
Fortræng 1000 fossile biler

Initierende evaluering af brugere af delebiler



Introduktion

• Følgende evalueringen skal give indblik i den praktiske anvendelse af el-delebilerne i Aarhus 
Kommune og give et bedre grundlag for at vurdere potentialer og gevinster for brugere, 
delebilsudbyder og kommune. Dvs. 
• hvilke brugerperspektiver er særligt fremtrædende
• hvordan ser business cases/potentialer ud 
• hvilke grønne, mobilitetsfremmende og trivselsmæssige gevinster er der for Aarhus som by.

• Analysegrundlaget dækker over en bred portefølje af undersøgelser i form af
• Dataanalyse af brug af biler
• SMS analyse af brugere efter endt køretur
• Interviews med brugere
• Interviews med tidligere brugere
• VoxPop undersøgelse af ikke-brugere
• Spørgeskemaanalyse af brugere

• Dataindsamling er foretaget af Aarhus Kommune og TADAA!. Analyserne er lavet i samarbejde 
mellem Aarhus Kommune, TADAA! og Insero.

• Disclaimer: Alle analyser er lavet på baggrund af det tilvejebragte materiale, som i kvantitet 
ikke danner grundlag for signifikante konklusioner. Analysen skal således overordnet betragtes 
som et kvalitativt studie.



Formål

Fokuspunkter i analyserne

•Fortrænger delebilerne biler?

•Hvilke behov er det, delebilen opfylder? 

•”Vigtigheden” af delebilen: Need to/nice
to

•Motivation til indtrædelse i ordningen

•Hvad betyder fællesskabet?

•Hvad betyder det, at det er elbiler?

•Er klimahensynet vigtigt?

•Forståelse/oplevelse/syn på ”konceptet”

•Praktisk brug: Hvad ”virker og hvad 
virker ikke”?

Problem 
stillinger

•Hvilke transporttyper 
anvendes i Aarhus?

•Hvilke krav har 
brugerne til delebiler?

•Hvilke muligheder og 
udfordringer er der 
for brugeren ved 
delebiler?

•Hvordan kan brugen 
af delebiler øges?

Kvantitative 
analyser

•Data fra SMS-analyse, 
spørgeskema 
undersøgelser, og 
datalog

•Data 13 forskellige 
boligforeninger er blevet 
undersøgt

Kvalitative 
analyser

•Spørgeskemaanalyse af 
brugere

•Semi-strukturerede 
interviews

•Bruger personprofiler 
bygger på 4 semi-
struktureret interviews

•Ikke-bruger analyse

• 2 interviews af 
tidligere brugere af 
TADAA! 

•21 korte Vox-pop-svar

Konklusioner

•Mobilitetsbehov

•Teknologiindflydelse

•Effekt på Aarhus

•Brugere af delebiler

Formålet er at undersøge potentialet for 
delebilen som transportmiddel i specifikke 
boligforeninger beliggende i Aarhus by samt 
bynære- og oplandsområder ved et 
eksplorativt studie. Endvidere ønskes det 
undersøgt, om delebilerne fortrænger biler. 

Vurderingen af delebilens potentiale i Aarhus 
bygger på en kombination af kvalitative og 
kvantitative data.



Kvantitativ analyse – datalog, spørgeskema- og sms-

analyse



Brugen af delebilen
Nedenstående analyse bygger på en sms-undersøgelse, hvor brugere ved turens afslutning er blevet bedt om at besvare en sms for at undersøge kørebehovet med en 
delebil og alternative transport muligheder. Datagrundlaget er 49 besvarelser.

• Delebilen bliver mest brugt til indkøb, persontransport samt besøge venner og familie og transport af varer

• En fjerdedel af besvarelserne ville ikke have foretaget turen med delebilen, hvis de ikke havde muligheden med delebilen. Delebilen har således givet mulighed for 
mobilitet for brugerne af delebilskonceptet.

• Delebilerne er et alternativ til offentlig transport, gå og cyklen. Brugerne vil i mindre omfang have anvendt en samkørsels mulighed, låne bil etc. 

• Bevæggrundene for beslutningerne uddybes yderligere i de kvalitative analyser
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Delebilbrugernes holdning og brug af delebilen

Transportmu-
ligheder & 
kørebehov

• Ordningen har afholdt 27 % af brugerne fra at købe en bil, og 68% af brugerne påtænker i lav grad eller slet ikke 
at købe en bil.

