmæssigt lige siden, først i
sine forældres bil og efterfølgende i sin egen.
Både Maren og hendes mand er meget aktive spejdere, og de bruger
gerne weekenderne på spejderudflugter og -arrangementer. Huset er
fyldt med billeder, som familien har taget på deres rejser og fået forstørret. Det er også spækket med souvenirs fra disse rejser.
Mange af møblerne i huset, babyudstyr, legetøj og fjernsyn har de fået
af venner og familie. De har dog bl.a købt et vægmøblement i en ordentlig møbelbutik for at sikre sig, at kvaliteten er i orden, så det vil
holde på lang sigt.
Efter eget udsagn går Maren ikke op i biler overhovedet. Hendes mand
har stået for størstedelen af beslutningerne omkring anskaffelsen af
deres to biler. Maren vil egentlig gerne køre så lidt bil som muligt, men
man kan ikke undvære en bil, når man bor på landet. De har en VW
Lupo, som er købt i 2003, og en Land Rover (LR) Defender, som de
bruger til længere ture og bilrejser.
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// pragmatikeren – MULIGHEDSRUM
Placering på adoptionskurven

Pragmatikeren anser overgangen til elbil som et stort skridt, der er forbundet med megen usikkerhed. Det drejer sig både om forhold, der er
knyttet direkte til bilen som fx den samlede økonomi, ydeevne og opladetid, og alle de servicesystemer og periferiydelser, som skal være
med til at sikre, at det at eje en bil og transportere sig kan ske så uproblematisk som overhovedet muligt. Det handler om muligheden for at
oplade hurtigt og effektivt, hvor og når man har behov for det, men det
handler også om muligheden for at modtage kvalificeret autohjælp,
reparation, attraktive forsikringer m.v.
Desuden stiller Pragmatikeren en række konkrete krav til elbilen. Den
skal kunne udkonkurrere brændstofdrevne biler på både købspris og

kørselsøkonomi, og den skal kunne tilbyde den samme rækkevidde,
rummelighed og komfort. Først når usikkerheden omkring elbilen er
fjernet, når servicesystemerne er etableret og afprøvet, når udbuddet
er tilstrækkelig bredt, og elbilen har nået et udviklingsstadie, hvor den
kan det samme som de nuværende brændstofdrevne biler, er Pragmatikeren klar til at foretage springet. Derfor kan Pragmatikeren placeres
på adoptionskurven som “Late Majority” eller “Laggard”.
Det er vurderingen, at elbilen først når det private massemarked, når
Pragmatikeren tager den til sig. Derfor kan Pragmatikerens krav til elbilen og de serviceydelser og -systemer, der er knyttet til den, fungere
som et pejlemærke for, hvilke krav der skal opfyldes, før elbilen når en
kritisk masse og med rette kan kaldes en markedssucces.
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Early Adopters

Early Majority

Late Majority

Laggards

Late Laggards

For mig er det et transportmiddel – og intet andet

DESIGNPRINCIPPER

Her finder du 6 overordnede retningslinjer for at designe produkter,
kommunikation og/eller serviceydelser til Pragmatikeren.
1. En miljøindsats skal kunne betale sig
Pragmatikeren har fokus på pris og kvalitet og vil hverken gå på
kompromis med økonomi, komfort, topfart, rummelighed eller bekvemmelighed. Derfor skal der tilbydes et produkt og en række
servicesystemer omkring produktet, der også er økonomisk og
praktisk bæredygtige. Det er ikke nok, at produktet er miljøvenligt.
2. Hverdagsdueligheden skal bevises
Denne forbrugertype er tilbageholdende over for nye produkter og
skal derfor overbevises om, at produktet holder i det lange løb.
For pragmatikeren er det altafgørende, at produktet er stabilt og
driftssikkert og fungerer i hverdagen.
3. Sikkerhed for investeringen
For at indgå investeringer har pragmatikeren brug for nærmest
absolut sikkerhed og vil kun løbe en meget lav risiko. Pragmatikeren vil gerne have fuld kontrol over sine investeringer, og hvad de

indebærer af løbende udgifter i forbindelse med brug og vedligeholdelse.
4. Design til hele husstanden
Produkter og services skal kunne dække hele husstandens behov.
Pragmatikeren vægter opfyldelsen af praktiske behov højt. Mange
i denne gruppe har børn eller børnebørn og ser det som et vigtigt
element, at bilen også er børnevenlig, fleksibel og nem at håndtere.
5. Brugervenlighed
Kvalitet er ikke krom, men pålidelighed og brugervenlighed. Pragmatikeren vil gerne undgå problemer i hverdagen og opnå en optimal udnyttelse af personlige og økonomiske ressourcer.
6. Æstetik kommer i anden række
For pragmatikeren er det altafgørende, at funktionen er i orden,
mens æstetikken ikke er et absolut krav. Den kan undværes. En
del af pragmatikerne er det af nødvendighed, derfor har de ikke
noget grundlæggende imod æstetikken. For denne del af gruppen
kunne lækre detaljer og sammenhængende æstetik udgøre tungen
på vægtskålen i en købssituation, men aldrig på bekostning af de
økonomiske og praktiske forhold.
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// Pragmatikeren – udviklingsmuligheder
PRODUKT-, SERVICE- OG KOMMUNIKATIONSMULIGHEDER

Hvilke konkrete produkt-, service- og kommunikationsmuligheder kan
matche Pragmatikerens behov og krav? Nedenfor kan du se nogle relevante bud.

Produktmuligheder

1. Vælg den rigtige balance mellem pris og kvalitet. Elbilen er attraktiv
i det øjeblik, kvaliteten er overbevisende i forhold til investeringen
2. Et bredt udbud af valgmuligheder er knap så vigtigt. En god standardløsning med fokus på de grundlæggende funktioner er mere
overbevisende. Et stort udbud af farver og ekstraudstyr spiller en
mindre rolle
3. Et produkt, der tilgodeser hele husstandens behov i forhold til den
praktiske anvendelse
4. En veludbygget infrastruktur er afgørende. Sikkerhed i form af et
net af lade- eller batteriskiftestationer
5. Gode løsninger til dagligdagens små og store brugssituationer vil
have en stor overbevisningskraft
6. Et produkt med fokus på driftsikkerhed og stabilitet
7. Opladningssituationen og batteriplejen skal nemt kunne integreres
i en hverdagsrutine. Eksempelvis skal der også tænkes på de fysiske
rammer, da ikke alle har en garage med en passende stikkontakt
8. Løsninger med fokus på børn i bilen fx autostole eller mulighed
for underholdning
9. Produktets designmæssige udtryk skal være funktionelt og rationelt.
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Servicemuligheder

1. Sikkerhed for investeringen – giv Pragmatikeren mulighed for at
afprøve nye produkter og synliggør for ham eller hende, hvor nemt
produkterne kan integreres i dagligdagens rutiner, og hvilke økonomiske fordele de kan tilbyde
2. Batteriordning, eksempelvis leje, abonnement eller lignende
3. Batterigaranti
4. Konkurrencedygtige serviceaftaler, fx autohjælp, reparation og
vedligeholdelse, forsikringer, opladningsmuligheder m.v.
5. Hjælp til beregning af – og overblik over – de totale omkostninger,
fx via internetportal
6. Tilbyd en samlet løsning, der dækker behovene både i hverdagen
og i forbindelse med ferie, eksempelvis via mulighed for billig leje
af dieselbil til bilferien.

Kommunikationsmuligheder

1. Fakta og rationelle argumenter virker bedst i forhold til Pragmatikeren. Derfor skal det fornuftige og økonomisk fordelagtige i valget fremhæves frem for at appellere til drømme eller moral
2. Gør besparelsen og fordelene synlige og sammenlignelige i forhold
til den traditionelle bil. For Pragmatikeren skal det være et fornuftigt
valg, hvor mulighederne sammenlignes sort på hvidt
3. Fokusér på elbilens tryghed, enkelhed og sikkerhed. Det grønne
argument må gerne være med, men kun som en ekstra bonus
oveni de økonomiske og komfortmæssige fordele
4. Fremhæv hverdagsdueligheden og vis den. Giv eventuelt mulighed
for at folk kan afprøve bilen i praksis. Og arbejd på at nedbryde de
fremherskende fordomme, som elbilen er omgærdet af
5. Appeller til husstandens samlede behov frem for individuelle ønsker.

Pragmatikeren har i nogle tilfælde et punktvist grønt forbrug, men mest på områder,
hvor det handler om egen eller nærmeste families sundhed eller velvære. Forhold som
købspris, kørselsøkonomi, rækkevidde, topfart, rummelighed
og komfort er helt afgørende
for valget af bil

// 3.5 rationalisten – et portræt
BILEN SOM ET RATIONELT PROJEKT

For Rationalisten er bilen ikke en bil. Den er et værktøj, et arbejdsredskab og et middel til at rationalisere transport- og energiforbruget
i hverdagen.

HVEM ER RATIONALISTEN?

Rationalisten er ofte – men ikke altid – erhvervsbilist. Bilen er en vigtig
del af hans eller hendes liv, og derfor er involveringen større hos denne
forbrugertype end hos for eksempel Pragmatikeren, der blot anskuer
bilen som et nødvendigt transportmiddel, der skal fragte mennesker
fra punkt A til punkt B.
Rationalisten lægger vægt på fakta og funktion, når det handler om
transport og energiforbrug. Og når han eller hun taler om miljø, handler
det primært om to forhold: Økonomi og signalværdi.
Det er en forbrugertype, der i forbindelse med transport lægger vægt
på værdier som rationalisme, økonomi, kontrol, overblik, effektivitet,
ergonomi, kvalitet og komfort.
Bilen indgår i et rationelt projekt, der handler om at optimere effektiviteten, forbedre komfort og anvendelighed, reducere energiforbruget,
forbedre ydeevnen og økonomien.
Blandt erhvervsbilisterne indgår bilen i rigtig mange sammenhænge,
hvor det er helt afgørende, at den fungerer optimalt. Den skal fragte
personer, varer og redskaber fra virksomheden eller organisationen og
ud til kunden eller borgeren på den mest effektive og økonomibesparende måde. Men den har også en række andre funktioner og tjener
både som værksted, lager- og køleplads, kontor, frokoststue, kommunikationscentral og reklamesøjle. Derfor er forhold som eksempelvis
trækkeevne, rummelighed, økonomi, indretning og ergonomi helt centrale for Rationalisten i forbindelse med valg af bil, ligesom signalværdien over for omverden har en betydning.
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Bilen er en værktøjskasse med
hjul. Hvis den skal til reparation, tager jeg bare alt ud, jeg
skal bruge
Hvis Rationalisten er privatbilist, er han eller hun ofte optaget af at registrere familiens transportvaner og energiforbrug og bruge dette til at
skabe overblik og forbedre effektiviteten – og dermed økonomien. Det
er altså primært effektiviteten og styringen, der er omdrejningspunktet. Økonomien fungerer som et synligt bevis på, præcis hvor meget
det er lykkedes ham at rationalisere forbruget. Den private Rationalist
finder det simpelthen personligt berigende at spare penge og optimere
økonomien. Han finder endvidere en personlig tilfredsstillelse i at sammenligne sit eget lave forbrugsniveau med andres samt at give og få
gode råd og fif. Den private Rationalist er med andre ord en engageret
bargain-hunter.
Rationalisten vil gerne være grøn, men aldrig på bekostning af de rationelle krav. For Rationalister i erhvervssegmentet kan ønsket om et
bedre arbejdsmiljø og en høj signalværdi over for kunderne være et
godt argument for grønt energiforbrug og grøn transport. Men for Rationalister i både erhvervs- og privatsegmentet handler grønt forbrug
rigtig meget om økonomi og rationalisering. Hvis det er praktisk, effektivt – og bevisligt kan forbedre økonomien – vil rationalisten gerne
forbruge grønt og bæredygtigt. Desuden vil Rationalisten gerne have
mulighed for at synliggøre sit lave forbrug over for omverden og sammenligne det med andres.

Den skal kunne trække de
kilo, den skal trække

PORTRÆT // Kristian

Kristian er 46 år og har siden 1985 arbejdet i et kommunalt gartneri i
provinsen. Hans primære arbejdsområde er at passe indendørs beplantning på skoler, plejehjem, rådhus, bibliotek etc.
Kristian kører i en lukket Renault Traffic kassevogn fra 2006, som han
selv har valgt. Den er købt som afløser for en 14 år gammel bil, der var
helt nedslidt og uøkonomisk.
Alt i varevognen er specialbygget. Bl.a. har den forhøjet tag for at kunne
have høje planter med, tonede ruder, så planterne ikke bliver brændt,
ekstra isolering for at holde på temperaturen i lastrummet, elektriske
spejle, så det er nemmere at bakke med en trailer, og trinbræt bagtil.
Der er installeret fjernvarme, så planeterne kan sikres mod frost. I lastrummet er der installeret to fleksible reoler, der nemt kan afmonteres,
så der kan skabes bedre gulvplads efter behov. Bilen fungerer også
som lager. På reoler i lastrummet står bl.a. potteskjulere, vandkander
og gødning.
Endelig er bilen også et rullende kontor, da en del af papirarbejdet
klares i kabinen, og arbejdsopgaver ofte tikker ind på mobilen, mens
han er ude at køre.
Kristian har 16.000 km’s arbejdskørsel om året. Han er ikke afvisende
over for tanken om en elbil, men der er en række rationelle faktorer, der
går forud for miljøhensynet. Som Kristian siger: – Det afgørende er, at
den skal kunne trække de kilo, den skal trække, og at der er strøm nok
til, at den også kan varme bilen op, så planterne ikke får frost.
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Godt der er plads til et helt liv
i bilen

PORTRÆT // Lise

Lise bor sammen med sin datter Liv og deres to katte i et hus uden for
en større provinsby på Sjælland. Hendes kæreste, Lasse, bor længere
ude på landet sammen med sine to sønner.
Lise er uddannet skuespiller fra en privat teaterskole. Hun er selvstændig og arbejder især med børneteater. Lises arbejdsliv er kendetegnet
ved kortere kontraktansættelser og ved, at hun som selvstændig turnerer og opfører sin solo-børneteaterforestilling i landets børnehaver,
vuggestuer o.l.
Lise har en Fiat Multipla fra 2005. Den kostede hende 65.000 kr., da
hun købte den brugt i 2008. Den kører omkring 15 km/l.
Lise har som oftest lang vej til arbejde, og hun er afhængig af at have
en bil, ikke mindst for at kunne transportere sine rekvisitter mv., når
hun rejser med sin forestilling.
Da Lise købte sin bil, brugte hun mange timer på nettet, ligesom hun
hentede råd og vejledning fra familien. Hun brugte også en del tid på at
overveje sine behov. For Lise var det vigtigt, at hun kunne få en bil på
gule plader med rigelig plads og nem adgang. Det var også vigtigt for
hende, at bilen kunne opfylde både hendes private og erhvervsmæssige behov.
Lise er virkeligt glad for, at bilen er rummelig, at der er mange hylder og
rum i den, og at sæderne kan justeres. For komfort er væsentligt, når
man kører så meget, som hun gør. Skal man på turne, er det godt, at
der er plads til et helt liv i bilen.
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// rationalisten – MULIGHEDSRUM
Placering på adoptionskurven

