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Sammanfattning 
 
Miljön har kommit allt mer i fokus de senaste åren och en bransch som är särskilt viktig är 
bilbranschen vilken påverkar miljön i stor utsträckning. Exempelvis den svenska regeringen 
har framfört en önskan om att vara helt oberoende av olja år 2020 och detta är något som 
uppenbarligen skulle påverka bilbranschen och tydliggör behövet av miljövänliga fordon. 
Dessa så kallade miljöfordon lanserades i större omfattning redan på 1990-talet men har ännu 
inte nått kommersiell framgång. Anledningen till detta har sannolikt att göra med olika 
faktorer förknippade med produkten vilka påverkar konsumenters adoption negativt. Med 
adoption menas den process i fem steg av Rogers (1995) som förklarar hur en konsument blir 
först medveten om en produkt och fram tills det att personen ifråga blir en regelbunden 
användare. Ett antal teorier identifierar dessa påverkande faktorer men behovet av studier som 
undersöker hur den enskilda konsumentens adoptionsprocess påverkas är tydligt. Detta leder 
till denna studies syften vilka ämnar att identifiera dessa påverkande faktorer och hur dessa 
faktorer i sin tur påverkar adoptionsprocessen. Den ökade förståelsen för dessa faktorer leder 
även till praktiska implikationer som bilföretagen kan ha användning för. 
 
De olika faktorerna har identifierats i denna kvalitativa studie med hjälp av strukturerade 
intervjuer till nio olika respondenter. Studiens kunskapssyn är hermeneutisk. Den teoretiska 
referensramen är först uppbyggd kring adoptionsprocessen för att sedan bli mer specifikt 
kopplad till miljöfordon och de olika faktorer som påverkar processen. Denna referensram 
leder fram till en modell vilken sammanfattar ämnet. 
 
Studien lyckas identifiera ett mängd olika faktorer vilka har påverkat konsumenters adoption 
av miljöfordon antingen negativt eller positivt. Dessa faktorers påverkan på 
adoptionsprocessens specifika delar skiljer sig nämnvärt då vissa faktorer kan få konsumenter 
att gå till nästa steg varav andra faktorer inte har samma stora betydelse. Med hjälp av dessa 
faktorer ger studien ett antal praktiska implikationer vilka kan användas av bilföretagen för att 
underlätta adoptionsprocessen för konsumenter. 
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1. Inledning 
 
Detta inledande kapitel börjar med att introducera den ökade fokuseringen på miljön. 
Därefter kommer en kort historisk beskrivning av lanserandet av miljöfordon. Detta följs av 
en genomgång av de hinder som finns för att konsumenter ska ta till sig miljöfordon som 
produkt. Därefter presenteras det teoretiska gap vilket i sin tur leder fram till studiens 
problemformulering och syften. 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Miljön har kommit allt mer i fokus de senaste åren. Ofta är det oljeindustrin eller den 
närbesläktade bilindustrin vilka diskuteras på grund av deras stora påverkan på miljön. Så 
kallade ”hållbara” produkter, det vill säga produkter som inte har en negativ inverkan på 
miljön på längre sikt, är något vilket efterfrågas i allt större utsträckning. Alternativa bränslen 
vilka, till skillnad från fossila bränslen, är förnyelsebara är något vilket efterfrågas allt mer, 
både från den privata samt den offentliga sektorn. Den Europeiska Unionen har framfört ett 
krav på att 5,75 % av bränsleanvändningen år 2010 ska komma från förnyelsebara källor. Den 
svenska regeringen har gått ännu längre och har framfört ett önskemål om att landet ska vara 
oberoende av olja till år 2020 (Jonsson, 2007). Det är uppenbart att bilmarknaden står inför 
stora förändringar, där miljöaspekten står i centrum. Således har allt fler biltillverkare lanserat 
alternativ till den bensindrivna bilen i form av miljöfordon som drivs av miljövänliga 
drivmedel.  
 
 

1.1.2 Lansering av miljöfordon 
 
Trots att diskussionen gällande miljöfordon i samhället är relativt ny har konceptet 
miljöfordon funnits en längre tid. Redan år 1979 skapade Dave Arthurs i Arkansas den första 
moderna hybridbilen. Han byggde om en Opel GT genom att byta ut motorn till en 6hk 
gräsklipparmotor och en 400 amperes elmotor. Bilen drevs således av både bensin och 
elektricitet vilket gjorde bilen till den första i sitt slag. Bilen hade en bränsleförbrukning på 
cirka 0,3 liter per mil vilket kan anses som väldigt lågt i relation till traditionella bilar. 
(History of Hybrid Vehicles, 2006-03-27) 
 
Först 18 år senare, år 1997, var bilmärket Audi först med att massproducera hybridbilar. 
Bilen, vilken drevs dels av en 1.9 liter dieselmotor, dels av en elektrisk motor, blev ett 
misslyckande försäljningsmässigt vilket drev bilindustrin till att istället satsa utvecklingen på 
rena dieselmotorer. De kommande åren gjordes även en rad olika försök att lansera bilar 
drivna enbart av elektricitet av några av de större biltillverkarna. Samtliga lanseringar 
misslyckades dock trots visat engagemang från kunder innan bilarna kom ut på marknaden för 
försäljning. Således lades även dessa försök till lansering ner inom ett fåtal år. (History of 
Hybrid Vehicles, 2006-03-27) 
 
Den första kommersiellt sett lyckade lanseringen skedde år 1999 då Honda presenterade sin 
modell Insight som var den första hybridbilen på den amerikanska marknaden. Året därpå 
släppte Toyota sin modell Prius som även den blev en relativt stor succé. Uppföljaren, Prius 
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II, släpptes år 2004 och blev en ännu större succé försäljningsmässigt. Bland annat blev den 
utnämnd till årets bil av Motor Trend Magazine samt North American Auto Show. 
Efterfrågan blev större än företaget hade anat och produktionen ökade från 36000 till 47000 
enheter. Många kunder fick vänta så länge som upp till 6 månader innan de fick sin bil 
levererad. (History of Hybrid Vehicles, 2006-03-27) 
 
 

1.1.3 Problem med adoptionen av miljöfordon 
 
För att en konsument ska bli regelbunden användare av en ny produkt måste denna adoptera 
produkten. Denna adoption kan beskrivas som en process i fem delar där konsumenten först 
blir medveten om produkten för att sedan skapa ett intresse. Detta följs av utvärdering av 
produkten och sedan provning. Slutligen adopteras produkten. (Rogers, 1995) 
 
Idag är det tydligt att det finns ett ständigt ökande kundunderlag för miljöfordon, år 2007 stod 
miljöfordon för 18% av försäljningen av nya personbilar (Miljofordon.se, 2008-07-20). 
Många av de större biltillverkarna ser miljöbilsmarknaden som en viktig del av verksamheten 
och något som kommer att ta mer och mer marknadsandelar i framtiden. Trots den 
uppåtgående trenden finns det en mängd hinder för konsumenternas adoption av miljöfordon. 
Samtidigt som många konsumenter är intresserade av miljövänliga alternativ är majoriteten 
inte beredda att köpa hybridbilar vilket blir påtagligt då traditionella fordon fortfarande står 
för en klar majoritet av marknaden. Vid årsskiftet 2007-2008 var andelen miljöfordon bland 
lätta fordon i Sverige 2,7%, vilket bör anses som relativt lite (Miljofordon.se, 2008-07-20). 
 
Med tanke på den relativt lilla marknadsandel som miljöfordon representerar, som ovan 
nämnt, är det sannolikt att adoptionen för miljöfordon påverkas av andra faktorer än 
traditionella fordon. Skulle båda typer av fordon vara identiska med den enda skillnaden att 
den ena var miljövänlig skulle försäljningssiffrorna sannolikt se annorlunda ut till 
miljöfordonets fördel men så är uppenbarligen inte fallet. Av allt att döma finns det hinder 
och negativt påverkande faktorer för konsumenters adoption av miljöfordon vilka skiljer sig 
från de hinder och faktorer som finns för de traditionella fordonen. Miljöfordon har en klar 
fördel då de är miljövänliga men detta har uppenbarligen inte varit nog för att ta över 
marknaden. Enligt en studie av Aggarwal, Cha & Wilemon (1998) pekar just på dessa hinder 
för adoption vilka är specifikt kopplade till miljöfordon vilka delas upp i fyra olika kategorier; 
regleringar, resurser, infrastruktur samt fordonsegenskaper.  
 
Regleringar är ett hinder i de fall där staten inte skapar lagar och regleringar vilka gynnar 
tillverkningen eller konsumtionen av miljöfordon. En lösning på detta hinder kan exempelvis 
vara monetära incitament i form av subventioner till konsumenterna av miljöfordon. Nästa 
hinder, det vill säga resurser, är ett problem när intressenter inom marknaden inte är villiga att 
satsa tillräckliga finansiella resurser på utvecklingen av miljöfordon. Infrastrukturen kring 
miljöfordon kan vara ett stort hinder för konsumenternas adoption. Detta på grund av att 
infrastrukturen innefattar både hur tillgänglig produkten är för konsumenterna samt 
tillgängligheten av till exempel serviceställen och tankningsmöjligheter. Avslutningsvis är 
fordonsegenskaper ett hinder då miljöfordon ofta skiljer sig från de traditionella fordonen 
genom exempelvis pris, prestanda, säkerhet och design. 
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1.1.4 Befintlig forskning  
 
Utöver ovan nämnda studie av Aggarwal, Cha & Wilemon (1998) finns även studien av Lane 
& Potter (2006) vilken undersöker gapet mellan konsumenters attityder och handlingar när 
det kommer till miljöfordon. Studien visar bland annat att det höga priset som miljöfordon 
ofta innebär är ett klart hinder för adoption. En studie av Ewing & Sarigöllü (2000) visar att 
konsumenter i regel värderar diverse fordonsegenskaper högre än miljövänlighet vilket också 
bör ses som ett klart hinder för adoption då miljöfordon ofta anses vara sämre i högt 
värderade egenskaper så som prestanda och design. Yeh (2007) visar på i sin studie andra 
faktorer som påverkar adoption av miljöfordon. Exempelvis visar hon vilken påverkan staten 
kan få för adoptionen genom exempelvis ekonomiska incitament. Struben (2006) samt 
Schwoon (2006) visar i sina studier på den vikt en fungerande infrastruktur har för 
adoptionen, närmare bestämt att det bör exempelvis finnas en tillräcklig täckning av 
tankstationer som erbjuder de olika typer av miljövänliga drivmedel som produkten är 
beroende av. Miljöfordon som produkt är dock relativt ny och mer forskning behövs för att 
verkligen förstå vad som påverkar adoptionen av produkten. Att mer forskning på området 
behövs stöds av en studie av Seligman (2006) där han menar att det behövs mer forskning 
kring individers personliga faktorer och den roll dessa faktorer har i adoptionen av nya 
produkter och att detta kan leda till en mer komplex kunskap kring adoption. Studien av Yeh 
(2007) menar också på att mer forskning kring adoption av miljöfordon behövs.  
 
Det samtliga av ovan nämnda kvantitativa studier har gemensamt är att de fokuserar på 
övergripande faktorer där varje faktor påverkar en stor grupp konsumenter. Ingen av studierna 
fokuserar på konsumenten på en individuell nivå, där de olika faktorernas påverkan på den 
enskilda personen uppmärksammas. Det är osannolikt att de påverkande faktorerna har 
samma verkan på samtliga konsumenter och således finns det ett gap mellan befintlig 
forskning och hur den enskilda konsumenten påverkas. Det är trots allt den enskilda 
konsumenten som faktiskt adopterar produkten i slutändan och således är det en viktig del i 
den breda adoptionen av miljöfordon. Följaktligen bör ökad förståelse för detta kunna 
förbättra och underlätta bilföretagens fortsatta lansering av miljöfordon. Med detta i åtanke 
har denna studies problemformulering genererats. 
 
 

1.2 Problemformulering 
 
Vad påverkar konsumenter vid adoptionen av miljöfordon? 
 
 

1.3 Syfte 
 

- Denna studies teoretiska syfte är att identifiera faktorer som påverkar 
adoptionsprocessen och hur dessa faktorer påverkar processen. 
 

- Det praktiska syftet med denna studie är att genom den skapade förståelsen kunna ge 
företagen råd för hur de kan underlätta adoptionsprocessen. 
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1.4 Begreppsförklaring 
 
Begreppet ”miljöfordon” innefattar ett antal olika sorters mer eller mindre miljövänliga 
fordon. Den gemensamma nämnaren är att de är mer skonsamma mot miljön än de 
traditionella fordonen. De vanliga lösningarna inkluderar bilar vilka drivs helt av elektricitet 
eller så kallade hybridbilar vilka drivs av både elektricitet samt bensin. Även bilar vilka drivs 
av etanol, så kallade ”flexibränslebilar”, bör räknas som ”miljöfordon”. Ytterligare ett 
alternativ som finns på marknaden är fordon vilka drivs av biogas. Andra begrepp som 
förekommer inkluderar ”Alternative fuel vehicles” (AFV) samt ”Clean-fuel vehicles” (CFV), 
vilka båda innefattar samtliga tidigare nämnda miljöfordon. I denna uppsats kommer 
författaren att använda begreppet miljöfordon för samtliga ovan nämnda lösningar.  
 
De bilmodeller som exempelvis klassas av den svenska regeringen som miljöfordon på grund 
av sin låga bränsleförbrukning har valts att ej inkluderas inom begreppet miljöfordon. Dessa 
modeller använder sig av motorer vilka drivs helt av bensin men i mindre mängder än de 
flesta andra traditionella fordonen på dagens marknad. Författaren anser att dessa fordon, trots 
att de är skonsammare mot miljön än övriga traditionella fordonen, ej är hållbara på lång sikt 
och bör således inte anses som miljöfordon på samma sätt som andra mer långsiktigt hållbara 
alternativ. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
 
Detta kapitel presenterar studiens vetenskapliga utgångspunkter. Kapitlet inleds med 
författarens förförståelse. Därefter presenteras ämnesvalet följt av studiens perspektiv vilket 
är bilföretagens. Efter detta beskrivs studiens förhållningssätt, angreppssätt samt 
forskningsstrategi. Kapitlet avslutas med en genomgång över hur datainsamlingen gick till 
samt kritik av sekundärkällorna. 
 

2.1 Förförståelse 
 
Att ge en bild av den förförståelse författaren av studien har är viktigt då det kan påverka 
arbetet med studien. Exempelvis en viss förståelse och tidigare erfarenhet av ämnet kan ha 
lämnat avtryck och leda till åsikter eller funderingar kring det specifika ämnet, något vilket 
med viss sannolikhet påverkar studien. Med förförståelse menas den kunskap och förståelse 
forskaren har inom det studerade ämnet innan studien inleds (Ejvegård, 2003). 
 
Media rapporterar kontinuerligt om olika miljöfaror samt olika sätt på vilka den enskilda 
individen kan bidra till en minskad miljöförstöring. Fler och fler personer i det svenska 
samhället har börjat engagera sig för att bidra till en bättre miljö genom att till exempel byta 
till lågenergilampor samt att handla ekologiska varor.  
 
Gällande författarens egna personliga engagemang i frågan så finns det inte något relativt sett 
stort intresse för miljöfrågor i allmänhet. Den allmänna kunskapen kring miljöfrågor och 
närliggande frågor bör beskrivas som relativt standardmässig då författaren regelbundet läser 
dagspress samt håller sig uppdaterad via andra medier men inte till den grad att det aktivt 
sökts information gällande miljön innan denna studie var påtänkt. Följaktligen kan det 
sammanfattas att författaren har ett intresse av en välmående miljö men lägger ner i dagsläget 
relativt lite resurser, i form av tid och pengar, för att bidra till detta. 
 
Gällande förförståelsen och den allmänna åsikten kring miljöfordon, menar författaren att det 
är en viktig del av utvecklingen för fordonsindustrin och anser att det är positivt att de ökar i 
andel på marknaden. Dock är författaren av studien inte själv intresserad av att köpa ett 
miljöfordon för stunden då åsikten är att det ej finns modeller vilka är attraktiva nog på 
marknaden just nu. De största faktorerna som bidrar till den åsikten är design, prestanda och 
pris. Författaren anser dock att konceptet miljöfordon är intressant och följer utvecklingen 
med spänning. En specifik faktor vilken gör utvecklingen spännande att följa är det faktum att 
bilföretagen har börjat skapa modeller vilka är i närheten av att uppfylla önskemålet gällande 
pris, design och prestanda. Således är författaren övertygad om att det kommer lanseras 
attraktiva modeller inom en snar framtid. 
 
Kunskapen författaren av studien hade gällande miljöfordon innan denna uppsats var påbörjad 
var relativt normal, då den innefattade det mest allmänna. En del kunskap om de olika 
bränslealternativen på marknaden och en del om de olika modellerna innehades. Det mesta av 
denna information var inhämtad dels från olika typer av reklam, som till exempel 
tidningsannonser och reklamfilmer på TV, samt reportage kring miljöfordon i dagspress så 
som Dagens Nyheter. Reklamen bör ha skapat en viss förförståelse för miljöfordon, utifrån 
vad tillverkarna själva vill förmedla. Detta bör tas i åtanke då reklam från företagen med all 
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säkerhet är formad för att gynna dem själva och information är med stor sannolikhet vinklad i 
någon utsträckning. Reportage i en tidning så som Dagens Nyheter är med sannolikhet även 
de vinklade men förslagsvis ej i samma utsträckning och bör anses mer som korrekt 
information kring ämnet. 

 

2.2 Ämnesval 
 
Intresset för miljön har gjort att det idag finns ett stort tryck på aktörer i både fordonsindustrin 
och på energimarknaden att framställa produkter som är hållbara för framtiden. Kraven som 
finns på energibolagen är främst att de ska utveckla förnyelsebara energikällor istället för att 
som i nuläget till stor del förlita sig på fossila bränslen. Fordonsindustrin förväntas i sin tur att 
utveckla fordon som använder dessa nya energikällor. Utvecklingen har kommit en bra bit på 
vägen och idag kan ett flertal biltillverkare erbjuda bilar vilka delvis eller helt drivs med 
förnyelsebart bränsle. Dessa bilar drivs oftast antingen med en kombination av elektricitet och 
bensin eller en kombination av etanol (E85) och bensin.  
 
