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Sammanfattning 
 

Det finns idag en ökande miljömedvetenhet i samhället där många börjat ifrågasätta den 
miljöpåverkan vi orsakar i världen genom det sätt vi lever. Ett hållbart samhälle är det 
självklara målet för många, men vi verkar ändå inte vara villiga att förändra vår livsstil 
trots alarmerande rapporter från forskarsamfundet världen över. De förändringar som 
ändå sker i samhället går visserligen mot ett mer miljövänligt och hållbart samhälle, men 
det går förhållandevis långsamt. Koldioxidens skadliga inverkan på miljön är något man 
bör lägga särskild energi på att försöka minska eftersom koldioxiden är så starkt kopplad 
till klimatförändringen. Dagens ökande bilförsäljning är en av orsakerna till de förhöjda 
koldioxidutsläppen i världen. Detta gör att bilindustrins satsning på miljöbilar är ett 
viktigt steg i strävan mot ett mer hållbart samhälle. De konsumenter som är villiga att 
köpa miljöbilar och andra miljöanpassade produkter är ett växande segment på 
marknaden. Det är därför intressant att kartlägga hur detta segment av konsumenter ser 
ut. Ur detta följer vårt syfte till denna studie: 
 
Syftet med studien är att beskriva vad som karaktäriserar tidiga konsumenter av 
nylanserade, miljöanpassade bilar. Detta genom att studera miljöbilsköparen i Sverige 
utifrån demografiska faktorer, samt deras lojalitet till märke och miljö. 
 
I studien undersöks den Svenska miljöbilsmarknaden, där data hämtas från Svenska 
bilregistret och analyseras utifrån en kvantitativ metod. Samtliga förvärvade miljöbilar 
ligger till grund för studien, vilken således är en totalundersökning.   
 
I teoriavsnittet presenteras inledningsvis beslutsprocessen vid köp av en vara samt en 
redogörelse för begreppet lojalitet. En kort introduktion av området som brukar benämnas 
”miljömedvetet köpbeteende” följer sedan. Slutligen tas teorin diffusion of innovation 
upp, som beskriver hur konsumenter kan delas in i vissa segment beroende på hur snabbt 
de tar till sig och konsumerar en ny produkt.  
 
Resultatet i studien analyseras utifrån den teoretiska referensramen. Speciellt viktigt i 
analysarbetet är att granska resultaten i förhållande till teorin diffusion of innovations 
som ligger till grund för vår segmentering av miljöbilsköparna. Vi finner en rad 
skillnader mellan gruppen Innovatörer och gruppen Tidiga anpassare, vilket även styrks i 
andra studier som har haft ett liknande upplägg när det gäller segmenteringen av 
konsumenter. Vi kan bland annat se att Innovatörerna är yngre än de Tidiga anpassarna 
och att de även byter bil oftare än de Tidiga anpassarna. 
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1. Inledning  
 
Ett mycket aktuellt och omdebatterat ämne idag är miljösituationen, med 
koldioxidutsläppen och den globala uppvärmningen i fokus. Växthuseffekten ökar, en 
process som påskyndas framförallt genom förbränning av fossila bränslen. Detta är ett 
problem som involverar alla världens länder. Sverige beräknas få en kraftigt ökad 
nederbörd vilket inte enbart leder till att alla våra skidanläggningar kommer tvingas att 
stänga, utan även medför ökade risker för stora översvämningar och störningar i 
ekosystemet. Ett exempel på en sådan störning är temperatur- och salthaltsförändringar i 
Östersjön, vilket kommer att ha en negativ inverkan på både djur och växliv i vatten och 
på land.  I Alperna fruktas åtta av nio glaciärer smälta bort till år 2050. Lika tomt som det 
blir i Alperna utan snö, lika tomt kommer det bli då hälften av Europas växter riskerar att 
utrotas innan år 2080. Ökade vattennivåer runt om i världen kan leda till att städer som 
Amsterdam, London och Bryssel kommer att hamna under vatten. Där en av 
konsekvenserna blir en stor mängd klimatflyktingar. Genom förändrat klimat sprider sig 
livshotande sjukdomar och parasiter i både Afrika och Asien. Då fattigdom råder på 
många platser här, leder sjukdomarna ofta till dödlig utgång 
(www.naturskyddsforeningen.se). Kort sagt, världen har problem. 
 
Det finns i dag en allmän konsensus bland klimatforskarna i världen om att koldioxiden 
har en skadlig inverkan på miljön. En bidragande faktor till de kraftigt ökade 
koldioxidutsläppen är det ökade användandet av bilar (www.naturskyddsforeningen.se). 
En femtedel av koldioxidutsläppen i Sverige orsakas av vägtransporter (Tell, 2007), 
samtidigt som bilbeståndet i Sverige ökar med ca 1 % per år.  I mars 2008 fanns det totalt 
4,6 miljoner personbilar i Sverige (Vroom, 2008).  
 
Det är inte enbart den globala uppvärmningen som trafiksektorn har på sitt samvete, den 
är även en bidragande faktor till en mängd andra miljöproblem. Utöver växthuseffektens 
negativa konsekvenser kommer även hälsofarlig luft, försurning, buller och övergödning 
som ett resultat av koldioxidutsläppen. (www.naturskyddsforeningen.se)  
 
Med en enkel ekvation kan vi räkna ut att med ett färre antal bilar som drivs på 
traditionella bränslen, kommer koldioxidutsläppen att minska. Lösningen på de globala 
miljöproblemen och koldioxidutsläppen behöver dock inte innebära en värld utan 
biltrafik, utan snarare en värld med nya, miljöanpassade bilar. Det finns idag ett flertal 
med alternativ till den traditionella bensinbilen. På marknaden kan vi välja mellan 
motorer som drivs helt eller delvis på; biogas, naturgas, el eller etanol. Hybridbilar är de 
som delvis drivs på ett alternativt bränsle, delvis ett traditionellt. Genom att välja någon 
av dessa, miljöanpassade bilar kan vi inte enbart minska koldioxiden avsevärt, utan även 
förbättra miljön i fler avseenden. Kör du exempelvis en bil driven på biogas, så minskar 
du dina koldioxidutsläpp med mellan 50-90 %, beroende på gasproduktion och 
fordonstyp (jämfört med motsvarande konventionellt bensin- eller dieselfordon). 
Dessutom släpper en sådan motor ut mindre kväveoxid och reaktiva kolväten. Med en 
etanol/E85 -motor minskas utsläppen med runt 60 % jämfört med bensin, samtidigt som 
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den har ett lägre kväveoxidutsläpp. Ett alternativ som elbilen, står inte för några direkta 
avgasutsläpp alls. (www.miljofordon.se)  
 
Att avstå från att köpa en miljöbil, med argumentet att en miljöbil är dyrare än en 
bensinbil, är en sanning med modifikation. Visst finns det en viss prisskillnad mellan en 
bil driven på bensin och ett alternativt bränsle, men den är dock marginell. Samtliga 
miljöbilar är något dyrare i inköpspris (jämfört med en bensin- eller dieselbil av 
jämförbar modell), men kan kompenseras med många andra förmåner som följer med en 
miljöbilsregistrering. En av de främsta fördelarna med att köpa en miljöbil är det lägre 
bränslepriset. En bil med gas-bensindrift är 25-40.000 kr dyrare än motsvarande 
bensinmodell, men samtidigt är bränslet 15-40 % billigare än bensin. Inte heller 
restvärdet för miljöbilarna skiljer sig från bensin- och dieselbilarnas. EU har valt att 
skattesubventionera alternativa bränslen (alla utom el) och medlemsstaterna kan ansöka 
om skattebefrielser för dessa drivmedel fram till och med 2012. Andra ekonomiska 
förmåner för miljöbilsköpare är miljöbilspremien på 10 000 kr som betalas ut till 
privatpersoner som köper en miljöbil. Premien är gällande fram till 31 december, 2009. 
(http://www.miljofordon.se) 
 
I Stockholm är miljöbilsförare även befriade från den annars obligatoriska trängselskatten 
som infördes den 1 juli, 2007. Undantaget är dock begränsat till en femårsperiod. För en 
person som kör mycket bil och kommer upp i den maximala taxan på 60 kr per dag, så 
sparas 1300 kr i månaden vid införskaffande av en miljöbil. Är du folkbokförd i en 
bostadslägenhet i Stockholms innerstad kan du, som samtidigt är registrerad som ägare 
till en miljöbil, få kostnadsfri boendeparkering. Är det dessutom en förmånsbil, kan 
förmånsvärdet sänkas. Förmånsvärdessänkningarna ligger mellan 8 000-16.000 kr per år 
och är gällande för fordon drivna på etanol, naturgas, biogas, el eller elhybrid. 
Sänkningen varierar med de olika bränslena. (http://www.stockholm.se)  
 
Inte heller myten om att det inte finns tillräckligt med tankställen för alternativa bränslen 
runt om i landet står skyddad. Det finns idag över 845 tankställen för etanol/E85 runt om 
i landet, vilket är en rejäl ökning sedan 2001 då det endast fanns ynka 50 stycken 
(www.baff.info/distribution_filling_pumps_for_ethanol.cfm). Varje månad etableras det 
mellan 50-60 nya tankställen för E85 i Sverige. (www.miljofordon.se) 
 
Natur- och biogas kan tankas på 86 olika bensinstationer runt om i landet, dock är endast 
två av dessa placerade norr om Uppsala. Fler beräknas tillkomma och då även i landets 
norra delar, bland annat i Gävle, Luleå, Piteå och Skellefteå. (www.fordonsgas.se)  
 
Med alla dessa miljö- och prisanpassade alternativ på marknaden borde valet av bil och 
drivmedel vara givet, men så är inte fallet. Under år 2000 bestod inte ens 1 % av årets 
nyregistreringar av bilar i Sverige, av miljöbilar. År 2005 hade det skett en minimal 
förändring till 2 % och under år 2007 hade försäljningen av miljöbilar ökat till 9 % av 
den årliga bilförsäljningen. Många bilproducenter har under åren anammat trenden och 
tagit fram ett miljövänligt alternativ i sitt sortiment. År 2000 erbjöd 9 bilmärken i Sverige 
ett alternativt bränsle, idag är det 15 stycken (Vroom, 2008). Trots att vi kan se en positiv 
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trend på miljöbilsmarknaden, är det fortfarande en väldigt liten andel konsumenter som 
köper en av dessa bilar.  
 
Då vi konsumerar allt mer ökar också behovet av en mer hållbar utveckling i samtliga 
led, från produktion till konsumtion (Crane & Matten, 2007). Men trots att vi idag lever i 
en ”slit och släng kultur”, kan vi skönja vissa ljusglimtar. Miljömedvetenheten i 
samhället ökar och vi går in i en tidsepok som genomsyras med ett hållbarhetstänk 
(Solomon et. al., 2006).  
 
Det är därför av stor vikt att försöka byta ut gamla, miljöpåfrestande produkter och 
istället introducera nya som främjar en mer hållbar utveckling, till exempel miljöbilar. 
Om man på allvar vill minska koldioxidutsläppen så gäller det även att öka hastigheten på 
spridningen av dessa miljöinnovationer. Kunskap om innovationsspridning på marknaden 
är därför viktig för producenter som på ett effektivt sätt vill nå sina potentiella kunder. 
Med hjälp av segmentering är det möjligt att urskilja särskilda karaktäristika för de första 
grupperna som är villiga att ta sig an en ny produkt. Om denna initiala process påskyndas 
går det även att få majoriteten av marknaden att följa i en snabbare takt än tidigare. 
(Solomon et al., 2006). En utveckling som inte enbart skulle främja enskilda producenter 
av miljöanpassade varor, utan även i ett vidare perspektiv vara en del i kampen mot den 
globala uppvärmningen och nedbrytandet av ekosystemet och biosfären. Därför vill vi 
genom vår studie kartlägga vilka dessa tidiga konsumenter av miljöbilar är. 
 
 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med studien är att beskriva vad som karaktäriserar tidiga konsumenter av 
nylanserade, miljöanpassade bilar. Detta genom att studera miljöbilsköparen i Sverige 
utifrån demografiska faktorer, samt deras lojalitet till märke och miljö.  
 
1.2 Frågeställning 
 
- Vad karaktäriserar de första miljöbilsköparna i Sverige och hur har de förändrats under 
2000-talet? 
 
1.3 Intressenter för studiens resultat  
 
Producenter och marknadsförare av miljöanpassade kapitalvaror, för att kartlägga 
potentiella kunder. Därutöver alla som på något sätt vill vara med och påskynda 
spridningen av miljöanpassade varor i samhället. 
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2. Definitioner och avgränsningar  
 
Nyckelbegrepp och definitioner 
 
Miljöbil    En bil som, helt eller delvis, drivs på ett alternativt bränsle. 
 
Alternativt bränsle  Alla drivmedel utom bensin och diesel, vilka är: 

- Bensin alt.drivmedel E85/etanol 
- Bensin alt.drivmedel El 
- Bensin alt.drivmedel Naturgas 
- Bensin alt.drivmedel Biogas 
- Biogas 
- Naturgas 
- Gengas 
- Motorgas 

 
Gas    Samtliga bränslen av typen gas, vilka är: 

- Biogas 
- Naturgas 
- Gengas 
- Motorgas   

 
Traditionellt bränsle  Bensin och diesel 
 
Märkeslojal Konsument som köper en bil av samma märke som 

tidigare. I det här fallet, där den senast köpta bilen är driven 
på ett alternativt bränsle.  

 
Eko-lojal Konsument som köper en bil driven på ett alternativt 

drivmedel igen. 
 
Innovatörer Den första konsumentgruppen som anammar en ny produkt 

på marknaden. Beskrivs mer ingående under teoriavsnittet 
som rör spridning av nya produkter.  

 
Tidiga anpassare Den andra konsumentgruppen som anammar en ny produkt. 

Beskrivs mer ingående under teoriavsnittet som rör 
spridning av nya produkter.  

 
Miljöanpassad Produkter och tjänster som tar hänsyn till och har en 

minimerad påverkan på ekosystemet och biosfärens 
struktur och dynamik genom att kräva mindre resurser och 
energi. 
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Storstad Sveriges tre största städer (kommuner) Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Städer där det finns störst tillgång till 
pumpar för alternativa bränslen. 
(www.miljofordon.se och www.fordonsgas.se)  

 
Registrering/köp/ 
förvärv Då en bil första gången tas i trafik eller genomgår en 

ombyggnation registreras detta i det svenska bilregistret i 
form av en nyregistrering. Då en bil byter ägare sker ett 
ägarbyte i registret. Ett förvärv kan innebära både en 
nyregistrering eller ett ägarbyte. I de flesta fall innebär en 
registrering ett köp, därför kommer benämningarna   
”registrering”, ”köp” och ”förvärv” användas med samma 
innebörd, i uppsatsen. Detta om annat inte framgår av 
texten.   

 
 
 
 
2.1 Avgränsningar 
 
Vår undersökning är av kvantitativ karaktär och innefattar samtliga miljöbilsköpare i 
Sverige mellan år 2000-2008. En geografisk och demografisk segmentering görs av 
materialet. Psykografiska och socioekonomiska faktorer kommer ej att undersökas.  
 
Endast privatpersoner behandlas i studien, detta av två huvudsakliga anledningar: (1) 
privatpersoner står för den största delen av bilköpen i Sverige och har i och med det den 
största påverkan på miljön (Vroom, 2008), (2) miljömedvetet beteende kan skilja sig åt 
beroende på om en individ agerar privat eller i en organisation (Stern, 2000). 
 
Informationen som presenteras, gäller de personer som är registrerade som ägare av de 
bilar som ingår i undersökningen. Dock bör du som läsare vara medveten om att det i 
vissa fall inte är samma person som kör bilen, som är registrerad ägare.   
 
Endast bilägare som är 18 år och äldre ingår i undersökningen.  
 
Vår definition av miljöbil lyder: samtliga bilar som drivs helt eller delvis med ett 
alternativt drivmedel. Anledningen till varför vi inte valt regeringens definition (som 
även innefattar bensin- och dieselbilar med låga CO2-utsläpp) är att vi anser att de som 
väljer alternativa drivmedel är de konsumenter som tydligas tagit ställning i miljöfrågan. 
Vi tror även att de influerats minst av andra beslutspåverkande faktorer, så som 
ekonomiska drivkrafter. Exempel: en bensinsnål bil som och har ett lågt utsläpp av 
koldioxid (under 120 g/km) klassas av regeringen som miljöbil. Den är även billigare i 
drift (jämfört med en bil som släpper ut över 120 g/km) vilket gör det svårt att avgöra om 
konsumenten köpt den bensinsnåla bilen av miljövänliga eller ekonomiska skäl. Vi vill 
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undersöka den miljömedvetna konsumentgruppen och därför har dessa bränslesnåla 
bensin- och dieselbilar valts bort. 
 
I undersökningen presentera de 9 största miljöbilsproducenterna på marknaden, då de 
tillsammans utgör ca 95 % av den totala försäljningen. Övriga bilmärken samlas under 
posten ”övrigt” och är således medtagna i materialet, men inte presenterade separat. 
Anledningen till detta är att göra materialet mer lättöverskådligt och hanterbart. Då det 
rör sig om så pass låga värden, är de inte intressanta att (i den här studien) belysa 
specifikt.  
 