For Rationalisten handler grønt forbrug generelt rigtig meget om økonomi, effektivitet og rationalisering. Rationalisten vil som udgangspunkt gerne adoptere en mere grøn transportadfærd, men først for alvor når det kan bevises, at det indebærer en rationalisering og samlet
reduktion af energiforbruget, som i sidste ende viser sig på bundlinjen
i form af økonomiske besparelser.
For Rationalister i privatsegmentet vil muligheden for at synliggøre
sit lave forbrug over for omverdenen og sammenligne det med andres være en yderligere motivationsfaktor. Klare beviser for en bedre
kørselsøkonomi og -effektivitet er det afgørende. For Rationalister i

erhvervssegmentet vil elbilen først blive adopteret i det øjeblik, den
ligesom brændstofbilen kan imødekomme den lange række af krav til
rationel indretning, komfort, topfart, rummelighed, rækkevidde, trækkeevne og ergonomi, der stilles for at indgå optimalt i bestemte arbejdssammenhænge.
For Rationalister i erhvervssegmentet kan det være en yderligere motivationsfaktor at skabe et bedre arbejdsmiljø, at signalere en grøn profil
over for kunderne eller at leve op til organisationens erklærede mål om
en betragtelig reduktion af CO2-udslippet inden for en vis årrække. Det
mål kan organisationerne kun nå, hvis de sætter fokus på transporten,
da den for de fleste organisationers vedkommende står for langt stør-

Adoptionskurve
designelskeren

rationalisten
pragmatikeren

storby
bohemen
Statusjægeren

miljøets
vogter
teknikentusiasten
Innovators
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Early Adopters

Early Majority

Late Majority

Laggards

Late Laggards

stedelen af CO2-udslippet. Rationalisten kræver beviser for en bedre
samlet økonomi og afprøvede løsninger, før han vil springe ud i at investere i en elbil eller elbilspark.
Rationalister inden for erhvervssegmentet står dog samtidig ofte med
en erklæret målsætning på miljøområdet, som de skal leve op til. Det
er med til at anspore dem til at investere i en elbil eller en elbilspark til
visse formål.
Det vil tage noget tid, før den samlede økonomi i forbindelse med elbilen beviseligt er bedre end for brændstofbilen. Det vil også tage tid,
før der er udviklet elbilsvarianter, der kan dække den lange række af
meget rationelle krav, der stilles til erhvervsbiler. Derfor placeres Rationalisten i feltet mellem Early Majority og Late Majority.

DESIGNPRINCIPPER

Her finder du 6 overordnede retningslinjer for at designe produkter,
kommunikation og/eller serviceydelser til Rationalisten.
1. Det skal kunne betale sig
Hvis denne forbrugertype skal investere i elbiler, er det vigtigt, at
det kan betale sig. Først og fremmest økonomisk, men forbedrede
praktiske forhold såsom arbejdsgange, parkeringsforhold eller medarbejderordninger har også betydning. Det kan også være i form af
PR og signalværdi, men denne tendens er langt mindre tydelig.
2. Funktionalitet
Segmentet er præget af erhvervsbilister, som først og fremmest ser
bilen som et værktøj. Derfor er funktionalitet og praktik meget vigtigt. Hvis bilen ikke fungerer, vil det have betydning på bundlinjen.
Driftssikkerhed i alle situationer og på langt sigt er i fokus. For privatbilisten betyder denne driftsikkerhed, at enderne kan nå sammen i en travl hverdag, både økonomisk og praktisk.

3. Bargain-hunting
Rationalisten er optaget af at holde sig eget lave forbrug op mod
andres, både for at få bekræftet, at der er kontrol over ressourcerne, og også for at se, om forbruget kan optimeres. Økonomi vurderes omhyggeligt og drejer sig også om glæden ved en rask handel
eller bonussystemer, som kan give supplerende merværdi.
4. Excel ark som adfærdsregulator.
I jagten på, hvad der bedst kan betale sig, bruger rationalisten en
lang række systemer, som kan hjælpe med til at sammenligne oplevelser. Fx registrering af kørselsforhold, benzinforbrug, privatøkonomi og varmeforbrug. Dette kan bruges til at generere måleenheder,
hvor fx familiemedlemmers forbrug af en bestemt ydelse kan aflæses.
5. Fleksibilitet
Rationalisten kan have brug for en høj grad af fleksibilitet og tilpasning til arbejdsopgaver. For nogle vil det være fleksibilitet til at kunne indrette bilen efter individuelle, specialiserede behov på langt
sigt. For andre er det fleksibilitet i arbejdsdagen, hvor behovene
skifter fra time til time. I erhvervsbil-segmentet vil rationalisten gerne selv have indflydelse på systemet omkring transport.
6. Brugerinddragelse
Rationalisten vil i høj grad gerne selv have indflydelse på produktet og har igennem sin daglige erfaring mange kvalificerede bud
både med hensyn til produktets udformning og de omkringliggende
services og ydelser. Derfor vil det have stor værdi at inddrage slutbrugeren i udviklingsprocessen. Det vil dels betyde, at brugernes
behov kommer i centrum, dels en positiv øget ejerskabsfølelse for
brugeren.
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// rationalisten – udviklingsmuligheder
PRODUKT-, SERVICE- OG KOMMUNIKATIONSMULIGHEDER

Hvilke konkrete produkt-, service- og kommunikationsmuligheder kan
matche Rationalistens behov og krav? Nedenfor kan du se nogle relevante bud.

2.

Produktmuligheder

3.

1. Produkter, som gør det muligt at holde regnskab ved at aflæse,
måle, veje og kontrollere en bestemt ydelse – gerne i komplekse
udregninger. En slags pulsur til det daglige forbrug af ressourcer
2. Produkter, som med udgangspunkt i daglige rutiner forbedrer rationalistens arbejdsgange med en tydelig tilkendegivelse af, hvordan
og hvorfor det er gjort. Det kan være forbedret kabineindretning
eller ny teknologi. Evt. en nem og fleksibel løsning for at tilgodese
erhvervsbilistens specifikke behov for kontor, mødelokale, værktøjskasse, frokoststue, delearbejdsplads etc.
3. Produkter, som gør bilen til et pusterum eller en pause i hverdagen.
Giv plads til at skabe personlige rum, evt. ved hjælp af digitale muligheder og personlige nøgler etc.
4. Teknologi, som må være driftssikker og pålidelig – og udtrykker det.
Produkter skal udstråle, at de er rationelle valg, som Ecco sko og
Kansas tøj
5. Alt skal være robust, slidstærkt, rengøringsvenligt og ældes med
ynde. Rationalisten har ikke tid til at passe på, men ønsker på den
anden side ikke, at tingene skal se slidte ud
6. Produkters designmæssige udtryk skal være funktionelt, rationelt,
robust og pålideligt.

Servicemuligheder
1.

En differentieret pris på elektricitet vil være årets julegave til Ra-
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4.
5.

tionalisten, idet det kunne rumme helt nye muligheder for at optimere eget forbrug
Andre serviceydelser, hvor ressourcer udspecificeres, så der er
mulighed for at kontrollere og styre, er også velkomne og appellerende
Systemer, som sikrer at Rationalisten kan ”performe”. En individuel
og konkurrencedygtig servicepakke, der passer til specifikke behov, så forsikringer, autohjælpordninger, redningsordninger, garantier, vedligeholdelse osv. overbeviser om, at hvis uheldet er
ude, er bilen hurtigt køreklar igen
Leasing og andre alternative ejerskabsmodeller i en vognpark, som
gør, at man kan vælge bil til dagens behov
Tilbudsordninger, hvor medlemskaber af forskellige organisationer
sammentænkes med forbrug, fx medlemskab af Brugsen + elforbrug eller andre systemer, som er forbundet med en bonus ved en
mådeholden indsats.

Kommunikationsmuligheder

1. Brug argumenter om at spare tid og penge
2. Fremhæv praktiske fordele, fleksibilitet, styrke, robusthed og pålidelighed. Nye ergonomiske og praktiske løsninger, der gør arbejdet nemmere og rarere
3. Gør ressourceforbrug til en målbar størrelse, som man kan spejle
sig i. Gerne i kvantitative analyser i veletablerede, troværdige organisationer som FDM, Gallup eller Kommunernes Landsforening
4. Hent argumenter for kommunikation i hverdagen og forbind dem
gerne med spil eller konkurrencer, hvor man kan vinde noget
5. Brug også argumenter, som kan få dagligdagen til at glide nemmere,
en lille forkælelse eller en smart ting, som gør, at man sparer tid.

Hvis det er praktisk,
effektivt – og beviseligt kan forbedre økonomien – vil
rationalisten gerne
forbruge grønt og
bæredygtigt

// 3.6 designelskeren – et portræt

BILEN SOM ÆSTETISK PROJEKT

For Designelskeren er bilen først og fremmest et æstetisk projekt. Bilen er ikke en bil, den er et designikon og en måde at kommunikere
nogle bestemte æstetiske livsstilskoder.

HVEM ER DESIGNELSKEREN?

Designelskeren prioriterer æstetisk udtryk, stil, stilikoner og designhistorie højt, også højere end praktik og miljø, når disse forhold er i
konflikt med hinanden. Designelskeren er en kreativ, positiv og udadvendt person, der er forandringsorienteret og altid tænker i nye koder
og signaler.
Designelskeren er et holistisk menneske med fokus på nydelse, æstetik, frihed, individualisme og kreativitet. Han eller hun er livsnyder og
er samtidig meget opmærksom og sansende i forhold til sin hverdag,
omgivelser og medmennesker. Ligesom Statusjægeren betragter Designelskeren det som meget legitimt at forkæle sig selv og sine omgivelser med forbrugsgoder, der oser af kvalitet og historie.
Designelskeren er snarere stilbevidst end idealistisk i sit forbrug. Via
forbruget sender han eller hun signaler til omverden om, hvilken æstetisk stil der lægges vægt på; en stil, som hele tiden udbygges, raffineres og justeres, alt afhængig af personlig udvikling, mode- og samfundsmæssige strømninger.
Designelskeren har et meget bevist forhold til sit hjem, sin bil, sit tøj
og generelle fremtræden, og det betyder meget at sende de “rigtige”
signaler til omverden, i hvert fald udvalgte dele af den. Signalerne
handler ikke så meget om status og position, men snarere om at man
kan jonglere mellem forskellige æstetiske koder og stilarter på en raffineret måde.

48 // Rapport 1

Andre lægger ikke så meget
vægt på det grønne, selv om
de er meget bevidste om, at
de burde gøre det, og at det
bliver en del af de nye modestrømninger
Miljøbevidstheden svingende

Miljøbevidstheden er svingende i denne gruppe. Nogle Designelskere har fokus på det grønne og lægger vægt på, at det grønne signal
skal være en integreret og raffineret del af produktets ikonografi. Andre lægger ikke så megen vægt på det grønne, selv om de er meget
bevidste om, at de burde gøre det, og at det bliver en del af de nye
modestrømninger.
Designelskeren blander ofte etablerede brands med en markant designhistorie og designklassikere med udsøgte loppefund, nyt banebrydende design og egne kreationer.
Hvis Designelskeren har en bil, kan det enten være en gammel bil
med sjæl og historie eller en nyere og dyrere biler af mærker, som er
etablerede og kendt for deres design. Nogle Designelskere betragter
tydeligvis bilen som en ædel race med gener og arveanlæg, et væsen
med former og kurver, med personlighed og sjæl.

Hvis noget var flot og miljørigtigt på samme tid, ville det naturligvis være at foretrække
PORTRÆT // Dikte

Dikte er 32 år og bor sammen med sin mand, deres halvandet år gamle
datter og Diktes ni-årige bonussøn i en andelslejlighed i København.
Hun er cand. merc. og driver sit eget netværksfirma, hvor hun hjælper
designere, kunstnere, musikere m.v. med at markedsføre og promovere deres produkter.
For Dikte er det æstetik, mode, kreativitet samt børnenes velfærd og
udvikling mere end økonomiske hensyn, der driver værket. Hun understreger, at hun og hendes mand prioriterer at leve i overensstemmelse
med deres idealer, både når det gælder deres arbejdstider, og når det
gælder typen af job.
Dikte og hendes mand har en Opel Rekord 1900 fra 1971. De fik den i
bryllupsgave og er vilde med bilens look, der oser af retro og nostalgi.
De har valgt at bibeholde de originale sikkerhedsseler, sidespejle, nappasæder mv., selv om det er upraktisk i forhold til de daglige behov og
komforten – og selv om de har nye seler liggende. At være tro mod den
oprindelige historie og bilens oprindelige design og selve æstetikken er
vigtigere end komfort, sikkerhed og andre praktiske hensyn!
Dikte er stadig rigtig glad for bilen på trods af, at hun i lang tid undlod
at køre i den, fordi den er stor, tung og svær at parallelparkere. I forhold
til eksempelvis elbiler tænker Dikte mere over, at de er grimme, end at
de er miljørigtige. “Hvis noget var flot og miljørigtigt på samme tid, ville
det naturligvis være at foretrække, forudsat at vi samtidig ville have råd
til at købe det”, siger hun.
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Mine biler er ikke altid særlig
praktiske eller økonomiske,
men de er bare så fede, og
den oplevelse, det er at køre
i dem, er bare SÅ speciel
PORTRÆT // allan