Medvetenheten och intresset för denna typ av bilar ökar allt mer och ger en liten indikation 
om hur fordonsindustrin och de fordon vilka tillverkas kommer att se ut i framtiden 
(Consumer Considerations for Hybrid Vehicles: Public Views on an Emerging Segment, 
2005). Utvecklingen som kan skönjas gör detta till ett högaktuellt och intressant ämne att 
undersöka. Författaren anser att hur framtidens bilindustri kommer att se ut är något väldigt 
intressant och något vilket påverkar hela världen mer eller mindre, med betoning på mer (i 
negativ bemärkelse) om miljöfordonen inte får fäste på marknaden. Vilket nämnts tidigare är 
området i behov av ytterligare forskning vilket förhoppningsvis kan få marknaden för 
produkten att utökas inom en snar framtid. 
 
 

2.3 Studiens perspektiv 
 
Denna studie utgår från bilföretagens perspektiv, vilket motiveras av studiens syften. Denna 
studie ämnar att skapa förståelse, vilken i sin tur är menad att hjälpa bilföretagen. Således 
faller det sig naturligt att studiens valda perspektiv är företagens. Det är konsumenterna vilka 
den insamlade empirin baseras på och är således grunden för studiens skapade förståelse men 
själva utformandet av insamlandet av empiriska data har gjorts utifrån bilföretagens behov 
och perspektiv. Detta perspektiv blir särskilt tydligt i studiens senare delar, mer specifikt 
analys samt slutsatser, där studien på ett relativt mer konkret sätt ämnar att  hjälpa 
bilföretagen och se ämnet samt problemet utifrån deras perspektiv. 
 
 

2.4 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
En viktig kunskapsteoretisk frågeställning är vad som kan uppfattas som godtagbar kunskap, 
hur forskaren ser på verkligheten. Inom detta område kan man se två huvudsakliga 
kunskapssyner; positivismen samt hermeneutiken (Johansson Lindfors, 1993, Thurén, 1993). 
Positivismen härstammar ur den naturvetenskapliga skolan och förespråkar 
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naturvetenskapliga metoder för att förstå den sociala verkligheten. Hermeneutiken menar att 
kunskapens betydelse skiljer sig beroende på vem som tolkar den och att de 
naturvetenskapliga ”sanningarna” är relativa (Andersson, 1982). 
 
Exempelvis hermeneutikens sätt att skilja på fysiska och sociala fenomen är något som blir 
viktigt i denna studie. Ett miljöfordon är en fysisk produkt som kortfattat beskrivet kan ta 
personer från ett ställe till ett annat på ett mer eller mindre miljövänligt sätt. Produkten 
innehar dock även en viss innebörd. Det kan exempelvis vara att miljöfordon påverkar 
ägarens samvete annorlunda än ägandet av ett traditionellt fordon. En ägare av miljöfordon 
kan möjligen även betraktas på ett annat sätt av övriga personer i samhället. Specifikt fordon 
är en produkt vilken personer köper för att exempelvis förmedla vilken del av samhället de 
tillhör, alternativt vill tillhöra, det vill säga att fordon är något vilka används för att skapa 
identitet. (Andersson, 1982) En slutsats är då att fordonet som produkt är inte endast är ett 
fysiskt fenomen men även ett socialt fenomen. Detta är något man bör ha i åtanke när man 
studerar marknaden för miljöfordon och vill förstå vad som påverkar adoptionen. 
 
Genom denna studie är förhoppningen att skapa förståelse för hur människor tänker och 
varför de agerar som de gör. Detta är även något vilket i författarens mening nås genom en 
hermeneutisk ståndpunkt då den absoluta sanningen enligt positivistiska naturvetenskapliga 
metoder ej existerar i detta fall. Tonvikten inom hermeneutiken ligger på att förstå andra 
människor och tolka dem genom deras handlingar (Andersson, 1982). Både processen för 
adoption av nya produkter samt miljöfordon som produkt är relativt abstrakta samt relativt 
outforskade områden. Inhämtningen av empiriska fakta i denna studie bygger på 
kommunikation med enskilda konsumenter och genom detta kan tolkningar av deras 
handlingar och ord skapa förståelse för hur de påverkas och agerar när de har kommit i 
kontakt med en ny produkt. Således anser författaren av denna studie att det är näst intill 
omöjligt att hålla sig helt objektiv till studien då författarens egna tolkningar alltid kommer att 
vara formade av dennes egna åsikter och värderingar i någon utsträckning. Detta passer ej in 
på den positivistiska ståndpunkten vilken anser att vetenskapen ska vara helt objektiv 
(Andersson, 1982). Den hermeneutiska kunskapssynen lämpar sig även bra för kvalitativ 
metod när det kommer till insamlande av empiriska data vilket denna studie även ämnar att 
använda sig av (Shaw, 1999). 
 
 

2.5 Angreppssätt 
 
Forskaren av denna studie anser att ett deduktivt angreppssätt lämpar sig för studien, trots det 
hermeneutiska synsättet i studien. Deduktivt angreppssätt innebär att forskaren testar 
befintliga teorier genom att samla in empirisk data och jämföra dessa med de teorierna vilka 
inkluderats i studien. Detta angreppssätt förknippas ofta med det positivistiska 
förhållningssättet, då det ämnar att styrka eller ändra befintliga teorier och således komma 
nära vad som kan beskrivas som en sanning. Det induktiva angreppssättet går från andra 
hållet, det vill säga forskaren samlar empirisk data först för att sedan skapa teorierna utifrån 
dessa data. (Bryman, 2004, May, 2001) 
 
Anledningen till detta val är det faktum att forskaren ej har tidigare kunskap inom området i 
den mån att ett klart mål med insamlande av empiri kan utfärdas innan en genomgång av 
befintliga teorier. Med andra ord är det utan tillräcklig kunskap inom det specifika området 
svårt att veta exakt vad studien bör leta efter genom insamlandet av empiri utan att först 
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studera tidigare studier inom området. Wallén (1996) stöder detta påstående då han menar att 
en grundläggande teoretisk kunskap inom det specifika området är ett krav för att veta vad 
som är intressant att leta efter inom området.  
 
 

2.6 Metodologisk forskningsstrategi 
 
Inom forskningen finns det två olika huvudstrategier, den ena är kvalitativ metod och den 
andra är kvantitativ metod (Jensen, 1995). Vanligtvis baseras insamlandet av material till 
studien på en av metoderna men den ena metoden utesluter dock inte nödvändigtvis den andra 
(Bryman & Bell, 2005). Den av metoderna vilken väljs beror på vilken problemställning 
studien har. Är målet att göra en noggrann redogörelse för ett utbrett fenomen eller en 
statistisk beräkning av sambandet mellan olika fenomen bör forskaren välja en kvantitativ 
metod. Är målet med studien istället att gå in mer på djupet och beskriva fenomenet grundligt 
bör forskaren välja kvalitativ metod. (Jensen, 1995)  
 
Fördelarna med att använda en kvantitativ metod är att forskaren med ett begränsat antal 
frågor kan mäta reaktioner och attityder hos en stor mängd respondenter och på ett lätt sätt 
samla in svarsdata och presentera den som diverse statistiska sammanställningar. Den 
kvalitativa metoden har fördelarna att den går mer in på djupet för att lyfta fram detaljerad 
fakta och koncentrerar sig på ett begränsat antal respondenter. (Patton, 1987) 
 
Då denna studie har för avsikt att undersöka hur enskilda konsumenter påverkas i deras 
adoption av ny produkt lämpar sig enligt författaren en kvalitativ metod för studien då syftet 
är att gå på djupet och skapa förståelse för ett relativt komplex område. Intervjuer kommer att 
göras med ett mindre antal intervjuobjekt och respondenterna kommer att ha en relativt stor 
frihet när det gäller svaren på intervjufrågorna. Genom detta sätt kan forskaren gå in på djupet 
och få mer detaljerade svar från våra respondenter. Detta kommer att ge studien ett bra 
underlag för att kunna skapa förståelse och analysera situationen.  
 
Om studien däremot hade menat till att undersöka exempelvis konsumenternas allmänna 
attityd gentemot miljöfordon skulle förslagsvis en enkätundersökning för att samla in 
primärdata lämpa sig. Till följd av att man använder sig av en enkätundersökning använder 
man sig av den kvantitativa forskningsmetoden då man genom ett urval ur en population 
försöker generalisera för hela populationen. (Jensen, 1995)  Det ovan nämnda påvisar att den 
kvantitativa forskningsmetoden inte lämpar sig för denna studie då den som ovan nämnt vill 
genom kommunikation med ett relativt litet antal respondenter förstå ett komplext 
sammanhang. Författaren anser då att en kvalitativ forskningsmetod, i form av intervjuer, 
lämpar sig för denna studie. Det ska dock tilläggas att valet av denna metod innebär att ingen 
generalisering kan göras över den totala populationen utan de analyser och slutsatser vilka 
kan dras i studien är helt baserade på de mindre antal personer vilka valts ut för studien. 
 
Studien kommer även att bygga en del av det empiriska materialet på sekundärdata. Med 
sekundärdata menas information vilken är tidigare insamlad och dokumenterad av någon 
annan. Användning av sekundärdata i en studie har ett antal fördelar. Exempelvis är det 
mindre tidskrävande än att samla in material helt på egen hand samt det faktum att mycket av 
de sekundärdata som finns tillgänglig är av hög kvalitet. Till nackdelarna med en 
sekundäranalys hör att man är främmande inför materialet. Kännedomen kring den data 
vilken forskaren själv samlar in är högre och är i större utsträckning anpassad för just den 
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aktuella studien. (Bryman & Bell, 2005) I denna studie kommer dessa sekundärdata bestå av 
material angående exempelvis statliga handlingar som berör marknaden för miljöfordon.  
 
 

2.7 Datainsamling 
 
Det huvudsakliga sättet i denna studie för att samla in data, vilka ligger som grund för 
teorikapitlet, har varit sökningar i de vetenskapliga databaser vilka finns tillgängliga via 
Internet. De två elektroniska databaserna vilka har använts till största del i denna studie är 
Business Source Premier samt Emerald. När det kommer till de olika sökord vilka använts har 
fallet varit så att ett relativt stort antal kombinationer mellan olika nyckeltermer har fått 
användas. Miljöfordon betecknas med olika termer så exempelvis nyckeltermer så som 
”AFV”, ”CFV”, ”environmentally friendly vehicle”, etc. har fått kombineras med andra 
nyckeltermer så som ”adoption” eller ”new product”. I vissa fall har endast sökningar kring 
miljöfordon i sig resulterat i användbara källor. Exempelvis en kombination av termerna 
”adoption”, ”environmental” samt ”vehicle” ger 63 träffar på Business Source Premier och 
bland träffarna hittar man ett antal av denna studies använda källor. Således har det inte varit 
ett problem med att få för många träffar med sökningarna då i stort sett samtliga 
kombinationer har resulterat i ett relativt litet antal träffar vilka ofta har inkluderat ett antal för 
studien intressanta källor. Vissa källor har även hittats genom att söka igenom relevanta 
artiklars referenslistor och således hittat yterliggare källor vilka har varit relevanta för denna 
studie. 
 
 

2.7.1 Kritik av sekundärkällor 
 
De sekundära källorna i denna studie består delvis av böcker och dels av vetenskapliga 
artiklar. Källorna i de två metodologiska kapitlen är uteslutande från böcker då författaren av 
denna studie anser att kravet på vetenskapliga källor i dessa delar är lägre samtidigt som det 
kan vara svårt att hitta vetenskapliga artiklar med samma allmänna omfattning och inriktning 
som litteratur kring metod. Den teoretiska referensramen är dock uppbyggd till största del av 
vetenskapliga artiklar. En viss kritik kan dock riktas mot dessa. Exempelvis är ett antal 
artiklar kring adoption ett antal år gamla och en produkt så som miljöfordon har relativt 
nyligen introducerats för gemene man. Detta kan leda till att teorierna ej är direkt applicerbara 
på en så pass ny produkt som miljöfordon som kan skilja sig från de produkter som de äldre 
teorierna baserades på. Studier kring adoptering av miljöfordon vilka används i denna studie 
har även gjorts i andra länder än Sverige. Således skiljer sig vissa faktorer i dessa studier från 
de som gäller för denna studies respondenter. 
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3. Adoption av miljöfordon 
 
Detta kapitel presenterar de teoretiska utgångspunkterna för studien vilka ämnar att förklara 
adoption av miljöfordon. Till en början presenteras grundläggande teorier kring adoption av 
nya produkter för att sedan övergå till teorier specifikt kopplade till miljöfordon som produkt. 
Kapitlet avlslutas med en sammanfattande modell. 
 

3.1 Teorival 
 
Teoriavsnittet i denna studie är uppdelad i ett antal olika delar. Den första delen tar upp 
konsumenternas adoption av nya produkter. Detta för att skapa förståelse för vad som 
påverkar adoption allmänt och vad som gör att konsumenter eventuellt adopterar en produkt. 
Denna del av teorin är viktig då den ämnar att skapa en allmän förståelse för hur adoption av 
en ny produkt går till och hur detta skiljer sig folk emellan. Nästa del går in på de olika 
intressenterna vilka påverkar marknaden för miljöfordon samt vilken roll de olika 
intressenterna kring produkten har i sammanhanget. Detta följs av de olika hinder för 
adoption vilka är förknippade med nya produkter. Detta för att skapa en bild av de scenarion 
vilka är aktuella när en konsument adopterar eller ej adopterar miljöfordon och vad detta 
specifikt kan bero på då detta är en relativt ny produkt. Teorikapitlet avslutas med en 
sammanfattande modell över de valda teorierna. 
 
Teorierna i denna studie spelar en stor roll i förståelsen av hur adoptionen av miljöfordon kan 
se ut och vad som kan påverka de olika typerna av konsumenter. Då studien inkluderar teorier 
från relativt många olika områden kommer studien att använda sig av förhållandevis 
grundläggande teorier. Studien ämnar att skapa en överblick över det studerade området och 
kommer därför inte att fokusera i någon större utsträckning på något enskilt teoretiskt 
delområde. Denna överblick kommer att ge en teoretisk grund, vilken tillsammans med den 
insamlade empirin skapar en ökad förståelse för adopteringen av miljöfordon. Valet att 
använda Rogers (1995) teori kring adoption av en ny produkt gjordes då denna anses som den 
första och mest ansedda teorien kring adoption, vilket indikeras av det faktum att över 16000 
artiklar referar till någon av Rogers olika versioner av verket ”Diffusion of Innovations” 
(Rogers: Diffusion of Innovations, Google Scholar, 2009-01-07). 
 
 

3.2 Adoption av en ny produkt 
 
Adoption av en produkt kan definieras som valet hos en konsument att bli en regelbunden 
användare av produkten. Detta val blir aktuellt för konsumenten när han eller hon möts av ny 
produkt. Även produkter som redan är kända för konsumenten kan bli adopterade vid ett 
senare tillfälle men då krävs att något attribut i eller runt produkten förändras. I fallet med 
miljöfordon är det uppenbart att produkten är ny på marknaden och konsumenter står inför 
valet att antingen fortsätta med de traditionella fordonen eller adoptera miljöfordon. Processen 
för adoption kan definieras som den mentala processen en konsument går igenom från att 
först lära sig om en ny produkt till att slutligen adoptera den. Denna process består enligt 
Rogers (1995) av fem delar; (1) medvetenhet; (2) intresse; (3) utvärdering; (4) provning; (5) 
adoption.  
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1. Medvetenhet: Vid det första stadiet i processen blir konsumenten medveten om 

produkten men saknar information om den. 
 
2. Intresse: Konsumenten inhämtar information om den nya produkten. 
 
3. Utvärdering: Vid detta stadium reflekterar konsumenten över om det är förnuftigt 

eller ej att pröva produkten. 
 
4. Provning: Här provar konsumenten produkten i mindre skala för att förbättra sin 

beräkning kring produktens värde. 
 
5. Adoption: Om konsumenten når det sista stadiet innebär det att han eller hon väljer att 

fullständigt ta till sig produkten och bli en regelbunden användare. 
 
Processen är dock inte alltid linjär och tiden det tar för varje steg i processen varierar kraftigt 
mellan olika konsumenter. Det är även ej självklart att en konsument tar sig genom hela 
processen för en specifik produkt. Många produkter stannar hos konsumenten i medvetandet 
utan att skapa intresse och kommer således aldrig att adopteras. När det kommer specifikt till 
produkten miljöfordon visar en studie av Lane & Potter (2006) på fyra olika lägen där 
konsumenter idag befinner sig; potentiella adopterare vilka funderar på att köpa miljöfordon, 
icke-adopterare vilka har funderat på köp men beslutat att ej köpa miljöfordon, adopterare 
vilka har köpt miljöfordon samt avvisande adopterare vilka har köpt miljöfordon men beslutat 
att inte använda produkten igen. Således är konsumenter medvetna om miljöfordon som 
produkt men därefter skiljer sig olika grupper åt. Detta kan till viss del härledes till vilken typ 
av adopterare konsumenten ifråga är. 
 
Valet att använda just Rogers (1995) adoptionsprocess för att förklara hur en konsument blir 
medveten om en ny produkt för att sedan möjligen ta den till sig är baserat på ett antal olika 
anledningar. Som tidigare nämnt anses Rogers verk ”Diffusion of Innovations” (1995) och 
dess olika utgåvor som en etablerad och erkänd teori, vilket stöds av det stora antalet 
vetenskapliga artiklar som refererar till verket (Rogers: Diffusion of Innovations, Google 
Scholar, 2009-01-07). En studie av Robertson (1967) vilken granskar forskning kring 
konsumenters beteende i samband med nya produkter lyfter fram Rogers teori som processen 
för adoption och ger exempel på andra studier vilka visat att Rogers teori stämmer. En annan 
fördel med Rogers (1995) process är det faktum att den är relativt allmän och kan potentiellt 
sett appliceras på vilken ny produkt som helst, till skillnad från vissa andra processer vilka 
förklarar adoption relaterat till en specifik typ av produkt som exempelvis studien av Rice & 
Contractor (1990) vilken fokuserar på adoption av IT-system. Så vitt författaren av denna 
studie vet finns ingen egen teori vilken förklarar specifikt adoptionen av miljöfordon som 
produkt och således blir en allmän adoptionsprocess en relevant utgångspunkt. 
 