Även om den teori som vi huvudsakligen baserar vår studie på (diffusions of innovation) 
består av fem grupper, så kommer vi endast att använda oss av de två första. Det med 
anledning av att miljöbilsförsäljningen inte kommit längre i utvecklingen och de tre sista 
grupperna som modellen presenterar idag inte existerar och går att applicera på 
miljöbilsmarknaden idag. Eftersom endast ca 14 % av antalet registrerade bilar i mars 
2008 var miljöbilar (enligt vår definition) har vi inte kommit till de senare grupperna som 
brukar beskrivas som Tidig och Sen Majoritet samt Eftersläntrare.  
 
 
 

3. Metod  
 
I följande metodavsnitt resonerar vi kring förförståelse, vår syn på kunskap, ämnes- samt 
metodval, tillvägagångssätt för datainsamling, källkritik samt en diskussion runt hur 
dessa faktorer kan komma att påverka studien och dess resultat . 
 
 
3.1 Förförståelse 
 
Tidigare erfarenheter och kunskap formar oss som individer. Faktorer som social 
bakgrund, utbildning och praktiska erfarenheter påverkar bland annat vår uppfattning och 
inställning till situationer vi ställs inför. (Bloisi et. al., 2003) Detta gäller även för oss i 
denna studie.   
 
Vi har genom studier inom området marknadsföring bland annat studerat etisk 
marknadsföring, vikten av ett hållbart samhälle och etisk konsumtion. Det är delvis med 
denna studiebakgrund, förförståelse och intresse för miljön som vi genomfört denna 
studie. Alla dessa faktorer inverkar även på vår kunskapssyn och vad vi anser vara 
kunskap. 
 
 
3.2 Kunskapssyn 
 
Det är en svår uppgift att definiera vad kunskap är, då vad som anses vara kunskap 
varierar mellan individer beroende på en mängd olika faktorer. Det finns exempelvis 
tydliga skiljelinjer mellan skilda forskningsfält, angående vad som uppfattas som 
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kunskap, men även bland forskare inom samma ämnesområde kan uppfattningarna 
variera. (Ejvegård, 1996) 
 
Vi upplever att kunskap kan inhämtas, bearbetas och tolkas på många olika sätt samt att 
olika metoder lämpar sig olika väl beroende på vad som undersöks. Studien innefattar 
samtliga miljöbilsägare i Sverige, därmed ger resultaten en god bild över denna grupp 
utifrån givna faktorer. Men för att skapa en ökad förståelse av verkligheten, upplever vi 
att det krävs djupare kunskap än vad kvantitativa data kan frambringa. Vi anser att 
kunskap sällan eller aldrig kan ses som absolut. Varje individ som tar del av information 
tolkar den på olika sätt (Ejvegård, 1996), så även vi, vilket påverkar analysen av 
resultatet.  
 
  
3.3 Ämnesval 
 
Dagens miljösituation är ett mycket aktuellt och omdebatterat ämne, och världen över är 
forskare enade om att koldioxidutsläppen har en skadlig inverkan på miljön. En stor del 
av dessa utsläpp beror på det ökande användandet av bilar 
(www.naturskyddsföreningen.se). Vi anser att det är oerhört viktigt att värna om miljön 
och utveckla ett samhälle som visar hänsyn ur ett miljöperspektiv. Då bilen är viktig i 
vårt samhälle, men skadlig för miljön, intresserade vi oss för miljöanpassade bilar som 
med minskade utsläpp är mer skonsamma för miljön. Det finns relativt få studier som 
beskriver miljöbilsmarkanden och dess köpare. Därmed upplever vi att en studie som  
denna är av yttersta intresse och kan bidra till en ökad kunskap inom området. Det är hög 
tid att ta ansvar för miljön och den värld vi lever i, det gäller även bilmarknaden.  
 
 
3.4 Metodval 
 
Då det finns relativt få studier kring miljöbilsägare i Sverige, anser vi att det finns behov 
av vidare kunskap inom området. Studien kan sägas vara av explorativ (Davidsson & 
Patel, 1994) karaktär då den syftar till att inhämta mycket kunskap om ett givet område. 
Dock finns det information samlad om samtliga bilägare i Sverige, även vad gäller 
miljöbilsägare. Därmed genomfördes en deskriptiv studie (Kent, 2007), då vi 
sammanställde befintlig information ur en databas för att på ett beskrivande sätt studera 
miljöbilsägare. Databasen som användes tillhandahåller information kring ålder, kön, 
bostadsort, nuvarande respektive tidigare bilinnehav med mera för samtliga bilägare i 
Sverige och är således av kvantitativ art (Kent, 2007). Vi upplever databasens 
kvantitativa information så intressant att vi valde att genomföra en kvantitativ studie 
utifrån detta material. Den kvantitativa metoden ger enligt oss i denna studie, en god bild 
av miljöbilsägare i Sverige. Studien kan givetvis utvecklas ytterligare genom exempelvis 
en kvalitativ (Kent, 2007) studie för att nå djupare kunskap och förståelse kring ämnet.  
 
Studien inleddes på ett deduktivt (Bell & Bryman, 2007) sätt med utgångspunkt i tidigare 
relevanta studier och vedertagna teorier. Detta ansåg vi som lämpligt, för att ge studien en 
god grund att utgå ifrån.     
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3.5 Praktisk metod – databearbetning   
 
Studien genomfördes i samarbete med företaget Vroom, som tillhandahåller statistik ur 
en omfattande databas baserad på Svenska bilregistret. Därmed fick vi tillgång till data 
rörande samtliga registrerade bilar i Sverige, från början av 90-talet fram till idag. I 
bilregistret finns uppgifter kring ägare av registrerade bilar som innefattar ålder, kön och 
bostadsort med mera. Uppgifter angående nuvarande respektive tidigare bilinnehav finns 
att tillgå bland annat i form av bilmärke, nuvarande ålder samt ålder vid förvärv. I 
registret finns inga personuppgifter, inte heller information rörande inkomst eller 
civilstånd.  
 
Kvantitativ information kring samtliga miljöbilsägare i Sverige samlades in från 
databasen, och sammanställdes. Då allt material från registret är allt för omfattande att 
analysera, gjordes vissa avgränsningar. Dessa avgränsningar har ni som läsare redan tagit 
del av, då de återfinns under rubriken ”Definitioner och avgränsningar”. En mer ingående 
förklaring till varför vi avgränsat oss som vi gjort, följer nedan. 
 
Ett vanligt sätt att segmentera marknaden är genom en demografisk segmentering (Kotler 
et. al., 2002), där variabler som ålder, kön och bostadsort m.fl. identifieras för att 
beskriva och separera konsumentgrupper. I Vrooms databas finns sådan typ av 
information gällande miljöbilsägare given och är därför en naturlig del att undersöka i 
den aktuella studien.  
 
För att få ut så mycket information som möjligt, ur datamaterialet, utvecklades sökningen 
för att utöver de givna, demografiska variablerna även undersöka märkeslojalitet. Det 
finns sedan tidigare studier gjorda på hur konsumenter anammar nya produkter på 
marknaden, där man undersökt just märkeslojalitet (Solomon et. al., 2006). Därför 
genomförs det även i den aktuella studien, då datamaterialet innehöll den mängd 
information som krävs för att mäta en viss typ av lojalitet; återköpslojalitet.  
 
En annan viktig del att belysa, vid en undersökning av miljöanpassade varor, är det 
miljöanpassade köpbeteendet, då det kan skilja sig från det traditionella köpbeteendet 
(Stern, 2000). Tidigare studier genomförda för att undersöka miljöanpassat köpbeteende 
inom bilbranschen har innefattat både lojalitet till märke och miljö (Jansson et. al., 2007). 
Då databasen gav möjlighet att undersöka även lojalitet till miljön (genom att se till 
återköp av miljöbilar) genomfördes även det. Variabeln, som i studien har fått namnet 
Eko-lojalitet mäter just lojalitet till miljö. Eko-lojala köpare innefattar dem som ägt en 
miljöbil tidigare och (vid närmast efterföljande köp) köpt en miljöbil igen.   
 
För att kunna mäta återköpslojalitet för samtliga förvärv, har vi valt att ta med även den 
föregående ägda bilen, hos miljöbilsägarna. Hade den föregående ägda bilden uteslutits, 
hade det varit omöjligt att mäta märkeslojalitet hos de miljöbilsköpare som förvärvat sin 
miljöbil så sent, att de inte hunnit byta bil efter detta. Materialet innefattar 72 316 poster, 
där tidigare och/eller nuvarande ägda bil, drivs på ett alternativt drivmedel.  
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Dessa förvärv har sedan delats in i de två grupperna Innovatörer (de första som anammar 
en ny produkt på marknaden) och Tidiga Anpassare (den andra konsumentgruppen att 
anamma en ny produkt, innan majoriteten har tagit till sig den). De som i den aktuella 
undersökningen utgör gruppen Innovatörer är de ägare som har förvärvat en miljöbil 
2000 -2003, samt deras föregående ägda bil (som kan ha drivits på ett alternativt eller 
traditionellt bränsle. Denna första grupp består av 14 534 ägare till bilar drivna på ett 
alternativt bränsle. Övriga miljöbilsförvärv, det vill säga de som skett från januari 2004 
och fram till idag (april 2008),  går under definitionen Tidiga Anpassare. Den senare 
gruppen består av 57 728 poster.  
 
Det material som analyseras använts således på huvudsakligen två sätt. Det första för en 
beskrivning av demografiska faktorer hos miljöbilsköparna. Som bas i den statistiska 
analysen har vi använt samtliga förvärv av miljöbilar under perioden 2000-2008-04. 
Huvudsakligen har nya och begagnade bilar analyserats tillsammans och i de fall där 
nyköpta och begagnade bilar separeras, framgår detta av texten. Totalt är det 72 316 
poster som ligger till grund för de demografiska analyserna.    
 
Det andra användningsområdet för datamaterialet är, som tidigare nämnt, mätning av 
lojalitet till miljö och märke. Tillvägagångssättet för att mäta lojaliteten har sett ut som 
följer. I steg ett har samtliga förvärv av miljöbilar under perioden 2000-2008-04 valts ut 
och sedan har även den närmast föregående ägda bil för dessa ägare tagits med i 
materialet. Det blir totalt ett underlag som innefattar 72 858 bilar. Viktigt att komma ihåg 
är att den föregående bilen inte nödvändigtvis har drivits med ett alternativt bränsle, utan 
kan ha drivits med ett traditionellt. Procentsatsen som beskriver lojalitet är då ett mått på 
hur stor del av de tidigare registreringarna, som vid köp av ny bil, har gått till antingen 
samma märke (märkeslojalitet) eller samma drivmedel (eko-lojalitet) igen. Det är alltså 
ett lojalitetsmått som beskriver om det aktuella förvärvet är lojalt, inte om individen vid 
ett senare tillfälle blir  lojal. En annan viktig synpunkt är att eko-lojalitet inte 
nödvändigtvis är kopplat till märkeslojalitet. En mer ingående beskrivning över hur eko-
lojaliteten mäts, återfinns i resultatdelen, under rubriken Eko-lojalitet. 
 
Det finns som vi tidigare nämner, olika typer av alternativa drivmedel. Därför har även en 
bearbetning av materialet genomförts, som belyser hur användandet av olika drivmedel 
har fördelats mellan miljöbilsköparna under perioden 2000-2008-04. I dessa mätningar 
delas materialet, även här, in i två grupper: Innovatörer och Tidiga Anpassare. Sedan 
presenteras även vilket drivmedel den tidigare ägda bilen drevs på, samt vilket drivmedel 
den nuvarande bilen drivs på. Observera att det är tidpunkten för det senaste förvärvet 
som går under rubriken ”nuvarande drivmedel. En kompletterande beskrivning över hur  
undersökningen för drivmedelsbyten har gått till återfinns i avsnittet Resultat under 
rubriken Eko-lojalitet. 
 
I några fall har datamaterialet avgränsats ytterligare och då endast visat de registreringar 
som rör perioderna 2007-2008-04, eller 2008 jan- april. Anledningen till detta är för att 
kunna visa de mest aktuella siffrorna på marknaden, då mycket har hänt mellan år 2004 
och idag. Samma grundprinciper och tillvägagångssätt som för analyserna rörande hela 
perioden 2000-2008-04 har använts.   
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3.6 Metoddiskussion  
 
Som tidigare nämnt finns det relativt få studier gjorda kring miljöbilsägare i Sverige. 
Miljöbilen i sig är relativt ny på marknaden, vilket kan förklara det begränsade antalet 
studier inom området. Utifrån detta kan studien ses som explorativ till karaktären, då 
information samlas in för att skapa kunskap inom ett förhållandevis outforskat område. 
Vroom och Svenska bilregistret tillhandahåller dock en stor mängd information om 
bilägare i Sverige, inkluderat samtliga miljöbilsägare.  
 
Inledningsvis avgränsades studien, och givna variabler ur den befintliga databasen valdes 
ut att studeras. Då syftet är att beskriva miljöbilsägare, är studien av deskriptiv art. En 
deskriptiv studie är givetvis begränsad och skapar ingen fullständig förståelse. Databasen 
som användes tillhandahåller kvantitativ data, och studien genomfördes således utifrån en 
kvantitativ metod. Vi anser att en kvantitativ metod, där insamlad information 
sammanställs och bearbetas deskriptivt lämpar sig för denna studie, då materialet är 
mycket omfattande. Resultatet ger en god bild av det som studeras. Givetvis krävs 
ytterligare studier, av exempelvis kvalitativ karaktär för att få en djupare förståelse och 
kunskap inom området.  
 
En diskussion gällande om studiens resultat är generaliserbart eller ej upplever vi som 
överflödig, då samtliga miljöbilsägare i Sverige innefattas. Resultatet kan eventuellt 
kopplas till eller styrka andra forskningsresultat, dock ser vi det ej som direkt 
generaliserbart till andra länder och produktområden. Eventuellt kan resultaten överföras 
till andra miljöanpassade kapitalvaror i Sverige.  
 
Vidare anser vi att studiens validitet (Bell & Bryman, 2007) är hög, då ett begränsat antal 
vedertagna faktorer sammansälls ur en befintlig databas som baseras på Svenska 
bilregistret. Informationen från bilregistret ser jag som tillförlitlig, då den ständigt 
uppdateras, är aktuell samt innefattar samtliga registrerade bilar i Sverige. Vi anser att 
studien mäter vad den avser att mäta. Även studiens reliabilitet bör ses som hög. Även 
andra studier som genomförs i enlighet med denna, kan med stor sannolikhet uppvisa 
samma resultat. Givetvis kan skillnader förekomma vad gäller hur resultaten tolkas av de 
som tar del av dem, men det faktiska resultatet ser vi som tillförlitligt.   
Aresultat är generaliserbart för samtliga miljövänliga  
Definitionen på lojalitet som vi använt oss av kan kritiseras eftersom det bara är en av 
många definitioner på lojalitet. Även om denna definition ofta används inom bilindustrin 
i Sverige så innebär inte det per automatik att det är den i alla lägen är den mest lämpliga 
att förklara lojalitet. Att studien helt utesluter attityder bland miljöbilsköparen kan ses 
som en svaghet, då många forskare anser att lojalitet endast kan förklaras med ett 
känslomässigt engagemang.  Återköpslojalitet är trots allt ett vedertaget mått på lojalitet 
och definitionen underlättar både kartläggning och analys av det datamaterial vi har att 
tillgå. 
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Inom bilbranschen i Sverige och även i Vroom-tjänsten används den ovanstående 
definitionen på lojalitet, vilket medförde att även vi använde oss av den definitionen. Ur 
ett reliabilitetsperspektiv är detta av största vikt eftersom risken minimeras för att få vitt 
skilda lojalitetsvärden vid olika marknadsundersökningar. 
 
Då det totala materialet från Vrooms databas är allt för omfattande att analysera i en och 
samma undersökning, gjordes naturligtvis vissa avgränsningar. Att välja att kartlägga 
variablerna kön, ålder, urbaniseringsgrad, märkeslojalitet och eko-lojalitet, innebär 
samtidigt att andra variabler väljs bort. Ett exempel är den geografiska spridningen av 
miljöbilar över tiden. Men som i alla undersökningar är tiden begränsad och det går inte 
att undersöka allt. Tidigare studier är gjorda inom samma område och även där har 
samma variabler undersökts, som i den aktuella studien. Vi anser oss, genom att 
undersöka dessa variabler, ha använt databasens information på ett uttömligt och 
resultatrikt sätt i förhållande till den tid som fanns att tillgå.  
 
 
 
 
3.6.1 Källkritik 
 
Den forskning som ligger till grund för vår teoretiska referensram är främst hämtad ifrån 
de två väl ansedda forskarprofilerna inom marknadsföring och konsumentbeteende, 
Solomon och Kotler. Det teoretiska ramverket har styrkts genom relevant forkning inom 
det aktuella ämnet. Samtliga vetenskapliga artiklar är baserade på aktuella studier som är 
granskade av forskarkollegiet. Dessa studier är hämtade från de stora 
forskningsdatabaserna inom företagsekonomin; Business source premiere, EBSCO och 
Emerald.  
 
