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SUMMARY 

This report presents a review of research into the prerequisites for adoption of alternative fuel vehi‐
cles (AFVs) in sparsely populated areas. Focus is on issues related to accessibility as well as social and 
economic aspects on the individual and household levels. Geographically, the review focuses mainly 
on the Swedish context. Methodology‐wise, the report is based on a literature review encompassing 
several issues: varying views and definitions of rural or sparsely populated areas and the heterogene‐
ity present within such broad categories; problems related to accessibility in sparsely populated are‐
as; geographical variations within the Swedish car  fleet; access to renewable  fuels; theoretical per‐
spectives  on  the  diffusion  of  innovations  (DOI)  and  adoption  of  new  technologies,  including  geo‐
graphical  perspectives  on  these  issues;  and  research  into  the  adoption  of AFVs more  specifically. 
Moreover, other  social and economic aspects of potential  relevance  for  the adoption of AFVs are 
discussed.  In addition  to  the  literature  review, a pilot‐style  interview with a  resident of a  sparsely 
populated area in Sweden was conducted.  
   Poor  local accessibility  is  frequently a problematic  issue  in  sparsely populated areas, and a main 
cause for an extensive car dependency. However, the geographical categories “sparsely populated” 
or “rural” areas contain substantial differences  in prerequisites for accessibility depending not only 
on  intra‐local supply, but also on e.g.,  location with respect  to urban centres and major cities, and 
the residents’ travel patterns. So far, the adoption and diffusion of AVFs in sparsely populated areas 
has been  limited. Many  largely sparsely populated municipalities are among  those with  the  lowest 
shares of AVFs in the vehicle fleet, and consequently the conventional fossil fuel vehicles dominate. 
While access to e.g., refueling infrastructure is obviously a key prerequisite for AFV adoption, a lack 
in this respect does not appear to be a main reason why AFVs are scarce in sparsely populated areas. 
Theoretical perspectives on DOI suggest that different groups, e.g., regarding socioeconomic attrib‐
utes, tend to adopt innovations at different stages of the process of diffusion. Also, innovations tend 
to spread  from  the higher  levels  to  the  lower  levels of  the urban hierarchy. To date,  research  into 
consumer adoption of AVFs, despite having generated a  substantial body of  literature, has  largely 
neglected geographical factors in general, and an explicit focus on sparsely populated areas is lacking 
in particular. An explorative  interview with a  resident  in a  rural area  in Sweden  indicated  that car 
choice was guided by economic factors, whereas environmental concerns were more or less absent. 
The respondent also expressed a  lack of knowledge about AFVs and,  importantly, a view that AFVs 
are a non‐issue, something that lies outside of the realm of awareness.    
   There  are  various  potential  impediments  as  well  as  opportunities  for  the  adoption  of  AVFs  in 
sparsely populated areas, with regard to contextual factors as well as socioeconomic factors. Howev‐
er, AVF adoption in these geographical settings is an issue which requires more research. This issue is 
pertinent not  least  in recognition of the fact that the residents these areas constitute a substantial 
share  of  the  population,  and  cannot  be  overlooked  in  the  ongoing  process  of  transition  of  the 
transport system towards reduced carbon dependence.  
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SAMMANFATTNING 