• 65 % bruger delebilen 1 gang om måneden eller op til 2-4 gange om måneden.
• Delebilen bliver primært brugt til at hente/bringe eller købe ind. 21% af brugerne anvender det til bringe ting og 32 

% til indkøb.
”Det er så! skønt at slippe for at vente på bussen og at slæbe på tunge varer. En bil gør bare livet nemmere.”
” At kunne lave storindkøb - sparer penge ved at købe mere end jeg kunne bære uden bil”
” Jeg har en frihed til turen i IKEA, i byggemarked eller den store handletur i Kvickly. Jeg er uafhængig til en 
fornuftig pris, og det er fedt!”

Resultater indikerer, at delebilen primært erstatter ture med offentlig transport eller cykel turen, da 32% fravælger 
offentlig transport og 18% fravælger cyklen, når delebilen er en mulighed.

” Magelighed; jeg slipper for nogle kolde, våde cykelture, og er i højere grad selvhjulpen.”

Tilvalg af 
delebilen

• 86% af brugerne udtaler, at delebilen i høj grad kan bookes, når bilen skal anvendes.
• Turens tages primært sammen med andre i bilen, således samkører 61% af brugerne i delebilen.
• De fire bedste ting ved TADAA! Ordningen er: 1) Gør det nemt at have bil, 2) At det er en el-bil, 3) at bilen er 

miljøvenlig, og 4) Fast parkeringsplads
• 80% vil anbefale delebilen til andre

” Super god ordning.”
” Jeg er glad for mit abonnement”

• Brugerne oplever ikke, at det er et problem med batteriets rækkevidde, teknologien, automatgear eller at dele bilen 
med andre 

Brugerkrav til 
delebilsordningen

• Prisen er en af de største udfordringer ved ordningen, og der er et ønske om reducering af prisen, herunder 
kilometer prisen og booking tiden.

” Prisen er alt alt for høj” ; ” At nå hjem til tiden og kilometer prisen.” ; ”Billigere km pris”
• Derudover er mobilappen, og det at ordningen er på abonnement en udfordring for få af brugerne.

Nedenstående analyse bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt brugere af TADAA!, hvor 25 af 65 mulige responderede. Formålet har været at undersøge 
brugernes brugsmønstre og deres holdning til delebilsordningen. Brugerne kender til forretningen bag delebilsordningen. Der er en overvægt af respondenter i 
alderen 55-59 år, men de 25-29 årige og 18-24 årige er ligeledes godt repræsenteret. 
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• Dataene fra datalog er indsamlet fra uge 10 til uge 43 i 2017 fra 13 forskellige afdelinger, og dataene indeholder antallet af bookinger i den givne periode. Perioden er 
udvalgt, da dette er den periode, hvor den seneste prismodel fra TADAA! har været aktiv.

• Farveangivelsen indikerer, at timer med grøn markering er, hvor bilerne bruges meget mens rød angiver, at bilerne bruges lidt.
• Månedsvist ses det, at bilerne primært bookes i forsommer (april og maj måned) og i sensommeren (august og september måned). Over sommeren, især juli måned, ses 

en reduceret brug af bilerne. Herredsvang afviger fra dette mønster, hvilket kan skyldes, at der er blevet lanceret et tilbud på delebilerne. 
• Grunden til antallet af bookinger er reduceret i marts og oktober måned, kan skyldtes at data fra marts og oktober måned ikke dækker over fulde måneder.
• De fleste bookings foretages i tidsrummet 8 – 16.
• De mest bookede afdelinger i løbet af perioden er Lindholmparken, Reginehøj og Vårkjærparken. 
• I Pakhusene observeres en markant afvigelse i brugen af afdelingens to biler.
• De fire biler i Risskov Brynet er blevet lanceret fra september måned, hvorfor denne afdeling har det laveste antal af bookinger i test perioden. 
• I de bynære afdelinger er bilen i Lindholmparken og Vårkjærparken gennemsnitlig mere booket end de andre bynære afdelinger. 
• I opland er Hinnerup mere booket end Solbjerg og Skæring. I september måned blev flåden i Skæring reduceret til en bil. 

Hvornår bookes delebilerne i løbet af test perioden?



• På afdelings niveau ses der ikke en tendens for booking af delebilerne mellem afdelingerne.