Allan er 35 år og bor sammen med sin kæreste og deres to små børn
i København. De sidste tre måneder har han haft sit drømmejob som
projektleder i en lille virksomhed, der er ved at ombygge en Jaguar til
el. Sideløbende er han selv ved at ombygge et gammelt folkevognsrugbrød (bus), som han købte i 2008, til el ved brug af rester fra bl.a. gamle
elbilsprototyper. Til daglig kører han i en VW golf III stationcar, som er
familiebilen. Han bruger den til at køre de ca. syv km til og fra arbejde
samt til at udføre ærinder i arbejdstiden. Den bruges også, når der skal
købes stort ind.
Allan er uddannet datamatiker, men har senere taget kurser i coaching
og jern/metal. Han elsker at finde ting og fikse dem op frem for at kassere noget, der stadig kan bruges. Han er meget bevidst om gode kvalitetsbrands og er især glad for dansk møbeldesign. Selvom han går
meget op i genbrug og loppemarkedsfund, vil han ikke have skrammel,
men kun kvalitet og særpræg.
Allan går ikke specielt meget op i miljøvenlighed, men hader at lade
noget gå til spilde, og han mener, at det, at han genbruger ting, er miljøvenligt. Hans bærbare Mac-computere står tændt næsten hele tiden,
men han understreger, at det er mere miljørigtigt at have bærbare end
stationære computere. Familien spiser økologisk mad i det omfang, det
kan lade sig gøre.
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// designelskeren – MULIGHEDSRUM
Placering på adoptionskurven

Designelskeren vil gerne elbilen. Hans eller hendes primære interesse
er at demonstrere sine kompetencer, når det handler om at oversætte
kulturelle strømninger til nye og anderledes stilkoder. Designelskeren
er bevidst om, at begreber som bæredygtighed, økologi og etik er en
del af de nye kulturelle strømninger. Derfor vil han eller hun også gerne
indoptage disse begreber i sit æstetiske udtryk.
Bemærk dog, at Designelskerens primære interesse ikke er bæredygtigheden i sig selv, men netop det at oversætte forskellige kulturelle
strømninger til æstetiske koder. Derfor er det en betingelse for ham eller hende, at elbilens bæredygtighed integreres på nye og anderledes
måder i bilens ikonografi.

designelskeren

Ifølge Designelskeren er de nuværende elbiler nærmest en negation
af design, emotion og æstetik. De udspringer af en ingeniørtradition,
er funktionalistiske og plastikagtige. Designelskeren understreger, at
hvis elbilen skal være et realistisk alternativ for ham eller hende, skal
den tilføres en række nye designmæssige dimensioner, dimensioner,
der sætter nye æstetiske standarder og samtidig afspejler en balance
mellem design, emotion og bæredygtighed. Det betyder ikke noget, at
den er lille, bare den er smart! Denne gruppe kan betegnes som Early
Majority, fordi de bevidsthedsmæssigt er klar til at adoptere elbilen.
Men det kræver, at nogle producenter ser et forretningspotentiale i at
rykke elbilen op i en ny designmæssig liga med en ikonografi, der ikke
bare er ny for elbilen, men for biler generelt.

Adoptionskurve

rationarationalisten

listen

pragmatikeren

storby
bohemen
Statusjægeren

miljøets
vogter
teknikentusiasten
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Early Adopters

Early Majority

Late Majority

Laggards

Late Laggards

Det betyder meget at sende
de ’rigtige’ signaler til omverden, i hvert fald udvalgte dele
af den

DESIGNPRINCIPPER

Her finder du 6 overordnede retningslinjer for at designe produkter,
kommunikation og/eller serviceydelser til Designelskeren.
1. Design i fokus
For designelskeren er det vigtigste ved et produkt eller en service
selve designet. Hvis et produkt eller en service ikke appellerer til
dem rent æstetisk eller ikke har en enkel, brugervenlig flade, kommer det ikke i betragtning.
2. Markant stil
Løsningen skal have en markant stil, som er anderledes og kan
differentiere produktet fra konkurrerende produkter, herunder også
traditionelle biler. Den skal have sin egen historie og personlighed.
3. Detaljer
Detaljernes kvalitet er vigtige for oplevelsen af produktet. Designelskeren er opmærksom på detaljer og vil sætte pris på, at produktet
er gennemarbejdet og gennemtænkt, både i forhold til æstetik og
også i forhold til brugervenlighed.

4. Reducér og maksimér
Tænk på at maksimere oplevelsen, bl.a. ved at reducere det over
flødige og kæle for detaljen.
Reduktion: Skab enkle, logiske og fornuftige løsninger. Ingen unødvendige dikkedarer.
Maksimering: Læg maksimal energi i detaljer, materialevalg, smarte
løsninger, gode ideer og ikke mindst styling og formsprog.
5. Fortæl en historie
For designelskeren er det vigtigt, at produktet refererer til designhistorien eller skaber sin egen historie. På den måde får designelskeren mulighed for at relatere til produktet og de budskaber, det
udtrykker. Produktet får derved værdi og betydning og bliver placeret i forhold til en kontekst.
6. Fortrolighed med IT
Denne gruppe er fortrolige brugere af diverse nye teknologier og
medier. De er vant til enkle og logiske brugerflader, der spiller sammen med hinanden og gør livet sjovere og lettere. I et vist omfang
vil de forvente, at et produkt eller en service fungerer sammen med
deres andre teknologiske produkter og services.
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// designelskeren – udviklingsmuligheder

PRODUKT-, SERVICE- OG KOMMUNIKATIONSMULIGHEDER

Hvilke konkrete produkt-, service- og kommunikationsmuligheder kan
matche Designelskerens behov og krav? Nedenfor kan du se nogle
relevante bud.

Produktmuligheder

1. Produktets designmæssige udtryk skal tale til det emotionelle og
æstetiske
2. Tilbyd mange valgmuligheder, når det gælder tilbehør og accessories
3. Giv mulighed for individuel tilpasning
4. Genkendelighed, enkelhed og stor signalværdi

5. Fokus på detaljeløsninger på højt niveau og originale ideer, som
man kan glæde sig over i hverdagen
6. Æstetikken må gerne smitte af på objekterne omkring kerneproduktet, i elbilens tilfælde for eksempel nøglerne, el-lade-kortet, elkablet og dens transportkasse, batteriet osv.
7. Fokus på kvaliteten i detaljerne
8. Fokus på personlighed og markante karaktertræk.

Servicemuligheder

1. Tilbyd enkle, simple og logiske brugerflader, der gør livet nemmere,
mere overskueligt og frigiver tid til alt det sjove
2. Tilbyd intelligente, sjove og interaktive løsninger, der giver mulighed for individuel tilpasning
3. Tilbyd løsninger, der “taler sammen” med husholdningens og/eller
personens øvrige services og intelligente løsninger
4. Indgå strategiske alliancer med kendte designikoner og designfirmaer, fx med henblik på at skabe en “limited edition”.

Kommunikationsmuligheder

1. Fokus på muligheden for at være trendsættende i forhold til nye
designikoner
2. Fremhæv de små lækre detaljer og den udsøgte æstetiske oplevelse
3. Opbyg en historie i forhold til aktuelle og kommende trends eller
abonner på en gammelkendt designhistorie i nye klæder
4. Fremhæv at produktet eller serviceydelsen er kompatibel med
eksisterende teknologiske gadgets og dermed gør livet sjovere og
mere enkelt.
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Hvis Designelskeren har en bil,
kan det enten være en gammel
bil med sjæl og historie eller et
nyere og dyrere bilmærke, som
er etableret og kendt for sit design. Nogle Designelskere betragter tydeligvis bilen som en
ædel race med gener og arveanlæg, et væsen med former
og kurver, med personlighed
og sjæl

// 3.7 storby bohemem – et portræt
Et produkts æstetik og historiefortællingen omkring det er
vigtige parametre for Storby
Bohemen. Og hvis det miljørigtige alternativ passer rigtig
godt ind i Storby Bohemens
generelle fortælling om sig
selv, bliver det adopteret og
brugt aktivt i selviscenesættelsen
BILEN SOM TRENDY OPRØRSPROJEKT

For Storby Bohemen er bilen et trendy oprørsprojekt. Bilen er ikke en
bil, men et symbol på at være trendsættende og gå foran i skabelsen
af en ny verdensdagsorden.

HVEM ER STORBY BOHEMEN?

Storby Bohemen er eliten i den urbane jungle. Han eller hun går ind
for miljø og elbiler, fordi det er smart. Det er et fællesskabsorienteret
projektmenneske, der ofte er dybt engageret i sit arbejde, men også
prioriterer sociale fællesskaber.
For Storby Bohemen betyder værdier som frihed, idealisme, fællesskab,
fleksibilitet, foranderlighed og spontanitet meget. Det er vigtigt for ham
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eller hende at signalere disse værdier – blandt andet via sit forbrug.
Storby Bohemen er ofte meget bevidst i sine valg og ikke mindst fravalg,
både når det gælder politiske standpunkter, interesser og forbrug.
Storby Bohemen kan både ligge i den høje og lave ende af indkomstskalaen. Det afgørende for denne type forbruger er at signalere en høj
kulturel og social kapital. En for åbenlys demonstration af økonomisk
kapital via luksusprodukter m.v. betragtes nærmest som vulgært.
Iscenesættelse og image er vigtige faktorer for Storby Bohemen, der
prioriterer at være en aktiv deltager i det kulturelle og sociale liv i storbyen. Han eller hun blander mange forskellige – ofte modsatrettede
– brands og stilarter med henblik på at skabe sin egen unikke stil.
Storby Bohemen har generelt stor fokus på miljø, bæredygtighed og
etik, ikke mindst fordi det er blevet en vigtig nøgle til anerkendelse
blandt den urbane elite.
Holdningerne er dog ikke altid fulgt op af konsekvent adfærd. Man kan
sige, at Storby Bohemen er en punktvis grøn forbruger med mest fokus
på det grønne, når det drejer sig om “det synlige” og “det nære” såsom
A-mærkede hvidevarer, økologisk mad, plejeprodukter uden parabener m.v. Et produkts æstetik og historiefortællingen omkring det er vigtige parametre for Storby Bohemen. Og hvis det miljørigtige alternativ
passer rigtig godt ind i Storby Bohemens generelle fortælling om sig
selv, bliver det adopteret og brugt aktivt i selviscenesættelsen.
Storby Bohemen er generelt meget positiv over for elbilen og er åben
over for at tage teknologien til sig, også i praksis.
Storbyens trafikforurening og -støj anses nemlig som et stort problem,
og elbilen ses som en mulighed for at komme sådanne gener til livs.
Samtidig er elbilens nuværende begrænsede rækkevidde og topfart
ikke et problem for Storby Bohemen, der primært vil anvende bilen
i og omkring storbyen. Storby Bohemen er generelt villig til at finde
alternative transportmidler til lange ture, fx familiebesøg i Jylland og
udlandsrejser.

Jeg vil gerne være trendsætter i forhold til at skabe en ny
verdensorden

PORTRÆT // Carl

Carl er 32 år, single og bor på det ydre Amager i en toværelses lejlighed med sin ét år gamle boxerhund.
Han er projektmanager på CO2 E Race, et projekt der skal skabe opmærksomhed om elbiler op til klimatopmødet i København. Tidligere
har Carl stået for den forretningsmæssige del af københavnerbladet
Citadel, ligesom han har haft sit eget modetøjsagentur. Carl har lavet
ferniseringer og udstillinger og beskriver det miljø, han er en del af,
som et First Mover miljø.
Carl købte en Ellert for 18 måneder siden, og han sammenligner Ellerten lidt med det at cykle. Han føler, Ellerten på grund af sin lille størrelse er mere smidig og fleksibel i trafikken, og at han kommer meget
hurtigere frem.
Han mener endvidere, at Ellerten er mere tydeligt miljørigtig end de
andre elbiler på markedet. Han siger selv, at den har en ”underdog,
retro-stemning over sig”, og at den giver ham masser af opmærksomhed, når han parkerer den foran Københavns Caféer.
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Vi bruger den også meget
som sådan fælleskøretøj. Vi
kan godt lide at tage på ture
sammen i den

PORTRÆT // julie

Julie er 27 år og bor sammen med sin kæreste i en lejelejlighed på
Amager. Julie er pædagog og hendes kæreste er ansat i en ph.d.-stilling på et jysk universitet. Han tager flyet til Jylland tidligt mandag morgen og kommer hjem onsdag eller torsdag aften. Julie bruger en del af
sin fritid på Østre Gasværk Teaterklub, hvor hun er medlem.
Julie har haft kørekort, siden hun var 18 år, men ejer ikke en bil. Indtil
videre foretrækker hun cyklen, som er nemmere at komme rundt med i
storbyen. Hun mener, at et bilkøb først bliver aktuelt, når hun og kæresten stifter familie, eller én af dem får et job, der kræver bil.
Når det handler om biler, er det primært formen og farven, der er vigtige for Julie. Foran hendes opgang derhjemme på Amager holder en
SmartCar. Den er lille og praktisk til bykørsel, mener hun. Hun er dog
usikker på, om den er miljørigtig. “Det kunne være fedt, hvis det var en
elbil”, siger hun.
I Julies vindueskarm derhjemme står en særlig model af en rød Ferrari.
Det er en gave fra Julies far, der siger, at hvis en potentiel kæreste ikke
hurtigt opdager den og viser interesse for den, så er han ikke værd at
samle på!
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// Storby Bohemen – MULIGHEDSRUM

Placering på adoptionskurven

Storby Bohemen er meget villig til at adoptere en grøn transportadfærd. Ikke mindst fordi bilen er synlig i storbyens gadebillede og dermed kan bruges som et medium til at fortælle historien om en grøn
og bæredygtig livsstil. Men også fordi elbilen kan være med til at løse
storbyens støj- og luftforurening.
Elbilens nuværende begrænsede rækkevidde og topfart er ikke et problem for Storby Bohemen, der primært vil bruge bilen i og omkring
storbyen og generelt er villig til at finde alternative transportmidler i

designelskeren

forbindelse med lange ture. Storby Bohemen må betegnes som en
interessant First Mover gruppe. Han/hun er med til at sætte fremtidens
dagsorden på miljøområdet og kan trække elbilens image i en retning,
der gør den interessant for en meget større gruppe.
Storby Bohemerne kan være med til at bevise, at det faktisk kan lade
sig gøre at være smart og miljørigtig på samme tid. Og de kan tilføre
elbilen en helt ny emotionel værdi, fordi de er bærere af de sidste nye
æstetiske og samfundsmæssige koder.
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Early Adopters

Early Majority

Late Majority

Laggards

Late Laggards

Vi har valgt at leve ideologisk.
Det betyder så, at vi ikke tjener så meget
DESIGNPRINCIPPER