I denna  rapport presenteras en översikt av  forskningslitteraturen kring  förutsättningarna  för adop‐
tion av miljöbilar – definierat som personbilar drivna av alternativa drivmedel – i glest befolkade mil‐
jöer, s.k. glesa bygder. Fokus riktas mot frågor kopplade till tillgänglighet samt sociala och ekonomis‐
ka  aspekter på  individ‐ och hushållsnivå. Geografiskt  sett  ligger  fokus  främst på det  svenska  sam‐
manhanget. Ur metodologisk synvinkel baseras rapporten på en litteraturöversikt som omfattar flera 
olika  teman:  varierande  synsätt  och  definitioner  av  rurala  eller  glesbefolkade  områden  samt  den 
heterogenitet som döljs inom sådana grova kategoriseringar; tillgänglighetsrelaterade problem i gle‐
sa bygder; geografiska variationer  i den  svenska bilparkens egenskaper;  tillgänglighet  till  förnybara 
drivmedel; teoretiska perspektiv på innovationsspridning och adoption av ny teknologi samt geogra‐
fiska perspektiv på dessa frågor; samt forskning specifikt kring adoption av miljöbilar. Vidare diskute‐
ras andra sociala och ekonomiska aspekter som potentiellt kan ha relevans för adoption av miljöbilar. 
Utöver litteraturöversikten genomfördes också en explorativ pilotintervju med en person boende i en 
glest befolkad miljö i Sverige. 
   Bristfällig lokal tillgänglighet är ett utbrett problem i glesa bygder, och en central anledning till det 
utbredda bilberoendet i dessa miljöer. Samtidigt bör det betonas att det inom geografiska kategorier 
som t.ex. ”glesbygd” eller ”landsbygd” finns stora skillnader i förutsättningarna för tillgänglighet be‐
roende inte bara på det lokala utbudet av t.ex. service utan även andra förhållanden som exempelvis 
platsens läge i förhållande till större tätorter och städer samt de boendes resvanemönster. Adoptio‐
nen av miljöbilar i glesa bygder har än så länge varit av begränsad omfattning. Många av de kommu‐
ner som till stor del är glest befolkade har bland de lägsta andelarna miljöbilar i bilparken, som istäl‐
let domineras av fordon drivna av konventionella fossila drivmedel. Tillgänglighet till grundläggande 
infrastruktur (tankställen) för förnybara drivmedel är givetvis en central förutsättning för miljöbilsad‐
option, men brister i detta avseende tycks inte ha någon avgörande betydelse för varför miljöbilar är 
relativt sällsynta i glesa bygder. Teoretiska perspektiv på temat innovationsspridning ger vid handen 
att olika grupper (t.ex. med avseende på socioekonomiska attribut) tenderar att adoptera innovatio‐
ner  i olika  skeden  av diffusionsprocessen.  Innovationer  tenderar också  att uppvisa  ett  spridnings‐
mönster i riktning från de högre till de lägre nivåerna i den urbana ortshierarkin. Den hittillsvarande 
forskningslitteraturen kring adoption av miljöbilar präglas av en avsaknad av tydliga geografiska per‐
spektiv i allmänhet och en brist på studier som specifikt fokuserar på glesa bygder i synnerhet. Resul‐
taten av en intervju med respondent boende i en gles miljö i Västerbottens inland ger vid handen att 
valet av bil  främst styrs av ekonomiska  faktorer, medan miljöhänsyn är av underordnad betydelse. 
Respondenten gav också uttryck för en brist på kunskap kring miljöbilar och ett synsätt där miljöbilar 
är en icke‐fråga, d.v.s. någonting som ligger utanför medvetandesfären.  
   Det finns ett flertal potentiella hinder såväl som möjligheter för ökad miljöbilsadoption i glesa byg‐
der, med  avseende  på både  kontextuella och  socioekonomiska  faktorer.  Samtidigt  identifieras  ett 
behov av forskning kring adoption av miljöbilar i dessa geografiska miljöer – ett tema som är viktigt 
inte minst med tanke på att dessa typer av platser utgör boendemiljö för en avsevärd del av befolk‐
ningen som inte går att bortse ifrån i övergången mot ett mindre kolberoende transportsystem. 
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1. INLEDNING OCH TOLKNING AV UPPDRAGET  

Föreliggande  kunskapsöversikt  ska  enligt  uppdragsbeskrivningen  från  BISEK  (daterad  2011‐12‐17) 
fokusera på ”hur tekniska förändringar av bilparken till följd av en klimat‐ och miljöpolitiskt motive‐
rad omställning av  transportsystemet  kan påverka  förutsättningarna  för  tillgänglighet  samt  sociala 
och ekonomiska förhållanden  i övrigt för  individer och hushåll  i glesbygd”. Ett nyckelord  i det ovan‐
stående  som också avgränsar  kunskapsöversiktens  fokus är  frågor  relaterade  till  ”tekniska  föränd‐
ringar” av bilparken. I och med detta utesluts i princip exempelvis förändringar av politik, lagstiftning 
och ekonomiska styrmedel, även om dessa teman naturligtvis tangerar varandra i stor utsträckning. I 
och med att fokus ska riktas mot individer och hushåll är det också främst personbilar som är centra‐
la i sammanhanget. Ytterligare en avgränsning är att fokus riktas huvudsakligen mot svenska förhål‐
landen. 
   ”Tekniska förändringar” av bilparken kan ta sig olika uttryck. Några huvudtyper av sådana föränd‐
ringar och  relaterade  innovationer är: elbilar  (t.ex.  laddbilar och hybridbilar), bilar drivna av andra 
alternativa  drivmedel  (t.ex.  etanol  och  fordonsgas),  förändringar  av  bilarnas  storlek  (t.ex. mindre 
bilar eller bilar med mindre motorer), bilar med mer energieffektiva  framdrivningssystem samt an‐
passning eller konvertering av befintliga bilar  från bensindrift  till alternativa/förnybara drivmedel  (i 
första  hand  etanol).  Begreppet miljöbil  kan  definieras  på  olika  sätt  –  eller  förkastas1.  Enligt  SIKA 
(2008, s. 17) används begreppet  i ”officiella” sammanhang åsyftande ”en hybridbil eller en bil som 
går på ett alternativt bränsle”. Fokus  i  föreliggande kunskapsöversikt riktas mot  just bilar drivna av 
alternativa drivmedel  (jfr.  Jansson 2009), vilket exkluderar bensin och diesel. Dieselbilar kan dock  i 
många  fall  klassas  som miljöbilar  i  officiella  definitioner  (t.ex.  Vägtrafiklagens  (SFS  2006:227)  be‐
stämmelser om undantag från fordonsskatt), bl.a. i en del av den statistik som omnämns i det nedan‐
stående. Där  inget annat anges syftar användningen av begreppet miljöbil  i kunskapsöversikten på 
bilar drivna av alternativa, förnybara drivmedel.  
   Geografiskt  riktas  fokus mot s.k. glesbygdsområden, och då med  tonvikt på svenska  förhållanden 
(med undantag för den internationella forskning som refereras). Glesbygdsområden har ofta gemen‐
samt vissa kännetecknande egenskaper, där det kanske primära är just ”glesheten” med avseende på 
befolkning och bosättningsmönster  såväl  som  tillgång  till  t.ex.  service  (Haugen 2012). Samtidigt är 
det viktigt att betona den heterogenitet som också finns inom den grova kategorin ”glesbygd”. Ur det 
perspektivet är det befogat att  istället tala om ”glesa bygder” (Andersson‐Skog et al. 2011). Därige‐
nom tydliggörs den differentiering som finns med avseende på exempelvis läge i förhållande till stör‐
re orter och det utbud som finns där, näringslivsstruktur eller demografisk profil. Detta innebär bl.a. 
att det är troligt att miljöbilens förutsättningar varierar mellan olika glesa bygder beroende de på de 
specifika villkoren på platsen. 
   Utifrån de ovan nämnda avgränsningarna är syftet med denna rapport således att ta fram en kun‐
skapsöversikt fokuserad på potentialen för ökad användning av s.k. miljöbilar i glesa bygder givet de 
specifika och varierande förutsättningarna  i dessa områden. Syftet  inbegriper också  identifiering av 
tänkbara brister i den befintliga kunskapsbasen där det finns behov av mer forskning. 
 