I inledningsstycket återfinns ett flertal referenser som beskriver den nuvarande 
miljösituationen i världen. Då vi inte hämtat dessa siffror direkt från ursprungskällan utan 
endast tagit del av resultaten i andra hand så är vi medvetna om att svagheter kan 
föreligga i dessa studier. Dock anser vi att dessa siffror inte påverkar vår studies resultat 
utan ger snarare en bild av den aktuella miljödebatten. 
 
 
 

4. Teoretisk referensram  
 
I följande avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för den aktuella studien.  
Presentationen ges  under följande rubriker: 
 
Konsumentens beslutsprocess 

o Processen för köpbeslut  
o Märkeslojalitet 
o Spridning av nya produkter - The diffusion of innovations 
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Miljömedvetet konsumentbeteende 

o Från konsumtionssamhälle till hållbart samhälle 
o Den ansvarstagande konsumenten  
o Miljömedvetet beteende 
 

Marknadskommunikation  
° Segmentering 

 
 
Inledning till Teoretisk referensram 
 
Då vi vill beskriva miljöbilsköparen i Sverige, kommer vi inledningsvis att presentera hur 
beslutsprocessen för en vara generellt ser ut samt en redogörelse för begreppet lojalitet. 
En kort introduktion av området som brukar benämnas ”miljömedvetet köpbeteende” 
kommer sedan att ges. Detta för att skapa en förståelse för att olika typer av varor 
framkallar varierade köpprocesser hos konsumenten. Dessutom vill vi genom kapitlet 
som rör ”miljömedvetet köpbeteende” ge ett tydligt argument till varför vi väjer att, som 
en del i studien, undersöka om det finns en grupp som är eko-lojal. Teorikapitlets fokus 
ligger dock på det område som behandlar olika konsumentgruppers sätt att anamma nya 
produkter på marknaden och hur dessa grupper kan identifieras.  
 
Det är dessa ovan nämnda skillnader, i konsumenters beteenden, som vi anser att 
producenter och marknadsförare bör ta hänsyn till då de ska lansera en ny, 
miljöprofilerad produkt. Slutligen berörs därför ämnet marknadskommunikation och 
segmentering för att skapa en mer allmän förståelse för hur marknadsförare i praktiken 
kan dela in markanden i segment, för att mer effektivt nå sina målgrupper.  
 
 
4.1 Konsumentens beslutsprocess 
 
Det har funnits en allmän uppfattning om att kundens beslutsprocess vid ett köp är av 
rationell karaktär. Enligt denna syn skulle en konsument med ett specifikt behov börja att 
lugnt och strategiskt gå igenom vad marknaden erbjöd för olika alternativ och på det 
sättet få ut maximalt med information.  Denna information användes sedan för att kunna 
väga fördelarna respektive nackdelarna gentemot varandra, för varje produkt.  
Konsumenten kunde då fatta ett fullgott beslut utifrån den analys som utförts. Efter köpet 
utvärderas produkten utifrån konsumentens förväntningar. (Solomon et.al., 2006)  
 
Detta synsätt på kunders beslutsprocess ger inte en helt rättvis bild av hur de går till i de 
flesta köpsituationer. Som kund så går man inte igenom alla dessa steg när man köper 
något. Många köp vi gör är inte särskilt rationella, vi kan t.ex. köpa något på impuls när 
det är rea som vi senare upptäcker att vi varken kommer att använda eller uppskatta. Vid 
andra tillfällen kan vi köpa mer av en produkt trots att våra behov redan är tillfredsställda. 
Detta strider mot det rationella synsättet som förordar att vi bara konsumerar när vi har 
ett behov. (Solomon et. al., 2006) 
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Vad forskare istället kommit fram till är att kunder använder sig av en repertoar av 
strategier i sitt beslutsfattande. En kund gör en skattning av den ansträngning som krävs 
för att göra ett visst beslut. Utifrån denna skattning väljer konsumenten en lämplig 
strategi. Detta sätt att resonera kallas konstruktivt processande och innebär att man 
använder sig av rätt verktyg till varje specifik köpsituation. I de fall där ett beslut är av 
stor vikt eller att man konfronteras med en ny typ av produkter så lägger man ner 
betydligt mer tid på att söka alternativ och analysera dessa. Men i de flesta fall försöker 
konsumenter hitta mentala genvägar och invanda mönster som gör att köpet näst intill blir 
automatiskt. (Solomon et. al., 2006) 
 
För att förenkla beslutsprocessen använder sig alltså kunder av tidigare satta 
beslutsregler.  Detta kan t.ex. få sitt uttryck genom ett begränsat sökande, till en butik 
som anses vara bra och där kunden sedan granskar de olika märken som erbjuds. 
Informationssökandet har därmed begränsats väsentligt. Vid ett köpbeslut kan en 
konsument använda sig av heuristik, en typ av tumregel för ett snabbt beslutsfattande. 
Dessa regler kan vara väldigt generella som t.ex. produkter som har ett högre pris har 
också bättre kvalitet eller jag köper samma produkt som jag gjorde förra gången. Men det 
tumreglerna kan även gälla det speciella köptillfället då man väljer ett specifikt märke 
eftersom någon närstående brukar köpa just det märket. Dessa tumregler gagnar dock inte 
alltid konsumenten. Denne kanske fattar ett beslut om en produkt utifrån vad ens vänner 
har för erfarenhet och uppfattning kring märket. Risken är att beslutet då fattas på 
felaktiga grunder. En annan typ av tumregel är den som innebär att en kund troget håller 
sig till ett specifikt märke. Denne har tidigare blivit nöjd över vad märket erbjudit och 
beslutsprocessen bli då också kort när man redan vet vad märket representerar. Att köpa 
en produkt av samma märke igen, är ett sätt att se på termen märkeslojalitet. (Solomon et. 
al., 2006)  
 
 
4.1.1 Märkeslojalitet 
 
Det har visat sig att det finns ett flertal tydliga psykologiska processer som styr 
märkeslojaliteten. Detta för då med sig att lojalitetsmodellerna måste baseras på ett flertal 
mått av både beteende och psykologiska processer.  The path analytical model beskriver 
relationen mellan psykologiskt engagemang, delaktighet och lojalitet. Enligt teorin så 
måste en konsument genomgå en sekventiell psykologisk process för att kunna bli en 
lojal kund. För att detta ska ske måste (a) en hög delaktighet vara närvarande hos kunden 
vid köptillfället, (b) attityden till märket måste vara stark samt en resistans till att 
förändra sina preferenser till densamma, (c) ett psykologiskt engagemang måste finnas 
till märket i fråga. (Iwasaki et. al., 1998) 
 
Chaudhuri och Holbrook (2001) anser att beteendelojaliteten, alltså måttet på det faktiska 
köpet är helt enkelt ett upprepande köpbeteende. Medan den attitydrelaterade 
märkeslojaliteten kopplas till konsumentens anknytning och värdeskattning av märket. 
Den tilltro konsumenten har till märket är också en signifikant påverkande faktor när det 
gäller en kunds märkeslojalitet (Ramesh et. al., 2005). Den tilltro eller tillit som en 
konsument känner till ett specifikt märke är starkt kopplat till de situationer som 
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involverar osäkerhet och risk för kunden (Andaleeb, 1992). Det uppskattade värdet av ett 
erbjudande och den kostnad som ställs för densamma är en möjlig påverkande faktor på 
märkeslojaliteten (Dodds et. al., 1991). En annan faktor som kan ha stor påverkan på 
märkeslojaliteten är den nöjdhet man känner efter varje köp av produkten. Man har 
kunnat visa att lojalitet och nöjdhet följer varandra, när man känner ökad nöjdhet har man 
även kunnat visa på att lojaliteten också ökar (Bloemer et. al., 1995).  
 
Att som företag ha en stor andel av märkeslojala kunder kan ge klara marknadsfördelar. 
Kostnaden för att erövra nya kunder är betydligt högre än att behålla de gamla kunderna 
(Kotler, 2002). De finansiella fördelarna med denna strategi är att lojala kunder i 
kombination med marknadsandelar är en garant för framtida inkomster. När större andel 
av kundstocken förblir lojala minskar också markandsföringskostnaderna. Att nå till 
denna lojalitetsnivå som ett nyare företag kan initialt vara ytterst utmanande och med de 
kostnader som kan tillkomma för en kund som vill byta märke så kan det bli svårt att få 
över dessa kunder (Aaker, 1996).  

 
Aaker (1991) har utvecklat en lojalitetspyramid där man kan indela lojalitet i fem olika 
kategorier. Kategorin som inryms längs ner i pyramiden är den största kategorin sett till 
hur många konsumenter som finns där, och de är de kunder som är minst märkeslojala. 
Deras karaktäristika är att de är väldigt priskänsliga och går därför till det märke som för 
stunden erbjuder det lägsta priset. Av den anledningen har dessa kunder inte heller någon 
märkeslojalitet att tala om.  
 
På nästa nivå hittar man de kunder som av gammal vana köper sina produkter. Den 
lojalitet de uppvisar är därför inte särskilt djup och kan därför ganska snabbt brytas om 
kunden börjar känna sig missnöjd med produkten. (Aaker, 1991) 
 
Den tredje nivån innehåller de konsumenter som är nöjda men som också har höga 
kostnader för att byta märke. De kostnader som skulle kunna uppkomma vid ett byte av 
märke är sådana faktorer som pengar, tid och risk för dålig funktionalitet hos det nya 
märket. Om ett annat märke erbjuder klara fördelar gentemot det nuvarande märket 
kunder konsumerar, så är dessa kunder inte motvilliga att byta. Men bytet sker inte 
impulsivt utan man ser på de fördelar och nackdelar respektive märke har innan man 
fattar sitt beslut. (Aaker, 1991) 
 
Den fjärde nivån innehåller kunder som karaktäriseras av hög lojalitet gentemot det 
specifika märket. Denna lojalitet hos dessa kunder kan kopplas till den uppfattning de har 
till märkets kvalitet, användarvänlighet och de associationer de har till märket. Men i 
vissa fall behöver inga av dessa faktorer förklara den lojalitet som kunderna uppvisar. Ett 
långvarigt och troget köpbeteende av ett specifikt märke kan också skapa en stark 
lojalitet, vilket skapat en speciell känsla gentemot märket. (Aaker, 1991) 
 
På den femte och högsta nivån återfinns slutligen de mest lojala kunderna. Dessa kunder 
kopplar starkt samman deras egen personlighet med det specifika märket och märket 
representerar vad de som individer egentligen är.  Denna högst lojala kund känner en 
stolthet över att köpa märket och är inte främmande för att rekommendera märket till 
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andra (Aaker, 1991). Aaker (1991) vill även poängtera att dessa fem nivåer på intet sätt är 
absoluta, utan att den istället representerar en idé över hur märkeslojalitet fungerar bland 
konsumenterna.  
  
4.1.2 Spridning av nya produkter 
 
Nya produkter och stilar sköljer ständigt över oss konsumenter och dessa typer av 
produkter kan klassificeras som innovationer. För att en innovation just ska klassas som 
en innovation krävs det att konsumenterna uppfattar produkten som ny. Det kan vara en 
ny typ av bil som använder alternativt bränsle eller en tjänst som löser ett problem på ett 
helt nytt sätt.  Om innovationen är bra, så sprids användandet av produkten genom 
befolkningen. Till en början använder bara ett fåtal produkten för att sedan successivt få 
fler och fler nyttjare. Tillslut kan det verka som om hela populationen använder sig av 
innovationen. (Solomon et. al., 2006) 
 
Teorin diffusions of innovations beskiver processen där en ny produkt eller service 
introduceras och hur den sedan sprider sig genom populationen. En konsuments 
acceptans för en ny produkt liknar till stor del den beslutsprocess densamma genomgår 
när man känner behovet efter en viss typ av produkt. Man går igenom processerna 
medvetenhet, informationssökning, utvärdering, test och acceptans. Hur mycket varje fas 
spelar in i ens slutliga beslutsfattande beror mycket på ens tidigare kunskap om 
produkten i fråga. Kulturen har även visat sig påverka människors intresse för att pröva 
på nya produkter. I en studie med elva europeiska länder fann man att individualistiska 
länder var mer innovativa än i länder med en mera kollektiv kultur (Steenkamp et. al., 
1999).  
 
Men även inom en kultur kan skillnaderna vara stora mellan de personer som är först att 
anamma en ny produkt och de personer som tar betydligt längre tid på sig eller kanske 
inte alls väljer att använda sig av produkten (Martinez et. al., 1998). Teorin Diffusions of 
innovations delar huvudsakligen in konsumenterna i segment beroende på sannolikheten 
att de är villiga att börja använda den nya innovationen. Segmentet Innovatörer består av 
2.5 % av befolkningen och är de första som börjar använda innovationen. Trots att de är 
en sådan liten del av den totala kundbasen så är företag väldigt intresserade av att 
kartlägga dessa individer. Dessa tidiga individers beskrivs ofta  som modiga och ständigt 
på jakt efter nya innovationer och är då också de första att pröva på dessa nymodigheter. 
Men Innovatörer verkar inte existera som en generell grupp, utan verkar istället 
sammanlänkas med specifika kategorier. Detta innebär att en person som är innovatör 
inom ett område mycket väl kan vara en eftersläntrare inom ett annat fält. Man kan t.ex. 
vara den första att köpa en ny typ av datorer men ligga långt efter majoriteten av 
befolkningen när det gäller att börja köpa miljövänliga produkter. (Solomon et. al., 2006) 
Innovatörerna blir dessutom till största del inspirerade av yttre faktorer så som 
massmedia inför deras köp av en produkt medan de resterande segmenten i diffusions of 
innovationsteorin får sin inspiration till köp genom rekommendationer av nära och kära 
(Bass, 1969).  
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Trots den variation som inryms bland innovatörerna som segment så kan några 
generaliseringar ändå urskiljas. Innovatörer har visat sig ha en attityd som är mera 
riskvillig. Studier har även visat att innovatörer även tenderar att ha en högre utbildning 
och inkomstnivå samt ett socialt aktivt liv (Solomon et. al., 2006). En spansk studie 
visade att innovatörerna var yngre samt att publicitet och reklam skulle ha störst effekt 
och påverkan på adoptionsprocessen i den tidiga fasen av en innovation, medan 
rekommendationer och tips mellan vänner och bekanta får större påverkan när produkten 
funnits ute på marknaden ett tag (Martinez et. al., 1998). 
 
Segmentet som följer innovatörerna är de så kallade tidiga anpassarna som i mångt och 
mycket har väldigt mycket gemensamt med innovatörerna. Det som skiljer dem åt är 
anpassarnas behov av social acceptans, speciellt när det gäller produkter som är väldigt 
uttrycksfulla så som kläder och kosmetika. De tidiga anpassarna är väldigt receptiva för 
nya stilar eftersom de är involverade i vad som händer inom just deras produktkategori 
och lägger stort värde i att vara moderiktiga. (Solomon et. al., 2006) 
 
Innovationer kan komma i form av tekniska innovationer och kan då erbjuda en 
funktionell förändring t.ex. airbag eller som en mera ogripbar produkt så som en ny 
hårfrisyr. Både fungerar dock som symboler, air bagen signalerar teknisk funktionalitet 
och säkerhet medan en ny frisyr kan ge uttryck för mod och individualitet. Symbolerna 
ger också uttryck för framsteg och utveckling. (Solomon et. al., 2006) 
 
Nya produkter och idéer har olika karaktäristik vilka kan vara relativt nära eller mera 
avlägsna från de redan etablerade produkterna på marknaden. Hur framgångsrik en 
innovation är på att sprida sig genom befolkningen beror tillviss del på hur nydanande 
produkten är och om den då kräver stora förändringar i människors livsstil vilket då också 
kräver en större ansträngning. Men i många fall är innovationen istället för liknande de 
redan existerande produkterna, vilket medför att konsumenterna lätt kan känna att 
fördelarna med att byta produkt inte är tillräckliga. (Solomon et. al., 2006) 
 
4.1.3 Innovationer som beteendeförändrare 
 
Innovationer kan delas in i kategorier utifrån de förändringar i beteende de kräver från 
sina användare. Tre kategorier av innovationer har identifierats vilka inte är absoluta utan 
snarare fungerar som en illustrering av hur olika typer av innovationer förändrar 
människors sätt att leva. (Solomon et. al., 2006) 
 
1. Kontinuerliga innovationer 
 
Dessa innovationer karaktäriseras av de små förändringar som görs på en redan 
existerande produkt, som t.ex. en maträtt som får en ny smak eller en mobiltelefon 
modell som får en uppgradering. Dessa innovationer används oftast för att som företag 
särskilja sig från sina konkurrenter. Eftersom dessa innovationer inte kräver några 
märkbara skillnader i beteende hos sina brukare så är inte steget så stort för att byta. Man 
kan säga att dessa innovationer är evolutionära snarare än revolutionära.  
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2. Dynamiska kontinuerliga innovationer 
 
Dessa innovationer skiljer sig mer från nuvarande produkter än vad de kontinuerliga 
innovationerna gör, men är ändå en vidareutveckling av redan befintlig teknik. Att 
utveckla en kamera med auto-focus när detta var en ny teknik kan klassas som en 
dynamisk kontinuerlig innovation eftersom det är en ganska stort tekniskt framsteg men 
ändå inom en redan befintlig teknik. Det som också gör att denna innovation passar in i 
detta segment är att autofocus-tekniken visserligen förändrande användarens 
beteendemönster i viss mening men i grunden vad processen för fotografering densamma. 
 