 

3.2.1 Olika grupper av adopterare 
 
Olika individer i samhället har olika inställningar till att pröva nya produkter. För varje 
produkt finns det både så kallade tidiga adopterare, vilka även kallas konsumtionspionjärer, 
samt individer vilka adopterar produkten långt senare. Figur 2 visar hur andelen adopterare i 
början av lanseringen av en ny produkt är låg för att sedan öka stadigt. Som figuren visar är 



[12] 
 

endast cirka 2,5 % av köparna innovatörer följt av 13,5 % vilka är tidiga adopterare. Detta ger 
att 15 % av köparna av produkten adopterar produkten på ett tidigt stadium. (Martinez, Polo 
& Flavián, 1998, Rogers, 1995) 
 
 

 
 

Figur 3.1: Olika adopterare baserade på deras relativa tid för adoption av innovationer (Rogers, 
1995). 

 
 
De olika grupperna av adopterare visar även tendenser på olika personlighetsdrag vilka 
beskriver personer i respektive grupp (Rogers, 1995): 
 

1. Innovatörer: Individer inom denna grupp är äventyrslystna, de prövar nya produkter 
trots risk. 

 
2. Tidiga adopterare: De tidiga adopterarna styrs av respekt, de är opinionsbildare i 

samhället och adopterar nya produkter tidigt men med viss försiktighet.  
 

3. Tidiga majoriteten: Denna grupp är betänksamma, de är sällan ledare men de 
adopterar nya produkter tidigare än den genomsnittliga individen. 

 
4. Sena majoriteten: Individer inom denna grupp är skeptiska, de adopterar den nya 

produkten först när de flesta andra individerna redan har prövat produkten. 
 
5. Eftersläntrare: Den sista gruppen styrs av tradition, de är negativt inställda till 

förändringar och adopterar endast produkten när den inte längre är ny utan en del av 
traditionerna. 

 
Man kan se även andra attribut hos innovatörer samt tidigare adopterare; de tenderar att vara 
relativt yngre, högre utbildade samt högre avlönade än de senare adopterarna. Äldre personer 
är ofta sena adopterare men kan exempelvis påverkas av yngre personer i deras närhet och 
således adoptera en innovation relativt sett tidigare (Mathur, 1999). Tidiga adopterare visar 
även i regel större förtroende till sina egna värderingar och omdöme och de är mer benägna 
att ta risker. En annan faktor som bör nämnas är att de inte är lika lojala till olika märken som 
de senare adopterarna. (Rogers, 1995, Labay & Kinnear, 1981) Tidiga adopterare tenderar 
även att använda den nya produkten oftare och i större utsträckning än senare adopterare 
(Ram & Jung, 1994).  
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3.2.2 Interna samt externa faktorer vilka påverkar adoption 
 
När det kommer till konsumenternas adoption av en innovation kan man se ett antal olika 
huvudsakliga interna samt externa komponenter vilka påverkar adoptionen. Dessa 
komponenter delas in i tre olika kategorier; (1) Innovationens karaktärsdrag; (2) Innovatörens 
karaktärsdrag; (3) miljösammanhang. (Wejnert, 2002) 
 
1. Innovationers karaktärsdrag: En innovations karaktärsdrag kan antingen vara utformade så 
att de påverkar på offentlig nivå eller så att de påverkar på individuell nivå. Ett exempel på en 
innovation vilken påverkar på den offentliga nivån skulle kunna vara en ny politisk modell 
vilken förbättrar välfärden inom landet. Med andra ord är detta en innovation vilken påverkar 
en stor andel människor och man kan tala om att länder eller större grupper av människor 
påverkas, medan individuell nivå påverkar den enskilda konsumenten. (Wejnert, 2002) 
 
2. Innovatörers karaktärsdrag: Utöver karaktärsdrag hos själva innovationen vilka påverkar 
adoption av innovationen kan man även se ett antal olika karaktärsdrag hos adopteraren ifråga 
vilka har påverkan. Ett av dessa karaktärsdrag hos konsumenterna vilken påverkar adoption är 
den sociala tillhörigheten. Olika sociala grupper kan ha olika relationer till företaget och dess 
innovation och på grund av detta se på produkten på olika sätt. Detta karaktärsdrag får även 
olika inverkan beroende på om konsumenten ifråga adopterar innovationen helt privat eller 
genom en grupp av människor (exempelvis genom arbetet). En annan faktor som påverkar är i 
vilken utsträckning konsumenten är bekant med innovationen. Detta innebär att om en 
innovation är radikal och väldigt nyskapande så försvårar det adoptionsprocessen. Människor 
är i regel försiktiga inför nya produkter vilka innebär stora förändringar. Nästa faktor som 
spelar in är vilken status inom samhället konsumenten ifråga har. Detta karaktärsdrag är ofta 
nära kopplat till den sociala tillhörigheten men är mer personlig då exempelvis enskilda 
konsumenter från olika sociala grupper kan alla ha hög status inom samhället oavsett social 
tillhörighet. Personer med hög status är ofta tidiga att adoptera nya innovationer och påverkar 
sedan övriga konsumenter att följa adoptionen av produkten. (Wejnert, 2002) Andra 
individuella faktorer så som ålder och inkomst har även de en stark inverkan på adoptionen av 
nya produkter, där som tidigare nämnt unga och/eller de med relativt hög inkomst har en 
tendens att tidigare adoptera innovationer (Im, Bayus & Mason, 2003).  
 
3. Miljösammanhang: Den miljö vilken innovationen introduceras i påverkar även adoptionen 
av produkten. Detta miljösammanhang kan delas upp i ett antal olika kategorier. Den första 
kategorin är den geografiska omgivningen. Faktorer så som klimat och väder kan påverka 
adoptionen av exempelvis en innovation för jordbruk eller en teknisk innovation. Dessa 
geografiska faktorer kan påverka applicerbarheten för produkten och bör tas i beaktande. En 
annan geografisk faktor som spelar in är huruvida populationen bor i tätbefolkade städer eller 
i glesbygden. Adoptionen sprids lättare när konsumenter är nära varandra, det vill säga 
adoptionen sprids lättare i tätbefolkade städer. Andra kategorin i miljösammanhang är 
samhällets kultur. Kulturella faktorer så som värderingar, normer, språk och religion påverkar 
också adoptionsprocessen. En tredje kategori som påverkar adoptionen är det politiska 
tillståndet i landet där innovationen skall adopteras. Exempelvis lagar och bestämmelser kan 
ha en påverkan på adoptionen av produkten. (Wejnert, 2002) 
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3.2.3 Personliga värderingar vilka påverkar adoption 
 
Processen hos konsumenten för att adoptera en ny produkt varierar för varje individ enligt 
faktorer så som demografi eller kultur. Ett annat område som i stor utsträckning påverkar 
personers adoption är de personliga värderingarna. Dessa värderingar bestämmer relativt 
mycket när det kommer till att antingen ta till sig eller att stöta ifrån sig nya produkter. 
(Daghfous, Petrof & Pons, 1999) 
 
Studier visar att de personliga värderingarna har stor betydelse i ovan nämnda adoption av 
nya produkter. I jämförelse med till exempelvis attityder så är värderingar mer riktade mot ett 
större område istället för ett specifikt objekt eller situation. Värderingar är även mer stabila i 
en jämförelse med attityder och fluktuerar ej lika mycket över tid. Däremot skall det vara sagt 
att de både delarna påverkas av varandra i form av att värderingar är en bestämmande faktor 
för attityder samt gärningar. Trots att relativt mycket forskning har gjorts för att undersöka 
relationen mellan värderingar och konsumtion så har en liten del av forskningen fokuserat på 
detta förhållande när det kommer till innovationer. (Daghfous, Petrof & Pons, 1999) 
 
Som tidigare nämnt påverkar värderingar gärningar hos personer. Till exempelvis en person 
vars värderingar huvudsakligen baseras på faktorer relaterade till empati, så som säkerhet, 
tillhörighet och självrespekt, kommer med sannolikhet att vara konservativ och negativ till 
nya saker. Det är sannolikt att personer med dessa värderingar kommer att vänta så länge som 
möjligt med att adoptera nya produkter samt visa väldigt lite intresse för marknadsföring för 
den nya produkten. Däremot ändras inställningen positivt gentemot produkten efter själva 
lanseringen. För detta krävs dock att lanseringen innefattar att produkten klarar att penetrera 
marknaden och blir socialt accepterad. (Daghfous, Petrof & Pons, 1999) Med andra ord är 
denna grupp av konsumenter relativt svåra att påverka när det gäller en ny och innovativ 
produkt så som miljöfordon.  
 
Motsatsen till ovan nämna grupp av personer är således personer vars värderingar baseras på 
faktorer som är hedonistiska, så som sensationssökande och nöje. Dessa personer kommer att 
vara mer positiva till nya produkter, speciellt om dessa produkter ger njutning och spänning. 
Värderingar som dessa innebär att personen kommer vara mer öppen inför att ändra sin 
livsstil och kan adoptera nya produkter relativt fort. I motsats till de empatiska värderingarna 
innebär de hedonistiska värderingarna att personen sannolikt kommer att visa intresse för 
marknadsföring relaterat till den nya produkten och kommer att kunna föra den nya 
informationen vidare till andra inom gruppen. Dessa personer är även mer benägna att ta 
risker i samband med adoption av nya produkter. (Daghfous, Petrof & Pons, 1999) 
 
 

3.3 Intressenter 
 
Beslutsfattare inom företag ställs allt mer inför komplexa val som är skapade och beroende av 
en rad olika intressenter och dess förväntningar. Investeringar som gör det möjligt för 
företaget att förändra dess påverkan på miljön är ett bra exempel på detta eftersom att det i 
sådana investeringar förekommer en mängd intressenter som driver på eller motverkar 
investeringsbeslutet. Denna typ av investeringsbeslut kan ses som komplexa eftersom att 
resultatet av samarbetet med intressenterna kan vara svårt att mäta i rena siffror. (Earl & Clift, 
1999) 
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Intressenter det rör sig om i stycket ovan kan vara exempelvis staten, riskkapitalister, andra 
företag och olika typer av organisationer. Detta var en väldigt kort introduktion av intressenter 
i allmänhet. Följande stycke behandlar de intressenter vilka är viktiga för denna studie, det 
vill säga intressenter som påverkar utvecklandet och adoptionen av miljöfordon. Vissa 
intressenter påverkar som ovan nämnt företagen själva och dess arbete med miljöfordon. 
Dock är intressenter inom området inte bara påverkande när det kommer till utvecklarna av 
miljöfordon, de påverkar även konsumenter som grupp, inklusive de hinder för adoption vilka 
är avgörande för huruvida en konsument adopterar produkten eller inte. 
 
 

3.3.1 Intressentgrupper relaterade till miljöfordon 
 
I de allra flesta fall då tekniska uppfinningar utvecklas finns det förutom konsumenter även 
andra viktiga grupper av intressenter vilka avgör hur väl satsningen faller ut och hur pass 
attraktiv produkten blir för konsumenterna. I fallet med miljöfordon finns det i huvudsak sex 
kategorier av intressenter vilka påverkar adoptionen och utvecklingen på området. Dessa 
grupper kan antingen ses som hinder eller möjligheter för adoptionen av miljöfordon 
beroende på exempelvis hur samarbetet mellan grupperna ser ut. (Byrne & Polonsky, 2001) 
 
Dessa sex kategorier delas in som följande: 
 
1. Staten 
 
2. Företag (potentiella tillverkare) 
 
3. Samarbetspartners 
 
4. Konkurrenter 
 
5. Aktivistgrupper/miljöorganisationer 
 
6. Konsumenter 
 
Det är viktigt att tänka på att i alla typer av så kallade intressentnätverk påverkar beteendet 
hos de olika individuella grupperna nätverket i sin helhet. Man kan säga att de olika 
grupperna är interrelaterade och i stor utsträckning beroende av varandra. Att ej inkludera 
eller ta hänsyn till alla av dessa olika grupper när man arbetar med så kallade hållbara 
produkter kan leda till att utvecklingen av produkten hämmas. Således är effektiv 
kommunikation inom detta nätverk en förutsättning för att miljöfordonsmarknaden skall bli 
en långsiktig framgång. (Byrne & Polonsky, 2001) För att en omfattande adoption av 
miljöfordon ska bli aktuellt bör samtliga intressenter vara involverade i arbetet för att utöka 
marknaden för produkten (Yeh, 2007). 
 
1. Staten: Staten har genom sitt bestämmande över lagar och förordningar en väldigt stark 
påverkan på miljöfordonsmarknaden. Till exempel finns det i många länder bestämmelser 
över hur mycket utsläpp orsakade av bilar som får släppas ut. Staten kan införa 
subventionering av miljöfordon eller skattelättnader för de som väljer att använda ett 
miljöfordon istället för ett traditionellt alternativ. Skatten på alternativt bränsle kan reduceras 
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och förmåner i form av körfält speciellt avsedda för miljöfordon. Staten kan därmed ses som 
en slags främjare av utveckling av miljöfordon. (Byrne & Polonsky, 2001) Tidigare studier 
har dock visat att statliga regleringar som exempelvis egna körfält eller relativt billigare 
alternativt bränsle ej är tillräckliga incitament på egen hand (Ewing & Sarigöllü, 2000). 
Statens intresse av att öka adoptionen av miljöfordon beror på att det exempelvis minskar 
utsläpp, ökar efterfrågan på alternativa bränslen vilket kan bidra till stärkt ekonomi samt 
minska efterfrågan import av olja (Yeh, 2007). 
 
2. Företag: Denna grupp består av de nuvarande producenterna av miljöfordon. Det finns ett 
antal olika teknologiska möjligheter och alternativ när det gäller att utveckla miljöfordon och 
för att besvara frågan kring vilket sätt som bäst lämpar sig att använda sig av måste företagen 
ta hjälp av andra grupper i nätverket. För att hitta det rätta svaret måste företag således ta 
hänsyn till konsumenternas behov och önskemål och statens krav bland annat. Med andra ord 
kan man säga att företagen måste använda sig av ett slags system av interrelaterade 
intressenter för att lyckas. (Byrne & Polonsky, 2001) 
 
3. Samarbetspartners: För att lyckas med den här typen av satsningar är det viktigt att ha bra 
samarbetspartners. Samarbetspartners när det gäller miljöfordon kan innefatta olika 
drivmedelsföretag, underleverantörer och distributörer till exempel. Leverantörer av 
alternativt bränsle kan ses som en av de allra viktigaste aktörerna att ha ett samarbete med. 
När det gäller distributionen av produkterna så är det av största vikt att man hittar rätt kanaler 
för dessa miljöfordon. Det kan krävas ett samarbete med andra distributörer än vad man 
tidigare använt sig av inom företaget. (Byrne & Polonsky, 2001) 
 
4. Konkurrenter: Som alltid när det gäller utveckling av innovativa produkter så är det viktigt 
med konkurrens. Detta för att skapa en så bra och attraktiv produkt som möjligt. Samtidigt 
som det finns ett tryck på utvecklare av miljöfordon så måste de se till total efterfrågan också. 
Tillverkarna måste ta hänsyn till vilken produktionsnivå som är nödvändig för att en 
massproduktion skall vara ekonomiskt försvarbar. Om marknaden är liten kan det ibland vara 
nödvändigt att gå ihop med andra tillverkare för att kunna möta konkurrensen. (Byrne & 
Polonsky, 2001) 
 
5. Aktivistgrupper/miljöorganisationer: Konsumentinspirerade aktivistgrupper och de 
allmänna åsikterna de framkallar har historiskt sett varit med och format normerna för hur 
fordon skall tillverkas. Aktivistgrupper sätter ett hårt tryck på fordonstillverkare genom att gå 
ut i media och på andra sätt göra sina röst hörd om den miljöförstöring fordonsindustrin gör 
sig skyldig till. Ett samarbete med olika organisationer kan leda till att fordonstillverkare blir 
mer framgångsrika när de ska göra förändringar, till exempel när de ska utveckla olika sorters 
miljöfordon. (Byrne & Polonsky, 2001) 
 
6. Konsumenter: Det finns bevisligen många intressenter som är viktiga i detta 
intressentnätverk men kanske den absolut viktigaste gruppen är konsumenterna. Det är 
konsumenterna som i slutändan måste ha viljan att köpa produkten. Alla de tidigare nämnda 
grupperna i nätverket måste samverka för att nå det slutgiltiga målet, nämligen att 
tillfredställa kunder och göra så att de är villiga att adoptera och köpa ett miljöfordon. Det är 
ingen lätt uppgift att lägga upp en strategi som får konsumenter att köpa miljöfordon, 
konsumentbeteendet är exceptionellt svårt att förutspå när det gäller miljörelaterade 
produkter. (Byrne & Polonsky, 2001) 
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3.4 Hinder kopplade till nya produkter 
 
Nya teknologier och produkter kan anses av konsumenter som mer riskfulla än traditionella, 
välkända varianter. Forskning visar att risk är en avgörande faktor när det gäller konsumenters 
vilja att adoptera nya produkter. Det finns två sorter av risk som är mest framträdande när det 
gäller adoption av nya produkter. Den första typen av risk är den finansiella risken. Den andra 
är den funktionella risken. (Aggarwal, Cha & Wilemon, 1998) 
 
Den finansiella risken handlar om att när man köper en helt ny produkt så kan det innebära att 
man riskerar att förlora pengar på investeringen. Till exempel kan den nya produkten vara 
avsevärt dyrare än de produkter som redan är etablerade på marknaden. Ett annat exempel på 
finansiell risk är att om man köper en helt ny produkt så finns det en möjlighet att produkten 
kommer att behöva kontinuerligt underhåll vilket leder till monetära utgifter. (Aggarwal, Cha 
& Wilemon, 1998) 
 
En studie av Lane & Potter (2006) visar att det relativt höga priset på många miljöfordon 
innebär en klar barriär gentemot adoptering av produkten. En finansiell risk kan dock minskas 
vid ekonomiska incitament för köp, exempelvis staten kan gå in och erbjuda skattelättnad 
eller liknande incitament. Detta kan bidra till adoption då investeringen blir mindre och risken 
minskas. Dock visar samma studie att detta inte räcker som lösning, trots att det är en viktig 
del i att öka efterfrågan på miljöfordon. Studien menar att utöver ekonomiska incitament bör 
även två andra bidragande faktorer utöver detta existera, vilka exempelvis kan vara 
infrastruktur samt rätt attityd hos konsumenten. 
 