 

2. METOD 

Kunskapsöversikten baseras  i första hand på  litteraturstudier med en öppen och explorativ ansats  i 
syfte att åstadkomma en viss bredd i den litteratur som täcks in. Trots att kunskapsöversikten således 
huvudsakligen är att betrakta som en litteraturbeskrivning kompletteras detta också med en intervju 
med en person som bor och har sin huvudsakliga verksamhet i en gles miljö. Det bör betonas att in‐
tervjun inte är generaliserbar för ”glesbygdsbor” i allmänhet. Givet begränsningen till en respondent 
är intervjun att betrakta som en för‐ eller pilotstudie som med fördel skulle kunna vidareutvecklas till 

                                                       
1
 Miljöbilsbegreppet används här trots att det inom vissa läger anses missvisande då inga bilar kan betraktas som miljövänliga utifrån vissa 
perspektiv (även om de är mindre miljöovänliga än andra bilar) (Dalunde & Ferm; DN 2010‐05‐11). 
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en större intervjubaserad empirisk undersökning. Det skulle också möjliggöra en mer djupgående och 
systematisk analys av materialet.  
   Syftet med  intervjun är att få en  initial bild av vilka resonemang och tankegångar som kan tänkas 
förekomma bland  ”glesbygdsbor”,  vilken potential man  ser  för ökad  användning  av miljöbilar och 
vilka tänkbara problem eller hinder som  identifieras. I  likhet med  litteraturstudien är ansatsen såle‐
des explorativ även för  intervjun, för att därigenom  i möjligaste mån få  insikt  i respondentens upp‐
fattningar,  tankar  och  idéer  kring  förutsättningarna  för  miljöbilen  i  glesbygden.  Intervjun,  som 
genomfördes i Umeå i februari 2012, var av semi‐strukturerad karaktär. Som stöd användes en inter‐
vjumanual  innehållande ungefärliga  teman och  frågor att  täcka  in under  intervjun. Fokus  för dessa 
teman var tillgänglighet, synen på bilen  i allmänhet samt synen på miljöbilen  i synnerhet. Frågorna 
utformades dock för att i hög grad tillåta respondenten att göra egna tolkningar av dessa och ta upp 
teman som denna spontant associerade till. Intervjun pågick under cirka 65 minuter och spelades in 
med diktafon för att därefter transkriberas och tematiseras.  
   
 