3. Okontinuerliga innovationer 
 
I den här kategorin hamnar de innovationerna som på ett banbrytande sätt förändrar vårt 
beteende. Exempel på sådana innovationer är flygplanet, bilen, datorn och 
mobiltelefonen. Dessa innovationer förändrade människors beteende i grunden. Sedan 
följer då oftast en vidareutveckling av denna teknik i form av innovationer som hamnar i 
de två ovanstående kategorierna. 
 
Hur väl en marknadsstrategi kommer att fungera beror självklart på ett flertal faktorer 
men är avsikten att till en början bara inrikta sig mot segmentet innovatörer så kan vissa 
små fördelar ändå urskiljas. (Feldman et. al., 1975) fann signifikanta skillnader mellan 
innovatörer och icke-innovatörer i deras studie gällande en ny typ av bil. De skillnader 
som fanns vara inte stora men författarna anser att när det gäller större köp som bilar kan 
även små skillnader vara betydelsefulla för att kunna lansera produkten på ett effektivt 
sätt. 
 
 
4.2 Miljömedvetet konsumentbeteende  
 
4.2.1 Från konsumtionssamhälle till hållbart samhälle 
 
Vi svenskar lever idag i ett konsumtionssamhälle, som inte enbart identifieras av att vi 
producerar och köper mycket varor utan även har anammat nya konsumtionsmönster. 
Köpet har idag en större betydelse än den praktiska funktion som varan eller tjänste fyller 
och shopping har blivit ett allt vanligare sätt för människor att mötas och umgås. Varor 
och deras märken får idag representera olika personliga egenskaper och konsumenten 
visar upp en stor del av dennes sociala identitet genom sina köp. Fenomenet är en del av 
det vi kallar ”identitetsskapande konsumtion”. (Solomon et. al., 2006) 
 
En persons självbild kan beskrivas som hur denne uppfattar och värderar sina egna, 
utmärkande egenskaper. Ett vanligt sätt att utvärdera dessa attribut är att jämföra sig med 
andra människor. Varje individ har även ett flertal identiteter, så kallade ”jag”. ”Ideal 
jaget” är hur en person önskar vara, medan det ”faktiska jaget” visar en mer realistisk bild 
som även involverar vissa fel och brister. Luckan som skapas mellan dessa två ”jag” 
leder till att människor tenderar att leva i en fantasi, där de är och styrker sitt ”ideal jag”. 
Vilket bland annat sker genom köp och val av produkter som passar in i ”ideal jagets” liv. 
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Någonting som företag och marknadsförare utnyttjar genom att försöka sammankoppla 
sitt varumärke och sina produkter med vissa personliga egenskaper, till exempel skönhet 
och glädje. Det du köper blir en symbol för vem du är (eller snarare den du vill vara) och 
vad du står för, men även ett sätt att kommunicera detta till din omgivning. Ett av flera 
sätt att illustrera identiteten är bilköpet, som idag inte enbart är en symbol för social 
status utan även säger mycket om förarens livsstil. (Solomon et. al., 2006) 
 
Feurst (1999) menar att ett tydligt etiskt ställningstagande blir viktigare både för att 
positionera sig på marknaden och för att attrahera den yngre målgruppen. Fler forskare 
styrker idén om att imagen för ett varumärke har stor betydelse och menar att ett företag 
som lyckas skapa rätt image på så sätt kan vinna kunder. Att ta ansvar för miljön är ett av 
många sätt för imageskapande och som även påverkar attityden hos dagens konsumenter, 
speciellt hos den yngre målgruppen. (Solomon et. al., 2006) 
 
En motsägelse i detta resonemang möter vi då Carrigan and Attalla (2001) visar att den 
unga konsumenten anser varumärket vara av större betydelse än företagets etiska ansvar, 
då det gäller köp av mode och kläder.  
 
Trenden visar trots vårt materialistiska levnadssätt på en ökad miljömedvetenhet och vi 
går mot ett samhälle som allt mer fokuserar på en hållbar utveckling (Solomon et. al., 
2006). Miljömedvetenheten hos individer följer dessa även då de shoppar och påverkar 
därmed valet av produkter (Kotler et. al., 2002). United Nations, United Nations Global 
Compact och Utopies (2005) presenterar i sin artikel en rad goda exempel på företag som 
genom sitt etiska ställningstagande och agerande nått stor framgång på marknaden. Trots 
att det är en minoritet som idag köper miljöbilar, är det ett växande segment där 
framtidens företag kommer hitta kunder. Att marknaden för miljöanpassade varor växer, 
bekräftas till viss del genom att försäljningen av miljöbilar i Sverige visar en starkt 
positiv trend, med en ökning på över 300 % bara det senaste året (Vroom, 2008). I en 
svensk studie med över 3000 respondenter jämfördes miljöbilsköpares attityder med 
traditionella bilköpares. Resultatet visade att miljöbilsköparen i högre grad ställer sig 
positiv till att köpa en miljöbil vid nästa köp, vilket författarna föreslår skulle kunna tyda 
på att miljöbilsköparna är nöjda med sina miljöbilar (Jansson et. al., 2007).  
  
4.2.2 Den ansvarstagande konsumenten  
 
Vid fattandet av ett etiskt beslut går vi igenom en process, liknade köpbeslutsprocessen. 
Den sammanfattas av Crane och Matten (2007) i fyra steg: Personen (1) Upptäcker ett 
moraliskt dilemma (2) Genomför en moralisk bedömning av problemet (3) Beslutar om 
avsikt att agera i fallet (4) Agerar slutligen utifrån dessa moraliska avsikter. Modellen 
tydliggör skillnaden mellan att veta vad som är moraliskt riktigt och handla därefter. På 
så sätt händer det att vissa personer inte går igenom alla steg i processen, utan fastnar på 
vägen. (Crane & Matten, 2007)  
 
”Etisk konsumtion är att genom ett medvetet och genomtänkt val konsumera efter sina 
personliga, moraliska värderingar” 

 (Crane & Matten, 2007, s. 341) 
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Den ansvarstagande konsumenten (”the political consumer”) tillhör en grupp som väljer 
produkter efter företags etiska värderingar och principer, vilket kan innebära exempelvis 
ett aktivt miljöansvar eller avståndstagande från barnarbete och djurförsök. Den 
ansvarstagande konsumenten är kunden som genom sina köp protestera mot företag som, 
enligt denne, agerar omoraliskt och på samma sätt uppmuntrar de företag som delar 
kundens värderingar. Protester kan ske genom exempelvis bojkottar (Solomon et. al., 
2006). Det stöds av Creyer & Ross (1997) som i sin studie visar att konsumenter är 
beredda att uppmuntra företag som tar ett etiskt ansvar, genom att betala ett högre pris för 
dessa produkter. De är även beredda att ”bestraffa” företag som inte tar sitt sociala ansvar 
genom att betala lägre priser för deras produkter. I samma studie kan de alltså dra 
slutsatsen att konsumenten redan 1997 förväntades sig att företag tog sitt etiska och 
moraliska ansvar, samt att de ansåg det vara av stor vikt.  
 
Alla konsumenter tar dock inte företagens etiska ställningstaganden i beaktande då det 
konsumerar. Ett av huvudargumenten till att konsumenter inte köper produkter från etiskt 
ansvarstagande företag är brist på tillräcklig information och behov av hjälpmedel för att 
lättare kunna jämföra och bedöma etiska aktiviteter och värderingar hos företag. 
(Carrigan and Attalla, 2001)  
 
4.2.3 Miljömedvetet beteende och hållbar konsumtion 
 
Miljövänligt beteende kan definieras som: påverkningsgraden av förändrad tillgänglighet 
av material eller energi från naturen, eller inverkan på ekosystemens och biosfärens 
struktur och dynamik (Stern, 2000). 
 
En individs miljömedvetna beteenden kan ha en direkt inverkan på förändringar i miljön, 
så som exempelvis sopsortering eller att byta sin traditionella bensinbil mot en miljöbil 
(Sten, 2000). Genom att forma den kontext och omgivning där individer fattar sina 
direkta, miljöpåverkande beslut kan vi även se beteenden som får en indirekt inverka på 
miljön (Rosa & Dietz, 1998). Ett exempel på det är miljöbilspremien som infördes i 
Sverige 1 april, 2007, där regeringen utdelade en premie på 10 000 kr till privatpersoner 
som köper en ny miljöbil (vägverkets hemsida: www.vv.se/templates/NewsPage). En 
insats som med stor sannolikhet hade inverkan på konsumenter och antalet miljöbilsköp, 
då försäljningen några månader efter införandet sköt i höjden (Vroom, 2008). Dock inte 
sagt att trenden blir ihållande och att premien levererade en långsiktig lösning. 
 
Stern (2000) presenterar i sin studie fyra faktorer som påverkar ett miljömedvetet 
beteende: (1) Attityd - innefattar en persons normer och värderingar och intentioner 
gällande natur och miljö, samt vilka konsekvenser individen förutspår sitt handlande. 
Konsekvenser kan ses som kostnader och förmåner för individen själv, sin sociala 
omgivning och miljön. En av många anledningar till att människor i vissa fall väljer att 
sopsortera är då de anser att deras bidrag har en väsentlig betydelse och inverkan på 
miljön (Solomon et. al., 2006) (2) Personliga förutsättningar – innebär hur goda 
kunskaper och färdigheter en individ har inom orådet för miljövänligt beteende. Under 
denna kategori ingår även en individs ekonomiska resurser samt sociala status. 
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Sociodemografiska faktorer så som kön, ålder, inkomst och utbildning har även visat sig 
kunna beskriva miljövänligt beteende till en viss del (Diamantopoulos et. al., 2003). (3) 
Kontexten – vilken kan beskrivas som omgivningen med sina lagar, regler, tillgång 
och/eller begränsad tillgång till teknologi, reklam samt sociala förväntningar och 
kulturella normer. (4) Vanor och rutiner – en rutin kan definieras som beteendemönster 
som utförs utan närmare eftertanke (Solmon et. al., 2006). Förändrade beteenden innebär 
ofta att gamla vanor bryts för att ersättas med nya.  
 
Olika typer av beteenden kan påverkas på olika sätt. Beteenden som upplevs svåra för 
individer att avstå, påverkas mest av offentliga, politiska aktiviteter och stöd. Ett exempel 
på en sådan vana är användandet av bil i förorter, där man med en ökad tillgång till 
kollektivtrafik hade kunnat påverka användarbeteendet. (Sten & Gardner, 1996; Stern 
2000)     
 
En del i det miljömedvetna beteendet är den hållbara konsumtionen som innebär ett 
användande av produkter och tjänster som tillfredställer primära behov och leverera en 
ökad livskvalitet, samtidigt som man minimerar förbrukningen av naturresurser, giftiga 
material och utsläpp av föroreningar över livscykeln, i en sådan omfattning att vi inte 
äventyrar framtida generationers behov. (Crane & Matten, 2007) 
 
 
4.3 Marknadskommunikation  
 
4.3.1 Segmentering  
 
När en ny produkt lanseras på marknaden är producenten oftast medveten om att 
produkten inte är optimal för alla typer av kunder, den kommer att uppskattas mer av 
vissa kundgrupper än andra. Att dela in konsumenter i olika segment är en välbeprövad 
metod för att tackla detta dilemma. Kunder har olika behov och karaktäristika vilket man 
sedan utgår ifrån när man ska forma sina segment. För att en grupp av kunder ska hamna 
i samma segment bör de ha samma eller åtminstone relativt lika behov samt att de skiljer 
sig gentemot andra segment. (Kotler et. al., 2002) 
 
För att segmenteringen ska kunna användas på ett effektivt sätt bör det alltså finnas ett 
antal faktorer som förenar konsumenterna. Men alla individer är olika och uppvisar då 
också skillnader i konsumtionsmönster, preferenser och reaktion på olika 
markandsföringskampanjer. Fast dessa skillnader anses vara så små inom de segment 
man arbetat fram att man är relativt säker på att dessa konsumenter kan nås med samma 
marknadsföringsmetod, vilket också är avsikten med segmentering från ett 
företagsperspektiv. (Kotler et. al., 2002) 
 
4.3.2 Demografisk segmentering 
 
Att segmentera utifrån demografiska faktorer innebär att man tar hänsyn till variabler så 
som kön, ålder, familjestorlek, inkomst, religion och nationalitet. Demografiska variabler 
används ofta för att skapa segment. Anledningen till dessa variabler används så frekvent 
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är därför att konsumenters behov och användningsbeteende ofta påverkas av just 
demografiska variabler. En annan anledning till användandet av demografisk 
segmentering är att de är betydligt lättare att mäta än t.ex. beteendevariabler. Även i de 
fall där kundbasen har analyserats utifrån ett beteende- eller personlighetsperspektiv så 
används demografiska variabler för att kartlägga storleken på respektive segment och hur 
man på bästa sätt ska nå dessa kunder. (Kotler et. al., 2002) 
 
Åldern på de kunder man försöka nå har stor betydelse för vilka behov de har. För att 
anpassa sig till detta använder sig många företag av ålder och livsstilssegmentering. Detta 
går helt enkelt ut på att anpassa sina produkter och sin markandsföringsstrategi till 
respektive ålderssegment. Exempel på ålderssegmentering kan vara allt från olika typer 
av kläder som är riktade mot olika ålderssegment till olika typer av tjänster som utformas 
utifrån vilken kundgrupp som avses. Ålderssegmentering kan vara till hjälp när ett 
företag kanske ser att en stor del av deras kundbas slutar att använda deras produkter vid 
en viss ålder. De kan då försöka att erbjuda produkter som är bättre anpassade till det 
ålderssegmentet och kan då förhoppningsvis öka intresset och köpbeteendet hos dessa 
konsumenter. (Kotler et. al., 2002) 
 
4.3.3 Könssegmentering 
 
Att segmentera konsumenter utifrån kön är väldigt vanligt vilket innebär att män och 
kvinnor erbjuds olika typer av produkter. Vanligt förekommande produkter som män och 
kvinnor segmenteras för är kläder, kosmetika och tidskrifter. Marknadsförare letar efter 
nya områden där den här typen av segmentering kan tillämpas. Ibland utvecklas 
produkter med en tydlig kvinnlig profil och en motsvarande för män där den faktiska 
skillnaden mellan produkterna inte är så stor (läs rakhyvlar) men där förpackning och 
marknadsföring skiljer sig desto mer. (Kotler et. al., 2002) 
 
Inom bilbranschen har könssegmentering börjat användas allt mer. Man har insett att 
kvinnor har allt större del i de bilköp som görs. Det har inneburit att man var tvungen att 
undersöka om några könsskillnader fanns vid bilköpet och vid själva användandet av 
bilen. Skillnaderna var förutom mindre styrka i överkroppen samt även en större 
preferens för ökad säkerhet. Biltillverkarna kunde då anpassa bilarna till dessa krav och 
önskemål och kunde då också inrikta sig mot segmentet kvinnor på ett nytt sätt. (Kotler 
et. al., 2002) 
 
4.3.4 Geografisk segmentering 
 
Den här typen av segmentering innebär att man delar in konsumenterna i segment utifrån 
var de bor geografiskt. Indelningen kan t.ex. göras på nationsnivå, samhällsnivå eller på 
kvartersnivå. Ett företag kanske är intresserade av att etablera sig i något av områdena 
och vill undersöka vilken eller vilka av segmenten som är bäst lämpade för deras företag 
och de produkter de erbjuder. Men ett företag kan likaväl vara intresserade av att titta på 
dessa geografiska segment för att se vilka skillnader som föreligger och utifrån denna 
kunskap anpassa både produkt och marknadsföring till detta. (Kotler et. al., 2002) 
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Figur 1. Marknadsutveckling för årliga nyregistreringar av 
privatägda miljöbilar, under perioden 2000-2007.  

 

5. Empiri  
 
I kapitlet presenteras inledningsvis en kort sammanfattning över det aktuella läget på 
miljöbilsmarknaden i Sverige. Efter detta följer en kort beskrivning av indelningen för de 
två grupperna Innovatörer och Tidiga Anpassare och avslutningsvis introduceras 
resultatet av den aktuella  studien. 
 