Funktionell risk innebär att vid köp av en helt ny typ av produkt så finns det en viss risk för 
att denna produkt inte kommer att leva upp till de förväntningar och krav som konsumenten 
ställt innan köpet. I värsta fall så finns risken att produkten att går sönder eller att den helt och 
hållet slutar att fungera. Denna risk existerar på grund av att produkten är så ny att den inte 
hunnit testas ut ordentligt i vardaglig användning. (Aggarwal, Cha & Wilemon, 1998) 
 
 

3.4.1 Situationsrelaterade hinder för miljöfordon 
 
När det kommer till adoptionen av miljöfordon finns det ett antal situationsrelaterade och 
objektiva hinder vilka påverkar konsumenten. Dessa hinder kan ses som övergripande 
faktorer vilka bör uppfyllas innan konsumentens adoption är möjlig och skiljer sig från de 
mer psykologiska hinder så som värderinger, attityder och så vidare. Dessa hinder är; (Byrne 
& Polonsky, 2001) 
 
1. Regelmässiga hinder 
 
2. Resurser 
 
3. Infrastruktur 
 
4. Fordonsegenskaper 
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1. Regelmässiga hinder: Det regelmässiga klimatet påverkar biltillverkare i väldigt stor 
utsträckning, till exempel styr de regler som staten sätter upp för max tillåtet utsläpp hur 
tillverkarna ska utveckla sina bilar. Detta låter som att det kan gynna utvecklingen av 
miljöfordon och det gör det också till viss del där de satsningar som staten utför för att 
uppmuntra till både utveckling och köp av miljöfordon faller väl ut. Dock kan regleringar 
självfallet även arbeta mot adoption, vilket gör detta till ett hinder. (Byrne & Polonsky, 2001) 
 
2. Resurser: Utvecklingen av miljöfordon är beroende av att det finns tillräckligt med resurser 
tillgängliga för att ta fram nya teknologier och lansera dem på marknaden. Detta betyder att 
de olika intressenterna som är inblandade i utvecklingen av miljöfordon måste vara beredda 
och villiga att satsa fullt ut och gå in med de resurser som krävs. (Byrne & Polonsky, 2001) 
 
3. Infrastruktur: Alla satsningar på miljöfordon är i stort sett förgäves om det inte finns en 
infrastruktur som är redo att möta dem. Det måste finnas en infrastruktur som stöder 
miljöfordon, exempelvis genom att erbjuda serviceställen samt ha en tillfredsställande 
täckning av tankningsmöjligheter. (Byrne & Polonsky, 2001) En infrastruktur där avståndet 
mellan tankningsställen är stort påverkar adoptionen negativt. (Brownstone, Bunch & Golob, 
1994) Ett tydligt problem med detta hinder är det faktum att adoptionen av miljöfordon beror 
till stor del på infrastrukturen samtidigt som infrastrukturen baseras i sin tur på adoptionen av 
miljöfordon (Schwoon, 2006, Struben, 2006). Det vill säga, säljs mer miljöfordon utökas 
täckningen av tankingsställen men försäljningen av miljöfordon ökar först när fler 
tankningsställen är tillgängliga. Här uppstår följaktligen ett ömsesidigt behov av samarbete, 
trots att det inte sker någon egentlig försäljning mellan företagen. 
 
4. Fordonsegenskaper: Ett miljöfordons egenskaper kan ofta ses som ett hinder för 
konsumenters adoption av det. Det handlar då om egenskaper såsom exempelvis design, 
prestanda och pris. Tidigare forskning har visat att miljöfordon inte tilltalar vissa konsumenter 
på grund av att de ofta har sämre prestanda än ett konventionellt fordon och att designen inte 
heller varit tillfredställande. Forskning visar också att konsumenter är beredda att betala upp 
till 10 % mer för en produkt för att den är miljövänlig, kostar den mer än så kommer den 
förmodligen att få problem på marknaden. Det gäller med andra ord att miljöfordon möter 
dessa krav för att de ska bli accepterade. (Byrne & Polonsky, 2001) Forskning visar att 
konsumenter i allmänhet värderar prestanda mer än den miljövänliga egenskapen hos 
miljöfordon vilket är en starkt bidragande orsak till varför konsumenter oftast väljer 
traditionella bilmodeller före miljöfordon (Ewing & Sarigöllü, 2000, Brownstone, Bunch & 
Golob, 1994). Dock ska miljöaspeketen ej förkastas som en attraktiv egenskap då forskning 
visar att de konsumenter som faktiskt har adopterat miljöfordon sett miljöaspekten som en 
viktig del i beslutet (Ewing & Sarigöllü, 2000). 
 
 

3.4.2 Hinder relaterade till fordons status och image 
 
Forskning om miljöfordon visar att det i vissa fall kan vara negativt för företagens image att 
sälja miljöfordon. Detta leder i sin tur till att konsumenter påverkas negativt av den 
försämrade imagen och adoptionen av produkten lider således av detta. Forskning visar att ett 
företags rykte i samhället spelar in på konsumenternas adoption av det företagets nya 
produkter (Boyd & Mason, 1999). Ett exempel när detta inträffar är då det endast är de näst 
intill fanatiska miljövännerna som är villiga att adoptera miljövänliga fordon med låga 
prestanda. I sådana fall kan dessa grupper skrämma bort den genomsnittlige konsumenten 
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eftersom att denne inte känner att den kanske inte tillhör eller vill förknippas med dessa 
miljögrupper. Det kan som sagt också skada varumärket och skapa rykten om att det bara är 
en viss grupp av människor som kör sådana bilar vilket leder till att den stora massan väljer 
att inte adoptera denna typ av bil. (Lane & Potter, 2006) 
 
Forskning visar som tidigare nämnt att ett företags rykte och image spelar en stor roll för hur 
många konsumenter som väljer att adoptera den nya produkten. De flesta organisationerna 
eller företagen spenderar väldigt mycket tid och pengar på att skapa en stark företagsimage av 
just denna orsak (Fatt, et. al, 2000).  Forskning visar dock att då konsumenters adoption 
påverkas av företagets rykte så har företagets storlek ej någon stor betydelse. (Boyd & Mason, 
1999) En stark image och identitet kan även innebära många andra fördelar för företaget, 
exempelvis kan det ge företagets produkter ett värde som gör att de skiljer sig från liknande 
produkter. Det kan göra så att kunderna blir mer lojala, att investerare väljer att satsa på 
företaget och att kompetent personal söker sig till företaget. (Christensen & Askegaard, 2001) 
Ett problem med företagsimagen inom bilindustrin är dock det faktum att samtidigt som vissa 
specifika företag inom branschen vill förmedla sig som miljövänliga organisationer är de del 
av en industri som generellt sett inte anses som miljövänliga inom samhället (Peattie & Crane, 
2005). 
 
Forskningen visar vidare att bilen för de flesta inte bara är ett fordon utan den fungerar också 
som en statussymbol. Därav blir det en viktig faktor för biltillverkare att tänka på, det vill 
säga att skapa miljöfordon som kan ses som statusgivande och därigenom bli attraktiva för 
potentiella adopterare. Forskningen visar också att bilförare som ser sitt fordon i högre grad 
som en statussymbol oftast kör själva. Det vill säga att de möjligen bryr sig mindre om de 
utsläpp de orsakar och är således mindre intresserade att bidra till en bättre miljö genom att 
köra miljöfordon. (Lane & Potter, 2006) Detta visar klart och tydligt att det finns problem 
kopplat till image och status som hindrar konsumenter från att adoptera miljöfordon. 
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3.5 Sammanfattande modell 
 
De teorierna vilka är relevanta för att förklara adoption av miljöfordon kan sammanfattas i en 
modell. Innan själva adoptionsprocessen inleds kan konsumenter delas upp i olika grupper 
beroende på när de inleder processen relativt sett gentemot övriga konsumenter. De första två 
grupperna adopterare kallas innovatörer samt tidiga adopterare och dessa är följaktligen 
tidigast med att adoptera produkter. Efter dessa kommer den stora majoriteten, i sin tur 
uppdelad på tidiga majoriteten samt sena majoriteten. Den sista gruppen som adopterar är så 
kallade eftersläntare.  
 
När den enskilda konsumenten påbörjar adoptionsprocessen kommer denna att påverkas av 
olika hinder och påverkande faktorer i de olika stegen. Dessa hinder och påverkande faktorer 
påverkas i sin tur av de sex olika intressenterna för miljöfordon (staten, företag, 
samarbetspartners, konkurrenter, miljöorganisationer samt andra konsumenter) i olika 
utsträckning. Ett exempel på detta är reklam som kan upplysa konsumenten om produkten 
och således påverka denna att nå första steget i processen (medvetenhet). Denna påverkande 
faktor är i sin tur beroende av bilföretaget som väljer att använda reklam i detta syfte. 
Slutligen kan konsumenten nå det femte och slutliga steget i processen och således adoptera 
produkten. 
 
 

 
 
 

Figur 3.2: Adoptionsprocessen och dess påverkande faktorer (egen modell) 
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4. Praktisk metod 
 
Detta kapitel presenterar de praktiska metodval vilka gjorts i studien. Detta inleds med en 
genomgång av studiens urval följt av en presentation av intervjuernas utformning, 
genomförande och sammanställning. Detta följs av studiens access och därefter 
sanningskriterierna.  
 

4.1 Urval 
 
Precis som det är problemställningen som styr vilken forskningsmetod man använder i 
huvudsak, kvalitativ eller kvantitativ, så är det problemställningen som styr vilket krav det 
finns på generaliserbarhet. Generaliserbarheten inom den kvantitativa forskningsmetoden 
handlar om att ge en statistiskt försvarbar bild av den befolkningsgrupp som undersökningens 
slutsatser behandlar. Man kan säga att man på så sätt skapar en miniatyrbild av samhället, en 
miniatyrbild som sällan kan upprätthållas när man använder sig av den kvalitativa 
forskningsmetoden. Endast då det handlar om unika fenomen där man kan göra en 
totalundersökning är det meningsfullt att tala om generaliserbarhet i den ovan nämnda 
betydelsen. (Jensen, 1995) I denna studie vilken bygger på en kvalitativ metod är det varken 
möjligt eller önskvärt att generalisera. Urvalet i denna studie kan beskrivas som ett 
bekvämlighetsurval, vilket definieras som ett urval vilket väljs för att intervjuobjekten är 
lättillgängliga för forskaren själv (Bryman, 2004, Jensen, 1995). 
 
Denna studies empiriska del bygger på nio olika intervjuer. Av dessa nio respondenter är fyra 
stycken ägare av miljöfordon och resterande fem är ägare av vanliga fordon. 
Bekvämlighetsurvalet gjordes genom att bekanta till författaren gav vid förfrågan förslag på 
personer vilka de kände som kunde vara aktuella för studien genom sitt ägande av 
miljöfordon alternativt traditionellt fordon. Således är studiens respondenter bekanta till 
författarens bekanta personer.  
 
Detta val att inkludera båda typer av ägare har gjorts för att kunna hitta fler faktorer vilka 
påverkar adoptionen och således få en större förståelse för dessa faktorer och hur de påverkar 
adoptionen i olika stadier. Dessa två grupper av personer består av en blandning av kön och 
åldrar samt olika personliga preferenser så som bostadsort och yrke. Detta för att ge 
ytterligare bredd till studien då referensramen inkluderar studier vilka menar att faktorer som 
exempelvis yrke och geografiskt läge kan påverka konsumentens adoption. Således är det 
intressant att respondenterna representerar ett antal olika personliga preferenser för att skapa 
en djupare förståelse. Dessa personer har ej innan studien haft någon omfattande kontakt med 
författaren av denna studie utan kontakten har knutits i samband med studien genom bekanta 
eller liknande. Studiens ämne har först presenterats vid intervjutillfället, dock bör det inte 
uteslutas att någon eller några av respondenterna vetat något om ämnets inriktning innan 
intervjutillfället genom exempelvis den gemensamma bekant vilken gjorde intervjuen möjlig. 
Samtliga personer i studien är anonyma då vissa frågor är personliga och kräver ärliga svar 
och åsikter, vilket underlättas om personen ifråga ej behöver utelämnas med namn i studien.  
 
Författaren av denna studie ser ett problem med det faktum att respondenterna har 
gemmensamma bekanta med författaren. Detta kan möjligen leda till att denna indirekta 
personliga kontakt gör att respondenterna, trots sin anonymitet, ej uppger helt uppriktiga svar. 
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Det kan enligt författaren även leda till respondenterna känner en viss skyldighet att ge 
utförliga svar för att hjälpa studien och således ger svar de annars till en helt okänd intervjuare 
ej hade givit. Således kan detta urval påverka resultat av intervjuerna men i vilken exakt 
utsträckning detta har påverkat studien kan det endast spekuleras i. 
 
De andrahandskällor vilka även de inkluderas i empiriavsnittet används för att de känns 
aktuella och viktiga för att ge läsaren av studien en så pass bra förståelse som möjligt för 
området miljöfordon. Författaren anser att en viss allmän kunskap kring miljöfordonets 
aktuella situation i Sverige är nödvändigt för att läsaren ska kunna skapa en egen 
tillfredsställande bild av ämnet. Det bör dock nämnas att det finns en viss risk med att stödja 
sig för mycket på lättillgänglig information. Information från företag, lättillgängliga ledare 
och andra makthavare kan ses som sådan information vilken kan vara riskfylld att förlita sig 
allt för mycket på, detta på grund av att man då kan få en viss snedvriden bild av det fenomen 
man studerar (Jensen, 1995). 
 
 

4.2 Utformning av intervjuguiden 
 
Insamlandet av empiri i denna studie har skett genom strukturerade intervjuer. Dessa 
intervjuer har genomförts med hjälpa av en intervjuguide (se bilaga 1) vilken inkluderar 
samtliga frågor och ordningen på dessa. Utformningen av intervjuguiden är gjord genom att ta 
med relevanta frågor vilka relaterar till olika områden i den teoretiska referensramen och med 
studiens problem och syften i åtanke. Som tidigare nämnt har studien ett deduktivt 
angreppssätt, vilket innebär att teorierna ska prövas mot studiens insamlade empiri, och 
följaktligen leder till denna typ av utformning. Även ordningen på frågorna följer 
teorikapitlets utformning till den grad att de båda börjar mer allmänt för att därefter gå in på 
mer specifika delar.  
 
Guiden inleds med ett mindre antal personuppgifter hos respondenten vilka bör anses som 
intressanta för studien, närmare bestämt kön, ålder, yrke/utbildning, bostadsort samt ifall de 
äger ett miljöfordon eller ett traditionellt fordon. Detta följs av frågor av allmän karaktär 
vilkar ämnar skapa en bild över hur respondenten är kring adoption av nya produkter. 
Därefter kommer frågor mer specifikt kopplade till miljöfordon. Frågorna i denna del till 
respondenter vilka är ägare av miljöfordon och de vilka ej äger miljöfordon skiljer sig åt i 
vissa fall medan vissa frågor är utformade på ett identiskt sätt. Vissa frågor har även 
följdfrågor baserade på svaret på den ursprungliga frågan. 
 
Valet att använda sig av strukturerade intervjuer istället för exempelvis den mer öppnare 
formen semistrukturerade intervjuer har valts, trots studiens hermeneutiska syn, utifrån en 
tanke att miljöfordon och miljöfrågor är relativt komplexa som produkt respektivt ämne. 
Således var det gagnelikt för studien att frågorna har utformats för att ge svar vilka mer 
sannolikt kan bidra med att pröva dem gentemot de befintliga teorierna. Dock ska det 
tilläggas att det även medför en negativ effekt då exempelvis vissa potentiellt intressanta svar 
kan ha missats på grund av den klara strukturen och således har lett till en ytligare empiri. 
 
En annan positiv effekt av strukturerade intervjuer, samt den relativt korta längden på guiden, 
är det faktum att intervjuerna ej tar någon större tid vilket både ökar access (fler respondenter 
kan sannolikt ställa upp på intervju vilken ej tar lika mycket tid) och minskar risken för att 
respondenter ska tappa koncentrationen eller liknande på grund av för långa intervjuer. 
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4.3 Intervjuernas genomförande 
 
När det kommer till genomförandet av denna studies strukturerade intervjuer har fyra av dem 
gjorts via telefon och resterande fem intervjuer har gjorts genom personligt besök. Beslutet att 
använda sig av ett antal telefonintervjuer gjordes på grund av det faktum att dessa fyra 
respondenter var vid intervjutillfällena relativt långt borta från författarens egna bostadsort 
och personliga besök var ej möjligt. En uppenbar skillnad mellan dessa två former av 
intervjuer är det faktum att forskaren ej kan tolka kroppsspråk eller andra ej direkt uttalade 
uttrycksformer vid telefonintervjuer. Således kan forskaren genom telefonintervjuer missa 
viktig information. Dock har författaren av denna studie ej heller noterat iaktagelser eller 
tolkningar kring respondenternas kroppsspråk under de intervjuer vilka genomförts vid 
personliga besök. Författaren av denna studie har ej utbildning kring tolkningar av 
kroppsspråk och dra slutsatser på grund av kroppsspråk kan således enligt författaren leda till 
felaktiga tolkningar. Det faktum att författaren har varit ensam vid intervjutillfällena har även 
bidragit till detta beslut då all fokus istället har legat på att utföra väl genomförda intervjuer 
och få respondenterna engagerade genom en personlig dialog. 
 
Samtliga intervjuer har även spelats in, vilket alla respondenter har blivit meddelade om inför 
intervjutillfället. Samtliga respondenter gav sitt medgivande till detta utan invändningar. 
Ingen av respondenterna har innan intervjutillfället fått tillgång till frågorna eller ens det ämne 
kring vilka frågorna är runt. Detta gjordes då författaren inte ville att respondenterna skulle få 
tid att förbereda svar eller vara medvetna om frågornas inriktning och således kunna ge en 
förstärkt eller möjligtsvis felaktig bild som de själva vill förmedla istället för den mer 
spontana och i författarens mening mer rättvisa bild som kommer upp då respondenten möts 
av frågorna utan förkunskap. En negativ aspekt av detta är dock det faktum att svaren kan bli 
kortare då utförligare svar kan vara svåra att ge på plats utan viss förberedelse.  
 