Her finder du 6 overordnede retningslinjer for at designe produkter,
kommunikation og/eller serviceydelser til Storby Bohemen.
1. Individuel og moderne
For denne forbruger er det excentriske, som er opstået i subkulturer, centralt. Selv om Storby Bohemen vil være hurtig til at adoptere elbilen, behøver det ikke at betyde evig troskab. Storby Bohemen er flygtig og arbejder aktivt med sin identitet, så hvis elbilen
bliver for mainstream, er den ikke længere aktuel for dette segment. Der må derfor kontinuerligt arbejdes på ydelser, som opretholder nyhedsværdien.
2. Tolerance og anti-elite
Storby Bohemen er sensitiv over for nye strømninger, som registreres og omformes til et udtryk, der kan vise præcist ”hvem jeg er”.
Dette segment er “First Movers” på en lang række fronter, som er
præget af stor tolerance over for nyt og med en tydelig afvisning
af alt elitært.
3. Kulturel liberalisme
Segmentet bruger og skaber kultur. Der er en stor fortrolighed
med nye medier, som bruges i mange sammenhænge, både privat
og professionelt. Kommunikationsformer og -fora afprøves og for-

kastes i takt med, at de enten bliver mainstream, eller viser sig at
være for upraktiske. Rap-musik , Facebook og You Tube er startet
– og forkastet – til fordel for lige nu perlepladegraffiti, dvs. politiske
budskaber på børnehave-manér, med plastikplader, som sættes i
mønstre og smeltes ved, at man stryger dem.
4. Fleksibel arbejds- og familiestruktur
For storbybohemen er der ikke status i at eje sin bil. Han eller hun
kan have et meget sammensat arbejdsliv med fleksibel arbejdstid
og en familiestruktur, som kan skifte fra uge til uge – eller er utraditionel på andre fronter. Det kan derfor være nyttigt at have adgang
til et system, hvor man kan vælge en bil, der passer til dagens behov.
5. Tribal foreningskultur
Signalværdi og nonverbal kommunikation afspejler tilhørsforhold,
som kan være svære at differentiere for andre, fordi det er uorganiseret og ustruktureret. Disse tilknytningsformer kan udnyttes i formidling og produktudvikling.
6. Konkurrencen fra offentlig transport og cykel
I byrummet er de nærmeste konkurrenter ikke kun traditionelle privatbiler. En gnidningsfri infrastruktur med en høj signalværdi kan
give det sidste skub til et segment, som allerede er klar!
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// Storby Bohemen – udviklingsmuligheder

PRODUKT-, SERVICE- OG KOMMUNIKATIONSMULIGHEDER

Hvilke konkrete produkt-, service- og kommunikationsmuligheder kan
matche Storby Bohemens behov og krav? Nedenfor kan du se nogle
relevante bud.

Produktmuligheder

1. Gadgets som kan hjælpe med at signalere tilhørsforholdet til elbilen, også når man ikke sidder i bilen
2. Opladningssystemer der udnytter og forholder sig til byens kulturelle rum som biblioteker, caféer, legepladser, idrætsanlæg etc.
3. Produkter som signalerer, at byliv, internationalisme og mobilitet
er status (som SmartCars).

Servicemuligheder

1. Fordele i byrummet som fast-lanes for elbiler, flere parkeringsmuligheder og reducerede parkeringspriser
2. Individuelt tilpassede systemer med stor valgfrihed, kulturel tilknytning og ikke mindst synlighed
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3. Sammentænke GPS-funktioner med andre geografiske muligheder i en intelligent elektronisk navigation, hvor arrangementer i kulturinstitutioner, udsalg, parkeringsmuligheder og personlige interesseområder koordineres
4. Leje/leasing systemer, hvor hverdagens behov kan tilgodeses.

Kommunikationsmuligheder

1. Glem ikke segmentets nuværende Non-Users, som kan nås med
intelligente “First-Mover-tiltag”
2. En kulturel, intelligent og mediemæssig reference er bedre end
miljø, både i valg af medie og budskaber
3. Co-branding – hele tiden med nye, trendy partnere.

Elbilens nuværende begrænsede rækkevidde og topfart er ikke
et problem for Storby Bohemen.
Storby Bohemen kan være med til
at bevise, at det faktisk kan lade
sig gøre at være smart og miljørigtig på samme tid. Og de kan
tilføre elbilen en helt ny emotionel værdi, fordi de er bærere af
de sidste nye æstetiske og samfundsmæssige koder

// 3.8 miljøets vogter – et portræt

BILEN SOM MORALSK PROJEKT

For Miljøets Vogter er bilen først og fremmest et moralsk projekt. Bilen
er ikke en bil, den er symbolet på at gøre “det rigtige” eller “det forkerte”
i forhold til nogle overordnede miljøhensyn.

HVEM ER MILJØETS VOGTER?

Miljøets Vogter har stærke grønne værdier og holdninger. Værdier som
nærhed, oprindelse, bæredygtighed, ansvarlighed, omsorg og autenticitet er helt centrale.
Miljøets Vogter føler ansvar og nærer omsorg for jorden og de dyr,
planter og medmennesker, der er på den. Denne forbruger er på en
mission for at sikre en fremtid, ikke bare for sig selv, men for alle sine
efterkommere.
Hvis de rette informationer og ikke mindst udbuddet er til stede, vil
Miljøets Vogter som regel vælge det grønne forbrug og dermed det
moralsk “rigtige”, også selv om det evt. betyder mindre komfort.
Miljøets Vogter handler dog ikke altid i overensstemmelse med sine
grønne værdier. På transportområdet kan økonomiske og praktiske
hensyn og/eller manglende udbud komme til at overskygge de miljømæssige hensyn. Men det volder denne forbruger mange kvaler, når
miljøhensynet må vige for andre hensyn.
Analysen viser endvidere, at Miljøets Vogter ofte bevidst vælger komfort fra for at optimere følelsen af at gøre det “rigtige”. I forbindelse med
bilen og andre transportmidler kan dette indebære, at “småt er godt”.
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Man kommer automatisk til
at se ned på de andre bilers
udstødningsrør. Det er som
om, blikket bare falder derned automatisk
God samvittighed og følelsen af social ansvarlighed er styrende for
forbruget. Og følelsen af ansvarlighed stiger i takt med, at man ofrer
noget komfort til fordel for miljøet.
Miljøets Vogter kan både bo i storbyen, i provinsen og på landet. Der
er både kvinder og mænd repræsenteret blandt denne forbrugertype,
men der er en indikation af, at der oftere er kvinder end mænd i gruppen, og at det er en forbrugertype, der oftest er 35+.
Miljøets Vogter har en stærk personlighed og et forbrug drevet af idealisme og ansvarlighed. Han eller hun har et stærkt socialt gen og et
stærkt omsorgsgen. Derfor engagerer han eller hun sig ofte i arbejdseller fritidsaktiviteter, der er med til at opbygge sociale fællesskaber
eller handler om at vise omsorg for andre. Hun eller han er for eksempel ofte aktiv i lokalsamfundet via teatergrupper, som besøgsven,
nødhjælpsfrivillig, lektiehjælper o.l.

Jeg vil gerne signalere, at jeg
gør det rigtige. Hvis vi alle
handlede ansvarligt, ville vi
jo slet ikke have alle de her
problemer

PORTRÆT // Eva

Eva er 53 år og elbilbruger. Sammen med sin mand, Palle, har hun et
fritidslandbrug med et lille dyrehold. De ejer to elbiler, en Renault Clio
og en Citroen Saxo, samt en dieselbil, en VW Multivan.
De har solfanger på taget og egen vindmølle i baghaven. Huset og haven er præget af ægteparrets kreativitet og snilde med pileflet, vævede
billeder, stofbilleder, hjemmelavede hatte, veteranbiler, der skal renoveres, og et shelter, som Palle er ved at bygge. Der er megen fokus på
at skabe rum for kreativitet, udfoldelse og nærvær i livet, i huset og i
de nære omgivelser.
Eva går ikke meget op i mærker, men går efter ting, der kan holde i
længden. Hun tager afstand fra køb og smid væk-kulturen. Lang holdbarhed, lang nytteværdi, naturlighed, nærhed og autenticitet er vigtige
produktkvaliteter.
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Det er så oplagt at bruge elbil. Det bør nærmest være
en lov

PORTRÆT // jørgen

Jørgen er økologisk slagter og bor nord for København med sin familie.
Selvom han primært karakteriseres som Miljøets Vogter, rummer han
også elementer af Storby Bohemen. Elbilen er en vigtig del af Jørgens
forretning og PR. Han er bevidst om den oplevelse, han giver sine
kunder, når de træder ind i butikken, der stilmæssigt og stemningsmæssigt minder om en delikatesseforretning fra 1950erne. I kontoret
er indrettet en hyggekrog med gammeldags værtshusstemning.
Hans netværk rummer de bedste restauranter i København, som eksempelvis Kong Hans og Noma.
Jørgen har været med som sparringspartner for det økologiske koncept Friland, og han har påvirket mange af sine leverandører, blandt
andre Danish Crown, til at begynde at sælge økologiske varer. Mange
af Jørgens kunder sælger også økologiske varer eller oplevelser. Jørgen går helhjertet ind for økologi, men det er alligevel altid kvaliteten,
der kommer i første række.
I firmaet har Jørgen – foruden elbilen – to diesel varevogne (Toyota
Hiace) og en varevogn med køleanlæg, der bruges på markeder og
dyrskue.
Hjemme har Jørgen en Ford Sierra, som han kun bruger til lange udflugter og ture. Hans kone kører en Opel Corsa, som de købte, fordi
den kan rumme alle fire børn.
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// MILJØETS VOGTER – MULIGHEDSRUM

Placering på adoptionskurven

Miljøets Vogter er emotionelt engageret i miljøproblematikken og motiveret for at følge op med handling, hvis forskellige forhold som udbud,
økonomi, infrastruktur m.v. ikke står i vejen.
Et skift til elbil på nuværende tidspunkt – og formodentlig i løbet af de
næste to-fire år – kræver stor vilje og en stærk følelsesmæssig involve-
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ring. Det kræver også, at man er klar til at adoptere en helt ny platform,
der endnu ikke er fuldt supporteret, og hvor løsningerne endnu ikke er
velafprøvede. Miljøets Vogter er klar til begge dele, hvis man kan overbevise hende eller ham om, at elbilen er det eneste rigtige, ansvarlige
og omsorgsfulde valg, både på det personlige og familiemæssige plan,
i lokalsamfundet, samt på et overordnet samfundsmæssigt plan.
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Vores børn og børnebørn skal
jo også gerne kunne leve og
trives i fremtiden
DESIGNPRINCIPPER

Her finder du 6 overordnede retningslinjer for at designe produkter,
kommunikation og/eller serviceydelser til Miljøets Vogter.
1. Personlig og social ansvarlighed
For denne forbruger er et miljørigtigt forbrug ikke et modefænomen, og det handler ikke blot om personlig sundhed og velvære.
Det handler om at udvise personlig og social ansvarlighed og omsorg. Det handler om at gøre det etisk rigtige.
2. Autenticitet og oprindelse
For Miljøets Vogter er objektets oprindelse af stor vigtighed. Der
må gerne være tilknyttet en troværdig historie om bæredygtige
produktionsmetoder, der samtidig støtter udviklingen af små
producenter og/eller samfund.

5. Lidt er godt
Miljøets Vogter har en puritansk grundholdning til livet. Luksus,
overforbrug og overdrev anses som egoistisk og vulgært. Tilbyd
dem enkelhed og kvalitet og barbér al overflødig luksus fra.
6. Oplevet velvære over komfort/bekvemmelighed
Miljøets Vogter ofrer gerne både en vis portion komfort og luksus
til gengæld for at ’gøre noget godt’. Forbrug af energi må gerne
være lidt mere besværlig. Faktisk kan det nogle gange være en
vej til at maksimere oplevelsen af at gøre noget godt. Det skaber
nemlig følelsen af, at man giver noget til fællesskabet, og det skaber indre glæde. Miljøets Vogter vil ikke smække fødderne op –
hun eller han vil handle og mærke det!

3. Nærvær og kreativ udfoldelse
For denne forbrugertype er mulighederne for nærvær, samvær og
kreativ udfoldelse helt centrale for de objekter, de omgiver sig med.
4. Langtidsholdbarhed, genbrug og biologisk nedbrydelighed
Tilbyd dem kvalitet, der kan gå i arv og genanvendes uden belastning af miljøet. Tingene skal kunne nedbrydes i naturlige biologiske processer og anvendes, uden at man udsætter sig selv eller
andre for kemiske stoffer og forurening.
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// MILJØETS VOGTER – udviklingsmuligheder
PRODUKT-, SERVICE- OG KOMMUNIKATIONSMULIGHEDER

Hvilke konkrete produkt-, service- og kommunikationsmuligheder kan
matche Miljøets Vogters behov og krav? Nedenfor kan du se nogle
relevante bud.

Produktmuligheder

1. Bæredygtige produkter eller Cradle to Cradle produkter (især produkter, der kan gå tilbage til biosfæren)
2. Tillægsprodukter, der giver mulighed for at personliggøre et produkt
3. Produkter, der er produceret under hensyntagen til miljø, etik og
sundhed
4. Produkter, der er produceret i nærsamfundet eller rummer en
historie om et andet nærsamfund, som det er produceret i
5. Produkter, der gør dem i stand til at blive mere selvforsynende i
forhold til bæredygtig energi (fx små minimøller)
6. Produkter, der bidrager til følelsen af, at man selv gør ’noget godt’
for miljøet
7. Miljøets Vogtere er ikke afvisende over for ny teknologi, men de
er typisk heller ikke teknologistærke. Teknologiske løsninger bør
have en høj brugervenlighed
8. Tænk ikke bare i husstande, men fx også i små lokale kollektive
systemer, hvor man deler og bytter indbyrdes. Disse kollektiver
kan være koncentreret omkring nærsamfundet (eksempelvis salg
af et system af tre elbiler, en miljøvenlig benzinbil og en mindre
vindmølle til fem-seks familier, incl. et system i bilerne, der gør det
nemt at holde styr på, hvem der kører hvor meget). Men de kan
også være digitale/virtuelle, ligesom de kan være koncentreret omkring elnettet.

Servicemuligheder

1. Miljøets Vogter er lydhør over for miljøargumenter og villig til at
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2.

3.
4.

