
Elbilforeningens medlemsundersøgelse 

Elbilisten 2020



Svarprocent: 37
364 besvarelser / 987 medlemmer

Fem kapitler:
1. Dig og din husstand
2. Husstandens biler
3. Opladning af elbilen
4. Forbrugsvaner
5. Dig og Elbilforeningen



Afsnit 1
Dig og din husstand















- Hvor bor respondenterne?                                           - Hvor bor medlemmerne?















Afsnit 2
Husstandens biler



Antal biler\heraf 
elbiler 0 elbil 1 elbiler 2 elbiler 3 elbiler 4 elbiler

Flere end 4 
elbiler

Har 1 bil 10 132 - - - -

Har 2 biler 5 130 43 - - -

Har 3 biler 0 13 13 4 - -

Har 4 biler 0 2 2 1 1 -

Har flere end 4 biler 0 3 1 0 1 0

b1-b2  Hvor mange biler har husstanden? Hvor mange af disse er elbiler?







Antal biler\heraf 
elbiler 0 elbil 1 elbiler 2 elbiler 3 elbiler 4 elbiler

Flere end 4 
elbiler

Har 1 bil 10 132 - - - -

Har 2 biler 5 130 43 - - -

Har 3 biler 0 13 13 4 - -

Har 4 biler 0 2 2 1 1 -

Har flere end 4 biler 0 3 1 0 1 0

Hvor mange af husstandens biler er elbiler



















Afsnit 3
Opladning af bilen

















Hvor er der problemer?

C3c - Du har svaret Hver gang eller Ofte. Her har 
du mulighed for at angive laderens position 

https://docs.google.com/document/d/1lt93XsaRblReRP8uISNb5J5vfSK4GawBBoe3uZf-Gko/edit?usp=sharing














c8 Hvor mangler der ladere? - Kommuner (op til 3 kommuner kunne vælges)



C7b - Forklar hvorfor du er utilfreds med den 
offentlige ladeinfrastruktur

Link til ark med forklaringer

https://docs.google.com/document/d/1JZdxJDm7ApvEXE7SZdoVNZk-0DFw5kUcV3VKGr5tLJk/edit?usp=sharing


Afsnit 4
Forbrugsvaner

























Forbrugsvaner D6c - forslag
 

Medlemmernes forslag til hvordan det kan blive nemmere at finde 
overnatning med gode ladeforhold

https://docs.google.com/document/d/1wlKuvlGyfn2iuqPzZNUcSeRS5-4P2v75NWNUs-sUJkY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wlKuvlGyfn2iuqPzZNUcSeRS5-4P2v75NWNUs-sUJkY/edit?usp=sharing






Forbrugsvaner D7c - på langtur

 
Begrundelser for utilfredshed med lang tur

https://docs.google.com/document/d/1P0DFpRDsRcWWHKSbkY6YPgdL90I0tOLeFBwd6qMu4H0/edit?usp=sharing










Forbrugsvaner D9c - forslag til forbedring

Du har svaret Utilfreds eller Meget Utilfreds. Her kan du forklare hvad der ville gøre 
din oplevelse i forbindelse med serviceeftersynet bedre…

Se listen her

https://docs.google.com/document/d/1kI_QGUv2mBf6aZSnvj6FpzN4rDiSoruMFnspuX9MxEI/edit?usp=sharing


Afsnit 5
Dig og Elbilforeningen







Dig og Elbilforeningen E2b - andet

Anden relation end familie, venner, 
kollegaer

1

Brugt handel 1

Var med til at stifte foreningen 12

Ved ladestander 3





Dig og Elbilforeningen E3 - 
Medlemmernes forslag

Et medlem svarer:

“Elbilernes rolle i den grønne omstilling - forlængelse af afgiftsfritagelse, mere fokus på opladning i 
lejlighedskomplekser, pres på kommunerne for mere offentlig ladeinfrastruktur, politisk pres for en 
standardiseret V2G-løsning og krav om at opladning af elbiler (gratis) skal kunne styres aktivt udefra 
(som f.eks. True Energys app, men mere konkret at alle biler der i det hele taget kan styres skal 
kunne styres af noget, forbrugeren selv vælger - åben API)”

Se alle forslag her:

Hvilke opgaver skal foreningen arbejde med?

https://docs.google.com/document/d/1q7LNSwtmixBRWKOTOURErNsVQoCDFkIEpmLONqzKz-M/edit?usp=sharing


E3 - Medlemmernes forslag til opgaver





E4 - har du behov for en afdeling af Elbilforeningen i nærheden 
af dig?

- Tendensen i svarene “ja” og “ved ikke”





Dig og Elbilforeningen E5b - andre kanaler

1) Evt en YouTube kanal

2) 2) Et ønske fra mig er at i går væk fra facebook. Det er et medie, der ikke er beregnet til at nemt 
kunne overskue informationen der lægges ud. Og at prøve at finde hoved og hale i en lang fb tråd, 
er som at finde en nål i en høstak... ;) 
Eller - behold info på FB for dem der aktivt vælger den mulighed - all øvrig information bør sendes 
på e-mail og/eller findes på hjemmesiden. Rigtigt godt i har oprettet et forum - det er jeg glad for, 
og håber det vil blive velbesøgt. Dog fandt jeg info om dette forum via Google og ikke via jer... så 
det er ikke så underligt der næsten ingen tråde er - der er ikke nogen der ved det eksisterer ;)















Dig og Elbilforeningen E11- Gode råd, ris 
og ros

Se de kritiske besvarelser her: Medlemmernes gode råd, ris og ros

https://docs.google.com/document/d/1PhobfhOxIs8A8S3v1348Av6loefLOKW0xeWawKyHXc4/edit?usp=sharing