 

4.4 Sammanställning och bearbetning av intervjuerna 
 
I sammanställningen av material inhämtat genom en kvalitativ forskningsmetod bör man välja 
att presentera data på ett medvetet och genomtänkt sätt (Nylén, 2005). Det tillvägagångssätt 
man väljer för att redovisa materialet påverkar studiens trovärdighet. Man kan välja att 
redigera insamlad data eller låta den vara i sitt ursprungliga format. Ett exempel på sådan 
redigering kan vara att man korrigerar talspråk när man redovisar intervjumaterial från en 
muntlig källa i skrift. Ett annat val som påverkar studien är huruvida forskaren som 
presenterar empirin skall hålla redovisningen neutral eller aktivt spegla forskarens egna 
föreställningar och perspektiv. (Nylén, 2005) 
 
Samtliga intervjuer i denna studie transkriberades relativt fort efter intervjutillfället för att 
kunna inkludera så mycket information som möjligt då minnet av intervjun fortfarande var 
färskt. Dock är som tidigare nämnt detaljer så som kroppsspråk eller liknande ej inkluderade. 
Efter transkriptionerna kontaktades samtliga respondenter för en chans att ta del av intervjuen 
och se om allt de sagt hade citerats rätt. Ingen ändring efter transkibering utfördes dock då 
samtliga respondenter gav sitt godkännande utan ändringar. 
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4.5 Access 
 
Med access menas enligt Johansson Lindfors (1993) det tillträde forskaren har till relevant 
data. Den fysiska accessen, vilken Bryman & Bell (2005) beskriver som själva kontakten 
mellan forskare och respondent, har varit relativt god och ett tillfredsställande antal 
respondenter vilka passade för urvalet ställde gärna upp på att intervjuas för denna studie. 
Den andra typen av access, det vill säga den mentala acessen, beskrivs av Bryman & Bell 
(2005) som mer subjektiv i sin natur och syftar på den mentala inställning respondenten har 
gentemot intervjun. Även i detta fall anser författaren att accessen har varit god då samtliga 
respondenter har varit relativt öppna och givit svar vilka bör anses som relativt ärliga då de ej 
skönmålat sig själva. Det faktum att respondenterna har valts genom gemensamma bekanta 
med författaren av denna studie har sannolikt påverkat accessen då de innebär respondenterna 
indirekt har ett personligt band till författaren och följaktligen ökar accessen rimligtsvis. 
 
 

4.6 Sanningskriterier 
 
Enligt Bryman & Bell (2005) är kriterierna äkthet och trovärdighet viktiga när det kommer till 
kvalitet inom kvalitativa studier. Här nedan följer en diskussion kring dessa två kriterier 
kopplade till denna studie. 
 
 

4.6.1 Äkthet 
 
En studies äkthet speglas i huruvida resondenterna i studien ges en rättvis bild eller ej 
(Bryman & Bell, 2005). Författaren av denna studie anser att samtliga respondenter har fått 
sina svar presenterade på ett rättvist och öppet sätt. Däremot gör studiens hermenuetiska 
synsätt att författarens egna tolkningar och uppfattning påverkar studien och således kan 
bilden bli relativt mindre rättvis om detta baseras på ett objektivt perspektiv. Författaren av 
denna studie har dock med äktheten i åtanke försökt att tolka och uppfatta respondenternas 
svar utifrån olika perspektiv och försöka färga studien så lite som möjligt med egna åsikter på 
de ställen där det ej är nödvändigt med egna tolkningar. 
 

4.6.2 Trovärdighet 
 
Studiens trovärdighet kan delas upp i flera delar, exempelvis tillförlitlighet, överförbarhet och 
pålitlighet (Bryman & Bell, 2005). Tillförlitligheten bedöms genom hur forskaren har 
beskrivit verkligheten. Genom att låta respondenterna kontrollera den insamlade data innan de 
används i studien ökar tillförlitligheten. Detta har även gjorts i denna studie då respondenterna 
har fått ta del av sin intervju efter intervjutillfället samt komma med eventuella ändringar om 
de så önskat. De få citat som används i studien har även självfallet fått sitt godkännande från 
de specifika respondenterna. Pålitligheten i studien bör anses som relativt god då ett relativt 
stort antal respondenter har intervjuats för studien. Författaren av studien har kontinuerligt 
granskat det insamlade materialet och trots att det är omöjligt att säga ifall vissa respondenter 
inte helt talat sanning och möjligen förskönat vissa svar så borde inte den allmäna 
pålitligheten påverkas av enstaka försköningar. Respondenternas anonymitet borde även 
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minska risken för osanningar i det insamlade materialet. Överförbarhet är ej aktuellt i en 
kvalitativ studie som denna då målet ej är att kunna generalisera och kunna överföra studiens 
resultat till andra miljöer. 
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5. Empiri 
 
Det empiriska kapitlet beskriver den kvalitativa undersökningen vilken genomförts för 
studien. Kapitlet inleds med en kort genomgång av marknaden för miljöfordon i Sverige. 
Därefter kommer den viktigaste informationen som uppkom från intervjutillfällena, uppdelat 
över de två respondentgrupperna miljöfordonsägare samt ägare av traditionella fordon. 
 

5.1 Miljöfordon i Sverige 
 
Vid årsskiftet 2007-2008 fanns i Sverige cirka 4,7 miljoner lätta fordon registrerade och av 
dessa var ungefär 125000 miljöfordon. Således stod miljöfordon vid denna tidpunkt för cirka 
2,7 % av totala antalet lätta fordon. År 2007 stod dock miljöfordon för 18 % av försäljningen 
av nya lätta fordon. (Miljofordon.se, 2008-07-20) Den politiska situationen för miljöfordon i 
Sverige är präglad till stor del av politiska beslut på nationell nivå men även lokala skillnader 
kan noteras. När det kommer till ett rikstäckande beslut vilket direkt påverkar miljöfordon är 
det mest påtagliga den miljöbilspremie vilken regeringen beslutade att införa i april år 2007. 
Denna premie innebär att privatpersoner som köper ett nytt miljöfordon får 10000kr av staten 
(Miljödepartementet, 2007-03-29). Miljöfordon får även parkeringsförmåner i mer än en 
tredjedel av alla Sveriges kommuner (närmare bestämt 28 av 73). Även skattelättnader är 
aktuellt för ägare av miljöfordon. Lokala beslut så som befrielse från de så kallade 
trängselavgifterna i Stockholms innerstad hör också till fördelarna med miljöfordon. 
 
Ett problem dock med de olika besluten är det faktum att olika statliga organ har olika 
definitioner för vad som klassas som miljöfordon. Vägverket har tagit fram en definition 
vilken staten använder sig av. Men definition av miljöfordon när det kommer till skattefrågor 
skiljer sig från denna. Det förekommer även lokala avvikelser på olika kommuner runt om i 
landet (Pehrsson, 2007-03-21). 
 
 

5.2 Respondenterna 
 
En kort sammanställning över de nio olika respondenterna följer nedan; 
 
 
Har miljöfordon: 
 
- Person A, Håkan: 
Man, 61 år, läkare, Stockholm 
 
- Person B, Sara: 
Kvinna, 58 år, personalchef, Luleå 
 
- Person C, Hanna: 
Kvinna, 49 år, jurist, Stockholm 
 
- Person D, Emil: 
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Man, 28 år, ekonom, Malmö  
 
 

 
Har ej miljöfordon: 
 
- Person E, John: 
Man, 23 år, student, Umeå 
 
- Person F, Göran: 
Man, 60 år, egenföretagare, Luleå 
 
- Person G, Johanna:  
Kvinna, 42 år, konsult, Stockholm 
 
- Person H, Mats: 
Man, 31 år, jurist, Luleå 
 
- Person I, Lena: 
Kvinna, 28 år, affärsbiträde, Luleå 
 

 

5.3 Presentation av empiriska data 
 
Presentationen av de empiriska data vilka samlades in under intervjutillfällena har i denna 
studie delats upp mellan de personer vilka är ägare av miljöfordon och de vilka äger ett 
traditionellt fordon. Det bör dock betonas att studiens syfte ej är att jämföra dessa två grupper 
sinsemellan utan valet av denna struktur har gjorts för att visa vad som påverkar konsumenter 
i olika delar av adoptionsprocessen. De båda delarna inleds först med en genomgång av de 
allmänna frågorna kring adoption för att sedan komma till frågorna med specifikt kopplade 
till fordon och miljöfordon. Denna struktur följer i viss mån den modell vilken presenterades i 
teorikapitlet, där fokus först läggs på att identifiera vad för typ av person respondenten är för 
att sedan skapa förståelse för de faktorer vilka påverkar personens adoptionsprocess av 
produkten. 
 
 

5.4 Ägare av miljöfordon 
 

”Jag är miljömedveten men nog kan man vara bättre.” 
                - ”Håkan” 
 
Som ovan nämnt är de respondenter vilka äger miljöfordon fyra till antalet. Samtliga av dessa 
är i någon utsträckning högt utbildade. Tre av fyra bor i större städer (Stockholm eller 
Malmö) och tre av fyra är även omkring 50 år eller mer.  
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När det kommer till hur de ser på sig själva i jämförelse med andra när det kommer till att 
vara tidigt eller sent ute med att köpa och testa nya produkter säger personerna A (Håkan), B 
(Sara) samt C (Hanna) att de i regel är senare än genomsnittet när det gäller köp av nya 
produkter. Håkan menar även att han är långt efter genomsnittet i många fall. Person D (Emil) 
däremot berättar att han ofta testar nya produkter långt före genomsnittet och ser sig själv som 
en teknikintresserad person som gärna testar nya produkter på marknaden. Samtliga personer 
anser att det alltid har varit på det här sättet.  
 
Kring den ekonomiska aspekten, närmare bestämt hur mycket de spenderar relativt sett på nya 
produkter, anser Håkan och Sara vilka ser sig själva som sena adopterare att de även 
spenderar mindre pengar på nya produkter än genomsnittet. Exempelvis Håkan menar att han 
gärna väntar tills en produkt han fattat intresse för fallit i pris och reas ut. Han ser inget behov 
av att vara tidigt ute och sparar hellre pengar på att köpa en intressant produkt senare. Hanna 
däremot anser att hon, trots det faktum att hon ser sig själv som en sen adopterare, spenderar 
minst lika mycket som genomsnittet på nya produkter. Hon säger att hon inte har något stort 
behov av att vara först med att köpa nya produkter men köper gärna bra märken och kanske 
aningen dyrare produkter när hon väl köper något. Emil, den enda person som ser sig själv 
som tidig med nya produkter, säger att han definitivt spenderar mer än genomsnittet. Han 
berättar att en stor del av hans inkomst spenderas på nya tekniska produkter, vilket har varit 
fallet hela hans liv. 
 
Samtliga personer anser att de påverkas relativt lite av andra när det kommer till att testa nya 
produkter. De menar på att de påverkas en aning men inte i någon större utsträckning och kan 
inte specifikt peka på exakt hur mycket de påverkas av andra. När det kommer till specifika 
personer vilka påverkar respondenterna menar Håkan på att vänner påverkar en del, vissa mer 
än andra. Han berättar exempelvis om en kollega på arbetet som ofta köper nya produkter och 
troligen har en viss inverkan. Hanna menar på att hon blir till en viss grad påverkad av sin 
man men kan inte komma på något specifikt fall där mannen påverkat henne till den grad att 
hon köpt en produkt vilken hon själv inte hade sannolikt köpt ändå. Endast Emil säger att det 
händer då och då att han köper nya produkter och sen ångrat sig över köpet. Övriga personer 
säger samtliga att det hänt någon gång att de lämnat tillbaka en produkt de inte varit nöjda 
med eller som ej fungerat som den skulle men att det inte är något som händer regelbundet. 
 
Gällande sökning av information om nya produkter skiljer sig respondenterna åt nämnvärt. 
Exempelvis Håkan använder ofta tidningar så som Dagens Nyheter för att leta information om 
en ny produkt han tycker verkar intressant. I vissa fall är det tidningen i sig som skapar 
intresset om han läser om en ny produkt. Han använder även Dagens Nyheters hemsida bland 
andra för att söka information om produkter. Sara däremot söker sällan information på 
förhand utan litar på att affären hon går till hjälper henne med nödvändig information. Hanna 
berättar på liknande sätt att hon sällan kollar upp information i förhand i någon större 
utsträckning men menar även på att hon vid större köp ibland frågar vänner eller kollegor 
vilka hon vet har samma eller liknande produkter om information. Emil säger att han alltid 
kollar upp produkten på Internet innan han går till affären eller beställer den. Han jämför 
också alltid priser på Internet innan han bestämmer sig för varifrån han skall köpa produkten.  
 
Kring frågan om huruvida respondenterna ser sig själva som miljömedvetna eller ej svarar 
samtliga personer förutom Hanna att de är relativt miljömedvetna men kunde vara mer 
medvetna. Emil säger att han är ganska slö när det kommer till miljömedvetenhet och borde 
förbättra sig. Hanna däremot menar på att hon faktiskt är riktigt miljömedveten och gör så 
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mycket hon kan vilket enligt henne innefattar exempelvis noggrann sortering samt köp av 
miljövänliga och ekologiska produkter så ofta hon kan. 
 
 

5.4.1 Påverkande faktorer 
 

”…tänk om det visade sig att bilen inte var miljövänlig.” 
                - ”Hanna” 
 
Synen på de viktigaste egenskaperna hos ett fordon skiljer sig respondenterna mellan. Håkan 
och Sara nämner båda två säkerhet som den viktigaste egenskapen, följt av komfort på olika 
sätt. Håkan nämner även prestanda som en viktig egenskap efter de två tidigare nämnda. 
Hanna ser komfort och miljövänligheten som de två viktigaste egenskaperna. Emil nämner 
pris, utseende och prestanda som lika viktiga. Han menar även att komfort är viktigt men att 
det är något som kommer efter de egenskaperna. När det kommer till orsaken eller orsakerna 
till varför respondenterna ifråga köpt just ett miljöfordon fokuserar tre av respondenterna 
(närmare bestämt Håkan, Sara samt Hanna) på miljöaspekten, att just miljövänligen var den 
avgörande faktorn. Emil säger att han via företaget han arbetar på kunde göra en bra affär 
genom att leasa ett miljöfordon. Han ser miljövänligheten som en bonus men det var ej helt 
avgörande för valet utan det ekonomiska var viktigare. Håkan och Hanna var även de vilka 
tog beslutet att införskaffa miljöfordon tillsammans med sin partner. Sara och Emil säger att 
de var ensamma om att fatta beslutet.  
 
Kring frågan huruvida de tog kontakt med någon annan ägare av miljöfordon inför köpet var 
det endast Emil som tog kontakt med någon utomstående. Han säger att en vän på arbetet 
även hade skaffat miljöfordon och de hade ett samtal inför köpet då Emil ställde frågor. Ingen 
har heller påverkats nämnvärt av någon specifik miljöorganisation. Samtliga, förutom Emil, 
nämner att de antar sig ha blivit påverkade av media och liknande men kan ej nämna en 
specifik organisation som skulle ha påverkat dem direkt.  
 
Gällande oro eller tvekan inför köpet nämner alla utom Sara något vilket de var oroliga för 
inför köpet. Håkan och Hanna var båda oroliga över den påverkan etanol faktiskt har på 
miljön och huruvida deras köp verkligen skulle vara miljövänliga. Hanna berättar att redan då 
hon köpte sitt miljöfordon fanns en klar diskussion kring hur negativ produktionen av etanol 
möjligen är för miljön och hur landet etanolen tillverkas i påverkas. Emil kände en viss oro 
över det faktum att den bensinstation han oftast tankade på ej kunde erbjuda tankning av 
etanol vid det tillfället men oron var begränsad då fordonet även kan drivas av endast 
traditionellt bränsle. Dock har Emil flyttat nu och säger att i den delen av Malmö han nu bor i 
finns det goda möjligheter till att få bilen tankad med etanol. Samtliga av respondenterna är 
nöjda över köpet och skulle rekommendera produkten till andra. Hanna berättar att hon gärna 
talar om miljöfordon med andra och försöker så gott hon kan påverka folk i hennes närhet. 
Sara berättar även hon att vid enstaka tillfällen försökt påverka folk i hennes närhet att välja 
ett miljöfordon när ämnet har diskuterats. 
 
De ekonomiska incitamenten till att köpa miljöfordon skiljer sig mellan respondenterna 
beroende på var de bor. Sara som bor i Luleå fick som alla andra 10.000 kr genom den 
miljöbilspremie som staten erbjuder. Utöver det fanns inga ekonomiska incitament som hon 
kan komma ihåg. Håkan och Hanna vilka bor i Stockholm berättar dock om ett incitament 
ytterligare utöver den ovan nämna miljöbilspremien. Som tidigare nämnt finns det en 
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trängselavgift i Stockholm och detta innebär i praktiken biltullar vilka tar betalt för att åka in 
och ut genom centrala Stockholm men detta slipper de två helt på grund av de kör med 
miljöfordon. Båda menar att detta är väldigt positivt och kan spara relativt mycket pengar då 
båda säger att de reser mycket in och ut från centrala delen av staden på grund av arbetet. 
Håkan bor även utanför centrala Stockholm men arbetar innanför biltullarna vilket gör att han 
reser minst ett par gånger per dag genom tullarna. Han säger även att han hört hur jobbigt 
många andra med vanliga fordon har det när det gäller att betala tullen vilket gör han ännu 
nöjdare med ägandet av miljöfordon. Han tillägger även gällande tidigare nämnde 
miljöbilspremie att det tog lång tid att få den, vilket han är besviken över. Emil i sin tur som 
bor i Malmö berättar att han har parkeringsförmåner och kan parkera gratis på vissa 
avgiftsbelagda parkeringar i staden. 
 