3. LITTERATURÖVERSIKT 

3.1. Glesbygdsdefinitioner och de glesa bygdernas heterogenitet 

De nordiska  länderna utmärker  sig  i ett europeiskt perspektiv  för den gleshet  som präglar befolk‐
ningsfördelningsmönstren  (Figur 1). Förhållandena varierar dock mellan de olika  länderna. Framför 
allt utmärker  sig Danmark genom att  i detta nordiska  sammanhang  framstå  som  tätbefolkat,  samt 
Island, där det endast finns enstaka ”fickor” av befolkningskoncentrationer. Förhållandena i Sverige, 
Norge och Finland är relativt likartade, med stora glesbefolkade områden och större befolkningskon‐
centrationer i ett fåtal regioner. Det finns också avsevärd variation inom länderna, t.ex. inom mindre 
geografiska enheter som regioner och kommuner (Figur 2). En stor del av Sveriges yta utgörs av vad 
som  kan  betraktas  som  glesa  bygder med  låga  invånarantal  fördelade  över  stora  områden.  Som 
framgår av Figur 3 innebär också pågående befolkningsändringsprocesser att invånarantalen i många 
glesa bygder minskar – den välkända  s.k. avfolkningsproblematiken –  samtidigt  som många  städer 
och tätorter uppvisar den motsatta utvecklingen, d.v.s. befolkningsökning. Andelen boende utanför 
tätorter uppgår trots detta till omkring 15% av Sveriges befolkning – en andel som uppvisar viss stabi‐
litet över  tiden – vilket motsvarar omkring 1,4 miljoner av  totalbefolkningen på  cirka 9,4 miljoner 
människor (SCB 2012d). Sammantaget uppgår således de glesa bygdernas befolkning till en storleks‐
nivå liknande Stockholmsområdets, och är därmed att betrakta som en grupp av substantiell betydel‐
se i arbetet för att nå de uppsatta politiska målen för transportsektorn.  
   Definitioner av den specifika innebörden i begreppen ”glesbygd” och/eller ”landsbygd” kan variera 
avsevärt såväl  inom som mellan  länder,  inte minst beroende på  i vilket sammanhang och  för vilket 
syfte  begreppen  används  (SOU  2003; Glesbygdsverket  2008a). Det  föreligger  knappast  koncensus 
kring en universellt accepterad definition – snarare har olika definitioner både förtjänster och är be‐
häftade med olika problem. Beroende på vilka definitioner som används explicit eller vad som mer 
implicit avses med begreppen, kan exempelvis innebörden och tolkningen av den litteratur som ingår 
i föreliggande kunskapsöversikt påverkas, och det finns därmed anledning att diskutera och proble‐
matisera kring denna fråga. 
   Vad som räknas som gles‐ eller landsbygd är långt ifrån någon självklarhet, och beror på vilket per‐
spektiv som anläggs och kanske framför allt i vilket sammanhang frågan diskuteras – inte minst bero‐
ende på det geografiska sammanhanget. Den precisa innebörden i ”gles” eller ”rural” varierar exem‐
pelvis om man anlägger ett svenskt respektive ett mer generellt europeiskt/internationellt perspek‐
tiv. Ur det sistnämnda perspektivet kan egentligen hela Sverige utanför storstadsområdena betraktas 
som glesbygd med betydligt  lägre befolkningstäthet  jämfört med Europa  i stort  (Encyclopaedia Bri‐
tannica citerad i Andersson‐Skog et al. 2011). På liknande sätt är Sveriges nordligaste län ”ur ett eu‐
ropeiskt  perspektiv  /…/  att  betrakta  som  extrem  glesbygd”  (Glesbygdverket  2008a,  s.  12).  Enligt 
OECD’s klassificering av Europeiska regioner räknas hela Sverige utom Skåne och Stockholms län som 
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till stor del eller ”markant” rurala (”significantly rural”) baserat på andelen församlingar som klassifi‐
cerats som ”rurala” eller ”urbana” (Glesbygdsverket 2008a)2. 
 

 
Figur  1:  Genomsnittlig  befolkningstäthet  i  Europa  (NUTS3‐regionnivå)  år  2010.  Källa:  Nordregio 
(2012) 
 
 

                                                       
2
 OECD’s (Organization for Economic Co‐operation and Development) klassificering utgår ifrån befolkningstäthetskriterium där <150 invåna‐
re/km2 räknas som ”ruralt” och > 150 invånare/km2 räknas som ”urbant” (Glesbygdsverket 2008a). 
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Figur 2: Genomsnittlig befolkningstäthet  i de nordiska  länderna 
(kommunnivå) år 2011. Källa: Nordregio (2012) 
 