5.1 Miljöbilar i Sverige 
 
Som vi beskriver i Inledningen 
har utvecklingen på den 
Svenska miljöbilsmarknaden 
gått trögt, i synnerhet till en 
början. Under år 2000 bestod 
knappt 1 % av årets 
nyregistreringar, av miljöbilar. 
År 2005 var det 2 % och under 
2007 hade försäljningen av 
miljöbilar ökat till 9 % av den 
årliga, totala försäljningen. Fler 
bilproducenter har med åren 
tagit fram ett eller flera 
miljövänliga alternativ i sitt 
sortiment. År 2000 erbjöd 9 
bilmärken i Sverige ett 
alternativt bränsle, idag är det 
15 stycken. (Vroom, 2008)  
 
5.1.1 Lojalitet bland Sveriges bilköpare (samtliga drivmedel) 
 
Varje år säljs omkring 144.000 nya privatbilar i Sverige. Då 90 % av dessa köp är så 
kallade återköp säljs alltså 129.000 bilar till en person som redan äger en bil. Om vi ser 
till återköpslojaliteten hos bilägare i Sverige det senaste året (2007) så ligger 
snittlojaliteten på privatmarknaden på 44 %. Av 144.000 nybilsköp är 59.000 lojala till 
sitt märke (här definieras märkeslojalitet med; köp av samma märke som vid närmast 
föregående bilköp, då den tidigare bilen kan ha varit ett begagnatköp, men det senaste ett 
köp av en ny bil). Av den märkeslojala skaran är lojaliteten i snitt högre hos nybilsköpare 
än begagnatköpare. Män tenderar vara mer lojala än kvinnor och äldre personer är mer 
lojala än yngre. (Vroom Magazine, 2008) 
 
Ser vi till den genomsnittliga märkeslojaliteten, beräknad för samma tidsperioder som de 
två grupperna Innovatörer och Tidiga anpassare (av miljöbilar) är indelade, ser det lite 
annorlunda ut.  Under perioden 2000-2003 (Innovatörernas tidsepok) ligger den totala 
snittlojaliteten på 32,79 %. För nästa tidsintervall 2004-2008-04 sjunker den något till 

Marknadsutveckling alternativa drivmedel. 
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Figur 2. Marknadsutveckling för årliga nyregistreringar av privatägda 
miljöbilar, under perioden 2000-2007. Den streckade linjen illustrerar 
indelningen av de två grupperna.  

30,97 %. (Vroom, 2008) Lojaliteten är beräknad för samtliga registreringar under 
respektive period och inkluderar således både nya och begagnade bilar.  
 
I tidningen Vi Bilägare görs varje år en undersökning bland 6000 nybilsägare, där de 
bland annat mäter nöjdhet. I 2007 års undersökning hamnade Subaru, BMW och Toyota i 
topp, då de nya ägarna fick lista hur nöjda de var med sin bil. Jämför man sedan dessa 
resultat med hur återköpsfrekvensen (märkeslojaliteten) ser ut, så hamnar mycket riktigt 
Subaru och Toyota på plats ett och två, men BMW hamnar på en 11: e plats (!). Siffror 
som tyder på att nöjdhet och lojalitet kan gå hand i hand (som i fallen Subaru och 
Toyota), men lika tydligt talar BMW: s 11: e placering för att det inte alltid är så. (Vroom 
Magazine, 2008)  Den här siffrorna  redogör för hur återköpen ser ut på den totala 
bilmarknaden, inkluderat miljöbilarna. Hur ser det då ut på miljöbilsmarknaden?  
 
Jansson et. al. (2007) visar i en Svensk studie, att miljöbilsköparen visar en mer positiv 
attityd till att köpa en bil av samma märke igen (jämfört med ägare av bensin- och 
dieselbilar). Detta genom en attitydundersökning där över 3000 respondenter deltog. 
Respondenterna bestod av två grupper, ägare till bilar drivna på alternativt bränsle och 
ägare till bilar drivna på traditionellt bränsle. De fick genom självbesvarade enkäter svara 
på frågor rörande bland annat deras kunskap gällande alternativa drivmedel samt deras 
inställning till att köpa en bil av samma märke, eller/och en miljöbil vid nästa bilköp. De 
som redan ägde en miljöbil visade sig här vara mer villiga att köpa en miljöbil igen (eko-
lojal) och även en bil av samma märke (märkeslojal). 

 
 

5.2 Gruppindelning  
 
Då grupperna Innovatörer och 
Tidiga Anpassare i den aktuella 
studien delades in, valde vi att se 
till marknadsutvecklingen av 
alternativa drivmedel under 
2000- talet. Grafen nedan (Figur 
1:Indelning av grupperna 
Innovatörer och Tidiga 
Anpassare) illustrerar 
utvecklingen av den årliga 
registreringen av privatägda 
miljöbilar under perioden 2000 – 
2007. Ur grafen kan vi utläsa att 
det inte sker någon större 
förändring under mellan år 2000-
2003, men efter 2004 börjar 
försäljningen stiga. Ökningen är 
relativt jämn från 2003 fram till 
2005. Här ökar försäljningen på 
nytt, och denna gång är 

Indelning av grupperna Innovatörer och Tidiga anpassare
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stegringen än mer påtaglig. Då gruppen Innovatörer beskrivs som en liten grupp 
bestående av endast de allra första konsumenterna att anamma en nyframtagen produkt på 
marknaden, så fick den grupp som förvärvade en miljöbil mellan år 2000 och 2003 
representera våra Innovatörer. Definitionen för Innovatörer i den aktuella undersökningen 
är alltså de ägare som har förvärvat en miljöbil någon gång mellan 2000 till och med 
2003. Denna första grupp består av 14 534 poster. Övriga miljöbilsförvärv, det vill säga 
de som skett från januari 2004 och fram till idag (april 2008),  går under definitionen 
Tidiga Anpassare. Den senare gruppen består av 57 728 poster.  
 
Tidigare studier har visat att gruppen Innovatörer utgör omkring de första 2,5 procenten 
av den tänkvärda marknaden för en viss produkt. Den andra gruppen, Tidiga Anpassare, 
utgör cirka 13,5 procent (exkluderat de första 2,5 procenten). Det framgår dock att 
procentsatsen som avgör vilka som tillhör den första gruppen (Innovatörer) och den andra 
(Tidiga Anpassare) skiljer sig åt beroende på vilken produkt som undersöks och 
procentsatserna 2,5 och 13,5 är således endast riktlinjer. Därför väljer vi bort att fokusera 
på hur stor procentandel av bilmarknaden som består av alternativa bränslen, utan ser 
istället till miljöbilsmarknadens utvecklingskurva och gör, utifrån den, en brytning där vi 
ser en tydlig förändring.  

 
5.3 Resultat 
 
Här presenteras resultatet av den aktuella undersökningen, under följande  rubriker: 
 

• Demografiska skillnader 
• Marknadsandelar och märkeslojalitet 
• Eko-lojalitet 
• Det senaste – miljöbilsmarknaden 07-08 
 
 

5.3.1 Demografiska skillnader  
– innovatörer är unga och byter bil ofta 
 
Nedan visas en tabell (Översiktstabell- demografiska faktorer) som tydliggör skillnader 
mellan ett flertal demografiska faktorer i de två grupperna. Medelålder, urbaniseringsgrad 
(dvs. hur stor andel av miljöbilsköparna som bor i någon av Sveriges tre största städer; 
Stockholm, Göteborg eller Malmö) presenteras, samt den andel av dessa som är män 
respektive kvinnor. Tabellen informerar även om hur länge de två grupperna i snitt hade 
haft sin tidigare bil och i den sista kolumnen visas hur stor del av samtliga registreringar 
som, för respektive period, var nybilsköp. 
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Tabellen visar demografiska skillnader mellan de två grupperna som har köpt miljöbil mellan 
2000-2003(Innovatörer)  och 2004-2008-04(Tidiga anpassare).  
*Bas: Förvärvade miljöbilar under perioden 2000- april 2008.  

Tabellen visar Innovatörernas samt Tidiga anpassares åldersfördelning. 
*Bas: Förvärvade miljöbilar under perioden 2000- april 2008.  
 

 
*Tabell 1 -Översiktstabell – demografiska faktorer 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Tabell 1 (Översiktstabell- demografiska faktorer) ovan visar att Innovatörerna till en 
större del består av män, de är yngre och byter bil oftare än Tidiga Anpassare. De köper 
även, till större del, begagnade miljöbilar och bor utanför storstäderna. 
 
Tabell 2 nedan (Åldersfördelning) demonstrerar hur stor andel av den totala gruppen 
Innovatörer som befinner sig inom ett visst åldersintervall, samma sak gäller för gruppen 
Tidiga anpassare. 

 
*Tabell 2- Åldersfördelning  
 Ålder 

 <= 25,0 
26,0 - 
35,0 

36,0 - 
45,0 

46,0 - 
55,0 

56,0 - 
65,0 66,0+ 

Total 

Innovatörer Antal 855 2 925 3 695 3 287 2 424 1 304 14 490 
% 5,9% 20,2% 25,5% 22,7% 16,7% 9,0% 100,0% 

Tidiga 
Anpassare 

Antal 976 9 516 13 142 12 455 13 543 8 091 57 723 
% 1,7% 16,5% 22,8% 21,6% 23,5% 14,0% 100,0% 

 
Ur tabell 2 (Åldersfördelning) kan vi utläsa att majoriteten av Innovatörerna innehar en 
ålder mellan 36 - 45 år. De Tidiga anpassarnas huvudpart är betydligt äldre och befinner 
sig i åldersintervallet 56 – 65 år.   
 
 
5.3.2 Marknadsandelar och märkeslojalitet 
- Tidiga Anpassare är mer märkeslojala än Innovatörer, men båda är mest lojala till 
märket Ford  

 
Marknadsandelar  
 
Det går bra för Ford. I alla fall om vi ser till vilket märke som dominerar 
miljöbilsmarknaden. Ford har störst marknadsandelar i båda grupperna. Vilket visas i  

Grupp Kön Ålder 
(ägarens) 

Andel 
Storstadsbor 

Innehavstid, 
tidigare bil 

Andel 
nybilar Kvinnor Män 

Innovatörer 
 

26 % 74 % 45,7 år 18 % 3,4 år 33 % 

Tidiga 
anpassare 

27 % 73 % 49,8 år 26 % 3,8 år 56% 
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Tabellen demonstrerar 
fördelningen av marknadsandelar 
hos miljöbilsproducenterna, i de 
två grupperna 
*Bas: Förvärvade miljöbilar 
under perioden 2000- april 2008.  
 

tabell 3 nedan (Marknadsandelar – total), som demonstrerar hur miljöbilsproducenterna 
marknadsandelar är fördelade i de två grupperna. Dock har Ford inte en lika stark 
position hos Innovatörerna, som hos de Tidiga Anpassarna. Det är två återkommande 
märken, Ford och Volvo, som står för den huvudsakliga delen av försäljningen i båda  
grupperna. Dock tredubblar Saab sina marknadsandelar under perioden 2004-2008.  

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En annan förändring, värd att belysa, är hur miljöbilsförsäljningen under de senare åren 
koncentreras allt mer till de mest etablerade producenterna. De märken som har en stark 
position på miljöbilsmarknaden de första åren, fortsätter att öka sina andelar och 
”plockar” andelar från de övriga, mindre etablerade märkena. Bortsett från Opel, Renault 
och VW.  Vilket visas genom att ”övrigt posten” sjunker markant från 21,2 % till 6,1%. 
 
Märkeslojalitet  
 
Vad gäller återköpslojaliteten (märkeslojaliteten) hos de olika bilmärkena har Ford, även 
här, en mycket stark ställning. I tabell 4 (Märkeslojalitet -total) på följande sida visas 
vilka av de nuvarande miljöbilsägarna som har hållit sig till samma märke, då de köpte 
bil igen. Märkeslojalitetens procentsatser är beräknade på hur stor del av förvärvarna till 
de tidigare ägda bilarna, som köpte en bil av samma märke igen. Observera att den 
tidigare bilen och/eller den nuvarande måste drivas på ett alternativt drivmedel. Märket 
som följer närmast Ford, på märkeslojalitetslistan, är Volvo. Detta gäller för både 

Märke  Innovatörer Tidiga Anpassare 
Ford Antal 5 221 23 025 

% 36,0% 39,9% 
Volvo Antal 2 797 12 903 

% 19,3% 22,4% 
Saab Antal 765 10 003 

% 5,3% 17,3% 
Toyota Antal 559 3 356 

% 3,9% 5,8% 
VW Antal 827 1 210 

% 5,7% 2,1% 
Peugeot Antal 232 1 166 

% 1,6% 2,0% 
Renault Antal 307 1 188 

% 2,1% 2,1% 
Lexus Antal 8 794 

% 0,1% 1,4% 
Opel Antal 700 544 

% 4,8% 0,9% 
Övrigt Antal 3 074 3 534 

% 21,2% 6,1% 
Total Antal 14 490 57 723 

% 100,0% 100,0% 

*Tabell 3- Marknadsandelar - total  
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Innovatörer och Tidiga Anpassare. I gruppen som utgörs av Innovatörer placerar sig 
sedan Saab och Toyota på en god tredje och fjärdeplats, men hos de Tidiga anpassarna är 
det Saab och Lexus som lyckas hålla i sina kunder.  
 
Ur tabell 4 (Märkeslojalitet total) som visas på nästa sida  går det även att räkna ut att 
Innovatörerna är mindre märkeslojala än de Tidiga Anpassarna. Det visas genom att 
märkeslojaliteten i snitt hos Innovatörerna ligger på 23,8 %. Medan de Tidiga anpassarna 
har en märkeslojalitet på 35, 2 %.   Som vi tidigare nämner tenderar marknadsandelarna 
hos de olika bilproducenterna att koncentreras till de mest etablerade märkena i den 
senare gruppen Tidiga Anpassare. Vilket även gäller för märkeslojaliteten, som stiger 
markant bland samtliga av de mest köpta märkena på marknaden, samtidigt som de 
mindre erkända miljöbilsmärkena tappar andelar. De enda undantagen är VW och Opel, 
som även de tappar andelar hos de Tidiga Anpassarna.  
 
Ett märke som visar en starkt ökad märkeslojalitet hos de Tidiga anpassarna är Saab. De 
går från en lojalitet på 23, 9 % hos Innovatörerna, till 67, 8 % hos de Tidiga Anpassarna.  
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 Tabell 4 - Märkeslojalitet - total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bas: Förvärvade miljöbilar under perioden 2000-2008, samt den närmast föregående ägda bilen. Den nuvarande bilen och /eller den tidigare ägda bilen  måste 
drivas på ett alternativt drivmedel.  Totalt 72 316  st bilar. 

Nuvarande bil 
Tidigare 
bil 
 
 
 
Tidiga 
anpassare 

 Ford Volvo Saab  Toyota VW Peugeot Renault Lexus Opel Övrigt Total 
Ford 76,9% 7,8% 3,6% 1,7% 1,4% 1,0% 1,0% 0,1% 0,8% 5,7% 100,0% 

Volvo 22,1% 51,5% 9,7% 4,4% 1,7% 1,1% 2,2% 0,9% 0,8% 5,7% 100,0% 

Saab 14,1% 8,9% 67,8% 3,0% 0,9% 0,9% 0,5% 0,6% 0,7% 2,8% 100,0% 

Toyota 26,3% 13,8% 6,9% 36,6% 1,8% 2,0% 1,2% 3,1% 1,3% 7,2% 100,0% 

VW 37,5% 23,9% 12,5% 5,2% 10,4% 2,3% 1,3% 0,8% 1,2% 4,7% 100,0% 

Peugeot 30,6% 21,1% 12,6% 3,5% 1,7% 23,6% 1,9% 0,7% 0,8% 3,4% 100,0% 

Renault 34,8% 33,3% 6,2% 3,1% 1,1% 1,6% 16,0% 0,3% 0,5% 3,0% 100,0% 

Lexus 4,4% 3,8% 2,1% 11,2% 0,9% 1,2% 0,6% 56,2% 0,3% 19,4% 100,0% 

Opel 43,0% 19,4% 18,7% 4,1% 2,2% 2,7% 1,6% 0,5% 3,2% 4,7% 100,0% 

Övrigt 36,8% 22,0% 12,6% 8,3% 2,1% 2,2% 1,7% 2,6% 1,0% 10,7% 100,0% 

Nuvarande bil 
Tidigare 
bil 
 
 
 
Innovatörer 

 Ford Volvo Saab  Toyota VW Peugeot Renault Lexus Opel Övrigt Total 
Ford 70,1% 6,9% 3,1% 1,9% 2,7% 1,2% 1,1% 0,1% 2,1% 10,7% 100,0% 

Volvo 15,4% 41,5% 4,2% 3,6% 5,9% 1,1% 2,4% 0,0% 5,0% 20,9% 100,0% 

Saab 20,8% 16,4% 23,9% 3,2% 6,3% 1,6% 1,6% 0,0% 4,8% 21,4% 100,0% 

Toyota 22,3% 12,5% 3,0% 22,5% 3,7% 2,0% 2,8% 0,6% 4,8% 25,7% 100,0% 

VW 22,6% 18,1% 5,4% 3,6% 16,4% 2,1% 2,8% 0,0% 4,8% 24,2% 100,0% 

Peugeot 23,9% 16,8% 6,6% 4,6% 7,1% 7,6% 3,0% 0,0% 5,1% 25,4% 100,0% 

Renault 30,0% 14,8% 4,3% 6,5% 8,3% 2,9% 12,6% 0,0% 4,7% 15,9% 100,0% 

Lexus 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Opel 23,9% 17,9% 6,0% 3,1% 7,8% 1,9% 2,7% 0,0% 15,9% 20,7% 100,0% 

Övrigt 21,0% 20,4% 4,1% 3,9% 6,0% 1,8% 2,0% 0,0% 5,5% 35,3% 100,0% 
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Eko-lojalitet på miljöbilsmarknaden 
**Eko-lojalitet = andel av miljöbilsköparna där både tidigare ägda bil 
och nuvarande ägda bil drivs på ett alternativt drivmedel. 
*Bas: Förvärvade miljöbilar under perioden 2000-2008, samt den närmst 
föregående ägda bilen. Den nuvarande och/eller den tidigare ägda bilen 
måste drivas på ett alternativt drivmedel. Totalt 72 316 poster.  