De tre respondenterna vilka bor i större städer menar alla på att de miljövänliga 
tankningsmöjligheterna är goda och de två respondenterna i Stockholm säger att nästan alla 
bensinstationer de tankar på erbjuder miljövänligt bränsle. Emil säger att han ofta tankar 
traditionellt bränsle och glömmer att kolla om etanol erbjuds men han säger att han tror att på 
de flesta bensinstationer i staden finns möjligheten att tanka med etanol. Sara säger att den 
närmsta bensinstationen som hon oftast tankar på erbjuder etanol men det händer att hon 
tankar på andra bensinstationer i eller utanför staden som ej erbjuder miljövänligt bränsle. 
Hon ser detta som ett klart problem och skulle gärna se att möjligheterna till att tanka med 
etanol blev bättre. Håkan berättar även att han ofta stöter på liknande problem när han via 
arbetet reser till andra mindre orter och då blir tvungen att tanka på stationer vilka ej erbjuder 
etanol. 
 
Märket på miljöfordonet är ej viktigt för någon av respondenterna förutom Emil. Emil menar 
att han har ett antal märken som han gillar och skulle förmodligen inte köpa fordon från något 
annat märke. Således är det miljöfordon han nu har av ett märke som han gillar. Övriga 
respondenter menar på att märket i sig inte hade någon betydelse vid köpet. Sara nämner dock 
att hon tycker att vissa märken kostar väldigt mycket just på grund av märket och hon har 
inget problem med att köpa fordon från de billigare märkena som hon anser gör bra bilar.  
 
Ingen av respondenterna såg miljöfordon som någon större förändring i det personliga livet. 
Hanna säger att hon såg en viss positiv förändring i det faktum att biltullarna försvann i och 
med hennes köp av miljöfordon vilket sparade henne en del tid och pengar. Utöver det 
kommer ingen av respondenterna på någon större förändring i och med köpet av miljöfordon. 
Kring frågan om hur de ser på andra ägare av miljöfordon har Håkan, Sara och Hanna 
liknande åsikter. De ser positivt på ägare av miljöfordon och tror att de flesta ägare av 
miljöfordon är relativt högt utbildade och har en inkomst över genomsnittet. Håkan och 
Hanna menar även på att ägare av miljöfordon oftast bor i större städer. De tre säger även att 
de tror att den genomsnittliga ägaren av miljöfordon är relativt miljömedveten och har köpt 
miljöfordon på grund av den miljömässiga aspekten. Emil menar också att den genomsnittliga 
miljöfordonsägaren har högre inkomst än genomsnittet men han säger att han tror att de ofta 
är äldre och inte bryr sig så mycket om vilken bil de har. Hans syn på andra 
miljöfordonsägare framstår som något neutral och han menar på att själv inte ser sig som en 
vanlig ägare av miljöfordon. 
 
Hanna ser en viss status kring att ha ett miljöfordon. Övriga ser ingen skillnad kopplat till 
status gällande miljöfordon och exempelvis Emil menar att faktorer så som märke eller 
modell på bilen betyder mer för status än om fordonet är miljövänligt eller inte. Samtliga 
tycker även att miljöfordon generellt sett framställs som något positivt i media. Däremot 
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nämner både Håkan och Hanna den diskussion som förts kring etanolen negativa inverkan på 
miljön där den producerar, ofta i fattigare länder. När det kommer till ifall nästa bilköp 
kommer att vara ett miljöfordon säger alla utom Emil att de är säkra på att det kommer bli ett 
miljöfordon i någon form dock inte säkert att det blir samma typ av miljöfordon. Som tidigare 
nämnt har både Håkan och Hanna märkt av negativa sidor av etanol och de säger att de 
hoppas på andra alternativ i framtiden och Håkan menar att sådana kommer säkerligen finnas 
snart. Emil är inte säker på om nästa fordon blir ett miljöfordon men menar att det inte är 
uteslutet heller. 
 
 

5.5 Ägare av traditionella fordon 
 

”…jag pantar burkar ibland.” 
- ”John”  

 
De respondenter vilka ej äger miljöfordon, utan istället traditionella fordon, är fem till antalet. 
Tre av respondenter, närmare bestämt personerna E (John), H (Mats) samt I (Lena) är mellan 
23 till 31 år gamla medan respondent F (Göran) är 60 år och respondent G (Johanna) är 42 år. 
Tre av respondenterna bor i Luleå medan en bor i Umeå samt en i Stockholm. Tre stycken av 
de intervjuade är högt utbildade samt en respondent, John, är student på universitet. En 
respondent, närmare bestämt Lena, har ingen högre utbildning utöver gymnasieutbildning. 
 
Gällande hur de ser på sig själva när det kommer till en jämförelse gentemot genomsnittet på 
hur tidiga de är att testa nya produkter så menar John samt Lena att de är ungefär som 
genomsnittet, möjligen aningen tidigare. Göran menar på att det är väldigt olika, ibland är han 
väldigt tidig med vissa produkter men långt senare än genomsnittet med andra produkter. 
Sammanlagt säger han dock att han nog är tidigare än genomsnittet. Mats säger att han är 
ungefär som genomsnittet, varken efter eller tidigare och Johanna menar att hon är aningen 
efter genomsnittet när det gäller att köpa nya produkter. Samtliga respondenter förutom Göran 
menar på att det alltid varit så. Göran däremot menar att han blivit tidigare och tidigare med 
att testa nya produkter desto äldre han blivit. Mycket på grund av att han fått mer tid över till 
annat än arbete samtidigt som inkomsten ökat. Han anser även att han lägger ner mer på nya 
produkter än genomsnittet. John lägger också en större del av inkomsten än genomsnittet på 
att köpa nya produkter enligt honom. Resterande respondenter säger att de lägger ungefär lika 
mycket pengar som genomsnittet på nya produkter men Johanna visar en viss tvekan och 
tillägger att hon möjligen lägger ner lite mindre än genomsnittet. 
 
När det kommer till yttre påverkan på köp av nya produkter nämner Göran, Johanna och Mats 
sina familjer/partners. John säger att ingen speciell person har inverkan men att han ofta 
kollar på Internet efter nya produkter och då ibland blir påverkad av personer som köpt någon 
speciell produkt och visar den samt berättar om den. Ingen kan specifikt säga att de 
regelbundet köpt produkter utan att testa dem innan och då blivit besvikna. John berättar att 
han noga kollar upp information om produkter innan han köper dem men chansar ibland 
vilket ännu inte blivit fel, menar han. Göran och Lena berättar att de inte gör någon noggrann 
sökning innan de går till affären utan litar på att personalen på plats ska ge information om det 
behövs. Göran berättar även att han ibland frågor bekanta om han vet att de har samma 
produkt innan köp.  
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På frågan om huruvida de ser sig själva som miljömedvetna är svaren relativt lika. Ingen säger 
att de är riktigt miljömedvetna men Göran, Johanna och Mats säger att de ser sig själva som 
ganska miljömedvetna. De nämner återvinning som exempel och Johanna och Mats säger 
även att de ibland köper produkter som till exempel lågenergilampor eller ekologiska 
matvaror. John och Lena säger att de inte är miljömedvetna och John påpekar att det enda han 
gör för att bidra till en bättre miljö är att panta burkar ibland. 

5.5.1 Påverkande faktorer 
 

”Nog fan är servicen sämre.” 
                - ”Göran” 
 
Denna grupp av respondenter svarar på ett liknande sätt som föregående grupp på frågan om 
vilka de viktigaste egenskaperna hos ett fordon är förutom det faktum att ingen nämner 
miljövänlighet. Egenskaper så som komfort och säkerhet får även här störst vikt och 
exempelvis John nämner prestanda som viktigt och han, samt Johanna och Lena, nämner 
utseende som viktigt. John tillägger dock att han tyckte att prestanda var viktigare när han var 
yngre och ser nu för tiden exempelvis funktionalitet/komfort som viktigare egenskaper. Både 
Johanna och Mats nämner utrymme i bilen som en specifik del av komfortaspekten. 
 
På frågan om varför de ej köpt miljöfordon svarar John och Göran att de faktiskt funderat på 
att köpa miljöfordon tidigare. John menar dock att det vid tillfället inte fanns miljöfordon som 
passade hans smak och preferenser samt att prisen var för höga. Göran ger en liknande bild 
där han inte hittade ett miljöfordon som passade hans preferenser. Övriga respondenter har 
inte tidigare funderat på att köpa miljöfordon vid fordonsköp. Johanna säger även att hon tror 
att priset är högre på miljöfordon vilket skulle vara ett hinder för köp. Ingen anser att ett 
eventuellt köp av miljöfordon skulle innebära stora förändringar. Mats nämner dock att ifall 
fordonet gick på el så skulle det säkert vara svårt och omfattande att tanka bilen. 
 
När det gäller oroligheter över hur miljöfordon håller och hur servicen kring fordonet skulle 
vara menar John att han förmodligen skulle vara en aning orolig i början men att han 
mestadels tror på tekniken. Servicen tror han är aningen sämre då endast bilföretagen själv 
servar och mindre privata serviceföretag kanske inte kan serva ett miljöfordon vilket innebär 
färre serviceställen totalt sett. Göran har en liknande åsikt där han säger att miljöfordon 
möjligen håller sämre då tekniken är ny och han tror även att servicen kring dem är sämre i 
nuläget. Övriga respondenter skulle inte känna sig oroliga vid köp och Johanna säger att hon 
tror att servicen är bättre för miljöfordon då hon tror att bilföretagen jobbar hårdare för att just 
ägare av miljöfordon skall vara extra nöjda. 
 
Respondenternas bild av miljöfordonsägare är relativt lik den bild miljöfordonsägarna själva 
uttryckte. De nämner exempelvis att ägare av miljöfordon sannolikt är mer miljömedveten, är 
äldre och mer utbildade. Johanna tillägger även att hon tror att det är fler kvinnor än män som 
har miljöfordon. Gällande rekommendationer från andra kommer ingen respondent på något 
specifikt tillfälle då de skulle ha blivit rekommenderade miljöfordon. Göran nämner dock att 
han har ett minne av att han hört arbetsvänner diskutera miljöfordon och kommer ihåg att det 
förmodligen var i positiv bemärkelse. Johanna nämner också hon kanske blivit påverkad av 
media då hon ofta ser artiklar om miljöfordon i den dagstidning hon läser dagligen. 
 
Om något specifikt bilmärke vilket idag inte tillverkar miljöfordon skulle börja tillverka det 
skulle John bli mer intresserad av miljöfordon. Han säger att märket är viktigt för han och 
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många av de märken som han anser bra inte gör miljöfordon idag. Göran säger även han att 
märket är viktigt och om han skulle köpa ett miljöfordon så skulle det i sådana fall vara av 
samma märke som han idag har ett traditionellt fordon med. Bilmärket gör dock miljöfordon 
idag säger Göran så det är inget hinder i nuläget. Övriga respondenter kan inte säga något 
specifikt märke vilket skulle kunna vara avgörande för ett köp av miljöfordon. Samtliga 
respondenter anser dock att märket på bilen är viktigt i någon utsträckning och är ofta kopplat 
till faktorer så som prisvärda produkter och kvalitet. 
 
Gällande ifall miljöfordons status skiljer sig från vanliga fordon ser ingen någon större 
skillnad i status. Både John och Lena menar att ett miljöfordon och ett traditionellt fordon i 
samma prisklass har ungefär samma status och kopplar således status till priset på bilen 
oavsett dess miljövänlighet. Ingen av de övriga respondenterna ser någon skillnad i just status 
mellan miljöfordon och vanliga fordon men Mats nämner också att han tror att det sannolikt 
finns folk som betraktar ägare av miljöfordon som bättre personer vilket kan liknas en del vid 
status enligt han. 
 
Om respondenterna fick veta att miljöhotet var värre än befarat och bilar var den bidragande 
orsaken till detta skulle det påverka deras syn på miljöfordon i olika omfattning. Göran, 
Johanna och Lena skulle påverkas i större omfattning och verkligen börja fundera över att 
köpa miljöfordon vid nästa bilköp. John och Mats menar att de inte skulle påverkas i någon 
större utsträckning och detta enbart som faktor skulle sannolikt ej få dem att köpa 
miljöfordon. Respondenternas syn på hur miljöfordon framställs i media är att de framställs 
övervägande positivt. John nämner att sett många kändisar i samband med miljöfordon, något 
som han tycker har bra genomslagskraft i samband med nya produkter. Ingen av 
respondenterna, förutom Johanna, kommer på något specifikt negativt om miljöfordon de sett 
i media. Johanna däremot är inne på ett liknande spår som vissa av miljöfordonsägarna var 
och minns att hon läst om hur etanoltillverkning kan vara skadligt. Hon kommer dock inte 
ihåg exakt på vilket sätt tillverkningen av etanol var negativ. 
 
Om huruvida nästa bil de köper skulle potentiellt sett kunna vara ett miljöfordon svarar alla 
respondenter förutom Mats att det potentiellt sett skulle kunna vara ett miljöfordon som 
införskaffas vid nästa bilköp. Mats menar att det inte är troligt. John säger att det är möjligt 
men förmedlar samtidigt en viss tvekan och tillägger att det trots allt inte är sannolikt att det 
blir ett miljöfordon. Övriga respondenter är dock som tidigare nämnt positiva till att köpa 
miljöfordon och menar på att de ska vid nästa bilköp vara öppna för att ge produkten en 
chans.  
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6. Analys 
 
Detta kapitel ställer föregående empirikapitel mot studiens teoretiska referensram och 
diskuterar likheter och skillnader. Strukturen är samma som i föregående kapitel. 
 

6.1 Ägare av miljöfordon 
 
Adoptionsprocessens olika steg vilka har sitt ursprung från teorin av Rogers (1995) tar sig 
olika form beroende på respondenten. Den första delen i processen, mer specifikt 
medvetenhet, är uppnådd hos samtliga respondenter i studien då de alla är medvetna om 
miljöfordon som produkt. När det kommer till intresse och inhämtning av information kring 
produkten har respondenterna ett antal olika sätt att genomföra detta steg. När det kommer 
specifikt till miljöfordon var det endast Emil som tog kontakt med en annan ägare av 
miljöfordon inför köpet för att få information. Emil visar tydligt att han även är aktiv i denna 
del i allmänhet, inte endast för miljöfordon. Resterande respondenter uttrycker olika 
omfattning i sina aktiviteter kring denna del i allmänhet men kring miljöfordon verkar de ha 
som hastigast gått vidare i processen. I likhet med teorin av Rogers (1995) vilken menar på att 
processen inte är linjär och varierar starkt personer emellan visar här respondenterna att vissa 
nästintill hoppar över ett steg i processen. 
 
Gällande nästa två steg i Rogers (1995) adoptionsprocess vilka syftar till utvärdering samt 
provning av produkten är det svårare att tydligt se hur varje enskild respondent ställer sig. Hur 
ofta de köpt något och sedan ångrat sig över köpet kan vara relaterat till huruvida de i 
allmänhet reflekterar över produkten innan köptillfället. Här är det endast Emil som 
regelbundet köper nya produkter för att därefter ångra sig över köpet. Detta är således en 
indikator på att respondenten ofta förbigår detta steg i processen men det kan även vara 
orsakat av andra faktorer utanför själva processen. Emil är även den person vilken adopterar 
nya produkter tidigt och även köper nya produkter ofta. Detta gör att vissa av dessa nya 
produkter är mer osäkra köp och tillräcklig information finns möjligtvis ej tillgängligt. Ett 
stort antal andra yttre faktorer kan noteras vilket gör att det är ytterst svårt att peka på varför 
Emil i detta fall inte genomför detta steg i samma utsträckning som övriga respondenter. 
Slutligen har samtliga respondenter i denna grupp kommit till det slutliga steget i processen 
och även valt att adoptera miljöfordon som produkt. 
 
Gällande de fem olika typerna av adopterare vilka teorierna av Rogers (1995) samt Martinez, 
Polo & Flavián (1998) visar på kan ett antal olika typer identifieras bland denna studies 
respondenter. Håkan, Sara samt Hanna är alla senare än genomsnittet med att adoptera nya 
produkter. Håkan kan enligt han själv till och med beskrivas som eftersläntare, det vill säga en 
person vilken tar till sig nya produkter långt efter genomsnittet. Sara och Hanna tillhör dock 
den sena majoriteten med stor sannolikhet. Emil skiljer sig här nämnvärt och tillhör gruppen 
tidiga adopterare men kan även vara på gränsen till innovatör då han visar på att han tar risker 
med nya köp och ofta är väldigt tidig med att testa nya produkter. Ur denna synpunkt kan 
miljöfordon beskrivas som en relativt komplex produkt då trots att den är ny kan den 
adopteras av både allmänt tidiga samt sena adopterare. Således skiljer produkten sig från 
många andra tekniska produkter vilka följer teorin att de adopteras tidigt av en viss typ av 
konsumenter.  
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De personliga drag vilka studien av Mathur (1999) pekar på när det kommer till sambandet 
mellan ålder och adoptering av nya produkter, närmare bestämt att yngre personer sannolikt 
adopterar nya produkter tidigare, stämmer även på denna studies respondenter, åtminstone när 
man ser till hur de adopterar nya produkter i allmänhet. Den yngsta personen i gruppen 
miljöfordonsägare är även den person vilken är den tidigaste adopteraren och i motsats är den 
äldsta personen i denna respondentgrupp även den vilken adopterar nya produkter senast. 
Således är det intressant att notera att detta inte stämmer in på miljöfordon då samtliga av 
dessa respondenter adopterat denna nya produkt. Det bör även noteras att samtliga 
respondenter här menar på att de alltid varit på detta sätt och att det således ej har förändrats i 
takt med att de blivit äldre. Övriga personliga attribut och dess samband med adoption vilka 
teorierna av Rogers (1995) samt Martinez, Polo & Flavián (1998) pekar på hos tidiga 
adopterare stämmer dock för studiens respondenter då de samtliga är högt utbildade och 
högavlönade och har adopterat miljöfordon vid ett relativt tidigt stadie. 
 