5.

agere i henhold til dem. Men hun mangler information, der kan
hjælpe hende med at træffe de rigtige valg og services, der tilbyder
hende et samlet overblik over og indblik i sit eget energiforbrug
samt energiforbruget i forbindelse med erhvervelse af nye produkter
Skab oplevelser, der giver Miljøets Vogter følelsen af, at hun eller
han bytter noget komfort og luksus ud til gengæld for at gøre ’det
rigtige’ på miljøområdet og dermed udviser omsorg for samfund
og medmennesker
Hjælp dem med at gøre miljøindsatsen synlig og målbar – det vil
øge motivationen og animere Miljøets Vogter til at spare yderligere
Skab en platform for erfaringsudveksling. At kunne udveksle erfaringer med ligesindede vil være både spændende og vigtigt i forhold til at kunne håndtere dagligdagens små udfordringer, når batterierne eller solfangeranlægget driller, eller man vil bytte nogle
brugte reservedele
Tilbyd en plan for at blive delvis selvforsynende og/eller leve mere
bæredygtig, fx via konsulentydelser eller via en digital platform.

Kommunikationsmuligheder

1. Vær ikke bare almindelig grøn, men supergrøn+. Læg vægt på,
at der har været fokus på bæredygtighed og etik hele vejen igennem produktionsprocessen
2. Vær ikke bare et stort logo/brand – men skab en mere personlig
relation. Vis at virksomheden har en oprigtig holdning, en mission.
Vis menneskene og værdierne bag mærket
3. En personlig tone (individer over virksomhed). Vis, at virksomheden består af passionerede mennesker, som har samlet kræfterne
i en virksomhed for at gøre en forskel, ikke bare for at skabe profit
4. Sæt fokus på ord som ansvarlighed, fællesskab, omsorg og sundhed. Det er Miljøets Vogters motivation for at handle grønt

Miljøets Vogter er klar, hvis
man kan overbevise hende eller ham om, at elbilen
er det eneste rigtige, ansvarlige og omsorgsfulde
valg, både for én selv, den
nærmeste familie og lokalsamfundet, men også for
naturen og verdens efterkommere

// 3.9 teknikentusiasten – et portræt

BILEN SOM HOBBYPROJEKT

For Teknikentusiasten er bilen først og fremmest et hobbyprojekt eller
en legeplads. Biler og transport handler om at rode med teknikken, at
skabe noget, at opbygge og demonstrere kompetencer samt optimere
ydeevnen.

HVEM ER TEKNIKENTUSIASTEN?

Teknikentusiasten refererer primært til fakta & funktion, når han taler
om transport og energiforbrug. Til gengæld er netop disse fakta og
funktioner hans store passion og en af de mest meningsgivende ting
i hans hverdagsliv.
Teknikentusiasten vil gerne signalere teknisk kompetence, teknisk indsigt, teknisk færdighed og snilde. Og han tilbringer et stor del af sin
fritid med at ombygge, tilføje nye funktioner og optimere sine transportmidler og sit energiforbrug.
For Teknikentusiasten er værdier som fordybelse, detaljer, konstruktion, teknik, kontrol og systemer vigtige elementer. Men også værdier
som frihed og selvbestemmelse betyder meget.
Teknikentusiasten har ofte én eller flere elbiler, som han roder med i
sin fritid. Han betegner ofte bilkøbet som en gave til sig selv: Et stykke
konstruktionslegetøj, som han kan engagere og fordybe sig i. Der er
noget rekreativt og opbyggeligt forbundet med at gå og pusle med bilen, bygge om og bygge til. Det funger som et slags frikvarter.
I forbindelse med sin løbende ombygning og forbedring af bilen og
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Når tingene bliver for topstyrede, multinationale, monopolagtige eller strømlinede,
står han af
energiforbruget lægger Teknikentusiasten vægt på at udveksle erfaringer og socialisere med ligesindede. Derfor er han tit medlem af en
elbilklub og/eller en vindmølleklub.
Teknikentusiasten har ofte et grønt forbrug, især når det gælder energi
og transport. Han har for eksempel ofte investeret i andre miljøteknologier til hjemmet såsom vindmøller eller jordvarme, eller han overvejer
at anskaffe dem. Nogle, men langt fra alle, Teknikentusiaster har også
et grønt forbrug, når det handler om kort- og langvarige forbrugsgoder
til hjemmet.
Motivet for det grønne forbrug er ønsket om at fordybe sig i teknologien, tilpasse og tune den og derved forbedre ydeevnen, reducere forbruget og optimere økonomien omkring det. I modsætning til Rationalisten er det altså ikke så meget selve rationaliseringen, det handler om.
Og i modsætning til Miljøets Vogter er det ikke så meget selve miljøet,
det handler om. Det handler snarere om et behov for at praktisere og
demonstrere sine tekniske evner.

Vi entusiaster får lov at betale for at udvikle elbilerne
lige nu
Portræt // Mads

Mads er 25 år og gift med Iben. Sammen har de en datter på fire måneder. Mads er uddannet elinstallatør, men for cirka fire måneder siden
begyndte han at tage supplerende kurser for at blive optaget på ingeniøruddannelsen. Ved siden af er han selvstændig elinstallatør.
I fritiden dykker han og sejler på konkurrenceniveau. Desuden samler
han på gamle el-målingsmaskiner.
Mads er meget entusiastisk omkring elbiler, men ville egentligt i sin tid
gerne have købt en plastbil. Da han ikke kunne få en god plastbil, faldt
valget på en elbil. Han har nu en Citroën Berlingo Eléctrico fra 1998,
som han købte i 2006. Mads er medlem af Dansk Elbilskomité og skal
deltage i et bachelorprojekt på DTU omkring ladestanderdesign.
Elbilen var egentlig tænkt som ’legetøjsbil’ til Mads, da parret i forvejen
havde en brændstofsbil, men da den blev stjålet og totalskadet, blev
elbilen deres primære bil. I deres nuværende situation, hvor én er studerende og én er på barsel, har de ikke råd til en brændstofsbil. Mads
er ved at bygge elbilen om til en firesæders bil. Mads går meget op i alt
omkring el og er fx stor tilhænger af Sydenergis projekt med det intelligente elnet, hvor man vil have mulighed for at bruge strømmen på en
mere forsvarlig måde end hidtil.
Iben mener, at Mads er ’miljøfetishist’. Han går meget ind for genbrug
af alting. Mads har allerede gjort sig tanker omkring især de giftige batterier i bilen, når den en dag skal afskaffes, og han har fundet en autoophugger, som kan tage imod dem. Resten af bilen skal til genbrug.
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Kørsel med elbil er ren planlægning og restdistance

Portræt // jens

Jens er 58 år og bor sammen med sin kone, to teenagedøtre, en Grand
Danois og et par katte. Han er uddannet radiotekniker, blev derefter
elektriker og siden elinstallatør. I 1985-1999 havde han sin egen elinstallationsvirksomhed med 10-15 ansatte, men en brækket ryg og
kræftsygdom tvang ham på pension. I dag sælger og reparerer han
elbiler, så meget som helbredet tillader ham.
I 1989 fik han en Ellert, fordi enhver elektriker med respekt for sig selv
kører i elbil. Den var mest af alt et legetøj, og han brugte den ikke fast
i hverdagen. For ni-ti år siden købte han en Citroen Saxo og var så
begejstret for den, at han købte en mere. Da han besøgte den danske
importør et par år senere, endte han med at købe et vognlæs på 18 biler,
og det blev starten på, at han selv begyndte at forhandle el-biler.
I forhold til biler går han ikke efter bestemte mærker, udover hvad han
ved om bilernes kvaliteter. Mærker som Audi og Mercedes betegner
han som “kræs”, men han kan ikke døje det moderæs og den “mentalitet”, der er forbundet med dem.
Jens drikker økologisk mælk, men går ellers ikke op i økologi. Det er
mere vigtigt, at varerne er danskproduceret, da det er en garanti for
fødevaresikkerhed og kvalitet.
Frihed og selvbestemmelse er værdier, han sætter højt i tilværelsen, og
hans miljøbevidsthed er i høj grad centreret omkring alternativ energi
og koblet med idealer som frihed og uafhængighed.

Rapport 1 // 75

// teknikentusiasten – MULIGHEDSRUM
Placering på adoptionskurven

Rigtig mange Teknikentusiaster har allerede anskaffet sig én eller flere
elbiler, som de ombygger, reparerer og forbedrer i deres fritid. Teknikentusiasten kan derfor karakteriseres som Innovatør, når det gælder
adoption af elbilen.
Som nævnt i afsnittet om elbilmarkedet, Elbiler kræver kvantespring,
har innovatørerne været på banen siden midten af 80erne. Markedet
har været lang tid om at udvikle sig fra at være et ganske lille nichemarked for de særligt teknisk interesserede til at blive anskuet som et
potentielt massemarked for den gennemsnitlige danske bilist, et mar-
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ked der ikke blot giver nye forretningsmuligheder for bilproducenterne,
men kommer til at sætte helt nye standarder for, hvordan vi tænker
transport og energiforbrug ind i vores hverdag.
Teknikentusiasten er ikke blot villig til, men også drevet af, at praktisere sin hobby på et meget spædt marked, hvor der endnu ikke er teknisk
eller servicemæssig support, og hvor en manglende infrastruktur betyder, at der er grænser for bevægelsesfriheden. Der er en stor portion
pionerånd over det. Og der er en lyst og en vilje til at opbygge noget,
som ikke eksisterer på markedet i forvejen. Som Kristian siger: ”Vi entusiaster får lov at betale for at udvikle elbilerne lige nu”. Til gengæld,
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tilføjer han, får entusiasterne lov til at opleve glæden ved at opbygge
nogle kompetencer, inden der sker et markedsmæssigt gennembrud.
Teknikentusiasten adskiller sig ved at være specialist på et område,
som kun få forstår eller føler sig tiltrukket af. Derfor kan Teknikentusiaster heller ikke fungere som trendsætter eller Front Runner for et
spirende massemarked, sådan som Storby Bohemen kan. Til gengæld
kan de indgå som vigtige medudviklere i forhold til de tekniske og funktionelle udfordringer, der er forbundet med elbilen.

DESIGNPRINCIPPER

Her finder du 6 overordnede retningslinjer for at designe produkter,
kommunikation og/eller serviceydelser til Teknikentusiasten.
1. Kontrol og fordybelse
Teknikentusiasten elsker at fordybe sig i teknikkens univers. Al teknik, lige fra måleraflæsning til benzinforbrug, overvåges, kontrolleres og justeres. Det bogføres og tjekkes for at komme uregelmæssigheder til livs og forbedre ydeevnen. Hvis Teknikentusiasten
ikke har mulighed for løbende at foretage disse forbedringer og
justeringer, er produktet ikke interessant for ham.
2. Et hobby- og foreningsmenneske
Segmentet har en meget aktiv fritid, der – udover den løbende forbedring, justering og ombygning af tekniske produkter og systemer – også omfatter et vidtforgrenet netværk af interessefællesskaber. Teknikentusiasten engagerer sig i klubber og foreninger af
fagfolk og teknisk interesserede. Det er her, han demonstrerer sine
egne evner. Og det er her, han udveksler ideer og viden med andre.

3. Familie og lokal forankring
At understøtte og kommunikere familieværdier appellerer til segmentet. Den lokale forankring kan udnyttes i noget, der minder om
traditionen omkring lokale vandværker, hvor borgeren har forståelse for og indflydelse på eget forbrug i en (lidt) større sammenhæng.
4. Byttehandler
Teknikentusiasten bruger sin tekniske kapacitet som handelsvare
i netværk og foreninger, hvor denne kompetence har værdi. Ydelser, som indeholder en mulighed for at slå en handel af eller påvirke et system, kan virke appellerende.
5. “Godt for Danmark”
Danmark som selvforsynende energiland og argumenter omkring
energiens oprindelse, danske symboler og danskproducerede produkter og services kan have betydning for lysten til at adoptere
hele set-uppet omkring elbiler.
6. Frihed og selvbestemmelse
Teknikentusiasten har en stor frihedstrang og et stort behov for
selvbestemmelse. Når tingene bliver for topstyrede, multinationale, monopolagtige eller strømlinede, står han af. Hvis et produkt eller en service skal appellere til ham, skal han selv løbende kunne
øve indflydelse på udformningen af det.
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// teknikentusiasten – udviklingsmuligheder

PRODUKT-, SERVICE- OG KOMMUNIKATIONSMULIGHEDER

Hvilke konkrete produkt-, service- og kommunikationsmuligheder kan
matche Teknikentusiastens behov og krav? Nedenfor kan du se nogle
relevante bud.

Produktmuligheder

1. Produkter, som ikke er forseglede, så det kræver specialister at
åbne op og løse problemer. Det kunne andre segmenter måske
ønske sig af sikkerhedsmæssige grunde
2. Produkter, som ved en ekstra indsats kan optimere en teknisk indretning, så den bliver mere personlig og kan rumme en individualitet, som kan give en oplevelse af at være noget særligt
3. Produkter, der kan tilbydes som en slags hobby-sæt for teknikentusiaster
4. Samlesæt – måske fra forskellige leverandører – som kan tilpasses
den enkeltes system, gerne for at spare på elektriciteten eller reducere miljøbelastningen
5. Produkter, man selv kan reparere, og som har reservedele og
”add on”s på markedet, gerne præsenteret sammen med andre
gør-det-selv produkter i byggemarkeder eller forretninger med biltilbehør. Produkterne bør have forskellig kompleksitet, så der er
udfordringer for både nybegyndere og super teknologientusiaster
6. Multifunktionelle produkter, som ved omstilling kan bruges på
tværs af en husholdning eller en anden mindre forbrugsenhed
7. Udnytte den eksisterende glæde ved “kram”; altså værktøj af en
vis kvalitet, som er forbundet med effektivitet og funktionalitet
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Servicemuligheder

1. Reservedelslagre (virtuelle eller fysiske), hvor man kan købe eller
bytte sig til nye reservedele
2. Foreninger, hvor man kan deltage i foredrag og events med fokus
på den nyeste teknik
3. Digitale servicesystemer, der hjælper Teknikentusiasten med løbende (og meget detaljeret) at registrere sit energiforbrug og sammenligne det med andres
4. Teknikentusiasten kan bidrage til udviklingen som Lead-User i forhold til afprøvning af systemændringer. Derved kan en stor teknisk
ressource udnyttes til gavn for andre segmenter.

Kommunikationsmuligheder

1. Gør-det-selv-terminologi , hvor man “får det optimale udbytte af
en given energimængde”
2. Appellere til den grejglæde, der er ved godt værktøj, og den værdi,
der er i at passe på det, man har
3. Kommunikation kan bindes op på danske værdier eller det, at den
bæredygtige energi er dansk produceret, og at det kommer alle
danskere til gavn, at den udnyttes optimalt
4. Budskaber bør differentieres, så de er målrettet mod mindre, målbare enheder, som er lokalt forankrede. Her skal der være mulighed for indflydelse og for “at gøre en forskel”
5. Kommunikation, der læner sig op ad “forenings-Danmark” hvor familie, nærmiljø og personligt initiativ står i centrum.