5.3.3 Eko – lojalitet 
- Innovatörerna visar en låg eko-lojalitet, men hos de Tidiga anpassarna är den betydligt 
högre 
 
I den aktuella undersökningen har inte endast miljöbilsköparnas lojalitet till märket 
uppmärksammats, utan även deras lojalitet till miljön. De köpare som går under kategorin 
eko-lojala är de som ägt en bil driven på ett alternativt drivmedel och vid närmast 
efterföljande köp väljer en bil, som även den, drivs på ett alternativt drivmedel. Samma 
tillvägagångssätt har använts, som vid beräkning av märkeslojaliteten.  
 
För att beräkna eko-lojaliteten för gruppen Innovatörer har samtliga miljöbilsägare, som 
registrerats under perioden 2000 till och med 2003, urskilts. För de Tidiga Anpassarna är 
det de förvärv som tillkommer från och med 2004 till april 2008. Ur de två grupperna har 
sedan även de registrerade miljöbilsägarnas närmast föregående bil tagits med i 
beräkningen. Observera att den närmast föregående registrerade bilen inte nödvändigtvis 
har drivits på ett alternativt bränsle, utan kan ha drivits på ett traditionellt. Har den 
föregående bilen drivits på ett alternativt drivmedel, kommer således denna post att gå 
under rubriken eko-lojal. Eftersom definitionen av begreppet eko-lojal lyder; de som ägt 
en bil driven på ett alternativt drivmedel och vid närmast efterföljande köp väljer en bil, 
som även den, drivs på ett alternativt drivmedel. Procentsatsen visar således hur stor 
andel av de två grupperna där både tidigare och nuvarande ägda bil drivs på att alternativt 
bränsle.  
 
Observera att eko-lojaliteten nödvändigtvis inte är kopplad till märke eller 
märkeslojalitet.  Tabell 5 nedan (Eko-lojalitet 00-08) visar den totala eko-lojaliteten för 
Innovatörer respektive Tidiga anpassare.  

 
 
*Tabell 5- Eko – lojalitet 00-08 

 

 
*Tabell 6- Drivmedelsandelar  
 Bensin/E85 Bensin/Gas Bensin/El El Gas 
Innovatörer 79,10% 12,80% 3,30% 1,30% 2,90% 
Tidiga anpassare 83,50% 7,40% 7,90% 0,40% 0,70% 
Drivmedelsandelar visat för respektive grupp; Innovatörer och Tidiga anpassare. 
*Bas: Den nuvarande bilen till de ägare, som förvärvat en miljöbil under perioden 2000-2008 -04. Totalt 
59 814 bilar, varav 7466 tillhör Innovatörer och 52 245 tillhör Tidiga anpassare. 

 
 

 **Eko - lojal 
Innovatörer 
 

11,5 % 

Tidiga 
anpassare 

29,2 % 
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Det finns som bekant en mängd olika drivmedel som klassas som just ett alternativt 
drivmedel. I tabell 6 (Drivmedelsandelar) ovan visas hur stor andel av 
miljöbilsmarknaden som består av de olika alternativen. Det vill säga hur stor andel av 
respektive grupp, Innovatörer och Tidiga anpassare, som kör på ett visst bränsle. 
Etanolen visar sig vara det mest utbredda drivmedlet hos de bägge grupperna, men 
Innovatörerna har även en nämnvärd del som väljer gashybrider. Dock har dessa 
förvärvare av gasbilar halverats i och med att de Tidiga anpassarna entrar marknaden. I 
tabell 7 (Drivmedelsbyten mellan tidigare och nuvarande bil) som visas på nästa sida, 
presenteras drivmedelsval hos de som förvärvade en miljöbil under 2000-2003 
(Innovatörer) samt perioden 2004-2008-04 (Tidiga Anpassare) samt vilken typ av 
drivmedel dessa ägares närmast föregående bil drevs på. Observera att det är tidpunkten 
för det senaste förvärvet som går under rubriken ”nuvarande drivmedel”, då 
undersökningen utgår från samtliga förvärv mellan 2000-2008-04.  
 
I samma tabell, nr 7 (Drivmedelsbyten mellan tidigare och nuvarande bil) visas 
fortsättningsvis att av Innovatörernas ägare av bilar drivna på E85 hade den högsta eko-
lojaliteten på 13 %. Av de Innovatörer som hade bilar drivna på bensin/gas, valde endast 
7,8  % att hålla sig lojala till drivmedlet bensin/gas. Vilket innebär att 7,8 % av de som 
tidigare ägde en bil driven på bensin/gas valde att köpa en bil driven på bensin/gas igen, 
vid köp av närmast efterföljande bil.  
 
Var tog då de resterande 92,2 % vägen? Av de innovatörer, som tidigare ägt en 
bensin/gas- bil, återgick 72 % till det traditionella drivmedlet bensin. Det innebär att 375 
stycken Innovatörer, som varit ägare till gashybrider, valde att vara illojala mot miljön 
och vid nästa köp välja en bensinbil.  
 
 Endast 0, 8 % gick till en etanoldriven bil. Även en liten andel på 0,4 % av 
Innonvatörernas gashybrider gick vid näsat köp till en ren gasmotor. Innovatörernas ägare 
av bensin/gas- bilar visar således på en usel eko-lojalitet.  
 
För de tidiga Anpassarna har etanolhybriden E85 ökat sin eko-lojalitet till 31,3 % . Vilket 
synliggörs i tabell 7 på följande sida (Drivmedelsbyten mellan tidigare och nuvarande 
bil).  I gruppen Tidiga anpassare valde alltså 31,3 % att köpa en miljöbil driven på 
bensin/etanol igen. I samma tabell synliggörs även att drivmedelslojaliteten ökar för 
samtliga alternativa drivmedel. Som vi tidigare nämnt har den totala eko-lojaliteten ökat 
hos de Tidiga anpassarna.  
 
I båda grupperna finns ett stort antal miljöbilsägare som valt att vara illojala mot miljön 
och gå från ett alternativt drivmedel till ett traditionellt. Hos Innovatörerna valde så gott 
som alla miljöillojala att gå tillbaks till en bil driven på bensin, medan de Tidiga 
anpassarnas miljöillojala hade en stor del som valde diesel. Dock är ett återfall till bensin 
fortfarande det mest vanliga, även i gruppen Tidiga anpassare.   
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Tabell 7 - Drivmedelsbyten mellan tidigare och nuvarande bil  

 
 

Tidiga 
anpassare 
 
 
 
Tidigare 
drivmedel 

Nuvarande drivmedel 

 Bensin Diesel Bensin/E85 Bensin/Gas Bensin/El El Gas Uppgsakn 
 
Total 

Bensin 0,00% 0,00% 84,20% 7,00% 7,80% 0,30% 0,60% 0,00% 100,0% 
Diesel 0,00% 0,00% 64,70% 20,30% 12,10% 0,90% 1,80% 0,00% 100,0% 
Bens/E85 58,50% 9,20% 31,30% 0,60% 0,30% 0,00% 0,10% 0,00% 100,0% 
Bens/gas 65,50% 15,80% 4,00% 13,00% 0,70% 0,00% 1,00% 0,10% 100,0% 
Bensin/el 64,70% 11,20% 1,50% 0,30% 21,90% 0,00% 0,30% 0,00% 100,0% 
El 64,70% 4,70% 1,20% 1,20% 0,00% 27,10% 1,20% 0,00% 100,0% 
Gas 89,80% 5,10% 1,00% 3,10% 0,00% 0,00% 1,00% 0,00% 100,0% 
Uppg. 
Saknas 0,00% 0,00% 75,30% 10,30% 11,00% 1,40% 2,10% 0,00% 100,0% 

 
Bas: Förvärvade miljöbilar under perioden 2000-2008, samt den närmast föregående ägda bil. Den nuvarande och/ eller den tidigare ägda bilen måste drivas 
på ett alternativt drivmedel. Totalt 72 316 bilar 
 
 

Innovatörer 
 
 
 
Tidigare 
drivmedel 

Nuvarande drivmedel 

 Bensin Diesel Bensin/E85 Bensin/Gas Bensin/El El Gas Uppgsakn 
 
Total 

Bensin 0,00% 0,00% 78,70% 12,40% 3,60% 1,40% 3,10% 0,00% 100,0% 
Diesel 0,00% 0,00% 54,50% 35,60% 2,90% 1,50% 4,70% 0,00% 100,0% 
Bens/E85 82,10% 4,60% 13,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 100,0% 
Bens/gas 74,80% 16,00% 0,80% 7,80% 0,10% 0,00% 0,40% 0,10% 100,0% 
Bensin/el 92,60% 3,70% 0,20% 0,70% 2,70% 0,00% 0,00% 0,00% 100,0% 
El 87,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 4,00% 1,00% 1,00% 100,0% 
Gas 91,80% 7,90% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,0% 
Uppg. 
Saknas 0,00% 0,00% 75,80% 14,30% 2,50% 1,20% 6,20% 0,00% 

100,0% 
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Märke Antal % 
Volvo 2743 27 
Saab 2256 22,2 
Ford 2247 22,2 
Peugeot 652 6,4 
Övrigt 652 6,4 
VW 511 5 
Toyota 479 4,7 
Renault 415 4,1 
Lexus 121 1,2 
Opel 65 0,6 
Total 10141 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marknadsandelar för 
miljöbilsproducenter  
under perioden 2007-
2008-04.  
Bas: Den nuvarande ägda 
miljöbilen hos de som 
förärvat en miljöbil under 
perioden 2007- april 2008.  
Totalt 10 141 poster. 
 

 
*Tabell 8 -Marknadsandelar: miljöbilsregistreringar under 

perioden januari – april, 2008 

 
Drivmedelsandelar för sålda miljöbilar  
under perioden 2007-2008-04. 
 
*Bas: Den nuvarande ägda miljöbilen 
hos de som förärvat en miljöbil under 
perioden 2007- april 2008.  
Totalt 10 141 poster. 

 
5.3.4 Miljöbilsköparen 07 – 08  
- miljöbilsförsäljningen ökar och etanol/E85 är idag det överlägset populäraste 
alternativa drivmedlet på marknaden 
 
I diagrammet i början på kapitlet kan vi se hur miljöbilsförsäljningen ökar kraftigt efter 
2007.  I följande stycke presenteras det senaste årets miljöbilsförsäljning och hur det 
skiljer sig från tidigare år. Eventuellt kan dessa siffror även ge en idé om hur den 
framtida försäljningen av miljöbilar kan utvecklas. Fokus ligger på 
miljöbilsproducenternas marknadsandelar samt miljöbilsägarnas lojalitet till miljön, 
under perioden Januari 2007 
till och med April 2008. 
 
Under hela perioden 2000-
2008-04 har Ford visat sig 
plocka de största andelarna 
på marknaden. Vilket 
diskuteras tidigare, under 
rubriken ”Marknadsandelar 
och Märkeslojalitet”. I tabell 
8 (Marknadsandelar för 
miljöbilsregistreringar under 
perioden januari-april, 2008) 
visas samma uppgifter, men 
för perioden 2008 Jan-april.  
 
 
Som synes har Ford tappat sin överlägsna förstaplacering och vi ser en topptrio (Volvo, 
Saab och Ford) som delar sina marknadsandelar jämt.  
Ford står idag för lika stor andel av den totala miljöbilsförsäljningen som konkurrenten 
Saab, det vill säga 22, 2 % och Volvo ligger strax över med 27 %.   
 
  
 
 

 
 

 
 

Drivmedel Antal % 
Bensin/E85 8910 87,9 
Bensin/El 652 6,4 
Bensin/Gas 474 4,7 
Gas 73 0,7 
El 16 0,2 
Övrigt 16 0,2 
Total 10141 100 

*Tabell 9 - Drivmedelsfördelning Jan 2007 -April 2008 
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Det aktuella läget inom området drivmedelsandelar på miljöbilsmarknaden ser ut som 
följer. Etanolen fortsätter att vara det överlägset mest tankade alternativa bränslet, även 
då vi ser till det senast gångna året. I tabell 9 (Drivmedelsfördelning Jan 2007 - april 
2008) ser vi hur många av de miljöbilar som förvärvades under perioden 2007- april 2008 
som drevs på respektive drivmedel. 8910 etanolbilar innebär 87, 9 % av den totala 
drivmedelsmarknaden.  Även el- och naturgashybriderna har brett ut sig, men uppnår 
ännu bara en bråkdel av etanolens förekomst.    
 
Om  utvecklingen för miljöbilsförsäljningen håller samma takt som de första fyra 
månaderna kommer det att säljas  30087 miljöbilar under hela 2008. Vilket skulle 
innebära ett nytt rekordår för miljöbilsförsäljningen. 
 
 

 
6. Analys  
 
Den första generella slutsatsen vi kan dra av resultatet är att det finns faktiska skillnader 
mellan de två grupperna Innovatörer och Tidiga anpassare. Vissa skillnader är dock mer 
tydliga än andra. Kommande analys fokuserar på att föra ett resonemang kring 
nämnvärda skillnader i materialet. Till grund för analysen ligger det teoretiska ramverk 
som presenteras i kapitel 4.  
 
6.1 Demografiska skillnader 
 
I undersökningens resultat kan vi tydligt se att Innovatörer är yngre än Tidiga anpassare. 
Ett resultat som får stöd på flera håll. Martinez (1998) visar att Innovatörer är yngre än 
tidiga Anpassare och påverkas även i större grad av publicitet och reklam. Resultaten i 
den aktuella studien visar även att de konsumenter som köper begagnade miljöbilar i snitt 
är yngre än de som köper nya, vilket eventuellt kan förklaras med att den ekonomiska 
situationen vanligtvis är bättre vid en högre ålder. Vi drar slutsatsen att de med god 
ekonomi företrädesvis är äldre och således de som har möjlighet att köpa en ny bil.  

 
Resultatet av studien visar även att Innovatörerna byter bil oftare än de Tidiga 
anpassarna.  Innovatörerna brukar beskrivas som modiga och på ständig jakt efter nya 
innovationer (Solomon et. al., 2006). Att de tidiga ägarna av miljöbilar byter bil ofta kan 
ses som ett tecken på just denna vilja att konsumera nya saker.  

 
Könsfördelningen skiljer sig inte nämnvärt mellan de två grupperna och inte heller från 
den totala bilmarknaden och kommer därför inte kommenteras vidare. 

 
Ett resultat som vi inte riktigt väntat oss var att Innovatörer till större del än de Tidiga 
anpassarna var bosatta utanför storstäderna. Vi antog att de första köparna av miljöbil 
skulle vara bosatta i storstäderna, då det är här de flesta pumparna för alternativt bränsle 
återfanns redan vid ett tidigt skede. Det var även anledningen till att vi valde att innefatta 
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variabeln urbaniseringsgrad i undersökningen. Här blev vi dock motbevisade. Vad kan då 
vara en möjlig anledning till att vi finner den Tidiga anpassaren i en storstad, i större 
utsträckning än Innovatören? Tidiga anpassare har i tidigare studier beskrivits som 
mycket trendkänsliga och modemedvetna (Solomon et. al., 2006). Förslagsvis är de 
Tidiga anpassarna till större del bosatta i storstäder på grund av att de är intresserade av 
det senaste modet, vilket en storstad kan erbjuda. Dock är detta förslag mycket vagt och 
kräver naturligtvis ytterligare underlag för att kunna utredas.   

 
Ett annat överraskande resultat är att Innovatörerna i större utsträckning körde begagnade 
miljöbilar än Tidiga anpassare. Vi hade en uppfattning om att med tiden se en växande 
begagnatmarknad med en större andel begagnatbilar i gruppen Tidiga anpassare, men så 
var inte fallet. Med stor sannolikhet har den kraftigt ökade produktionen av nya miljöbilar 
påverkat dessa siffror, då det under de senare åren har funnits möjlighet att sälja många 
fler nya miljöbilar, jämfört med tidigare. En annan möjlig anledning till den höga andelen 
begagnatregistreringar bland Innovatörerna kan eventuellt förklaras genom dem som har 
byggt om en äldre bensinbil, till en där motorn kan drivas på ett alternativt bränsle. Då en 
bil genomgått en ombyggnation måste den registreras på nytt. Dessa bilar skulle då ha 
registrerats som begagnade och som miljöbilar. Uppgifter på hur många av dessa 
ombyggnationer som registrerades under perioden 2000-2003 saknar vi dock och därför 
är en vidare diskussion tyvärr ogenomförbar.  
 
6.2 Marknadsandelar 
 
De mest etablerade märkena på miljöbilsmarknaden erövrar under vår 
undersökningsperiod allt större marknadsandelar, något som tydligt visas i vårt resultat. 
Utvecklingen tyder på att det finns fördelar att, som producent, tidigt utveckla och lansera 
sin miljövänliga produkt på marknaden. Ett exempel på det är Ford, som var de första att 
börja sälja etanolbilar. De är helt klart överlägsna på den totala miljöbilsmarknaden idag. 
Trots att de allra senaste siffrorna visar på att Volvo och Saab nu kommit ikapp, så 
befinner sig Ford fortfarande bland de tre mest köpt miljöbilsmärkena och har den högsta 
lojaliteten av samtliga miljöbilsproducenter.  
 