Labay & Kinnear (1981) samt Ram & Jung (1994) menar även på att tidigare adopterare 
exempelvis är mer självständiga och litar till större grad på sitt egna omdöme. Även detta 
stämmer väl in på denna studies respondenter då de alla anser att de påverkas relativt lite av 
andra när det kommer till att ta till sig nya produkter. Några av respondentera nämner dock 
specifika personer i deras närhet vilka kan ha en viss påverkan. Samma teorier visar även på 
att tidigare adopterare ej är lika lojala till specifika märken som senare adopterare. Alla 
respondenter utom Emil menar på att de ej sätter någon större vikt till märken när det specifikt 
kommer till miljöfordon. I motsats till teorin menar Emil på att märket är en viktig faktor, 
trots det faktum att respondenten ifråga är den vilken adopterar produkter först i regel. 
 
Avslutningsvis menar samtliga respondenter att de är relativt miljömedvetna med Hanna som 
ett mindre undantag då hon ser sig själv som faktiskt miljömedveten. Övriga respondenter 
menar alla på att de kan förbättra sin medvetenhet men i jämförelse mot genomsnittet är de 
relativt medvetna.  
 
 

6.1.1 Påverkande faktorer 
 
Gällande de påverkande faktorerna hos de respondenter vilka adopterat miljöfordon är det 
tydligt att de påverkats av olika faktorer och i olika usträckning. Studien av Wejnert (2002) 
vilken tar upp de tre olika komponenterna (innovationens karaktärsdrag, innovatörens 
karaktärsdrag samt miljösammanhang) vilka påverkar adoptionen av en ny innovation är 
intressant för miljöfordon som ny produkt. Miljöfordonet har karaktärsdrag vilka påverkar 
både på offentlig nivå samt på individuell nivå. Den mest uppenbara påverkan på offentlig 
nivå är givetvis miljövänligheten och detta påverkar respondenternas adoption i olika 
utsträckning. När respondenterna får svara på de viktigaste egenskaperna hos ett fordon är det 
märkbart att endast Hanna nämner miljövänlighet, trots att alla fyra respondenter äger 
miljöfordon. När de specifikt får svara på orsakerna till varför de köpt just ett miljöfordon 
betonar dock utöver Hanna även Håkan och Sara miljövänligheten som en viktig faktor till 
köpet, i likhet med studien av Ewing & Sarigöllü (2000) vilken visar att trots att 
miljövänligheten hos fordonet möjligen ej är den största orsaken till köpet så är det trots allt 
en starkt bidragande orsak. Emil ser dock inte miljövänligheten som en viktig faktor utan mer 
som en bonus under de omständigheter vilka gjorde att han införskaffade ett miljöfordon. 
Således är det tydligt att miljöfordonets påverkan på offentlig nivå har stark betydelse för 
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Hanna, en viss betydelse för Håkan samt Sara och slutligen en klart mindre betydelse för 
Emil. 
 
På individuell nivå påverkar miljöfordonets komponenter i olika utsträckning beroende på var 
respondenten bor, i alla fall i de avseenden där nivån syftar på de olika ekonomiska 
incitament vilka finns. Sara fick minst ekonomiska incitament då hon erhöll den 
miljöbilspremie vilken staten tillhandahåller. Utöver denna premie får även boende i 
Stockholm, närmare bestämt Håkan och Hanna, röra sig fritt genom biltullarna vilka finns i 
Stockholms innerstad. Emil har andra ekonomiska incitament då han som boende i Malmö får 
förmåner när det kommer till parkering. Utöver de ekonomiska incitament är det oklart över 
hur mycket av miljöfordonets påverkande komponenter på individuell nivå har påverkat 
respondenterna. Studien av Aggarwal, Cha & Wilemon (1998) vilken visar på den finansiella 
risken förknippad till nya produkter blir således olika beroende på var respondenten bor. I 
Emils fall blir den finansiella risken särskilt liten då han leasar miljöfordonet istället för att 
köpa den. 
 
Nästa komponent enligt Wejnert (2002) vilken är karaktärsdrag hos respondenterna själva blir 
genast svårare att analysera. Exempelvis respondenternas sociala tillhörighet är tillsynes lika 
om detta baseras på deras utbildning och yrkeskategori. De är som tidigare nämnt alla högt 
utbildade och har högavlönade och relativt i författarens mening respekterade arbeten och 
således gör studiens urval att denna del blir svår analysera då skillnader respondenterna 
emellan ej är synliga.  
 
En faktor som lätt går att identifiera är dock om miljöfordonet adopterades individuellt eller 
genom en grupp, något som enligt Wejnert (2002) påverkar adoptionen i den mån att personer 
lättare adopterar i gruppsammanhang. Samtliga respondenter utom Emil tog beslut om köp 
själva alternativt tillsammans med en närstående. Således adopterade dessa tre respondenter 
produkten privat. Emil däremot adopterade produkten via en grupp, närmare bestämt sitt 
arbete, som erbjöd respondenten att leasa miljöfordon. Detta kan ha bidragit till Emils 
adoption och kan möjligen vara en delvis förklaring till varför han adopterade miljöfordon 
som produkt trots att han exempelvis ej är miljömedveten. En annan påverkan kan vara att 
respondenterna ej är bekanta med produkten i någon större utsträckning och således känner att 
adoption innebär stora förändringar. Ingen av respondenterna uttrycker dock att de såg köpet 
av miljöfordon som en nämnbar förändring och ingen pekar på någon oro i samband med just 
en potentiell förändring. 
 
När det kommer till den sista komponenten enligt Wejnert (2002), närmare bestämt 
miljösammanhanget, är den geografiska påverkan märkbar som tidigare nämnt. Beroende på 
den situation vilken råder på respondenternas bostadsort är påverkan olika stark. Det är 
noterbart att den positiva inverkan vilken kommer från ekonomiska incitament och liknande 
är kopplade till de större städerna som Stockholm och Malmö, vilket även övriga empiriska 
data pekar på. En viss politisk inverkan, vilken teorin nämner som ett exempel på 
miljösammanhang, kan dock noteras i den miljöbilspremie vilken samtliga respondenter har 
blivit påverkade av. 
 
Den studie av Daghfous, Petrof & Pons (1999) vilken pekar på vissa personliga värderingar 
hos en konsument och dess betydelse för adoption är synnerligen intressant när det kommer 
till denna studies respondenter. Studien menar att konsumenter vilka tar risker och baserar 
sina värderingar på mer hedonistiska faktorer mer sannolikt adopterar nya produkter. Samma 
typ av person är också mer benägan att föra information kring produkten vidare till andra 
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konsumenter. I denna studie kan man tyda att endast en av de fyra respondenterna, vilka äger 
och således har adopterat miljöfordon, är vad som kan beskrivas som en risktagare när det 
kommer till nya produkter. Det är även noterbart att de två vilka berättar att de gärna talar om 
samt rekommenderar miljöfordon till andra är icke risktagare och tillhör de senare 
adopterarna. 
 
När det kommer till de sex olika intressenterna kring miljöfordon vilka Byrne & Polonsky 
(2001) pekar på i deras studie är vissas inverkan på respondenternas adoption lättare att 
identifiera än andras. Exempelvis statens direkta inverkan genom miljöbilspremien eller 
beslut om att göra biltullen i Stockholm avgiftsfri för miljöfordon är lättidentifierad medan 
exempelvis intressentgrupperna potentiella tillverkare samt konkurrenter (det vill säga ur 
konsumentens synvinkel bilföretagen) är båda svåra att se mer specifikt hur de påverkar den 
enskilda respondenten. Det är exempelvis väldigt svårt för en respondent att berätta i vilken 
utsträckning han eller hon påverkas av företagens reklam. Att respondenten påverkas i någon 
grad kan man nästintill fastslå utan att utföra en studie på detta men till vilken grad 
respondenten påverkas är en helt annan fråga vilken denna studie ej kan svara på. Många av 
de faktorer som spelar in från dessa intressentgrupper är också för den enskilda konsumenten 
både ointressant och omöjligt att vara medveten om. När det kommer till nästa 
intressentgrupp, närmare bestämt aktivistgrupper/miljöorganisationer, menar alla 
respondenter utom Emil på att de säkerligen påverkats men de kan inte reflektera över i vilken 
utsträckning. De menar på att denna påverkan kommer från media och hur mycket av detta 
som är på grund av miljöorganisationer eller bilföretagen själva kan de ej heller peka på.  
 
Intressentgruppen samarbetspartners, mer specifikt bensinstationer, har en stark koppling till 
respondenternas adoption av miljöfordon. Teorierna av Byrne & Polonsky (2001), 
Brownstone, Bunch & Golob (1994),  Struben (2006) samt Schwoon (2006) pekar alla på 
vikten av fungerande infrastruktur och goda tankningsmöjligheter. Vissa av respondenterna 
uttrycker att de har problem med att hitta miljövänligt bränsle antingen i sin hemstad 
alternativt när de är ute och reser. Emil belyser dock ett faktum som bör noteras; vissa 
miljöfordon kan även tankas helt med traditionellt bränsle och således kan detta hinder helt 
och hållet ignoreras av konsumenten om så önskas. En annan aspekt kring denna 
intressentgrupp vilken teorierna ej nämner är det faktum att miljövänligheten i bränslet kan 
ifrågasättas av konsumenterna, vilket är fallet hos två av respondenterna. Således bör denna 
intressentgrupp inte endast arbeta för en fungerande infrastruktur men även för att hålla 
bränslet miljövänligt. 
 
Rogers (1995) samt Labay & Kinnear (1981) menar att sena adopterare är mer lojala mot 
märken. Denna studies respondenter skiljer sig från detta då ingen förutom Emil uttrycker 
något krav på specifikt märke och således är de ej lojala i någon större utsträckning (de 
efterfrågar exempelvis inte samma märke som de hade innan köpet av miljöfordon). Emil 
däremot som är tidig adopterare visar lojalitet till ett antal märken. 
 
Emil skiljer sig även från de övriga respondenterna när de kommer till deras syn på andra 
ägare av miljöfordon. Emil har en neutral syn på övriga ägare varav resterande respondenter 
ser positivt på andra som äger miljöfordon. Studier av Boyd & Mason (1999) samt Lane & 
Potter (2007) visar att bilden av miljöfordon kan påverkas negativt ifall en relativt extrem 
grupp konsumenter förknippas med produkten men detta är uppenbarligen inte fallet för 
denna studie då deras syn på den gemene miljöfordonsägaren är positiv och beskrivs som en 
utbildad person. Studien av Lane & Potter (2007) visar även på att personer vilka ser fordonet 



[38] 
 

som en statussymbol även är mindre sannolika att adoptera miljöfordon. Av denna studies 
respondenter är det dock endast Hanna som uttrycker att hon ser miljöfordon som status. 
 
 

6.2 Ägare av traditionella fordon 
 
När det kommer till Rogers (1995) adoptionprocess så är denna grupp av respondenter 
uppenbarligen i ett annat skede av processen än föregående grupp av respondenter. De är 
samtliga medvetna om produkten miljöfordon men tre av respondenterna har ej kommit långt 
i processen än så länge. John och Göran berättar dock hur de funderat på att köpa miljöfordon 
och har således kommit till den tredje delen, det vill säga utvärdering, men kom där fram till 
att det för stunden ej var förnuftigt att köpa produkten. Således bör detta, det vill säga det 
faktum att de är i olika delar av adoptionsprocessen, finnas i åtanke då följande respondenter 
diskuteras. 
 
Gällande deras sökande av information kring nya produkter i ett rent allmänt begrepp och ej 
kopplat specifikt till miljöfordon är det i likhet med förra gruppen av respondenter olika 
omfattning på aktiviteten hos respondenterna. John är den person som mest omfattande söker 
information kring produkter innan köp men är också den enda respondenten som nämner att 
han ibland ångrar sig över köp, vilket kan anses som en aning motsägelsefullt. 
 
Av de olika typerna av adopterare vilka Rogers (1995) samt Martinez, Polo & Flavián (1998) 
visar på i sina studier finns i denna grupp av respondenter sannolikt två olika grupper 
representerade. John, Göran och Lena tillhör baserat på ders svar sannolikt tidiga majoriteten 
och Johanna tillhör förmodligen gruppen sen majoritet. Mats kan inte placeras i endera grupp 
då hans svar inte kan specificeras mellan de två majoriteterna men att han tillhör någon av 
dessa två är klart. Det är också noterbart att Göran menar på att han blivit tidigare med att 
testa nya produkter ju äldre han blivit (exempelvis på grund av mer fritid). Således har han 
sannolikt gått från sen majoritet till tidig majoritet. Rogers (1995) och Mathur (1999) menar 
på att desto yngre man är desto större är sannolikheten att man är en tidig adopterare. Här 
skiljer sig Göran markant från teorien och går åt andra hållet. Samtidigt belyser han en 
intressant aspekt, nämligen tid. Ovan nämnda teorier pekar på exempelvis inkomst och ålder 
som påverkande faktorer till adoption av nya produkter men i Görans fall är det mer fritid, 
som i hans fall är förknippat med högre ålder, som får han att testa fler nya produkter.  
 
Studier av Labay & Kinnear (1981) samt Ram & Jung (1994) visar som bekant på att de 
tidigare adopterarna är mer självständiga än sena adopterare och litar även mer på sitt egna 
omdöme. I denna grupp av respondenter är det tydligt att respondenternas familjer alternativt 
partners har stor inverkan på deras adoption av nya produkter. John är den person som ej 
uttrycker någon specifik påverkan från sin närhet förutom att han påverkats av mer eller 
mindre okända personer på Internet kring sina köp. 
 
Ingen av respondenterna ser sig själva som riktigt miljömedvetna men tre av respondenterna 
berättar trots detta om ett antal olika exempel på hur de aktivt gör miljömedvetna saker. Både 
Göran och Johanna berättar även om dessa aktiviteter med ordet ”vi” istället för ”jag” och 
således är en tolkning att de gör dessa aktiviteter ihop med familj och således ser det som en 
gruppaktivitet. 
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6.2.1 Påverkande faktorer 
 
När det kommer till den första av de tre komponenterna som Wejnert (2002) pekar på i sin 
studie (innovationens karaktärsdrag, innovatörens karaktärsdrag samt miljösammanhang) är 
det tydligt att miljöfordonets karaktärsdrag ej är uppenbart lockande för denna grupp av 
respondenter. När det kommer till de viktigaste egenskaperna hos ett fordon är det ingen som 
nämner miljövänlighet. I likhet med de hinder för adoption som Byrne & Polonsky (2001), 
Ewing & Sarigöllü (2000) samt Brownstone, Bunch & Golob (1994) pekar på i sina studier är 
faktorer så som prestanda och design viktigare än miljöaspekten i dessa fall och om dessa inte 
uppfylls för miljöfordonet är adoption sannolikt ej genomförbart. Komfort och säkerhet 
nämns även av de flesta respondenterna och dessa två faktorer kan förknippas med större 
fordon där mer utrymme för passagerare finns och säkerheten är större på grund av storleken. 
Detta är således även ett problem för adoptionen av miljöfordon då de tenderar att vara 
mindre för att kunna vara bränslesnålare. Två respondenter menar även uttryckligen på att 
bilens komfort är direkt kopplat till fordonets storlek. 
 
John och Göran ger även direkta exempel på när de kommit till den tredje delen i processen, 
det vill säga utvärdering, men att exempelvis priset var för högt på produkten och således 
kom de inte vidare i processen. Detta stämmer väl in på de studier av Byrne & Polonsky 
(2001), Aggarwal, Cha & Wilemon (1998) samt Lane & Potter (2006) vilka visar på att 
miljöfordons relativt höga priser ofta är ett hinder för adoption. Johanna vet inte hur priserna 
för miljöfordon ligger men menar på att hon tror att de är högre och således försvåras 
adoptionen även här.  
 
Studien av Aggarwal, Cha & Wilemon (1998) visar även på den funktionella risken som 
förknippas med nya produkter, utöver den ovan nämna finansiella risken. Närmare bestämt 
kan nya produkter ofta förknippas med en viss osäkerhet och de kan exempelvis gå sönder 
lättare då de ej testats tillräckligt av konsumenterna själva. Kring denna fråga uttrycker några 
av respondenterna en viss oro kring miljöfordon som produkt. Flera av respondenterna 
uttrycker sin oro över huruvida servicen av miljöfordonet skulle vara dyrare, mer 
svåråtkomligt eller mer omfattande och således tidskrävande i jämförelse med traditionella 
fordon. Göran menar även på att då tekniken är ny så håller den sämre, vilket går i hand med 
ovanstående studie. Således är den funktionella risken är ett uppenbart problem för 
adoptionen av miljöfordon. Till skillnad från den oro över risk som ovanstående respondenter 
uttrycker menar Johanna på att servicen kan vara bättre då företagen vill göra konsumenter 
vilka köper den nya produkten än mer nöjda. Detta är en intressant aspekt som möjligen kan 
användas för att minska oron och den funktionella risken för övriga konsumenter.  
 
Studierna av Boyd & Mason (1999) samt Lane & Potter (2007) visar att miljöfordonet som 
produkt kan få negativ uppmärksamhet om den förknippas med fel grupp av människor. I 
likhet med föregående grupp av respondenter nämner ingen från denna grupp någon negativ 
faktor hos miljöfordonsägare. De nämner dock ytterligare faktorer, exempelvis att fler 
kvinnor än män äger miljöfordon. Specifikt män med denna bild kan sannolikt påverkas 
negativt i sin adoption då som ovan nämna studier visar adopteras miljöfordon lättast ifall 
produkten förknippas med personer vilka liknar den adopterande personen ifråga. Som 
tidigare nämnt är ofta prestanda och storlek mindre hos miljöfordon och dessa två ting kan 
möjligen förknippas hos vissa konsumenter till manlighet och således ej förknippat till 
miljöfordon. Samtidigt kan det potentiellt sett möjligen öka adoptionsmöjligheterna hos 
kvinnor ifall de ser produkten som ”sin”. Här blir det viktigt för bilföretagen att identifiera 
vilken grupp man bör rikta in sig på först och om denna grupp är potentiella adopterare. 
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Denna grupp av respondenter är även relativt mer lojala till specifika märken. Rogers (1995) 
samt Labay & Kinnear (1981) visar i sina studier att sena adopterare i regel är mer lojala till 
märken. Detta stämmer på det faktum att dessa respondenter är sena i sin adoption av 
miljöfordon men samtidigt är samma personer som uttrycker lojalitet till märken även del av 
den tidiga majoriteten när det kommer till adoption av nya produkter i allmänhet. John menar 
på att vissa märken han gillar inte tillverkar miljöfordon idag och detta är sannolikt ett stort 
hinder för adoption då han uttrycker en sådan stark lojalitet att han ej är öppen för att köpa 
fordon av andra märken. En möjlig lösning skulle vara för befintliga tillverkare av 
miljöfordon att identifiera vad som gör exempelvis de bilmärken som Emil är lojal till unika 
och således försöka bli bättre på dessa områden. 
 