Bilen er en gave til
ham selv: Et stykke konstruktionslegetøj, som han
kan engagere og
fordybe sig i

4

// 4 85 hurtige ideer
– udviklet på etrans workshoppen i juni 2009 af designere, forskere,
antropologer, computerspecialister, forretningsfolk fra bilsektoren, teknikere og elbilentusiaster.

Synliggørelse af elbilens fordele

1. VISUALISERING AF NÆSTE OPLADNINGS/PARKERINGSSTED
Et display i bilen viser, hvor det næste opladningssted er, og beregner distance og bestiller plads til opladning
2. BATTERIERNE BRUGT SOM ELLAGER
Pengeflow når batterierne i elbilen bruges som ellager til brug i
peak hours i husholdningen
3. GRØN BILIST POINTSYSTEM
Ligesom der findes forskellige bilist-niveauer hos forsikringsselskaberne, kunne der være en særlig el-lite bilist rabat
4. ET INTERAKTIVT FORBRUGERSPIL
Skab et online interaktivt forbrugerspil, hvor elforbrug og kørsel registreres, og hvor man indgår i et spil om at køre mest økonomisk
og dermed miljømæssigt. Spillet skal forankres på nettet, hvor alle
deltagere opretter en profil og konkurrerer indbydes
5. INTERAKTIV RUDE I BILEN MED STATUSOPDATERINGER
Mange mennesker bruger statusopdateringer på deres Facebook.
Med en interaktiv rude kan de give umiddelbare signaler og statements til andre mennesker på vejen og omkring bilen

6. MEKANIKER I HVIDT
Hidtil kender vi mekanikere som beskidte og indsmurt i olie. Kunne
man forestille sig en ny type el-mekaniker, som gik i hvidt tøj og
havde en aura af at udføre højteknologisk “biloperation”?
7. AUTOTWIT
Fra bilen kan man sende statusopdateringer til sin Twitter konto
om, hvor meget man har sparet, hvor man er, og hvad man ellers
har på hjerte
8. SAMMENLIGNENDE GRAFER PÅ BENZIN OG ELBIL
Udvikl en grafisk oversigt over ens samlede årlige udgifter på elbilen sammenlignet med en tilsvarende benzinbil
9. STIK SURFING
Et brugergenereret rejsecommunity har skabt konceptet Couch
Surfing, hvor brugere gratis kan få lov til at låne hinandens sofaer,
når de er på rejse. Kunne man lave et tilsvarende community, hvor
de, der har et stik, stiller det til rådighed for andre mod, at vedkommende altid ville kunne låne stik hos communiti’et? Stik Surfing
skulle kunne tilgås direkte fra bilen
10. GRØN BANE I BYERNE
Elbiler i byerne skal kunne komme hurtigere af sted ved at tage en
bane, kun forbeholdt dem
11. DIVIDENDE PÅ ANDRE GRØNNE VARER
Forhandleren af elbilen eller elselskabet kunne indgå aftaler med
fx COOP om at hjælpe elbilisterne til at købe andre grønne varer
og give dividende eller anden form for rabat
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12. EL SMILEY SYSTEM
Skab “Smiley Wheels” – et smiley system, der angiver, hvor meget
man bidrager til CO2 reduktionen
13. ENERGIKLASSE (AAA)
En angivelse af energiklasse ligesom i køleskabene
14. INTERN ØKONOMI STØTTE
Elbillister skal kunne købe særlige aktier i deres elselskab
15. ECOMETER SYNLIGT UDADTIL
Bilen skifter farve efter, om man kører økonomisk eller uøkonomisk. Rød når man forbruger, og grøn når man regenererer el ved
bremseenergi
16. DISPLAY I RUDEN
Skab et display i ruden, der viser det lave CO2 forbrug
17. GRØN RUTE-SKILTNING I BYEN
En vejskilte service, der angiver, hvor de nærmeste elbilsparkerings- og opladningspladser og grønne vejbaner kun for elbiler findes.

Forskellige behov i livsstadier

18. SOFTWARE-STYRET BIL
Ideen er at benytte digitale muligheder til at tilpasse bilens farve/
lyd/indstillinger til de individuelle behov, som forskellige brugere
kan have i løbet af en dag, en uge eller et liv. Eksempler kunne
vœre ekstreme motorlyde til drengerøvs-kørsel, smarte mønstre
på bilen eller force feedback, som forstærker køreoplevelsen/køreglœden
19. BIL BLOG
Vis et online element af ens liv på bilens ydre igennem speciel LCD
teknologi, fx fotos fra en ferie, statements, citater eller nyheder
20. DIFFERENTIERET LEASING
Skab adgang til en række forskellige køretøjstyper, der passer til
brugerens behov, igennem leasing, fx den lille hverdagsbil til
pendleren eller ni-personers-bilen i weekenden, når alle dele-børnene er på besøg
21. BYT EN BIL
Byt den gamle bil igennem Den Blå Avis/eBay til en bil, der passer
dine nuvœrende behov. Bilbytning ville resultere i en mere dynamisk ejerform
22. 3X34 TIL BØRNEFAMILIEN
Skab en ’trusted’ taxa service, der kan køre/hente/bringe børnene
fra/til børnehaven, ud til bedsteforœldrene, hente fra sportsklubben eller køre dem i biografen.
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23. ABONNEMENT PÅ DESIGN
Abonnerer på opdateret design af bilen, som tillader brugeren at
opdatere bilens udseende/farve/udformning i forhold til nye trends
og behov. Eventuelt kan bilen dresses op med accessories, der
passer til tidens mode
24. BUILD A BEAR CONCEPT
Skab modulœre bilsystemer, hvor dele af bilen kan skiftes ud efter
behov. Fx sådan, at en bil kan omformes fra enkelt mands til parbil, til familie-bil osv.

Opladning som kvalitetsoplevelse

28. MOBILT OPLADEDYR
Små robotdyr kravler rundt ved parkeringspladser og identificerer
parkerede elbiler, der skal lades op. De sørger for, at bilerne lades
op, mens de er parkeret. Et alternativ kunne være, at bilen lades
op trådløst, så snart man holder stille i nærheden af en ladestander. En tredje mulighed er at have en laderobot integreret i p-pladsens asfalt
29. BILOPVARMNING VED OPLADNING
Mens elbilen er sat i ladestikket i hjemmet, sørger en timer for, at
noget af strømmen – på kolde vintermorgener – går til at opvarme
bilen

25. SYNLIG GOD SAMVITTIGHED VED OPLADNING
Vækkeuret i huset kunne fortælle, hvornår man automatisk gik
over til at bruge “grøn” el til opladning af bilen. Vækkeuret (eller et
andet display, evt. i bilen) kunne også vise, præcist hvor meget
prisen for el er, med øjeblikkelige opdateringer af minutprisen.
Display i/uden for bilen eller i hjemmet kunne vise, hvor meget man
sparer ved at lade strøm sammenlignet med at tanke benzin

30. PAUSE-WELLNESS
Skab opladningsmuligheder ved et fitness- eller wellnesscenter,
så man kan benytte det og få en pause i hverdagen, mens bilen
lades op

26. “NICE SPOT” OPLADNING
Ligner idéen om “Marguerit-ruten”: Man opstiller ladestandere/muligheder ved særligt dejlige steder eller evt. i kulturelt interessante områder i byerne og skilter med det

32. BUNDLEOPLADNING
Opladning foretages på steder, hvor der er mange andre muligheder, fx mobilopladning, restauranter/mad, dating service chat eller sprogkursus. Man kunne tanke cafe latte eller lignende direkte
ind i bilen fra en beholder, mens man oplader. Man kunne downloade seneste sommerhits i forbindelse med opladning

27. OPLADESTIK I KANTSTEN
Stik i kantsten i byerne vil gøre det muligt for byboerne at lade op
alle vegne

31. GRATIS STRØM VED REKLAME
Hvis man sætter reklamer på sin bil, får man lov at lade op gratis
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Som en af Danmarks største tryghedsleverandører mener Falck at have meget at
byde ind med. Vi ønsker at bidrage aktivt
til at fremme udviklingen inden for bilbranchen og være med til at fjerne noget af den usikkerhed, der kan være forbundet med introduktionen af elektriske
transportmidler. Det handler om at være
klædt på til fremtiden og få medindflydelse, og jeg oplever, at etrans giver os
begge dele. Ved at deltage i projektet får
vi værdifuld viden, netværk og ideer, der
gør det muligt for os at følge udviklingen
på tæt hold
Martin Østergaard, Business development manager, Falck, deltager i workshoppen

33. GAMMELDAGS TANKSTATIONSKONCEPT
Ansæt ladestanderpassere som dem, der servicerede bilisterne
på benzinstationerne ”i gamle dage”. De sørger for at lade bilen
op/pudse vinduer osv. Man kunne evt. have ”ladebunnies” og lade
lækre piger sørge for optankningen
34. INDUKTIONSSTRØM /LOAD ROAD
Læg strøm i vejnettet, så man kan lade op, mens man kører. En
variation kunne være, at bilen lades op, når man holder for rødt
35. LEDNINGSOPRULNINGSMEKANISME
Skab en oprulningsmekanisme på/i bilen, som ligner den, der er
på støvsugere. På den måde skal man ikke oprulle ledningen manuelt eller i det hele taget røre ved ledningen
36. ROBOTBATTERISKIFT
Robotter sørger for alt omkring batteriskift i stedet for opladning,
så bilejeren intet skal foretage sig
37. FITNESSCYKEL LAVER STRØM
Skab et system, så den strøm, man kan skabe på en fitnesscykel
derhjemme, føres direkte over i bilen. Fitnesscentre kunne fungere
efter samme koncept, hvor man kunne få at vide, præcist hvor megen
strøm man har lavet til sin bil. Bevægelsesenergi fra legepladser
kunne bruges på samme måde og gøre opladning til en børneleg
38. FITNESSSTRØM SOM SALGSVARE
Fitnesscentre kunne brande sig ved at samle den energi, kunderne
producerer ved træning, og tage en lille pris for at lade den om til
en form, der kunne bruges i elbilen

39. SANSELIGE OPLEVELSER UDSTRÅLER KVALITET
Der bruges dejligt lys ved masseopladningssteder i stedet for lysstofrør, så man har en følelse af kvalitet. Der kunne også spilles
musik, som udstråler kvalitet. Hver bil kunne have sin egen melodi, som ville spille sammen med melodier fra bilerne i nærheden.
Der kunne lægges vægt på manglende benzinlugt ved skarpt at
adskille elbiler og brændstofsbiler og i det hele taget brande elbilopladning som en positiv særoplevelse
40. DRIVE-IN TEATER/BIOGRAF/STADION
Man kunne genindføre/udbrede drive-in underholdningskonceptet
og i den forbindelse opstille personlige ladere til bilerne ved hver
parkeringsplads
41. BILTOG
Man “finder sammen” med andre, som kører samme vej, og kobler
sig sammen for at spare strøm. Eventuelt kan én bil lade op og
overføre strøm til de tilkoblede
42. POKER MED STRØM
I stedet for penge vinder man strøm ved at spille poker (evt. online)
43. LADEPARK
Opladning gøres til en udflugtsmulighed, så man kan samles med
andre elbilbrugere i en park og lade op samtidig med, at man laver
et eller andet rart sammen
44. OPLADNING MED LUKSUS FOR BILEN
Bilen får en luksusbehandling, fx vask og rengøring
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45. LADESTATION SOM SIKKERHEDSSTATION
Lad ladestanderen fungerer som en nødhjælpsstation med nødhjælpsudstyr og evt. direkte kontakt til fx Falck eller vagtlægen
46. OPLADNING FORKLÆDT SOM SIKKERHED
Profilér opladning som værende mere sikker end benzintankning
47. LADNING MOD VINTERDEPRESSION
Lampe mod vinterdepression integreres i ladestanderen, så man
kan få lidt sol, mens man oplader
48. DIREKTE ALTERNATIV INTERAKTION MED LADESTANDEREN
“Du fløjter, ladestanderen svarer, musikken forbinder jer”. Musik
som interaktionsredskab, frem for at man skal trykke på/dreje på/
tilkoble noget
49. LEDNINGSDIFFERENTIERING
Bruger man en grøn ledning til opladning, véd man, at man oplader
med grøn strøm. En grå ledning lader bilen op med “grå” strøm
50. “FAST LANE” FOR BEDSTE CO2KØRER
Fordele knyttet til at køre på den mest miljørigtige måde kunne fx
være, at man får lov at springe køen over ved ladestationen/-parken eller får lov at køre i en særlig vejbane
51. BILERNE “SMITTER” HINANDEN
Når bilen er koblet til for at lade op, bliver man en del af et netværk
med de andre tilkoblede biler og har mulighed for at dele filer
(musik, spil, film) med hinanden
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52. VÆK FRA DE ANDRE, DER LUGTER
Gør det klart, hvilken fordel det er, at der ingen lugt er ved opladning
af elbilen, og gør det muligt for elbilister at komme helt væk fra de
lugtende brændstofsbiler under opladning
53. “LÆKRE” FYSISKE REDSKABER TIL OPLADNING
Lav ladestikshåndtaget sådan, at det kun blottes ved brug – og det
derfor kan holdes rent og pænt. Tilbyd kunderne vådservietter til at
tørre hænder i. Selve ladestikket kunne være mere organisk, så der
fx var magneter på enden, så tilkoblingen var som et kys og ikke
hårdt mod hårdt
54. SERVICETJEK I VILLAKVARTERET
I stedet for, at elbilister skal køre ind til et værksted, kunne man
udføre servicechecks hjemme hos den enkelte
55. LYNLADNING PÅ SERVICESTATION
Lynladning kunne foregå på en eksisterende servicestation, så
man kunne gøre brug af de services, der i forvejen findes for
brændstofsbilister
56. PRAKTISKE SERVICES VED OPLADNING
Der kunne være mulighed for at ordne bilrelaterede, lidt uhåndgribelige services ved opladning, fx at ordne/betale/undersøge
sine forsikringsforhold eller Falckabonnement
57. WELLNESS-RUTE OPLADNING
Ved at følge en bestemt rute har man mulighed for at oplade bilen,
mens man kører og følger en rute i skønne omgivelser

58. PERSONLIGT TILRETTELAGT UNDERHOLDNING
Båse på offentlige ladepladser kan indrettes, så man kan få en
privat opladningsoplevelse. Afskærmet fra omverdenen kan man
vælge den underholdningsform (film, musik osv.), man ønsker
59. INDKØB VED OPLADNING
Man kan købe ind, mens bilen bliver ladet op
60. ANTIHÆRVÆRKSINDSTILLING
Lav en indstilling til bilen, så den er beskyttet mod hærværk, når
man stiller den til opladning
61. LÆKKER STANDER
Design selve ladestanderen, så den er organisk i formen, dejlig at
se på og røre ved, frem for en kold, kantet metalting
62. TRO KOPI AF BRÆNDSTOFSTANKNING
For at nye elbilister ikke skal blive for skræmt ved tanken om at
skulle lade strøm, kunne man sørge for at tilrettelægge alt omkring
elladning, så det ligner brændstofstankning mest muligt.