6.3 Märkeslojalitet 
 
Miljöbilsägarnas Innovatörer är mindre märkeslojala än deras 
Tidiga anpassare. De visar dessutom ett lojalitetstal som är 
lägre än den genomsnittliga lojaliteten på den totala marknaden 
för bilar drivna på både traditionella och alternativa bränslen. 
Lojaliteten på den totala marknaden under perioden 2000- 2003 
är 32,79 % (Vroom, 2008) Lojaliteten för miljöbilsköparna 
under samma period (Innovatörerna) visar i våra resultat på 
23,8 %. Innovatörerna visar alltså på en märkeslojalitet lägre 
än det normala.  
 
Innovatörernas låga märkeslojalitet kan i förekommande fall kopplas till deras ringa 
ålder. På den totala bilmarknaden (2007) kan vi se att de yngre bilköparna tenderar vara 

”Innovatörerna 
visar alltså på en 
märkeslojalitet 

lägre än det 
normala” 
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mindre märkeslojala än de äldre (Vroom Magazine, 2008). Att detta även gäller för 
miljöbilsköpare ser vi inte som någonting anmärkningsvärt.   
 
Aaker (1991) beskriver genom sin modell fem kategorier för olika varianter på lojalitet. 
Den beskriver bland annat att de personer som är minst märkeslojala tenderar vara 
mycket priskänsliga och gör främst sina val genom att söka efter de billigaste alternativen 
på marknaden. Det märke som för stunden erbjuder det lägsta priset vinner dennes 
lojalitet. En annan förklaring till låg märkeslojalitet beskrivs genom den grupp bestående 
av konsumenter som är nöjda med sitt märke, men om kostnaderna för att hålla kvar vid 
det blir för höga, så är de inte sena att byta. Dock sker bytet inte på impuls, utan är väl 
övervägt. Överför vi detta resonemang till våra resultat, innebär det att de första att köpa 
miljöbil också är en grupp som är noggranna med att göra en bra affär. Det troliga är att 
de på grund av ett bättre erbjudande från ett annat märke valt att byta bilmärke. 
Resultaten av den aktuella studien visar på att Innovatörerna inte bara har en låg 
märkeslojalitet, utan även en låg eko-lojalitet. Det finns således belägg för att hävda att 
den låga märkeslojaliteten inte endast är tillfälligheter när vi ser samma låga värden i 
både lojaliteten till märke och till miljön. (Aaker, 1991) 
 
Iwasaki (1998) menar att märkeslojalitet från en kund kräver att denne i hög grad är 
delaktig i sitt köp, har en positiv attityd gentemot märket och dessutom känner ett 
psykologiskt engagemang gentemot det. Mycket tyder på att Innovatörer, i motsatts till 
detta, inte har någon stark koppling till ett specifikt märke, utan lätt byter ut sina 
produkter utan att låta sig styras av vare sig märke eller miljöansvar.   
 
Forskare har visat att märkeslojaliteten tenderar att öka vid köp av produkter som medför 
en högre risk för konsumenten (Andaleeb, 1992). Under denna produktkategori brukar 
bilköpet ingå, då det innebär en stor kostnad för köparen. Då gruppen Innovatörer i vår 
undersökning inte visade på någon hög märkeslojalitet, tolkar vi det som att de även är 
villiga att ta en större risk. Ett resonemang som även tidigare studier har visat (Solomon 
et. al., 2006).  
 
En annan spekulativ förklaring till lojalitetskillnaderna mellan Innovatörer och Tidiga 
anpassare är att skillnaderna kan ses som ett tecken på att Tidiga anpassare är en bekväm 
grupp. I många fall skapar konsumenter mentala genvägar i sin konsumtion, för att slippa 
genomgå en lång beslutsprocess vid varje köp. En vanlig genväg är att välja en produkt 
av samma märke, som på en produkt man tidigare varit nöjd med (Solomon et. al., 2006). 
Om så är fallet, kan det tyda på att Tidiga anpassare är mer komfortabla i sin läggning 
och att de följaktligen väljer samma märke av gammal vana. Förslaget känns dock föga 
troligt.  
 
De Tidiga anpassarna visar inte bara en högre märkeslojalitet än Innovatörernas, utan är 
även mer märkeslojala än genomsnittet på den totala marknaden (traditionella och 
alternativa bränslen) under samma period. Därför känns det mindre troligt att den höga 
lojaliteten endast skulle kunna förklaras med de tidiga anpassarnas lathet. Både Aaker 
(1991) och Iwasaki (1998) menar att det krävs en positiv attityd och ett stort engagemang 
från konsumentens sida, för att denne ska vara märkeslojal. Vilket skulle kunna vara en 
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trolig förklaring till varför de Tidiga anpassarna visar 
på en ovanligt hög märkeslojalitet. En annan tolkning 
är att de är nöjda med sin miljöbil. Märkeslojalitet har 
nämligen visat sig vara kopplat till just detta. En nöjd 
kund är med större sannolikhet också en lojal kund 
(Bloemer et. al., 1995). Att lojalitet skulle kunna 
förklaras enbart utifrån nöjda kunder, ställer vi oss 
skeptiska till. Denna skepticism kommer främst från 
den undersökning som visade att BMW hade de mest 
nöjda kunderna bland Sveriges bilägare, men trots 
detta hamnade på en 11:e placering vad gäller 
återköpslojalitet (Vroom Magazine, 2008). 
 
Att märkeslojaliteten hos de Tidiga anpassarna är högre än den genomsnittliga 
märkeslojaliteten för den totala bilmarknaden (traditionella och alternativa bränslen) 
under samma period bekräftar de attityder som Jansson (2007) finner i sin studie. Där en 
större del av miljöbilsköparna jämfört med de traditionella bilköparna ställde sig positiva 
till att köpa en miljöbil vid nästa köp. Studien innefattar inte samtliga miljöbilsköpare i 
Sverige, men en grupp på ca 1500 respondenter deltog i attitydundersökningen, vilket 
trots allt gör resultatet mycket intressant. Vi kan inte säga att det är bevisat, det antyder 
dock att attityd och handling går hand i hand. Om så är fallet, kan vi föreslå att dessa 
lojala miljöbilsköpare har genomgått samtliga steg i en etisk beslutsprocess (Crane & 
Matten, 2007) där de både identifierar vad de anser vara ett etiskt dilemma (i det här 
fallet att förstöra miljön med en bensindriven bil) och även handlar därefter.   
 
 
6.4 Eko-lojalitet  
 
Eko-lojaliteten var låg hos Innovatörerna, vilket tyder på att det är en konsumentgrupp 
som drivs av andra behov än miljöanpassade. Den låga eko-lojaliteten antyder att denna 
grupp inte har köpt miljöbil på grund av att de vill värna miljön, då de antagligen skulle 
ha köpt en miljöbil igen. Någonting annat får dem dock att vara först ut att välja denna 
nya, miljövänliga produkt. Ett förslag är att de är fascinerade av produkten just för att den 
är ny och använder sig av en helt ny teknik. Som vi nämner tidigare finns det studier som 
tyder på att Innovatörerna är orädda och på ständig jakt efter nya innovationer (Solomon 
et. al., 2006).  
 
Innovatörerna är unga, samtidigt som de är minst eko-lojala. Ett resultat som inte riktigt 
stämmer överens med de resultat som tidigare studier visat. Forskare menar att det är den 
unga generationen som är mest miljömedveten (Feurst, 1999 och Solomon et. al., 2006). I 
vår studie visas trots det att den grupp som innefattar äldre miljöbilsköpare är mer eko- 
lojal. Vi tror dock att den aktuella studiens resultat kan vara en aning missvisande om 
fokus riktas mot just ålder. Våra misstankar grundas i att den generation som har vuxit 
upp i ett miljöanpassat samhälle med medvetenhet om behoven av en hållbar utveckling, 
hittills har varit lite för unga för att helt och hållet kunna ta ställning genom sitt bilköp. 
Bilköpet är en mycket stor investering och de flesta har i unga år inte de ekonomiska 

”De Tidiga 
anpassarna visar inte 

bara en högre 
märkeslojalitet än 

Innovatörernas, utan 
är även mer 

märkeslojala än 
genomsnittet för den 
totala marknaden” 
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resurser som krävs för att kunna köpa just den bil som de egentligen vill ha, om de ens 
har råd till en bil.  
 
En aningen skrämmande upptäckt som gjordes visar hur de tidiga konsumenterna av el- 
och gasbilar nästan uteslutande återgick till ett traditionellt drivmedel, huvudsakligen 
bensin. Vi ville gärna tro att de första konsumenterna på miljöbilsmarknaden skulle vara 
de konsumenter som verkligen engagerade sig i miljödebatten och värnade om naturen. 
Studien tyder på någonting annat, men då vi saknar uppgifter om attityder hos dessa eko-
illojala Innovatörer,  kan vi tråkigt nog inte spekulera mycket längre i de funna resultaten.  
Det enda vi kan se som en möjlig anledning, är den till synes bristande tillgängligheten av 
pumpar för gas och el. Å andra sidan är det inte ett resonemang som är fullständigt 
hållbart. Skulle det nu endast vara av den anledningen (brist på pumpar) som dessa 
konsumenter valde bort gas- och elbilar trots ett miljöengagemang, så borde de istället för 
att välja en bensinbil välja en etanolhybrid. Eftersom det är obligatoriskt för 
bensinstationer att erbjuda minst ett alternativt drivmedel och det finns närmare ett 
tusental etanolpumpar runt om i landet, blir E85 vårt lands mest lättillgängliga alternativa 
drivmedel. I och med detta resonemang tycker vi oss ge ett än mer tydligt argument till 
att dessa eko-illojala innovatörer inte, i första hand, värnar om miljön. Men som sagt, 
vidare forskning inom området krävs för att kunna förklara fenomenet. 
 
Det finns naturligtvis en mängd önskemål och krav, utöver att miljöaspekten, som 
konsumenten ställer på en ny bil (färg, antal dörrar, märke, design, hästkrafter osv.).  Vi 
drar slutsatsen att det begränsade utbudet av miljöbilar i sin tur även begränsar köparen 
och till viss del skulle kunna förklara den låga eko-lojaliteten hos de allra tidigaste 
konsumenterna. Även om miljöansvar är viktigt för dessa konsumenter, kan det finnas 
andra aspekter som väger tyngre. Finns det exempelvis inte en miljöbil på marknaden 
som uppfyller konsumentens krav på bilens storlek eller estetiska design, är risken större 
att miljön åsidosätts. Ett resonemang som stöds genom att studiens resultat visar hur eko-
lojaliteten ökar i takt med att fler producenter tar fram fler varianter på miljöbilar i sina 
sortiment.  
 
En annan aspekt som bör belysas är att den grupp som värnar mest om miljön, antagligen 
inte äger någon bil. 
 
De Tidiga anpassarna visar i den aktuella studien en hög eko-
lojalitet, jämfört med Innovatörerna. Mycket tyder på att en stor 
del av de Tidiga Anpassarna tillhör gruppen som benämns 
Ansvarstagande konsumenter. Dessa konsumenter vill genom 
sina köp ta ett moraliskt samhällsansvar och de utgår från sina 
etiska och moraliska värderingar när de väljer sina produkter 
(Crane & Matten, 2007). Ett miljömedvetet beteende påverkas 
till viss del av hur stor påverkan personen som agerar tror att 
denne kan ha, på sig, sin omgivning och på miljön (Solomon et. 
al., 2006). Miljömedvetenheten har ökat (UNEP, UNGC & 
Utopies, 2005, Solomon et. al., 2006) och idag kan vi mycket snabbt få information om 
hur stor mängd koldioxid vi personligen bidrar med samt hur vi kan minska dessa 

”Nu finns ett 
mått på hur 

miljövänlig man 
är, nämligen 

gram CO2/km” 
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utsläpp. Därför tror vi att en större skara konsumenter idag ser vilken effekt just deras 
miljövänliga val har. När det nu finns ett mått på hur miljövänlig man är, nämligen; gram 
CO2/km.  
 
Identitetsskapande konsumtion är ett fenomen som beskrivs som att en individ låter sina 
köp blir en symbol för dennes identitet och värderingar och samtidigt ett sätt att 
kommunicera detta till sin omgivning (Solomon et. al., 2006). En möjlig anledning till att 
de som håller fast vid att köra en miljöbil och således är eko-lojala, kan vara att de vill 
kommunicera sin höga moral och sina miljövänliga värderingar till sin omvärld. 
Ytterligare en tanke som slår oss är att det antagligen är svårt att efter att en gång ha fattat 
ett beslut grundat på moraliska värderingar, gå ifrån dessa värderingar och konsumera en 
produkt som är ”oetisk”. Har konsumenten i och med sitt miljövänliga köp känt sig som 
en mycket moralisk och god person, betyder det antagligen att motsatta känslor infinner 
sig vid köp av en produkt som istället går emot dennes moraliska principer. Ingen vill väl 
visa upp sig, för sin omgivning, som en omoralisk miljöbov, eller?! Stern (2000) menar 
att kontexten, med samhällets sociala och kulturella krav, påverkar det miljömedvetna 
beteendet hos individer. Då miljöämnet är mycket omdebatterat idag, tror vi att det, i och 
med detta, infinner sig en viss stress hos de som ska konsumera en miljöförstörande 
produkt. För att återkoppla till diskussionen om identitetsskapande konsumtion, och idén 
om oron för att människor omkring en ska tycka att man är oansvarig, känner sannolikt 
många att de borde agera miljövänligt.  
 
Studier har visat på att brist på information kan få konsumenter att ignorera företag som 
producerar varor som är framtagna på en etiskt korrekt väg och istället välja något 
konventionellt (Carrigan and Attalla, 2001). Vi tror att det kan vara en stor anledning till 
varför det inte säljs fler miljöbilar idag. Människor är generellt sett för dåligt informerade 
om vilka alternativ som finns på marknaden och vad de olika alternativen innebär.  
 
Nya produkter som kräver en större förändring i 
konsumentens vardagliga beteende och användande av 
produkten, tar längre tid att etablera på marknaden. En 
dynamisk kontinuerlig innovation, är benämningen på en 
innovation som är en utveckling av en redan befintlig 
produkt. Den innebär inte någon större förändring för 
konsumenten i dennes vardag (Solomon et. al., 2006). 
Miljöbilen är ett exempel på denna typ av innovation och 
borde, enligt oss, spridas relativt snabbt på marknaden. Trots 
det går utvecklingen långsamt, vilket kan förklaras med att ett köp av en miljövänlig 
produkt bryter en gammal vana. I detta fall vanan att köpa en bensinbil. Stern (2000) 
menar att konsumenter i större utsträckning väljer bort att köpa miljöanpassade produkter 
då de tvingas att bryta en rutin eller vana. 
 
För att belysa en annan aspekt på problemet återvänder vi till resonemanget kring att 
konsumenter tenderar att tillämpa så kallade ”mentala genvägar” då de konsumerar. Detta 
på grund av att de inte orkar samla information och utvärdera alla alternativ på 
marknaden. Vid ett köp som innebär en stor risk för konsumenten är det ännu viktigare 

”Miljöbil, 
varför då? 

Bensin har ju 
fungerat bra 

hittills ” 
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Följer samma 
utvecklingstakt nås 
en årsförsäljning på 
30 087 bilar under 
2008, vilket skulle 
innebära ett nytt 

rekordår” 

för denne att kunna känna sig trygg och i sådana fall väljs ofta en produkt av samma 
märke som tidigare (Solomon et. al., 2006). Då bilen för de flesta är en stor investering, 
kan vi tro att konsumenten i det läget tar det säkra före det osäkra och väljer en bil som 
de vet fungerar. Eftersom de flesta tidigare har kört en bil driven på bensin och vet att det 
är ett pålitligt drivmedel, ligger det nära till hands att välja en sådan bil igen. 
 
 
6.5 Miljöbilsförsäljningen 07-08 
 
Skillnaderna i miljöbilsproducenternas 
marknadsandelar har jämnats ut till det senast gångna 
året. Ford som visade en sådan överlägsen ställning 
under tidigare år, har till den senaste perioden 2007- 
april, 2008, tappat andelar. Nu utspelar sig en jämn 
kamp på miljöbilsarenan, mellan de tre främsta 
märkena Volvo, Saab och Ford. Intressant är även att 
jämföra den här listan med den totala 
nybilsförsäljningen av både traditionella och alternativa 
drivmedel under samma period. Där ser det ut som 
följer: Volvo leder även den totala försäljningen i 
Sverige, med en marknadsandel på 16, 5 % (på 
miljöbilsmarknaden: 27,2%). Ford däremot hamnar här på en femteplacering och står 
endast för 5, 7 % (på miljöbilsmarknaden: 22,1%)  av den totala försäljningen. Saab 
ligger ännu längre ner, på en åttondeplats (på miljöbilsmarknaden: en 2:a plats). (Vroom, 
2008) Vi besitter inte tillräckligt med information för att kunna spekulera vidare i detta 
fenomen, men det är en intressant skillnad att belysa. 
 