  Figur  3: Genomsnittlig  befolkningsförändring  i  de  nordiska  län‐
derna (kommunnivå) år 2001–2011. Källa: Nordregio (2012) 
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   Glesbygdsdefinitioner kan göras utifrån olika utgångspunkter. Ett sätt är t.ex. att utgå  ifrån någon 
form av funktionella kriterier såsom avstånd eller restid till större städer, tätorter eller intrapersonell 
tillgänglighet. Det sistnämnda avser tillgänglighet till andra människor, vilket i sin tur är en indikator 
på  tillgänglighet  till  ett  större  serviceutbud,  diversifierad  arbetsmarknad m.m.  (Lynch  1981;  SOU 
2003; Farrington & Farrington 2005; Haugen 2012) genom möjligheten att via daglig rörlighet  i viss 
mån kompensera för glesheten (SOU 2003). Ett annat sätt är att använda sig av administrativa krite‐
rier,  t.ex. att utgå  från  specifika områden  (såsom kommuner) och karaktärisera dessa utifrån bl.a. 
den demografiska och ekonomiska strukturen (SOU 2003; Glesbygdsverket 2008a; Andersson‐Skog et 
al. 2011). I och med att de flesta svenska kommuner består av såväl täta som glesare områden är det 
dock ofta olämpligt att göra grova klassificeringar av dem  som  ”rurala” eller  ”urbana”  såsom görs 
t.ex.  i Svenska kommunförbundets definition av ”glesbygdskommuner” och ”landsbygdskommuner” 
(SOU 2003). Det bör också påpekas att människors uppfattningar om vad som utgör gles‐ eller lands‐
bygd kan variera avsevärt (Glesbygdsverket 2008a), och att dessa uppfattningar knappast följer for‐
mella definitioner. I SOU (2003) Mot en ny landsbygdspolitik föreslås ett synsätt där man utgår ifrån 
två kriterier  för att särskilja gles‐ och  landsbygder  från andra  typer av geografier: dels  fysisk miljö, 
dels gleshet. ”Fysisk miljö” syftar på att dessa områden karaktäriseras av de areella näringarna (d.v.s. 
jord‐ och skogsbruk) och dithörande markanvändningstyper, medan ”gleshet” syftar till att fånga de 
speciella förutsättningar med avseende på avstånd till bl.a. service och arbetstillfällen som också är 
ett utfall av den fysiska miljöns karaktäristik.  
   Definitionerna varierar också mellan länder, till stor del beroende på vad som är en relevant defini‐
tion  i det specifika sammanhanget. En definition som är  relevant  i ett  land med hög genomsnittlig 
befolkningstäthet, som t.ex. Nederländerna/Holland, skulle framstå som föga relevant  i det svenska 
sammanhanget, och vice versa. I Sverige finns till sammanhanget anpassade vedertagna definitioner 
av gles‐ och landsbygd, men olika aktörer använder sig av olika definitioner. Som exempel kan näm‐
nas att  f.d. Glesbygdsverket  (sedermera  inkorporerat  i Tillväxtverket) utarbetade en definition där 
landet kategoriserades i olika s.k. områdestyper: tätorter, tätortsnära landsbygd och glesbygd utifrån 
kriterier för befolkningsstorlek och intrapersonell tillgänglighet3. Befolkningsfördelningen enligt dessa 
kategorier var år 2007 76,6% i tätort, 21,5% i tätortsnära landsbygd och 1,9% i glesbygd (Glesbygds‐
verket 2008b). Områdestyperna förekommer också i kombination med en indelning av landet i olika 
typer av  regioner  (skogslänens  inland,  skogslänen övrigt,  storstadsregionerna  samt övriga Sverige) 
för att bättre  reflektera det  större geografiska  sammanhanget  (Glesbygdsverket 2008a). En annan 
definition är Statistiska centralbyråns (SCB) – som också används som gemensam nordisk tätortsdefi‐
nition – där man skiljer mellan tätorter4 och icke‐tätorter utifrån kriterier för befolkningsstorlek och –
täthet (SOU 2003). Vid slutet av 2010 bodde 14,9% av befolkningen utanför tätorterna (SCB 2012d). 
Jordbruksverkets  definition  av  tätortsområden  ställer  betydligt  högre  krav5  på  befolkningsstorlek 
jämfört med  SCB’s  tätortsdefinition. Detta  kompletteras med  tätortsnära  landsbygd definierat ut‐
ifrån en skattning av tätorternas influensområden (främst via pendling) för vilka radien varierar bero‐
ende på tätorternas storlek, samt tätort i glesbygd och övrig glesbygd (Glesbygdverket 2008a). Som 
synes är det relativt vanligt förekommande att gles‐ och landsbygd betraktas som likartade typer av 
geografiska miljöer, men med skillnaden  landsbygden är belägen på så vis att avstånden till service 
och arbete  inte är fullt så  långa och strukturerna  inte fullt så glesa som  i de än mer ”perifera” gles‐
bygdsområdena (jfr. Glesbygdsverket 2008a). 
   Trots  att  det  således  finns  olika  och mer  eller mindre  gångbara  definitioner  av  gles‐  och  lands‐
bygdsområden så finns det också, som nämnts ovan, skillnader mellan olika platser som visserligen 
har det gemensamt att de är befolkningsmässigt, bebyggelsemässigt eller utbudsmässigt glesa, men 

                                                       
3
 Enligt f.d. Glesbygdsverkets definition utgör tätorter orter med minst 3 000 invånare samt ett omland med 5 minuters restid in till tätor‐
ten, tätortsnära landsbygd definieras som områden med 5–45 minuters restid till en tätort och glesbygd som områden med restid till en 
tätort överstigande 34 minuter (Glesbygdsverket 2008a). 

4
 Enligt SCB’s definition utgörs en tätort av ”hussamlingar med minst 200 invånare såvida avståndet mellan husen normalt icke överstiger 
200 meter”, medan icke‐tätort utgörs av resterande områden (SOU 2003, s. 103). En relevant anmärkning i sammanhanget är att gränsen 
på 200 invånare redan vid definitionens införande för närmare 50 år sedan av många ansågs allt för låg eftersom människor som regel 
inte uppfattar en tätort av den storleken som ”stadslik” (SOU 2003). 