Grøn Maskulinitet

63 MULIGHEDEN FOR AT TUNE OG SKRUE PÅ ELBILEN
Nogle dele af det maskuline segment kan godt lide den følelse af
flow, kontrol og “mastery”, der er forbundet med at tune og skrue
på en bil, skille noget ad, rense og pleje det, forbedre dets ydeevne
og sætte det sammen igen. Det er de bange for at miste, hvis de
køber en elbil, som er mere “simpel ” i sin konstruktion – så skab
mulighed for at tune og skrue

64. HACKING
Det er en del af den maskuline egenskab at bryde eksisterende
regler og strukturer og skabe sine egne. Elbilens computersystem
kunne give mulighed for at lave om på de eksisterende regler eller
tilføje nogle dimensioner, der gør bilen til noget særligt
65. ELBILEN SOM ADGANGSBILLET TIL DEN MASKULINE BILKULT
Hvis elbilen kan blive adgangsbillet til den særlige kultur, der eksisterer blandt mænd og biler, er vejen banet
66. CO-BRANDING MED ØLPRODUCENT ELLER ANDET
MASKULINT PRODUKT
Visse produkter betragtes som særligt maskuline, fx nogle særlige
ølmærker. Fodbold og ishockey betragtes også som særligt maskuline kulturer. Hvis man kan co-brande sig med nogle af disse
særligt maskuline mærker, kan man skabe en pull-effekt
67. LÆDER, STIL OG STÅL
Brug nogle af de materialer, der forbindes med en maskulin kultur.
Der er noget “plastikagtigt” og småt over elbilen i dag. Men ved
at gøre brug af materialer som læder, stål og metal kan man ændre
elbilens image
68. GÅ VÆK FRA BUDDY-KONCEPTET (LILLE BIL)
I det maskuline univers, hvor status og anerkendelse betyder meget, er elbilen ganske enkelt for lille og uanselig. Hvis det maskuline segment skal føle sig tiltrukket af en elbil, skal den have en
størrelse, en kraft og en eksklusivitet over sig, som den ikke har
i dag
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69. LUKSUS OG SEX APPEAL
Hvis elbilen skal være attraktiv for det maskuline segment, skal der
være noget luksus og sex-appeal over den. Det kan gøres via den
udvendige og indvendige indretning, fx særligt lækre/eksklusive
designs af batterier og anden teknik m.v.

73. E-CAR COLLECTIBLES
Nogle bilister elsker at samle på sjældne objekter og vise dem til
andre. Kunne man skabe en serie af særlige samleobjekter i tilknytning til elbilen, som kan være med til at skabe en følelse af
eksklusivitet og sjældenhed?

70. LÆKKERT MOTORRUM
Mænd elsker deres motorrum!! I elbilen er motorrummet noget
mere simpelt og ligetil end i konventionelle biler, ikke nær så beklædt med stål og skruer, der kan justeres. Skab et lækkert motorrum i elbilen – eksempelvis ved at tilbyde særlige designs, der siger noget om bilens kører.

74. PERSONLIGGØR BRUGERFLADEN
Skab mulighed for at personliggøre bilen ved, at man kan skabe sin
egen brugerflade. Ca. 80 % af vores transport foregår mellem bolig
og job. Vi tilbringer megen tid alene i bilen. Hvis vi kan gøre den tid
til en særlig “mig-tid”, kan man skabe nogle følelsesmæssige bindinger til bilen

71. TILBYD NOGET ANDET GREJ-GLÆDE END MOTORLYD
Lyden af motor betyder meget for nogle mænd. Elbilen siger ikke
noget og tager dermed en del af den maskuline køreglæde fra
mændene, der netop godt kan lide lyden, når de accelererer. Nogle
mænd skal kunne signalere den samme power i en el-bil, måske
ved at der tilføres noget andet lyd end motorlyden, måske ved at
tilbyde andre former for grej-glæde, som man ikke kan få i en normal brændstofdrevet bil.

75. ELBIL = DELL INSIDE => EKSKLUSIVT UDSTYR
Nogle bilister kan godt lide følelsen af eksklusivitet. Ved at kommunikere, at elbilens computersystem er produceret af de bedste
på markedet, tilføres elbilen en følelse af eksklusivitet.

Udstyr/Gadgets

72. DESIGNERBATTERI
Sæt forskellige designere til at designe batterier til elbiler, der sender nogle forskellige signaler. Nogle batterier kan have særlige feminine eller maskuline udtryk
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Gi’ elbilerne X-faktor

76. LIMITED EDITION ONLY
“Scarcity” og eksklusivitet hænger uløseligt sammen. I forbindelse
med elbilen kunne man udvikle nogle accessories og tilbehør, som
kun udgives i et begrænset oplag. Det vil øge følelsen af eksklusivitet og skærpe konkurrencegenet

Jeg er meget optaget af den tanke, at vi
risikerer at miste terræn, hvis vi primært
har fokus på at udvikle, hvad der er teknisk muligt, eller hvad en snæver kreds
af udviklere finder interessant. Jeg havde
mange gode aha-oplevelser på den sidste
workshop. Den største for mig var nok,
hvor nemt vi overser vigtig information
hos kunderne, hvis ikke vi fjerner vores
skyklapper og lærer noget om participant
observation. Tror man på brugerdreven
innovation, så er der konkret hands-on
erfaring at hente med hjem til virksomheden
Anette Hinge, Technical Writer hos APC by Schneider Electric i Kolding, deltager i workshoppen

77. ELBILEN SOM ICAR
Ideen er især tilegnet den del af forbrugersegmentet, der er dedikeret til designikoner. Her står iPoden som et af den nyere tids
største designikoner, fordi den forener vores æstetiske sans med
et behov for enkle, taktile og logiske brugerflader, behovet for
autonomi og individuelle valgmuligheder samt behovet for mobilitet
78. MASS CUSTOMIZATION MULIGHEDER
De nye elbiler skal kunne tilbyde nogle helt nye muligheder for at
tilpasse og personliggøre bilen og oplevelsen omkring den. Det
kan handle om alt fra valg af interiør til personliggørelse af den
digitale brugerflade i bilen. Denne mulighed vil være med til at
øge de følelsesmæssige bånd mellem bilist og bil
79. LORD OF THE RINGS
Accessories der sender hemmelige beskeder om et særligt broderskab. iPod-ejere verden over kan kende hinanden på den hvide
snor, der forbinder høretelefoner med iPod. Find nogle særlige
kendetegn, der signalerer, at man kører elbil, og som dermed skaber et særligt broderskab
80. SKAB CRAZE BLANDT SUBKULTURER
Forsøg at gøre elbilen til en craze blandt unge subkulturer, der
gerne vil gøre noget for miljøet på den fede måde

81. MUSIKVIDEOER
Lav product placement i musikvideoer m.v.
82. GØR ELBILEN TIL EN GOD HISTORIE FOR BILBLADENE
Mænd elsker at læse bilblade! Hvis det lykkes at overbevise bilbladene om, at elbilen er en god historie, kan der skabes en påvirkning den vej
83. FÅ ACTIONHELTE FRA FILM OG TEGNEFILM TIL AT KØRE
ELBIL
Skabe en pull-effekt ved at lave product placement i actionfilm.
Filmheltene skal til at køre elbil, gerne i nogle af de film, der er allermest forbundet med action, power og battle
84. FÅ FERRARI TIL AT LAVE EN ELBIL
Få nogle af de mest maskuline og kraftfulde bilikoner – for eksempel Ferrari – til at producere og markedsføre en elbil.

Uddannelse

85. EL-MEKANIKERUDDANNELSE
Der skal være mekanikere, der kan reparere elbiler, og der skal
være Falckreddere, der har kendskab til elbiler – hele uddannelsesleddet skal med!
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5

// 5 Interessenterne med til at fortolke
antropologernes resultater

Fortolkningen – suppleret med interessenternes faglige bidrag til workshoppen – danner nu grobund for
efterårets designprocesser i etrans-regi

etrans-projektets formål er at bidrage til elbilers kommercielle og miljømæssige succes gennem brugerdreven innovation. Men projektet ser
også innovationsmetoder som et område, der skal afprøves i praksis.
Det betyder, at vores følgevirksomheder får mulighed for at afprøve
konkrete værktøjer til brugerdreven innovation i et professionelt miljø
og på en måde, som er relevant for deres virksomhed. Deres udbytte
bliver en indsigt i, hvilke metoder der kan berige deres egen udviklingsproces. Derfor har vi megen fokus på, hvordan de metoder, der
præsenteres, falder ud, og vi interesserer os for, hvilken rolle design
spiller i den sammenhæng.

Workshoppen

Ca. 30 fra vore følgevirksomheder – og folk med professionel interesse
i projektet – deltog i en seks dage lang workshop i juni 2009, hvor vi
bearbejdede de data, antropologerne.com havde indsamlet for os i foråret. (Resultaterne herfra kan du læse om i den første rapport i denne
serie: Datarapport //Antropologisk feltstudie i forbindelse med projekt
etrans, gennemført og bearbejdet af antropologerne com.)
Workshoppen blev et stort gruppearbejde, med tværfaglighed i højsædet, hvor folk med vidt forskellig baggrund blev sat sammen.

I hver gruppe var:
• en antropolog – hun skulle sikre, at viden fra den forudgående proces og metoden i feltarbejdet kunne findes og sættes i spil, når
det var relevant
• en repræsentant fra erhvervslivet, fra bilforhandlere til computerspecialister, som skulle sikre forretningskompetencer
• et menneske med specialiseret teknisk indsigt
• og en designer.
Enkelte grupper havde også forskere med vidt forskellige specialer tilknyttet.
I oplægget til workshoppen introducerede antropologerne en analysemodel, som skulle beskrive deres måde at håndtere det store, empiriske materiale. Data om samtlige brugere var ordnet i tre niveauer,
det personlige, det sociale og det samfundsmæssige. Det blev omsat
til en række kort, som alle deltagerne skulle reflektere over og tænke
ind i deres egen organisation.
Desuden havde antropologerne udfærdiget otte særligt bearbejdede
og repræsentativt udvalgte brugerportrætter, som dækker forskelligheder i køn, alder, biltyper, motivation og profil. De blev præsenteret
med billeder, videoklip, udtalelser og brugerdagbøger, som beskriver
brugernes hverdagsliv, transportmønstre, værdier, holdninger og adfærd i forbindelse med temaer som bæredygtighed og transport.
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Det blev tydeligt, hvor omfattende det bliver at gøre elbiler til en kommerciel og miljømæssig succes, men vi fik
også en forståelse for, hvor
mange muligheder der er for
at gøre en forskel
BRUGERINDSIGT

De tværfaglige teams fik hver udleveret en brugerprofil i form af materiale fra feltstudiet. Med et stort skema som styreværktøj startede
grupperne nu en rejse ind i et materiale, hvor vi sammen skulle navigere os frem til de kernepunkter, der er centrale for brugerens type,
vedkommendes kørselsmønster og interessenter i dette. Vi prøvede
at anskueliggøre brugeren og brugerens virkelighed gennem udvalgte
kernecitater omkring holdninger og egenopfattelse i forhold til sig selv
og det omkringliggende samfund.
På baggrund af arbejdet med feltmaterialet blev den viden, man fik,
ordnet i tre perspektiver: Det personlige/individperspektivet, det lokalmiljømæssige/sociale og det infrastrukturmæssige/samfund.
I den efterfølgende “brugerrejse” kom vi tættere på bilens betydning i
brugerens liv og fik en tydeligere vurdering af, hvilke barrierer, motivationsfaktorer eller konkrete hændelser, der kan anspore brugeren til at
køre i elbil. Denne erkendelse blev bearbejdet til muligheder, man kan
idéudvikle på.
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PROBLEMATIKKENS KOMPLEKSITET

I den afsluttende præsentation fik man en forståelse for, hvor bredt
elbil-problematikken spænder, men det blev også tydeligt, hvor stærk
brugerindsigt er i den forbindelse. I præsentationerne blev datamaterialet brugt flittigt, når de enkelte grupper gik tilbage til feltmaterialet og
citerede brugeren for at begrunde de valg, gruppen havde taget.
Ved afslutningen af workshoppens første halvleg havde mange vist en
følelse af, at en indsigt var opnået, men at den ikke angav en bestemt
retning at gå i. Det blev tydeligt, hvor omfattende det bliver at gøre
elbiler til en kommerciel og miljømæssig succes, men vi fik også en
forståelse for, hvor mange muligheder der er for at gøre en forskel.

2.halvleg – Fra brugerindsigt til innovationsproces

Den fjerde dag introducerede administrerende direktør i Stoic, Anand
Vengurlekar, der har en baggrund fra LEGO Vision Lab og IDEO, en
model for, hvordan man arbejder i en innovationsproces. Vi fik forklaret,
hvordan man starter med en observation. Derefter går man i gang med

en proces, hvor man – med åbent sind – drøfter en problematik ved at
fokusere på enten ekstrem glæde ved en sag eller den uvilje, der er
forbundet med den. Denne undersøgelse formuleres som spørgsmål,
der fører til, at man definerer idéer i en brainstorming og konkretiserer
dem i en prototyping.
Introduktionen var formet som en lille uddannelse i at stille anerkendende spørgsmål og bygge videre på andres idéer.
Man skal stille åbnende, idé-genererende spørgsmål, der starter med
“How might we ...?” ... explore pro´s and con´s. Der blev givet eksempler på, hvordan man genererer idéer med afsæt i andres, er visuelt
formidlende, holder fokus og kun arbejder på en idé ad gangen og går
efter kvantitet.
Prototypingen blev introduceret som en mulighed for at artikulere idéer
fysisk på en hurtig måde. Det kan ske i form af fysiske objekter, i rollespil eller scenarier, hvor man med meget billige materialer kan bygge
eksempler, der kan afklare grundlæggende principper i en idé. Prototyping hjælper med til at systematisere idéfeltet for at afprøve ideen
om ”Viable, feasable og desirable”. Herefter kan inovationsprocessen
afsluttes med en filtrering, hvor idéen tilpasses et firmas helt unikke
New Product Development proces eller gatemodel.