• Der observeres en tendens til, at bilerne bookes over længere tid i juni, juli, august og oktober måned i samtlige afdelinger, hvilket kan skyldes at borgerne 

tilvænner sig brugen af bilerne 

• Overordnet set booker brugerne i Charlottehøj, Risskov Brynet og Vejlby bilerne i længere tid end de 10 andre afdelinger. 

• Yderligere analyser indikerer, at størstedelen af bookingerne enten varer under 90 minutter eller op til 300 minutter:

• 48% af alle bookings varer under 90 minutter (1,5 timer)

• 40% af alle bookings varer fra 90 op til 300 minutter (1,5–5 timer)

• 8% af alle bookings varer fra 300 til 420 minutter (5–7 timer)

• 5% af alle bookings varer mere end 420 minutter (+7 timer)

Hvor lang er den gennemsnitlige bookingtid per måned i løbet af test perioden?



Hvornår bookes delebilerne i løbet af en uge?
• I et forsøg på at undersøge om der er fælles mønstre for forskellige geografiske områder, opdeles de 13 

afdelinger i 3 grupper, som dækker afdelinger indenfor ringvejen (by), afdelinger i umiddelbar forlængelse af 
Aarhus udenfor ringvejen (bynær) samt selvstændige byområder (opland)

• Bookingerne af delebilerne er tilnærmelsesvist jævnt fordelt over ugen. Dog opleves en mindre forskydning af 
bookingerne op til og ved udgang af weekenden, herunder fredag med 17%, samt søndag og torsdag med 15%. 

• Nedenstående tabel indikerer, at oplandet anvender delebilerne i et kortere tidsinterval end by og bynære 
afdelinger. Derudover indikerer dataene for bynære- og by afdelinger, at brugerne i de to afdelinger også 
anvender bilerne efter fyraften, hvilket ikke er tilfældet i oplandet. 

• Oplandet anvender delebilerne i dagtimerne fra 7 til 15. 

• Bynære afdelinger anvender delebilerne i dagtimerne fra 6 til 19.

• By afdelinger anvender delebilerne i dagtimerne fra 5 til 18.



Hvordan er kørebehovet i forskellige aldersgrupper?
• I løbet af test perioden har der været 99 brugere af delebilerne. Aldersfordelingen er med en overvægt af 43 % i aldersgruppen 18-30 år. For at gøre 

aldersgrupperne komparative er disse opdelt i grupper af sammenlignelig størrelse. 

• Den samlede gruppe af brugere fra oplandet kører gennemsnitlig længere end brugerne i by og bynære afdelinger. 

• På aldersgruppe niveau kører de 18-25 årige gennemsnitlig længere end de andre aldersgrupper mens gruppen 26-30 gennemsnitligt kører kortere end alle 
andre.

• I oplandet:

• De unge i alderen 18-25 kører de længste ture på 31,3 km efterfulgt af de 41-55 årige med 30,4 km. 

• 26-30 kører de korteste ture med 3,2 km.

• I de bynære afdelinger:

• Kører de 31-40 årige længst med 23,4 km. 

• De 26-30 årige kører de korteste ture med 9 km. 

• I by afdelinger:

• De 56+ årige kører længst med 25,6 km. 

• De 26-30 årige kører de korteste ture med 16,2 km. 



Hvordan er kørebehovet i forskellige aldersgrupper på afdelingsniveau?

Nedenstående tabel viser både de gennemsnitlige kørte antal kilometer i de forskellige afdelinger i både byen, bynær og oplandet fordelt på 
aldersgrupper. 

Som det fremgår fra by og bynære områder, er der ikke et fast mønster i forhold til kørsel og alder, som gør sig gældende for alle områder i de 
specifikke grupperinger. Særligt i de bynære områder ses der en stor afvigelse i, hvilke aldersgrupper, der bruger TADAA! fra afdeling til afdeling.

Oplandsgrupperingen er den afdeling, som kommer tættest på at have et fast mønster, der går igen i alle afdelinger. Her er der således indikationer 
på, at beboerne er familier med voksne børn, og at begge generationer 



Mobilitet, Teknologi og Effekt



Mobilitetsbehov

• Hvilke motivationer har borgere for at bruge en delebilsordning?
• Convenience er et centralt argument for at indgå i en delebilsordning. Det giver adgang til en bil på en økonomisk attraktiv måde i 

forhold til behovet
• For brugerne drejer det sig i høj grad om at kunne fragte mere end der er muligt med de primære alternativer – bus, cykle og 

gang, samt undgå elementer som dårlige forbindelser og regnvejr

• Hvilke behov løser en delebilsordning?
• Bilerne bruges hovedsageligt til indkøb, fragt af ting, køre på besøg hos venner og familie

• Hvordan bruger de delebilen?
• Turene der køres afviger i længde alt efter, hvor brugeren bor. For medlemmer i og omkring Aarhus bliver turene i gennemsnit ca.