5
 Tätortsområden ska enligt Jordbruksverket ha minst 10 000 invånare (Glesbygdsverket 2008a). 
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som samtidigt skiljer sig åt på andra sätt som kan vara avgörande exempelvis för förutsättningarna 
för individer och hushåll att byta till miljöbil. Andersson‐Skog et al. (2011) påpekar t.ex. att avstånden 
till såväl andra människor som till service (exempelvis tankställen) och andra funktioner som primärt 
finns  i större tätorter och städer m.m. kan variera avsevärt,  liksom även andra transportgeografiska 
förutsättningar av potentiellt  stor betydelse  som  t.ex. belägenhet  i  förhållande  till huvudvägnätet. 
Bland dessa olika förutsättningar är kanske närheten till en eller flera större tätorter och städer den 
mest avgörande. Heterogeniteten visar  sig också  i att det även  i de mest glesbefolkade områdena 
också  finns  ”öar”  av  större  befolkningskoncentrationer,  och  på motsvarande  sätt  finns  punktvisa 
”glesheter” även i områden som i övrigt är tätt befolkade (Andersson‐Skog et al. 2011). Glest befol‐
kade  kommuner  varierar  också med  avseende  på  befolkningsfördelningens  tätortsgrad,  d.v.s.  hur 
stor andel av befolkningen som bor i respektive utanför tätorterna.  
 
 

3.2. Tillgänglighetsproblematiken i glesa bygder  

Generellt  sett präglas  vardagsförutsättningarna  i många  glesa bygder  av det  s.k.  rurala  tillgänglig‐
hetsproblemet (Nutley 1998) vilket huvudsakligen tar sig uttryck  i starkt begränsad tillgänglighet till 
olika aktiviteter och funktioner, däribland arbetstillfällen och servicefunktioner. Dessa specifika för‐
hållanden utmärker och kan i det närmaste betraktas som definierande drag för många rurala områ‐
den (Pettersson 2002). Ett annat särdrag som karaktäriserar många glesa bygder är att kollektivtrafi‐
ken ofta är bristfällig eller i princip icke existerande eftersom underlaget av resande är för litet för att 
det ska vara ekonomiskt försvarbart att bedriva kollektivtrafik. I den mån kollektivtrafik finns att tillgå 
utövar också tidtabellerna en stark styrningseffekt på de människor som förlitar sig på dessa färdme‐
del i sitt vardagsresande. Det alternativ som många människor istället väljer är bilen, och bilberoen‐
det är således utbrett i många glesa bygder (Dargay 2002; SOU 2003; Sandow 2008; SIKA 2007; Hau‐
gen 2012). Bilinnehav och –användning kan sägas vara en grundläggande förutsättning för boende  i 
många glesa bygder. Detta gäller  i synnerhet för de allra glesaste bygderna, där det saknas adekvat 
kollektivtrafik (Andersson‐Skog et al. 2011). Som en konsekvens av att valet av bilen som färdmedel 
ofta inte är ett egentligt val utan snarare det enda realistiska alternativet, tenderar människor boen‐
de  i glesa bygder att vara mindre priskänsliga mot variationer  i bränslepriser  jämfört med stadsbor 
(Dargay 2002; von Bahr 2009). Bilberoendet kan således betraktas som påtvingat  i  relativt stor ut‐
sträckning. Det är också värt att nämna att i ett samhälle där tillgängligheten är i hög grad transport‐ 
eller mobilitetsberoende får människor som i mindre utsträckning har tillgång till bil sämre förutsätt‐
ningar att delta i samhällslivet, och löper därmed risk för en (o‐)tillgänglighetsrelaterad social exklu‐
sion (t.ex. Farrington & Farrington 2005).  
   Samtidigt som det utbredda bilberoendet i glesa bygder bör lyftas fram är det också på sin plats att 
påtala förhållanden som nyanserar denna bild och sätter den  i perspektiv med förhållanden  i andra 
typer av miljöer i Sverige. Vagland & Pyddoke (2006) visar, baserat på 2001 års nationella resvaneun‐
dersökning, bl.a. att den totala reslängden per dag för samtliga ärenden var i princip densamma (om‐
kring 45 kilometer) i ”skogslänen övrigt” som i Stockholmsområdet. De totala restiderna per dag var 
också längre i både Stockholm och Göteborg jämfört med ”skogslänen”. Således är det inte nödvän‐
digtvis så att boende i tätbefolkade miljöer har korta resor. Samtidigt var dock service‐ och inköpsre‐
sorna längst i ”glesbygden”, vilket återspeglar det stormaskiga lokaliseringsmönstret av utbudspunk‐
ter (jfr. Haugen 2012). 
   Ett uttryck för bilens betydelse  i glesa miljöer är det genomsnittliga antalet bilar per hushåll som, 
enligt von Bahr  (2009), är högre  i  ”landsortskommunerna”  (och allra högst  i  ”skogslänens  inland”) 
jämfört med riksgenomsnittet. Enligt Vagland & Pyddoke (2006) fanns åtminstone två bilar i en fjär‐
dedel  av hushållen  i  ”skogslänens  inland”. Detta mönster  kan också uttolkas  av  Figur 4  som  visar 
bilinnehav per 1 000 invånare i Sveriges kommuner. De genomsnittliga årliga körsträckorna är också 
relativt långa i många av de mer glesbefolkade kommunerna, som framgår av Figur 5, som visar ge‐
nomsnittliga körsträckor per person år 2010. Det kan också  i  sammanhanget nämnas att boende  i 
glesa bygder  i  Sverige  värderar närhet  till bensinstationer  signifikant högre  jämfört med boende  i 
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tätorter och städer, vilket kan tolkas som ett uttryck för bilberoendet och det dithörande behovet av 
tillgänglighet till tankställen (Haugen 2011). Även Figur 6 visar genomsnittliga körsträckor för år 2010, 
men nu redovisat per bil istället för per person. Det geografiska mönstret ser nu annorlunda ut och är 
mindre systematiskt högt  i glesa bygder som t.ex. de s.k. skogslänen (med undantag för vissa kom‐
muner  i  Jämtland). Trots att man således  i genomsnitt kör  längre per person  i glesa bygder går de 
enskilda bilarna  inte nödvändigtvis  längre årligen än de gör  i tätare miljöer, vilket sannolikt kan för‐
klaras med det högre bilinnehavet i glesa bygder (Figur 4). 
 