GROBUND FOR EFTERÅRETS DESIGNPROCESSER

Workshoppen afsluttedes ikke med en filtrering i forhold til konkrete virksomheder, men hver gruppe beskrev sine innovative indsigter. Der blev
indsamlet ”85 gode ideer,” som du kan se bagerst i denne rapport.
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Indsigterne og ideerne skal nu danne grobund for efterårets designprocesser i etrans-regi.

KONKLUSION OM ARBEJDSMETODEN

I workshoppen har vi afprøvet en metode, hvor mange forskellige fagprofiler har bidraget til at udrede brugerindsigten i en proces, som var
designet på forhånd. Vi har i projektteamet, på baggrund af tilbagemeldinger fra deltagerne, konkluderet at:

•

design kan være tovholder i processen med at få indsigt i brugeren

•

den brugerdrevne innovations interessenter kan mødes gennem design

•

design kan danne platform for, at en lang række parter,
som har indflydelse på og kommerciel interesse i en
bestemt problematik, kan mødes og agere mod samme
mål.

Der er rundt omkring i denne rapport kommentarer fra personer, som
deltog i hele eller dele af workshoppen. Man kan læse flere på projektets hjemmeside.
Mette Mikkelsen, Projektleder

Det, vi alle er ude i, er, hvordan vi får os pejlet
ind på innovatorerne, dem der køber de første elbiler og får det hele i gang. Skal elbilen
blive en kommerciel succes, skal den produceres af sådan nogle som os, der producerer
mange hundrede tusinder af hver slags om
året. Det kan vi, det er på plads. Men elbilen
kræver meget af kunderne, alt omkring den
skal spille samme. Den største udfordring –
bortset fra den tekniske med batteri, opladning etc. – er at få skabt en infrastruktur. Og
vi skal ikke blot have ladestandere, men først
og fremmest en intelligent brug af overløbsstrømmen. Der er så megen vilje overalt. Det
er spændende … meget spændende lige nu
Jens Andersen, miljøchef ved Peugeot, deltager i workshoppen
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// 6 partnerne i etrans: derfor er vi med

Aarstiderne

Aarstiderne har i mange år samarbejdet tæt med de grønne forbrugere
og bidrager i etransprojektet med viden om både forbrugerne og kravene til en bil, der skal kunne transportere varer på køl til private. – Er
desuden interesseret i at følge udviklingen i grøn transport tæt.
Aarstiderne har 50.000 kunder, leverer 30.000 kasser om ugen i 60
varevogne i Danmark, Sverige og Tyskland.

www.aarstiderne.com

Cleantech Motors

Cleantech Motors vision er, at det skal være mindst lige så komfortabelt, sikkert og sjovt at køre elbil som konventionel benzin eller dieselbil. Ambitionen er at udvikle et koncept for elektriske versioner af
nuværende benzin- og dieseldriftbiler og dermed bringe flere elbiler
på markedet i et hurtigt tempo. Konceptet er baseret på state-of-theart, men produktionsmodne teknologier, og derfor opnås en stabil, høj
kvalitet i den tekniske løsning. På lang sigt forventer Cleantech Motors
at opbygge specialist kompetence inden for systemintegration og komponentudvikling til elbiler.

www.cleantechmotors.com

APC by Schneider Electric

APC by Schneider Electric har interesse i etrans projektet på flere niveauer. For det første er firmaet verdens førende specialist i energy
management, og en velfungerende infrastruktur til elbiler vil kræve omfattende viden på dette felt. For det andet ser Schneider Electric projektet som en kærkommen lejlighed til at arbejde med brugerdreven
innovation, lære mere og bidrage med eget erfaringsperspektiv.
Firmaet ønsker indsigt i projektets valg af værktøjer, herunder valg af
software til opsamling og lagring af information fra BDI processerne.
Denne information ses som input til firmaets egen designproces, som
på sigt skal spredes til alle 200 udviklere i Kolding.

www.apc.com

DONG Energy

DONG Energy ønsker generelt at være med til at facilitere en udvikling,
hvor el indgår med stadig større vægt i transportsektoren. Virksomheden vil bistå med teknisk viden, ikke mindst om de generelle problemstillinger om lagring af vedvarende energi, prisfastsættelse mv. DONG
Energy skyder fem millioner kroner i det tre-årige projekt, og for DONG
er det vigtige, at projektet både skal etablere et designlaboratorium,
arrangere designfagligt udviklingsarbejde og innovationscamps samt
udarbejde analyser og fremtidsscenarier.

www.dongenergy.dk
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Falck

Virksomheden har store kompetencer inden for servicesektoren og
kan bidrage med viden om bilisternes serviceforventninger, acceptable ventetider mv. Virksomheden har endvidere et ønske om at indgå i
et nyt forretningsområde om udlejning af biler til private. Det kan være
interessant at undersøge, om elbilen kan være udgangspunktet for en
ny ejerstruktur for privatbilismen.
Det er meningen, at Falck skal bidrage med erfaringer om trafiksikkerhed og autohjælp og også fungere som sparringspartner, når de
studerende vil have afprøvet konkrete idéer. Også den miljøvenlige
side af projektet er vigtig.

også megen viden, der er relevant for projektet. Det er fx viden om
byplanlægning, viden om byrumsdesign og viden om planlægning af
infrastruktur. Samtidig er forventningen, at projektet vil give kommunen
ny viden på området. Det bliver i særdeleshed nyttigt, fordi kommunen
i de kommende år står over for at skulle udvikle Fredericia C. Her vil
man tænke i bæredygtige løsninger i forhold til klima og energi – der
skal være energirigtige løsninger på alle niveauer i projektet.

www.fredericiakommune.dk

GreenDrive

FDM
www.fdm.dk

GreenDrive har siden 2007 forhandlet CityEL (ny version af Ellerten) i
store dele af Jylland. Allan Høiberg, der har udviklet CityEl, oplever ofte
meget stærke fordomme over for elbilen og Ellerten. – etrans giver mig
dyrebar indsigt i, hvad der skal til for at udrydde de forældede fordomme over for elbiler. Den indsigt kan jeg bruge direkte i min virksomhed,
og det er jeg sikker på, at rigtig mange andre også kan, siger han.

Fredericia Kommune

Have Kommunikation

www.falck.dk

Fredericia er et knudepunkt for transporten både til lands og vands
i Danmark, og når kommunen samtidig har en skarp, grøn profil, har
dens ledelse fundet det oplagt at være med i arbejdet på at få gjort
elbiler til et reelt grønt alternativ til benzinbilerne. I kommunen har man
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www.greendrive.dk

Have Kommunikation bidrager sammen med Designskolen Kolding
til at udvikle nye koncepter for brugerkontakt, brugerinddragelse og
formidling, så etrans bliver et nyskabende projekt med brugeren i centrum. Kommunikation handler om forståelse og ejerskab, og betingel-

serne for kommunikation ændrer sig hele tiden. Derfor er det altafgørende for et projekt som etrans at udvikle viden om, hvordan brugerne
ønsker at kommunikere, og hvordan man lettest kommer i kontakt med
dem.Firmaet er Danmarks førende kommunikationsbureau inden for
kultur og oplevelsesøkonomi.

www.have.dk

Hjem-Is

www.hjem-is.dk

Middelfart Sparekasse

etrans-projektet er interessant for Middelfart Sparekasse på flere
måder. Først og fremmest er det spændende som pengeinstitut at
undersøge, hvad elbilernes indtog betyder for hele bilfinansieringsmarkedet, og hvilken ændret adfærd det medfører hos kunderne i pengeinstitutterne. For et nichepengeinstitut som Middelfart Sparekasse
kan der ligge en interessant mulighed i at være ”first mover” inden for
finansiering og rådgivning i forbindelse med elbiler.
Herudover giver projektet mulighed for at få vigtig indsigt i helt almindelige menneskers (bilejere) adfærd og handlemønstre. Det er spændende tanker inden for brugerdreven innovation. Især er det interessant, at projektet åbner mulighed for i et praksisorienteret miljø at være
med i en læringsproces.

www.middelfartsparekasse.dk

Peugeot

Peugeot er verdens største elbilproducent og har produceret over
10.000 elbiler. Peugeot følger udviklingen tæt i Danmark og vil gerne
hjælpe med at udnytte kapaciteten fra vindmøllerne. Som et led i firmaets miljøstrategi arbejder Peugeot med at oplyse kunder og befolkningen om fremtidens transportmuligheder og skal derfor tydeliggøre
hvilke udfordringer, der er ved elbilerne, omkring opladningen, anvendelighed, infrastrukturen osv.
Firmaet håber og tror derfor på, at dette projekt i samarbejde med
Peugeot vil medvirke til at finde løsninger på disse udfordringer.

www.peugeot.dk

Sixt

Sixt, der er et af verdens største biludlejnings- og leasingselskaber,
har altid været præget af innovative mobilitetsløsninger. Derfor er Sixt
med – og derfor er det en selvfølge, at Sixt er det første biludlejningsselskab med el-biler til sine kunder.
Firmaet oplever allerede nu, hvordan mange af dets store virksomhedskunder efterspørger grøn transport af medarbejderne i både indog udland.

www.sixt.dk
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Statoil

Statoil bidrager i projektet med viden om drift af servicestationer til diesel og benzin samt omkundernes behov og adfærd. Specielt i i projektets tredje fase forventer Statoil involvering i, hvordan man kan udvikle
nye forretningsprocesser og –services.
Statoils motivation er ønsket om at få indsigt i ændring af kundebehov
som følge af flere elbiler, herunder specifikt at komme tæt på, hvordan
kunderne tænker vedrørende elbilens infrastruktur.

www.statoil.dk

kantområdet til en førende innovativ klyngeøkonomi. Elbilprojektet rammer bredt ind over flere af indsatsområderne, og TRIN vil meget gerne
bidrage til at skærpe opmærksomheden omkring forretningsmulighederne, så virksomhederne i området får mulighed for at blive en del af
projektet, enten direkte eller indirekte. Samtidig vil TRIN i samarbejde
med kommunerne, erhvervsfremmeaktørerne, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet medvirke til at skabe de rammer, der skal til, for
at den gode ide bliver til virkelighed.

www.trekantomraadet.dk

Think

www.think.no

Trekantområdets Innovationsforum/Trin

Som den første region i Danmark formulerede Trekantområdet en
langsigtet strategi for vækst og udvikling. Visionen er at udvikle Tre-
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VELFAC

Danskerne elsker at bo i parcelhuse. Men selv om fremtidens hus er
bæredygtigt, er det ikke særlig gavnligt, hvis vi er nødt til at transportere os mellem vores parceller uden for byerne og til arbejde, fritidsaktiviteter mv. i biler, der udleder CO2. Derfor har VELFAC valgt at gå med i
projektet om fremtidens transportmulighed – elbilen. Firmaet tror på, at
vejen frem er andet og mere end ensidig fokusering på isoleringsevne
og nedbringelse af energiforbrug til opvarmning. Det vil vise vejen frem
og finde de muligheder, der ligger i at udvikle fremtidens energirigtige
byggeri i et helhedsperspektiv.

www.velfac.dk

Jeg er økonom og ingeniør af uddannelse, så for mig er det interessant at stifte
bekendtskab med den antropologiske og
brugerdrevne tilgang, som etrans står for.
Det giver mig en større forståelse af, hvor
vigtige alle de ikke-økonomiske faktorer
er for elbilens succes – de sociale, kulturelle og emotionelle faktorer, der spiller ind i forbrugernes valg af transportmiddel. Det er med til at tilvejebringe en
viden, jeg kan bruge direkte i min egen
forskning, når jeg bygger kvantitative modeller og arbejder med segmentering
Christian Erik Kampmann, Ass. Professor, CBS, Institut for Innovation og organisationsøkonomi, deltager i workshoppen
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// 7 etransteamet
Staben i etransprojektet
Anne Flemmert Jensen, ph.d., leder af Analyse og forskning, Mette
Mikkelsen, projektleder, og Anette Flinck, projektkoordinator, udgør
grundstaben i etransprojektet.
Kontakt dem på:
Anne Flemmert Jensen // afj@dskd.dk // +45 21262677
Mette Mikkelsen // mm@dskd.dk // +45 41111322
Anette Flinck // af@dskd.dk eller info@etrans.dk // +45 76301104 eller
+45 40211100
Publikationer bestilles på info@etrans.dk eller
etrans, Designskolen Kolding, Aagade 10, DK-6000 Kolding
Se mere på www.etrans.dk
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There is nothing more difficult to
plan, more doubtful of success,
nor more dangerous to manage
than the creation of a new order
of things. Whenever his enemies
have the ability to attack the innovator they do so with the passion of partisans, while the others
defend him sluggishly so that the
innovator and his party alike are
vulnerable
Niccolo Machiavelli, The Prince
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Vi investerer i din fremtid

etrans – et projekt om elbiler med X-faktor
MÅLET:

At designe en øko-struktur, som gør det attraktivt og meningsfuldt at skifte benzinslugeren ud med en batteridreven bil og vise, at det er muligt at bruge batterier
som energibuffer.
REDSKABET:

Hovedaktørerne i den grønne transportrevolution, bilisterne, skal selv være med
til at designe fremtidens transportstruktur. De skal i samarbejde med forskere,
designere, designstuderende og en række private og offentlige virksomheder
udvikle forslag til fx byplanlægning, opladningsteknologi, indretning af bilen, vejservice, forsikring af bilen og tilkøbsmuligheder, herunder andre grønne/miljøvenlige produkter.
FØDEKÆDE TIL KONKRETE FORRETNINGSPLANER:

Sidste del af projektet skal etablere en fødekæde fra designernes resultater til konkrete forretningsplaner samt by- og trafikmæssige forandringer. Denne fase skal
medvirke til at opbygge en ”forretningsaccellerator”, som skal trække på kvalificeret rådgivning og risikovillig kapital med det formål at skyde de ikke bæredygtige projekter ned tidligt i forløbet og kvalificere de gode ideer, så de udvikles til
sunde forretninger. Vi vil som del af denne proces undervise virksomhederne og
deres medarbejdere i, hvordan brugerdreven innovation fungerer.
Projektet er støttet af Region Syddanmarks Vækstforum, Den Europæiske Fond
for Regional Udvikling og Erhvervs- og Byggestyrelsen.
Se mere på www.etrans.dk