20 km, mens det for medlemmer i oplandet bliver til længere ture.
• Aldersgrupperne der bruger bilerne er primært yngre mennesker, som tager flere koretere ture, mens ældre mennesker (+60) 

bruger bilerne til længere ture. 
• Brugsmønstrene i løbet af døgnet er, at det typisk er i tidsrummet 8-16 at bilerne bliver brugt, hvilket gælder alle dage i ugen med 

et lidt højere forbrug torsdag, fredag og søndag.
• Brugerne booker typisk bilerne i 1,5 time ad gangen, hvilket for manges vedkommende svarer til en indkøbstur ved eksempelvis 

Ikea og Bilka.

• Hvilke alternativer har de i forhold til delebilen?
• De primære alternativer er cykel, gang og offentlig transport
• Brugerne af TADAA! ejer kun i begrænset omfang selv bil, men oplever i stedet nu at få følelsen af at have deres egen. 



Teknolgiindflydelse

• Hvordan opfatter borgene det faktum at bilerne er elbiler?
• Der er generelt stor tilfredshed med, at det er elbiler der anvendes. Dette skyldes både det 

teknologiske og det grønne aspekt
• Giver ekstra adgang til lukrative elbilpladser i midtbyen og dermed lettere og hurtigere at 

finde parkeringsplads

• Hvilke problemer oplever brugerne med elbilerne?
• Enkelte udtaler at rækkevidden er begrænset, men hovedparten oplever ikke et problem 

med dette
• Usikkerhed i forhold til at køre langt – hvor forefindes ladeinfrastrukturen

• Hvilke gevinster giver det en delebilsordning, at det er elbiler?
• Bilen er altid ladet op
• Automatgearet gør det nemt at komme i gang
• Nyhedsværdien tiltrækker også interesserede



Effekt på Aarhus

• Hvordan påvirker en delebilsordning et fællesskab/lokalområde ved at være til stede der?
• For personer uden bil giver det en ekstra attraktivitet at der er et TADAA!-tilbud
• Fællesskabet, som var en kerne i konceptet, er ikke noget som brugerne forholder sig til
• Brugerne har en udpræget følelse af ”Det er min bil!”

• I hvor høj grad erstatter delebilerne pt. bilejerskab?
• Der er kun registreret begrænset frasalg af biler som følge af at TADAA! er etableret i en boligforening
• De fleste brugere har ikke bil når de melder sig ind i TADAA!
• Effekten af TADAA! er således en lighed i mobilitet for borgerne i Aarhus kommune idet en udvalgt gruppe får øget og bedre 

mobilitet
• Endvidere har spørgeskemaundersøgelsen tegnet et billede af, at flere bruger har udskudt (68 %)/fravalgt (27%) investering i 

egen bil, som følge af implementeringen af TADAA! 

• Hvad virker til at få borgerne til at bruge bilerne?
• Boligforeningen er central i at kommunikere med brugere og potentielle brugere.
• Elbilparkeringspladser giver høj tilfredshed ved ankomst til destinationen
• ”Hvis der er timer tilbage på abonnementet ved udgangen af måneden.”

• Hvad virker ikke til at få borgerne til at bruge bilerne?
• Komplicerede abonnementer hvor medlemmerne føler at de betaler for noget de ikke får eller burde få som en del af pakken
• SoMe er en mindre effektiv kommunikationskanal



Hvorfor tilvælges delebilsordningen?
Data analyse på baggrund af 4 indsamlet interviews med to kvinder i alderen 49 og 59 år, og to mænd i alderen 31 og 40 år. Nedenstående er argumenter på respondenternes behov

Transportmulig-
heder & kørebehov

• Brugerne ønsker ikke at eje bil, men anvender deres cykel, når det er muligt. Nogen er vokset op uden bil og ser ikke det er nødvendigt at eje en bil, og andre har 
bare ikke ønsket at eje bil, når de bor i byområdet, hvor parkering er dyrt. 