 
Figur 4: Bilinnehav (antal bilar) per 1 000  invånare  i Sveriges kommuner år 2010. Källa: Bearbetning 
av data från SCB (2012c) 
 
   För att åstadkomma en mer ekologiskt hållbar utveckling  trots det utbredda bilberoendet  i glesa 
bygder kan det naturligtvis anses angeläget att verka för en utökad användning av miljöbilar. Detta 
skulle också minska sårbarheten mot t.ex. höjda koldioxidskatter eller andra miljöpolitiska reformer 
vars effekter annars, enligt von Bahr  (2009), skulle riskera att slå särdeles hårt mot människor som 
ofta är höggradigt bilberoende (och därmed även ”koldioxidberoende”) p.g.a. den ovan nämnda ru‐
rala  tillgänglighetsproblematiken samt även  för att  inkomstnivåerna  tenderar att vara något  lägre  i 
glesa bygder jämfört med i städer (Figur 17). Sådana reformer skulle kunna åtföljas av någon form av 
riktade kompensationsåtgärder  såsom exempelvis  subventionerad  fordonsskatt  (även  för bensinbi‐
lar) och/eller bidrag till konvertering av bensinbilar till etanoldrift för ”landsbygdsbor”. Det sistnämn‐
da vore en realistisk möjlighet för många bilägare i glesa bygder, som ofta äger bilar av den typ som 
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kan konverteras till etanoldrift och därmed också omregistreras som miljöbil. Däremot anses ett åter‐
införande av miljöbilspremien vara en mindre effektiv kompensationsåtgärd, bl.a. för att det främst 
är andra skäl och avvägningar som avgör om hushåll köper miljöbil eller inte (von Bahr 2009).  
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Figur 5: Genomsnittlig körsträcka  (i mil) per person  i Sveriges kommu‐
ner år 2010. Källa: Bearbetning av data från SCB (2012c) 

  Figur  6: Genomsnittlig  körsträcka  (i mil)  per  bil  i  Sveriges  kommuner  år 
2010. Källa: Bearbetning av data från SCB (2012c) 
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3.3. Den svenska (miljö‐)bilparken med fokus på glesa bygder 

Sett ur ett EU‐perspektiv utmärker sig den svenska bilparken genom att vara ”sämst i klassen” såtill‐
vida att den är äldre,  tyngre, mer bensinslukande och  släpper ut mer koldioxid än de  flesta andra 
medlemsländernas bilparker, och över genomsnittsnivåerna för EU (Lindgren 2010, s. 42). Detta åter‐
speglar också  föreställningar kring svenskarnas preferenser när det gäller bilarnas egenskaper, som 
exempelvis  i DN  (2007‐09‐10) uttrycks  som att de  ”gillar  stora,  tunga och effektstarka bilar”. Som 
framgår  av  Figur  7  karaktäriseras  fördelningen mellan  olika  drivmedelstyper  bland  personbilarna, 
över tid, av en bestående dominans av bensinbilar. Bensinens dominans har dock avtagit under den 
senare delen av 2000‐talet, till förmån främst för diesel men också i viss utsträckning etanol. Andelen 
bilar som drivs med övriga alternativa drivmedel  (t.ex.  fordonsgas m.m.)  framstår dock  fortfarande 
som relativt marginell. Den s.k. miljöbilen, som den definieras i officiella sammanhang – d.v.s. inklusi‐
ve miljöbilsklassade dieselbilar –  tycks dock  förstärka sin position: statistik  från Trafikanalys  (2012) 
visar att andelen sådana bilar hade ökat till 10,8% av den svenska bilparken vid utgången av år 2011, 
och stod för 37,5% av nyregistreringarna under året. Det var främst dieselbilar som ökade under året, 
och  etanolens  särställning bland de  s.k. miljöbilarna har därmed minskat  (Trafikanalys 2012).  En  i 
sammanhanget viktig aspekt är  förstås att många dieselbilar klassas som miljöbilar p.g.a. den  lägre 
bränsleförbrukningen jämfört med bensinbilar. Denna definition skiljer sig väsentligen från hur miljö‐
bilar betraktas  i föreliggande kunskapsöversikt, där fokus  ligger på bilar drivna av alternativa, förny‐
bara drivmedel, vilket inte inkluderar diesel. Om dieselbilar exkluderas ur statistiken från Trafikanalys 
blir siffran för miljöbilarnas andel av nyregistreringar betydligt lägre (7,7%), och andelen av bilparken 
6,2% motsvarande drygt 271 000 bilar (Trafikanalys 2012). 
 