Resultaten visa även att Etanolen har fortsatt att vara det mest efterfrågade alternativa 
drivmedlet på miljöbilsmarknaden och har även ökat under det senaste året. Det kan 
sannolikt förklaras med att tillgången på just etanolpumpar är så pass stor. Det finns över 
845 tankställen för etanol/E85 runt om i landet 
(www.baff.info/distribution_filling_pumps_for_ethanol.cfm).  
 
År 2008 har börjat bra för säljare och producenter av miljöbilar. Följer samma 
utvecklingstakt nås en årsförsäljning på 30 087 bilar under 2008, vilket skulle innebära 
ett nytt rekordår.  
 
 

7. Diskussion av analys 
  
I analysen av undersökningens resultat utvärderas många tänkvärda faktorer som skulle 
kunna förklara skillnader mellan de två grupperna.  Det är i många fall ett resonemang 
som förs kring miljöbilsägares attityder och förslag på vad den aktuella studiens resultat 
skulle kunna bero på. Dock är vi medvetna om att det är information, som vi inte har 
direkta bevis för, utan är således endast förslag. Resultaten visar på tydliga skillnader 
mellan de två grupper som vi kallar Innovatörer och Tidiga anpassare, men de enda 
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slutsatser som vi faktisk kan dra är att det finns demografiska skillnader samt olikheter i 
lojalitet till märke och miljö. Då det rör sig om en totalundersökning, som visat på en 
mängd resultat som även många andra studier uppvisar, anser vi själva att materialet är 
högst trovärdigt. Vad vi dock inte kan bevisa, utan endast spekulera i, är anledningarna 
till varför miljöbilsägarna har konsumerat som de har gjort och hur de har resonerat i 
dessa situationer.  Mycket finns alltså kvar att göra för att kunna ge en bra beskrivning av 
dessa tidiga konsumenter av miljöbil. För att producenter och marknadsförare, men även 
politiker och andra berörda parter, ska kunna hjälpa till att snabbt sprida miljöanpassade 
innovationer på marknaden, krävs mer information och forskning. Vi har trots allt 
bidragit med en viktig del i det arbetet, genom att tydligt visa att det finns grupper i det 
här segmentet som inte enbart skiljer sig från varandra, utan även från den totala 
”normala” bilmarknaden.  Då en mängd av den aktuella studiens resultat får stöd från 
tidigare studier som genomförts inom andra produktområden, menar vi att mycket tyder 
på att det skulle kunna vara applicerbart även på marknader bortom bilindustrin.  
 
8. Vidare forskning 
 
En utveckling av den aktuella studien är att undersöka attityder hos de två presenterade 
grupperna. Att genomföra en psykografisk segmentering och på så sätt förklara hur och 
varför miljöbilsköpare fattar sina beslut, vilka faktorer påverkar köpprocessen osv. 
 
Att i framtiden kartlägga karakteristika för de tre resterande grupperna i modellen 
diffusions of innovations. 
 
Undersöka varför de tidiga gas- och elbilsägarna, istället för att hålla sig till ett 
miljövänligt alternativ, valde att återgå till drivmedlet bensin. 

 
 
9. Avslutande diskussion 
 
I följande avsnitt diskuteras delar av studiens resultat och analys i ett vidare perspektiv. 
En mer allmän, inte lika starkt teoribunden, tolkning av den aktuella studien ges 
tillsammans med förslag på hur den framtida utvecklingen kan komma att se ut samt 
faktorer som skulle kunna påverka processen.  
 
9.1 En positiv trend 
-Både årsförsäljningen av miljöbilar och eko-lojaliteten ökar 
 
9.1.1 En ökad miljöbilsförsäljning 
 
En starkt positiv trend på miljöbilsmarknaden visas i den aktuella studien, främst genom 
en ökad årsförsäljning av miljöbilar, men även genom en stigande eko-lojalitet. Att det 
idag är fler konsumenter som väljer att köpa en miljöbil kan vi se en mängd tänkvärda 
förklaringar till. I analysen nämns bland annat hur miljömedvetenheten i samhället ökar 
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och fokus på koldioxidutsläppen har gett konsumenterna ett mått på deras 
”miljövänlighet”, nämligen gCO2/km. Samtidigt som påtryckningar från samhället blir 
allt större på både företag och privatpersoner, då vi idag förväntar oss att alla tar sitt 
miljöansvar.  Dessa företeelser ser vi som ytterst tänkvärda förklaringar till den positiva 
miljöbilstrenden. Fler påverkande faktorer är sannolikt att miljöfrågan nu får så mycket 
uppmärksamhet även i politiken. Främst tänker vi på den debatt som lett fram till 
miljöbilspremien, som infördes i april 2007. Miljöbilspremien som sådan, har sannolikt 
haft en begränsad påverkan på försäljningsökningen, då trenden för 
miljöbilsförsäljningen var positiv redan innan premien infördes. Dock kan en premie 
möjligtvis ha inneburit ytterligare en dimension utöver de 10 000 kronor som delas ut till 
miljöbilsköpare. Vi tänker främst på att politiker genom att fatta ett sådant beslut, som 
innebär att de som är villiga att ta ansvar för miljön genom sina bilköp ska belönas, 
kommunicerar till sin omgivning att miljön är någonting viktigt. Någonting som är värt 
att satsa pengar på. Ett budskap och ställningstagande som med stor sannolikhet har 
påverkat mångas inställning till val av bil. Miljöbilspremien diskuteras vidare nedan, 
under rubriken ”miljöbilspremien”. 
 
Då en nylanserad, miljöanpassad vara kräver en förändring i konsumentens beteende, tar 
det vanligtvis längre tid för konsumenter att acceptera och ta till sig produkten (Stern, 
2000). Ett exempel på en sådan vana tas upp i analysavsnittet och gäller rutinen att köpa, 
köra och tanka en bensinbil. En konsument som alltid köpt bensinbil och på så sätt är 
insatt i bensinbilsmarknadens produktutbud, känner sig antagligen mer trygg i att fatta ett 
beslut gällande ett köp av just en bensinbil. Att istället köpa en miljöbil innebär för denne 
konsument en ny marknad att utforska. En marknad med nya produkter, som 
konsumenten nu måste samla information om och utvärdera. Risken att fatta ett 
”felaktigt” beslut och såldes bli missnöjd med sin produkt, upplevs då vara större för 
konsumenten. Att miljöbilen nu har funnits som ett alternativ på marknaden under en 
längre tid och med åren ökar sin förekomst, kan därför ses som en förklaring till att allt 
fler väljer att köpa en miljöbil. Konsumenten kan här använda en så kallad mental genväg 
(Solomon et. al., 2006)  och, för enkelhetens skull, resonera på liknande sätt; ”Om den 
där etanolbilen lyckats hålla sig kvar på marknaden i över 10 år, så kan den ju inte vara 
helt värdelös”. 
 
Att det dessutom byggs ut fler tankställen för alternativa bränslen runt om i landet, skapar 
troligtvis en ökad medvetenhet om att det finns alternativ till bensin och diesel. Samtidigt 
blir det enklare för miljöbilsförare att alltid hitta en plats där de kan tanka sin bil. Denna 
faktor kan troligen vara ännu en av flera katalysatorer i utvecklingen för 
miljöbilsanvändandet. 
 
9.1.2 Eko-lojaliteten ökar 
 
En stark eko-lojalitet, som innebär att de konsumenter som köpt miljöbil väljer att köpa 
en miljöbil igen, antyder att miljöbilsköparna varit nöjda med sin bil. Då märkeslojalitet i 
tidigare studier har kunnat kopplas till nöjdhet (Bloemer et. al., 1995), anser vi att det 
finns anledning att tro att detta skulle kunna vara gällande även för eko-lojalitet. Nöjda 
miljöbilskonsumenter leder i sin tur, med stor sannolikhet, till att dessa bilar får ett gott 
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rykte, då ägarna kan berätta om hur tillfreds de är med sin miljövänliga bil. Att dessa 
goda rykten sprids är ett viktigt steg i utvecklingen, då det har visat sig att de senare 
grupperna att anamma en ny produkt på marknaden, påverkas mycket av just personliga 
råd och kontakter (Solomon et. al., 2006). 
 
Anledningen till att eko-lojaliteten ökar kan vi se ett flertal tänkbara förklaringar till. Som 
nämns i analysen fattar konsumenter sina köpbeslut på ett flertal grunder och krav. Finns 
det inte tillräckligt med miljöanpassade alternativ på marknaden, som lever upp till 
konsumentens krav, är risken sannolikt större att dessa konsumenter väljer en bil som inte 
är miljöanpassad. Jämfört med för 10 år sedan, finns det idag betydligt fler 
miljöanpassade bilar att välja mellan och i takt med att producenterna erbjuder fler 
alternativ bland miljöbilarna, så ökar även konsumenternas lojalitet till miljön. Om dessa 
två variabler är direkt korrelerade låter vi dock vara osagt.  
 
9.2 Miljöbilspremien 
-Är miljöpremie verkligen dess rätta benämning? 
 
Miljöbilspremien som infördes i april 2007 är ett exempel på vad som brukar benämns 
som indirekt miljömedvetet beteende (Stern, 2000). En handling som inte direkt är 
miljöanpassad, men som leder till miljöanpassade handlingar. I det här fallet genom att 
utdela 10 000 kr till miljöbilsköpare, för att uppmuntra fler till att fatta beslutet att köpa 
just en miljöbil. Tidigare i kapitlet förs en diskussion kring huruvida miljöbilspremien har 
ökat miljöbilsförsäljningen eller ej. För att utveckla det påbörjade resonemanget vill vi 
hänvisa till grafen som illustrerar marknadsutvecklingen för miljöbilar under 2000-talet 
(figur 1, Marknadsutveckling alternativa drivmedel, sid.23). Ur  grafen kan vi utläsa att 
en kraftig ökning skedde redan mellan år 2006 och 2007, dvs. under perioden innan 
miljöbilspremiens inträde. Efter miljöbilspermiens införande fortsätter utvecklingen att 
stiga. Hur stor del av den senaste försäljningsökningen som är miljöbilspremiens 
förtjänst, är omöjligt att avgöra enbart med den här begränsade mängden information som 
finns att tillgå. En viss påverkan torde den troligen ha haft, men trots det tyder mycket på 
att den positiva trenden startade redan innan premiens inträde. Tidigare nämns även hur 
miljöbilspremien kan ha påverkat den allmänna attityden gentemot miljöbilar, då den 
möjligen kan ha setts som ett bevis för att miljöfrågan är viktig. Risken med en sådan 
aktion är att en eventuell framtida indragning av miljöbilspremie signalerar ett motsatt 
budskap. Det vill säga: Ingen miljöbilspremie. Miljön är inte längre viktig.  
 
Vidare problem med miljöbilspremien är regeringens suspekta definition av miljöbil. 
Enligt regeringen är alla bilar som släpper ut en låg halt koldioxid en miljöbil 
(www.miljofordon.se). Vilket innebär att även bilar som drivs på bensin och diesel kan 
klassas som just en miljöbil. Vad många troligtvis glömmer bort är att det finns fler 
farliga utsläpp som kommer från både bensin- och dieselmotorer (även då de är utrustade 
med katalysator) och som, sett ur andra miljö perspektiv, inte alls borde bli miljöklassade. 
Det leder till problem både för konsumenter och för producenter på bilmarknaden. 
Konsumenten blir antagligen förvirrad och detta med all rätt. För inte är det konstigt om 
konsumenten tror sig köpa en miljöbil, då det utdelas en ”miljöbilspremie” för just den 
här CO2-snåla bensinbilen. I själva verket bidrar den här bilen till både hälsofarlig luft, 
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försurning och övergödning (www.naturvardsverket.se),  men det tar inte 
”miljöbilspremien” hänsyn till.   
 
För producenterna uppstår också problem då det inte ges ett tydligt incitament att 
utveckla riktiga miljöanpassade alternativ. Istället uppmuntrar miljöbilspremien till en 
ökad konsumtion och även, indirekt, produktion av bensin- och dieselbilar. Ett exempel 
är Volvo som för ett antal år sedan tog fram en gasbil i sitt sortiment. Dock byggdes 
etanolpumpar ut i landet, i större utsträckning än gaspumpar och försäljningen av gasbilar 
gick ner. Volvo lägger då om sin produktion och tar istället fram en etanoldriven bil, men 
lagom till att de har lanserat sin etanolbil lägger regeringen fram som förslag att 
etanoldrivna bilar inte längre ska klassas som miljöbilar. Om förslaget träder i kraft 
innebär det att de som köper etanolbilar framöver blir utan miljöbilspremien och med 
största sannolikhet kommer efterfrågan på etanolbilar sjunka en aning och efterfrågan på 
gas- och elbilar att öka. Om efterfrågan på etanol kommer att sjunka är endast 
spekulationer, men exemplet tydliggör, i vilket fall som helst, vilka komplikationer som 
kan uppstå för alla inblandade parter; producenter av bilar, producenter av alternativa 
drivmedel, konsumenter, politiker, med flera.  
 
9.3 Framtidsutsikter 
-Vilket blir nästa steg i  utvecklingen på miljöbilsmarknaden? 
 
Resultatet av studien tyder på att miljöbilen går en ljus framtid till mötes, men det finns 
naturligtvis en mängd faktorer som kan vända den positiva trenden. För att utvecklingen 
av just miljöbilar ska fortsätta i samma takt, förutsätts till exempel att ingen annan (för 
utvecklingen negativ) drastisk förändring i samhället sker. På längre sikt ser vi många 
anledningar att ifrågasätta bilens fortsatta användning. Även om det ligger långt fram i 
tiden, så är vi övertygade om att bilen i sin nuvarande form och dess användning kommer 
att förändras. Vårt huvudsakliga argument till detta påstående är befintliga bevis på att 
bensin och diesel inte är en del i en hållbar utveckling.  Av ren självbevarelsedrift 
kommer människan att tvingas inse att en fortsatt miljöförstöring leder till att vi blir av 
med tillgångar och naturresurser, som kanske aldrig kan återfås. Det är i alla fall den 
optimistiska syn på människan som vi vill ha, trots att mycket i samhället idag, får oss att 
tvivla. För att återgå till diskussionens början, exemplifieras här några tänkvärda 
förändringar i samhället som skulle kunna påverka bilmarknaden avsevärt: Om CO2-
krisen blir allt för alvarlig kan det sannolikt införas lagar och regleringar som begränsar 
biltransporterna i landet och andra delar av världen. I Kina har detta till viss del redan 
tillämpats. Andra tänkvärda förändringar som skulle kunna ske är en ökad satsning på 
kollektiva transporter i kombination med att bensinpriset höjs ytterligare, vilket skulle ge 
alla ett incitament att minska eller kanske helt sluta använda bilar. Viktigt att komma ihåg 
är även att miljöfrågan är ett problem som rör samtliga världens länder och på ett eller 
annat sätt kommer olika länders miljöpolitik att påverka varandra. Det finns naturligtvis 
en uppsjö av idéer rörande vad som skulle kunna förändra bilmarknaden i Sverige och 
världen och de ovan nämnda är bara ett par förslag. Förslag som visar att det finns 
anledning att tro på en förändrad bilmarknad i framtiden. Dessvärre är dessa förslag, med 
stor sannolikhet, mycket avlägsna och det dröjer nog länge innan bilen är ett minne blott.  
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I den aktuella studien kan vi trots allt skymta ljusglimtar. Även om vi har långt kvar till 
ett hållbart samhälle där vi kör miljöbilar som lever upp till sitt namn (som har en positiv 
och inte endast mer eller mindre negativ inverkan på miljön), är vi i alla fall på rätt väg. 
Miljöbilsutvecklingen rullar långsamt, men i rätt riktning.  
 
 

10. Slutsatser 
 

 Det finns demografiska skillnader mellan de två grupperna Innovatörer och Tidiga 
anpassare. Främst för variabler som ålder på ägaren av bilen och tiden för innehav av 
den föregående ägda bilen. 
 

 Mellan de två grupperna finns tydliga skillnader i både märkeslojalitet och eko-
lojalitet. Både märkeslojaliteten och eko-lojaliteten var högre hos gruppen Tidiga 
anpassare. De tidiga anpassarnas märkeslojalitet var nämnvärt hög. Innovatörerna är 
således först in på marknaden för miljövänliga produkter, men också snabbast att 
lämna den. Då de både är illojala till märke och miljö. 
 

 Det finns vissa skillnader mellan miljöbilsproducenters marknadsandelar i de två 
grupperna. Hos Innovatörerna är Ford överlägsna, med Volvo som den enda 
närliggande konkurrenten. De Tidiga anpassarna däremot, har plockat in Saab som ett 
alternativ att räkna med. Hos den senare gruppen ligger fortfarande Ford och Volvo i 
topp, men har tappat andelar till Saab. En upptäckt av intresse är att det är de 
etablerade märkena som vinner andelar med tiden och försäljningen koncentreras till 
dessa.   

 
 En starkt positiv trend på miljöbilsmarknaden visas, främst genom en ökad 

totalförsäljning av bilar drivna på ett alternativt bränsle, men även en stigande eko-
lojalitet.   
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