• Brugerne bruger transportformer såsom bustransport i byområdet, cykel eller samkørsel med familie
• Delebilen bruges til at foretage større indkøb og indkøb i butikker udenfor byområdet fx Ikea, arbejde og besøge familie og venner
• Delebilen bruges ved kortere ture, da booking af bilen over en overnatning er for dyr.
• Delebilen bruges ved dårligt vejr, og det ikke er behageligt at cykle.

Tilvalg af delebilen • Brugerne føler, at alle i boligforeningen ejer bilen. De har fået skabt en form for fællesskabsfølelse over bilen. Derfor er det vigtigt for brugerne, at bilen ikke deles 
med folk udenfor boligforeningen, da man skal passe på bilen. 

• Delebilen er et ekstra gode og luksus i hverdagen, men ikke en nødvendighed. Delebilen er nice-to-have og ikke need-to-have. Bilen er praktisk, når der skal handles 
ind og hentes børnebørn. 

• Ordningen er investeringsfri for brugeren og fri for praktisk arbejde såsom rengøring af bil, dog er ordningen begrænset til korte ture.
• Nyhedsværdien af bilen tiltrækker folk til at prøve delebilsordningen
• Elbilen fungerer upåklageligt og med automatgear, hvormed den er brugervenlig at styre.

Begrænsninger i 
delebilen

• Ordningen er ikke egnet til transport på arbejde pga. booking af bil en hel dag er for dyr, herunder parkering tæger på forbruget af abonnement timer
• Ingen økonomisk incitament til at anvende ordningen, når der også skal betales parkeringsafgifter til delebilen i Aarhus Ø. 
• Timeprisen er omtalt som værende for høj for brugerne.
• Brugerne kan godt blive interesseret i eget bilkøb, hvis prisen kan konkurrere med delebilsordningen, samt er en mere miljøvenlig løsning. 

Brugerkrav til 
delebilsordningen

• Delebilerne skal optimeres til brugernes behov, hvormed rækkevidden skal forlænges
• Check-in systemet skal optimeres ift. at sikre at låsesystemet fungerer. 
• Ønsker billigere delebilsordning, der kan konkurrere med prisen på en billig bil trods dyre parkeringspladser. 
• Ordningen skal kunne betale sig ved et større kørebehov, da ordningen kun er økonomisk rentabel ved små ture



Hvorfor fravælges delebilsordningen?

Transportmulig-
heder & 
kørebehov

To beboere anvender firmabil, hvor den ene beboer anvender TADAA! som firmabilsordning. Ni beboere ejer en eller to biler, der anvendes til arbejde og privat 
brug. En enkelt beboer regner med at lease bil til arbejde og har for stort kørebehov til at være medlem af delebilskonceptet. De to tidligere brugere er bilejere.
Fire beboere har ikke behov for egen biltransport og anvender i stedet offentlig transport, cykel, taxi og familiesamkørsel. 

Tilvalg af 
delebilen

Smart løsning for folk uden bil, når et mobilitetsbehov opstår og som en ekstra bil eller en firmabil. Delebilen kan spille sammen med letbanen i Aarhus Ø. 
De tidligere brugere er enige i, at delebilen kører godt, næsten altid tilgængelig og bilen er rengjort. Bookingsystemet fungerer også godt. 

Begrænsninger i 
delebilen

• Ifølge de tidligere brugere egner delebilen sig kun til korte ture pga. dens rækkevidde, hvilket er en begrænsning, men indførsel af flere lade standere i DK vil 
gøre delebilen mere praktisk i hverdagen. 

• Mangel på fleksibilitet i at være del af en delebilsordning, hvis man har et stort kørebehov, og egen bil giver frihed og er bekvemmeligt. 
• Ikke-brugere udtrykker en generel frygt for, at delebilen ikke er ledig ved behov. 
• Ulempen ved delebilen er manglende frihed, da kørsel skal planlægges inden turen og tage forbehold for forsinkelser, hvilket ikke er nødvendigt med egen bil. 
• Flere interviews, både af brugere og ikke-brugere, indikerer, at venner og familie anbefaler brugerne at købe en bil i stedet for at tilvælge delebilen. 
• Delebilsordningen er vurderet som dyr, hvormed pris er en afgørende faktor for, at folk ikke vælger at anvende delebilen. 

Brugerkrav til 
delebilsordningen

• Løsningen skal være tilgængelig og fleksibel som ved brug af egen bil, samt prissætningen skal kunne konkurrere med prisen for at investere i egen bil eller 
anvende alternative løsninger såsom leverance af indkøb. 