Av de intressentgrupper för miljöfordon som Byrne & Polonsky (2001) visar på i sin studie är 
det uppenbart att miljöorganisationer och forskare samt media kan få en avgörande roll för 
framtida adoption av miljöfordon. Respondenterna Göran, Johanna och Lena menar på att nya 
rön om att bilar påverkar miljön negativt i större utsträckning än vad man tidigare befarat 
skulle få dem att verkligen utvärdera miljöfordonet inför nästa bilköp. Således skulle detta få 
dem att i stort sett hoppa över det andra steget i adoptionsprocessen, nämligen intresse. Dessa 
rön skulle med andra ord skapa nog intresse för att respondenterna skulle nå nästa del av 
processen och börja utvärdera om rönen är nog för att testa produkten. John nämner även att 
produkten ofta förknippas med kändisar i media vilket han menar förstärker adoptionen. 
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7. Slutsatser och rekomendationer 
 
Det sista kapitlet i denna studie ämnar att besvara studiens problemformulering. Först 
presenteras det teoretiska syftet följt av en beskrivning av den skapade förståelsen som 
således uppfyller syftet. Därefter kommer det praktiska syftet följt av rekommendationer till 
biltillverkarna. Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning. 
 

7.1 Problemformulering 
 
Vad påverkar konsumenter vid adoptionen av miljöfordon? 
 

7.2 Slutsatser kring de påverkande faktorerna 
 

- Denna studies teoretiska syfte är att identifiera faktorer som påverkar 
adoptionsprocessen och hur dessa faktorer påverkar processen. 

 
Ett antal olika faktorer vilka påverkar konsumenternas adoption av miljöfordon har i denna 
studie identifierats. Exempelvis fordonsegenskaperna visar sig vara viktiga men efterfrågan 
på miljövänlighet lyser med sin frånvaro. Endast en respondent av nio, inkluderat ägare av 
miljöfordon, pekar på miljövänlighet som en viktig egenskap hos ett fordon. Detta kan ses 
som överraskande, det faktum att personer har köpt en så pass dyr produkt som miljöfordon 
utan att se själva miljöaspekten hos produkten som något viktigt. Möjligen går det att dra 
slutsatsen att dessa köpare har behandlat produkten som ett vanligt fordon och sedan sett 
miljövänligheten som en bonus. Det blir här intressant att fråga sig varför miljöaspekten hos 
produkten går förlorad hos dessa konsumenter. Ett möjligt alternativ är att bilföretagen själva 
ej belyser miljövänligheten och dess betydelse hos produkten. Även vid själva försäljningen 
kan det vara så att företagen belyser fordonets andra egenskaper, vilka delas av traditionella 
fordon. När det kommer till hur de olika egenskaperna påverkar processens olika delar menar 
författaren av denna studie att konsumentens efterfrågan på de viktigaste egenskaperna bör 
uppfyllas för att steget från intresse till utvärdering skall tas. Vid utvärderingen bör dock 
miljövänligheten betonas på ett sådant sätt att egenskapen tillsammans med övriga egenskaper 
är nog för att konsumenten skall vilja prova produkten och slutligen adoptera. 
 
En annan påverkande faktor är konsumentens geografiska läge. Många av de politiska beslut 
som direkt påverkar miljöfordon är gjorda på kommunal nivå och påverkar således en specifik 
del av befolkning. Med andra ord är den individuella påverkan som produkten har olika 
beroende på var konsumenten bor och således varierar även den finansiella risken som 
förknippas med köp av miljöfordon beroende på konsumentens hemkommun. Ingen 
respondent uttrycker dock att de fick intresse för miljöfordon via exempelvis de olika 
politiska faktorerna men dessa faktorer har sannolikt påverkat processen i den mån att de 
hjälpt utvärderingen i en positiv riktning. 
 
Det bör noteras att i stort sett samtliga respondenter menar på att deras beteende när det 
kommer till adoption har varit detsamma genom åren. Således är en spekulation att 
adoptionen inte är relaterad till ålder utan till generationen. En äldre generation har möjligen 
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inte växt upp med samma konsumtion och visar således upp mer motstånd mot adoption av 
nya produkter medan en yngre generation möjligen har lättare för att köpa nya produkter. När 
denna yngre generation åldras kommer detta beteende möjligen att följa med och följaktligen 
är adoptionsprocessen påverkad av vilken generation konsumenten tillhör istället för den ålder 
personen ifråga har.  
 
En annan påverkande faktor som kan ha haft betydelse i ett av fallen är det faktum att 
miljöfordon går att leasa istället för att köpa. I Emils fall verkar han ha adopterat miljöfordon 
trots att han ej visar något större intresse för varken miljöfordon eller miljöfrågor i allmänhet. 
Således kan möjligheten att leasa ett miljöfordon göra att konsumenter vilka i annat fall ej 
hade köpt miljöfordon istället tar till sig produkten då den finansiella investeringen, och 
följaktligen den finansiella risken, blir avsevärt mindre. 
 
En oro som ett antal av respondenterna uttrycker är det faktum att etanolets miljövänlighet är 
ifrågasatt. Med andra ord är personerna oroliga att produktens positiva påverkan på offentlig 
nivå ska minskas eller försvinna. Detta är intressant då respondenterna ej uttryckte 
miljövänligheten som en viktig egenskap i sig. En förklaring till att de ser den offentliga 
påverkan som viktig trots detta kan vara att de tar miljöaspekten hos produkten för given och 
skiljer den från övriga egenskaper hos fordonet. Produkten miljöfordon blir således en 
produkt skild från vanliga fordon och egenskapen miljövänlig blir självklar och inget tillval 
som exempelvis komfort eller prestanda. Detta kan bli viktigt för bilföretagen att belysa då en 
stor del konsumenter skulle potentiellt sett kunna adoptera miljöfordon ifall de inte ser 
miljövänligheten som ett val över exempelvis prestanda eller komfort utan istället något som 
inkluderas när de väljer bil.  
 
Således har ett antal olika påverkande faktorer identifierats i denna studie. Dessa har skapat 
en förståelse för hur adoptionen av miljöfordon kan variera och gå till både i de fall där 
processen har nått sitt mål men även där personer är kvar på de tidigare delarna av processen. 
Befintliga teorier belyser dessa ovan nämna faktorer men dess specifika påverkan på 
adoptionsprocessen på individuell nivå är något som negligerats i studier. Vad författaren av 
denna studie syftar på är att vissa faktorer kan få konsumenter att komma till nästa steg i 
processen samtidigt som vissa faktorer helt får konsumenter att stanna i processen. Således 
har olika faktorer olika påverkan på adoptionsprocessen, både i omfattning och i riktning 
(negativ eller positiv påverkan). För bilföretagens del blir det viktigt att identifiera de faktorer 
vilka påverkar processen i större omfattning. Exempelvis nya forskningsrön vilka skulle visa 
att behovet av miljövänliga fordon är än större än man tidigare befarat skulle få vissa 
respondenter att genast gå till steget utvärdering utan att tidigare ha något större intresse för 
produkten. Detta visar att trots att miljöaspekten ej är avgörande idag kan ny information öka 
egenskapens betydelse avsevärt.  
 
Det är uppenbart att miljöfordon som produkt är komplex och skiljer sig från många andra 
nya tekniska produkter. Detta blir uppenbart i det faktum att vanligtvis sena adopterare kan 
adoptera miljöfordon relativt tidigt och i sin tur kan tidiga adopterare vara skeptiskt inställda 
till den nya produkten. För miljöfordon är det förslagsvis gruppen tidiga adopterare vilka står 
för tillväxten på marknaden i denna stund då produkten funnits ute för försäljning under ett 
antal år vilket innebär att innovatörer redan tagit beslut över adoption. Den grupp vilken är 
intressant ur försäljningssynpunkt är således nästa grupp; den tidiga majoriteten. Som ovan 
nämnt står denna grupp på egen hand för över en tredjedel av marknaden och ett genomslag i 
denna kategori skulle sannolikt innebära stora förändringar för bilbranschen. 
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7.3 Rekomendationer till tillverkare av miljöfordon 
 

- Det praktiska syftet med denna studie är att genom den skapade förståelsen kunna ge 
företagen råd för hur de kan underlätta adoptionsprocessen. 

 
De praktiska implikationerna som presenteras nedan har sin grund i de ovan nämna faktorer 
som identifierats och diskuterats i denna studie. Övergripande finns det två sätt att underlätta 
adoptionsprocessen och det är att antingen förstärka de faktorer vilka bidrar positivt till 
adoption samt försöka att minimera de hinder och faktorer vilka påverkar negativt. 
 
En lösning på det problem vilket är nämnt tidigare gällande miljövänlighet som en 
fordonsegenskap som nästan glöms bort är att skapa en tydligare profil gentemot 
miljövänligheten hos bilmodellerna. I dagsläget ser de flesta miljöfordon ut som vanliga 
fordon och marknadsförs ofta på ett liknande sätt. Dessutom heter i dagsläget många 
miljöfordon liknade namn som sina traditionella motsvarigheter. Författaren av denna studie 
anser att namn som utmärker miljöaspekten är nödvändigt. Det ska vara lätt att identifiera ett 
miljöfordon. Ett möjligt alternativ vore även att starta dotterbolag för lanseringen av 
miljöfordon och således låta dessa lanseras under ett helt nytt märke, på ett liknande sätt som 
vissa större bilföretag gjort när deras premiumlinje av bilar ska lanseras.  
 
Detta leder även till att det eventuella problemet med att en minoritet vilka äger miljöfordon 
ger resten av företaget dåligt rykte en lösning då detta hålls till största del inom dotterbolaget 
och ej behöver spridas till företaget i stort. Om lanseringen får positiv kritik och kan förbättra 
företagets image så är det i sin tur lätt att belysa förhållandet mellan moderbolag och 
dotterbolag om så önskas. Detta gör även att den paradox, att bilföretag som själva är en stor 
del av miljöförstöringen nu ska vara en del av lösningen, kan undvikas i viss utsträckning. 
 
När det kommer till de intressenter vilka kan påverkas av bilföretagen är det dels staten 
genom lobbying samt samarbetspartners i form av bensinstationer som bör få mest fokus från 
företagen. Om fler kommuner ger stöd i olika former till miljöfordon skulle detta sannolikt 
öka adoptionen. Bilföretagen bör här belysa för beslutsfattare fördelarna med miljöfordon så 
som renarna luft och ökad efterfrågan på drivmedel som faktiskt kan produceras i Sverige, till 
skillnad från traditionellt bränsle. 
 
Bilföretagen bör även se över vilka egenskaper de ger miljöfordon utöver miljövänligheten. 
Möjligen kan det vara fördelaktigt att erbjuda små såväl som större miljöfordon för att kunna 
bemöta olika typer av efterfrågan på komfort och säkerhet. Att låsa miljöfordon vid en 
speciell nisch av fordonsmodeller kommer sannolikt att försena den breda adoptionen av 
produkten. Denna studie visar att personer har olika krav på vad ett fordon ska ha för 
egenskaper och dessa krav bör uppfyllas innan miljövänligheten kan användas som dragkraft. 
Det är också viktigt att förmedla och förverkliga till konsumenterna att servicen kring 
miljöfordon håller samma klass som för övriga fordon. Detta skulle minska den funktionella 
risken och således bidra till adoption. 
 
Sammanfattningsvis finns det mycket som bilföretagen kan och bör göra för att få fler att 
adoptera miljöfordon som produkt. Försäljningen av produkten ökar stadigt men mycket finns 
fortfarande kvar att göra för att skapa en produkt som den breda massan har tagit till sig. 
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7.4 Förslag till framtida forskning 
 
Av den teori av Lane & Potter (2006) vilken pekar på olika typer av adopterare när det 
specifikt kommer till miljöfordon finns endast ägare vilka fortfarande äger och använder 
produkten medverkande hos gruppen miljöfordonsadopterare i studien. Alltså hade det 
möjligen kunnat vara intressant med en liknande studie som inkluderat gruppen före detta 
miljöfordonsägare och se vilka faktorer som bidrog till att de ej fortsatt att använda 
produkten. 
 
Det vore även intressant att genomföra en kvantitativ studie med ett liknande mål som denna 
studie. Exempelvis en kvantitativ studie vilken ämnar att identifiera de viktigaste faktorerna 
för adoption över en stor grupp personer. Det vore även intressant och relevant att lyfta ut 
olika personliga faktorer så som kön eller bostadsort och jämföra dessa gentemot de 
påverkande faktorerna och se hur dessa samband ser ut på en större andel av befolkningen. 
Att undersöka samarbetena mellan de olika intressenterna för miljöfordon skulle också kunna 
vara relevant för ämnet och skulle möjligen kunna generera viktiga rekommendationer till 
exempelvis bilföretagen över hur de ska samarbeta med drivmedelsföretagen för att förbättra 
den nödvändiga infrastrukturen. 
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Bilaga 1: 
 
 

Intervjuguide 
 
Kön: Man / Kvinna 
 
Ålder:  
 
Yrke / sysselsättning: 
 
Bostadsort: 
 
Ägare av fordon: Ja / Nej 
 
 Om Ja; Är fordonet ett miljöfordon: Ja / Nej 
 
 
A. Allmänna frågor 
 

1. Jämför dig själv med andra när det kommer till att köpa nya produkter, brukar du vara 
före eller efter andra? 

 
a. Har det alltid varit så eller har det förändrats över tid? 

 
 
2. Anser du att du lägger ner mer pengar på att testa nya produkter än genomsnittet? 

 
3. Anser du att du blir lite eller mycket påverkad av andra när det kommer till att testa 

nya produkter? 
 

a. Finns det någon specifik person i din närhet som får stor inverkan på köp av 
nya produkter? 

 
 

4. Händer det ibland att du köper en ny produkt utan att prova den eller tänka efter 
ordentligt och efteråt ångrat dig över köpet? 

 
5. När du hör om en ny produkt vilken verkar intressant, söker du då upp ytterligare 

information om den eller hoppar du över det? 
 

6. Anser du dig själv som någon som är miljömedveten? 
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B. Om personen har miljöfordon:  
 

1. Vilken eller vilka är de viktigaste egenskaperna hos ett fordon? 
 
2. Vilken eller vilka var de främsta orsakerna till varför du köpte ett miljöfordon? 
 

a. Var du ensam om att besluta om köpet eller var det tillsammans med 
någon/några andra eller genom arbetet? 

 
b. Inför köpet, tog du kontakt med någon som hade erfarenhet av eller redan ägde 

miljöfordon för att få åsikter/hjälp? 
 
c. Hade någon miljöorganisation påverkan på ditt beslut? 

 
d. Fanns det orsaker till oro/tvekan inför köpet och i sådana fall vilka? 

 
 

3. Är du nöjd med köpet? 
 

a. Om ja: händer det att du rekommenderar miljöfordon till andra? 
 
b. Om nej: händer det att du avråder andra från att köpa miljöfordon? 

 
 

4. Fick du någon ekonomisk belöning i och med köpet, så som skatteavdrag eller 
liknande? 

 
5. Anser du att tankmöjligheter för ditt miljöfordon är tillräckliga? 
 
6. Var märket på ditt miljöfordon viktigt? 

 
a. Om ja; på vilket sätt? 

 
 
7. Såg du miljöfordon som en stor förändring? 

 
a. Om ja; på vilket sätt? 
 

 
8. Anser du att ägare av miljöfordon skiljer sig generellt sett från ägare av vanliga 

fordon? 
 

a. Om ja; på vilket sätt? 
 

9. Anser du att det är lika, mindre eller mer status att ha ett miljöfordon i jämförelse med 
att ha en vanlig bil? 

 
10. Hur anser du att miljöfordon framställs i media generellt sett, negativt eller positivt? 

 
11. Nästa bil du kommer att köpa kommer det att vara ett miljöfordon? 
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C. Om personen EJ har miljöfordon:  
 

1. Vilken eller vilka är de viktigaste egenskaperna hos ett fordon? 
 
2. Vilken eller vilka är de främsta orsakerna till varför du ej köpt ett miljöfordon? 

 
a. Om detta förbättrades hos miljöfordon, skulle du kunna tänka dig att köpa ett i 

sådana fall? 
 

3. Anser du att ett köp av miljöfordon skulle innebära stora förändringar? 
 

a. Om ja; vad skulle förändras och vilken betydelse skulle det ha? 
 
 

4. Om du köpte ett miljöfordon, skulle du vara orolig över att den inte skulle hålla lika 
bra som ett nytt vanligt fordon? 

 
a. Hur tror du servicen skulle vara kring miljöfordonet, sämre eller bättre i 

jämförelse med vanliga fordon? 
 
 

5. Anser du att ägare av miljöfordon skiljer sig generellt sett från ägare av vanliga 
fordon? 

 
a. Om ja; på vilket sätt? 
 

 
6. Känner du någon vilken rekommenderat miljöfordon till dig? 

 
a. Om ja; påverkade detta dig alls? 

 
 

7. Om nåt specifikt märke som inte gör miljöfordon idag skulle börja med det, skulle det 
kunna få dig att möjligen köpa miljöfordon? 

 
a. Anser du att det är viktigt att bilmärket är välkänt? 
 

i. Om ja; varför? 
 

 
8. Anser du att det är lika, mindre eller mer status att ha ett miljöfordon i jämförelse med 

att ha en vanlig bil? 
 

9. Om du fick reda på att forskningen upptäckt att miljöhotet är värre än man befarat och 
en stor anledning till detta är bilar, skulle det kunna få dig att köpa miljöfordon? 

 
10. Hur anser du att miljöfordon framställs i media generellt sett, negativt eller positivt? 

 
11. Nästa bil du kommer att köpa kommer det vara, eller skulle det potentiellt sett kunna 

vara, ett miljöfordon? 