• Tidligere brugere giver vox-pop respondenter ret i, at prisstrukturen skal være mere fleksibel, idet man både skal betale for abonnement og forbruget. Flere 
afholder sig fra delebilsordningen pga. månedlig abonnementsordning, og at ordningen ikke kan betale sig, såfremt husstanden har to biler. Derfor 
forespørges der fra ikke-brugere at få muligheden for booke ved behov uden abonnementsbegrænsninger. 

• Mere information om delebilen er krævet, inden ikke nuværende brugere vil overveje delebilen som transportmulighed. 

Analysen er foretaget ud fra to interviews af tidligere TADAA!-brugere, en 66 årig mandlig pensionist fra oplandet og ung kvinde på 24 år fra byen. Samt 21 vox-pops fra to afdelinger i 
byområdet, hvor respondenterne repræsenterer 4 unge kvinder, 7 unge mænd, 1 midaldrende mand og 2 midaldrende kvinder, samt 5 ældre kvinder og 2 ældre mænd. 



Konklusion



Konklusion

På baggrund af de gennemførte analyser kan konklusionerne drages på baggrund af de initierende undersøgelsesspørgsmål

• Hvilke brugerperspektiver er særligt fremtrædende

• Der er et generelt mønster om at bilerne bliver brugt i tidsrummet 8-16

• Medlemmerne af TADAA! er primært personer uden egen bil

• ¼ af turerene var aldrig blevet foretaget, hvis ikke borgerne havde haft adgang til TADAA!

• Ældre og yngre har behov for længere ture i deres bookinger

• Hvordan ser business cases/potentialer ud 

• Der findes ikke stereotype boligforeninger i by og bynære områder, men i oplandet er der indikationer på at medlemmerne er 2 
generationer i familier.

• Bilen bruges primært til indkøb, besøg og persontransport

• Prisen er en afgørende faktor for bruger og ikke bruger – prisen skal være en konkurrencedygtig alternativer

• For TADAA!’s business case er det primært bynære områder, som passer til den nuværende model med lange bookinger og 
forholdsvis korte ture.

• Hvilke grønne, mobilitetsfremmende og trivselsmæssige gevinster er der for Aarhus som by”.

• Borgerne der tilbydes delebiler oplever en forbedret mobilitet, som giver dem mulighed for ture, de ellers ikke ville have taget

• At det er elbiler, der benyttes, er med til at løfte glæden ved brugen både fordi det er godt for miljøet og fordi komforten er høj

• Brugerne udtaler, delebilen er et ”nice-to-have” og en luksus, som giver dem mulighed for at agere på nye muligheder.



Konklusion

De mere detaljerede konklusioner på potentialet findes i svarene på fokuspunkterne i analysen.

• Fortrænger delebilerne biler?
• Det har ikke været muligt at fremskaffe konkrete konklusioner om fortrængning af biler, som følge af at TADAA! har været tilgængeligt i et område. Dog har spørgeskemaundersøgelsen tegnet et billede 

af, at flere bruger har udskudt (68 %)/fravalgt (27%) investering i egen bil, som følge af implementeringen af TADAA!

• Hvilke behov er det, delebilen opfylder? 
• Bilen bruges primært til indkøb, besøg og persontransport

• ”Vigtigheden” af delebilen: Need to/nice to
• Flere brugere udtaler, at en tur med en TADAA! er en luksustur, og således kan delebilen betragtes som ”Nice to have”.

• Undersøgelser viser dog, at 25 % af turene ikke var blevet gennemført, såfremt borgerne ikke havde haft TADAA! tilgængeligt, hvilket tyder på, at bilerne løfter kvaliteten og fleksibiliteten for de 
borgere, der har dem til rådighed.

• Motivation til indtrædelse i ordningen
• De primære argumenter for brugerne til at indtræde i ordningen er, at de bliver tilført en mulighed for at ”eje” deres egen bil uden de store udskrivninger forbundet med et køb.

• Fleksibiliteten ved løsningen er ligeledes et argument for medlemmerne – at det kan tilpasses løbende til deres behov.

• Hvad betyder fællesskabet?
• Fællesskabet har en mindre betydning for medlemmerne. De betragter bilen som værende ”deres” og ikke en del af et fællesskab.

• Enkelte medlemmer udtaler, at de føler tryghed ved, at det er folk i samme boligområde, som de deler med, da de så altid kan finde tilbage til tidligere lejere, såfremt der er behov for det.

• Hvad betyder det, at det er elbiler?
• Der er flere positive elementer i, at delebilsordningen er opbygget med elbiler. Både at de er klimavenlige og brugervenlige fremhæves af flere brugere. 

• En enkelt bruger gør opmærksom på, at vedkommende kun er med fordi det er elbiler.

• Elbilerne er dog også samtidig en årsag til prissætningen, hvilket er et punkt, som af hovedparten refereres til som barriere overfor yderligere brug af TADAA!’s tilbud

• Er klimahensynet vigtigt?
• Ja, men ikke en afgørende faktor. Særligt den midaldrende og ældre generation betragter dette som vigtigt, hvorimod den yngre generation mere fokuserer på pris og funktion.

• Praktisk brug: Hvad ”virker og hvad virker ikke”?
• App, bestilling og betjening af bilen fungerer. Det er begrænset, hvor mange der oplever negative udfordringer med bilerne

• Der er en høj grad af serviceniveau fra TADAA! side, hvilket er med til at skabe tryghed for brugerne.

• Det fungerer ikke med den nuværende abonnementsstruktur med både km-takst og tidsbetaling. Gør det svært at gennemskue og mange føler at de betaler for noget, de ikke ønsker at betale for.



Brugerprofiler



Bruger 1 – Ung søger luksus i hverdagen

• Køn: Ung mand

• Alder: 28

• Bopæl: Lejlighed i Aarhus C

• Arbejde: Første job som nyuddannet

• Social status: Single

• Abonnement: Mikro og mini – skifter efter behov

Hvad er dit daglige kørebehov?
• ”Delebilen er oplagt til indkøb. Engang i mellem skal man have nogle ting med, som 

ikke er til at have med på cyklen”.

• ”Jeg købte en lejlighed på Aarhus Ø, så solgte jeg min bil da parkering er dyrt. Det 
er oplagt at cykle, medmindre jeg får et behov for at køre på arbejde på et 
tidspunkt. Hvis jeg skiftede arbejde, eller der opstår ting, hvor der er behov for en 
bil, eller hvis der kom børn.”

Hvorfor er jeg medlem af delebilsordningen?
• ”Det passer godt, idet jeg ikke har behov for at have en bil fast, fx til arbejde, men 

bare vil køre korte ture. Jeg skal ikke investere i en bil, ingen forsikringer, ingen 
udgifter og vedligeholdelse. Men den kan så ikke bruges til alt”.

• ”Det er en service, jeg har meldt mig til, fordi den er bekvem. Delebilen er ikke 
nødvendig for mig. Det er en frihed. Det er en luksus at have den frihed”.

• ”Elbilen fungerer godt, og jeg kan let se, om den er ledig. Den er altid ledig, når jeg 
skal bruge den, hvilket jeg dog ikke oprindelig havde forventet.

• ”Elbiler har sine begrænsning, men det fungerer fint til det, jeg skal bruge den til. 
Det fungerer fint, at man kan følge med i, hvor meget strøm der er på bilen, og 
hvor langt man kan køre. TADAA!’s app og bookingsystemet fungerer godt, og bilen 
er altid ren og pæn.”

Hvad mangler jeg fra en delebilsordning?
• ”En mere fleksibel ordning. Jeg tror, at jeg bruger mellem 500-700 på delebilen, og 

det er lige før, et bilkøb kunne konkurrere med det, med det behov, som jeg har 
nu. Det ville ikke gøre noget, at det var billigere, så ville jeg nok beholde det i 
længere tid, og man ville nok også få flere med.”

• ”Muligheden for en kortere langtidsbooking end et døgn, fx til arbejde, kunne køre 
længere ture, hvor man ikke skal bruge bilen i 24 timer. Det kunne være fint, at 
man kunne lave, i stedet for at booke en hel dag, så 6 timer til en fordelagtig pris. 



Bruger 2 – Entusiasten

• Køn: Kvinde

• Alder: 50

• Bopæl: Almen bolig i det bynære område

• Arbejde: Social medarbejder

• Social status: Partner; ikke hjemmeboende børn

• Abonnement: Stor

Hvad er dit daglige kørehov?:
• ”Det er jo, hvis man fx gerne vil i Bilka og handle eller i Ikea. Så bruger jeg bilen. 

Eller hvis hunden skal på weekend”.

• ”Så henter jeg bilen, kører ud og henter mine børnebørn og kører dem hjem. Og så 
kører jeg hjem igen. Jeg kører også i Plantorama og besøger mine forældre”

• ”Lige nu kører jeg lidt mere. Jeg kører på et tilbud med fri bil i oktober og 
november for 1500 kr. Fri km og tid. Det er dejligt at prøve. Jeg bruger den meget 
mere. Nu står den jo derude, og jeg har muligheden”.

Hvorfor er jeg med i delebilsordningen?
• ”Den er ikke nødvendigt for mig. Det er en frihed. Det er en luksus at lige pludselig 

have den frihed”. Nu kan jeg selv køre i stedet for at skulle hentes af min søster”.

• ”Bilerne er altid pæne, og jeg tror, at det har noget at gøre med, at der er en eller 
anden fællesfølelse over det, fordi den hører til her i boligforeningen”.

• ”Jeg elsker at gå rundt at sige, at vi har en elbil!. Det er pivsmart. Det er en 
fantastisk bil! En rigtig lækker bil. Automatgear og bakkamera – det er jo det, jeg 
siger til folk. Jeg skal kun koncentrere mig om at køre. Det er en ny bil. Den 
fungerer bare”.

• Man kan bruge de timer, man har, også kan man betale en merpris, hvis man skal 
bruge mere. Hvis man ikke bruger alle timer, så bliver de overført til næste måned. 
Det er god service”.

Hvad mangler jeg fra en delebilsordning?

• ”Overblikket om den er ledig. Og så rækkevidden – der er lidt for kort”.

• ”Kilometerprisen er for høj, fordi jeg ved, hvad den koster at have kørende. Jeg ville 
sætte den en krone ned. Det ville flytte meget, og de ville få langt flere brugere. 
Abonnementsprisen er fin. Du kan jo ikke gå ud og leje en bil for de penge.”

• ”Min søn synes, det er helt hen i vejret. Han siger: ”Mor bruger du stadig det 
TADAA!, det er jo helt vildt dyrt. Tænk at du bruger penge på det”.



Ikke-bruger – Mand på farten

• Køn: Mand

• Alder: 43

• Bopæl: Lejlighed, bynær

• Arbejde: Sælger

• Social status: Samleverske

Hvad er dit daglige kørebehov?
• ”Min kæreste og jeg har vores egen bil, så derfor er det ikke relevant for mig at 

skulle bruge en delebil. Men for folk uden bil er det da en smart løsning”.

• ”Jeg er afhængig af at have min egen bil, fordi jeg pendler langt til arbejde. Så jeg 
tror ikke, det kan betale sig. Så bliver delebilen for dyr”.

Hvorfor er jeg ikke medlem af delebilsordningen?
• ”Den egner sig kun til småture, hvilket jeg synes er upraktisk i det daglige”.

• ”Hvis jeg skulle tænke på miljøet, så skulle jeg tage toget til arbejde. Men der vejer 
min fritid, komfort osv. Tungere, så derfor vil jeg hellere have min egen bil”. 

• ”Det er rart at kunne bruge sin bil, når man vil. Jeg foretrækker den 
bekvemmelighed der er i at have sin egen bil og ikke være afhængig af en delebil”.

• ”Jeg synes, at det er for meget at skulle betale et månedligt abonnement. Jeg ville 
gerne have været med, hvis det var muligt blot at bruge bilen en enkelt gang”. 

• ”Derudover skal man både betale for abonnementet og for at bilen står parkeret. Det 
synes jeg ikke er rimeligt”.

Hvad mangler jeg fra en delebilsordning?
• ”Det eneste problem er, at man kun kan køre en vist antal kilometer i den. Det er et 

praktisk problem, der nok skal blive nemmere i takt med, at der kommer flere lade 
standere rundt omkring i landet”.

• ”Som ekstra bil nogen gange kunne delebilen være smart” .”Jeg synes, at det er 
smart med delebilen. Det er svært at komme herud til Aarhus Ø, og derfor har de 
fleste herude egen bil”. 

• ”Prisen  på bilen er for høj. Vi havde faktisk overvejet den som vores bil nummer to. 
Men prisen skulle være lavere, hvis det skulle være en mulighed for os. Det skulle 
være fleksibelt og kunne prismæssigt betale sig, hvis det skulle være aktuelt for os”