 
Figur 7: Andel (%) personbilar i trafik under åren 2001–2010, efter bränsleslag6. Källa: Bearbetning av 
data från SCB (2012a) 
 
   Fördelningen mellan olika ägarkategorier skiljer sig avsevärt mellan bilar drivna med  traditionella 
drivmedel (bensin och diesel) å ena sidan och miljöbilar å andra sidan. Av de drygt 263 000 miljöbilar7 
som fanns i den svenska bilparken år 2010 ägdes drygt hälften (51,6%), av fysiska personer och reste‐
rande 48,4% av juridiska personer. För beståndet av bensin‐ och dieselbilar var motsvarande andelar 
77,4% respektive 22,6% (SCB 2012a). Således är innehav av miljöbil betydligt mer ovanligt bland pri‐
vatpersoner jämfört med traditionella typer av bilar, och närmare hälften av miljöbilarna är tjänstebi‐
lar, företagsbilar etc.  
 

                                                       
6
 I kategorin ”övriga” ingår bränslekategorierna el, gas (naturgas/biogas), övriga hybrider samt övriga drivmedel (SCB 2012a).  
7
 Personbilar drivna med el, etanolhybrider/E85, övriga hybrider, gas eller övriga drivmedel (SCB 2012a). 
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Figur 8: Genomsnittlig ålder för personbilar i trafik, ägda av fysiska personer, i Sveriges kommuner år 
2007. Källa: SIKA (2008) 
 
   Om den svenska bilparken som helhet är  relativt gammal gäller detta  i ännu högre grad  i många 
glesa bygder. De personbilar som ägs av personer boende på ”landsbygden” är generellt sett äldre 
jämfört med  landet  i  övrigt  (Figur  8). År  2007  fanns  de  äldsta  bilarna  i  kommunerna  Sorsele  och 
Överkalix, där den genomsnittliga åldern var 14,3 år (von Bahr 2009). Detta kan möjligen tolkas delvis 
med utgångspunkt i föreställningar av typen ”det finns många Roy och Roger runt hörnen” (DN 2007‐
09‐10) vilket troligtvis syftar på privatpersoner som själva ”mekar” med sina bilar och därmed kanske 
bidrar till att de är kvar  i drift under en  lång tid. Dessutom är det troligt att det högre bilinnehavet 
(Figur 4) i glesa bygder, som bl.a. tar sig uttryck i flerbilsinnehav (Vagland & Pyddoke 2006), och den 
högre genomsnittliga åldern på bilparken (Figur 8) innebär att många hushåll har en äldre bil som är 
relativt billig och dessutom ”lättmekad” till skillnad från nyare bilar där verkstadsservice är nödvändig 
för i princip alla reparationer. 
   Miljöbilsinnehavet var, enligt von Bahr (2009), år 2007 betydligt lägre i de s.k. ”landsbygdskommu‐
nerna”  jämfört med riksgenomsnittet, vilket tolkas som ett resultat av bristen på tankställen för al‐
ternativa bränslen. Enligt SCB’s fordonsdata för slutet av 2010 (SCB 2012a) var riksgenomsnittet (ba‐
serat på  länsvisa data)  för  andelen bilar  i  trafik drivna  av olika bränslen 82,2% bensinbilar, 13,3% 
dieselbilar, 3,8% etanolhybrider/E85‐bilar samt 0,6% bilar drivna av övriga bränslen  (d.v.s.  fordons‐
gas, elbilar, övriga hybrider och ”övriga” bränslen). Figurerna 9–12 visar hur andelen bilar i trafik som 
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drivs av olika bränslen varierar mellan landets kommuner. Bensindrivna bilar är vanligast i södra och 
mellersta  Sverige  samt  i  södra Norrland, medan dieselbilar uppvisar  ett närmast omvänt mönster 
med höga andelar  i  framför allt norra Norrland och Norrlands  inland. Etanolbilar är vanligast  före‐
kommande i de södra delarna av landet och i vissa kommuner längs med Norrlandskusten, men utgör 
en marginell del av fordonsparken i de flesta av de norrländska inlandskommunerna. Bilar drivna av 
övriga typer av drivmedel är ovanliga i fordonsparken överlag, men något vanligare förekommande i 
ett stråk av kommuner från Stockholmsregionen i riktning mot Göteborgsregionen. De flesta inlands‐
kommuner både  i norra och mellersta  Sverige utmärker  sig med  sina högst marginella  andelar  av 
denna typ av fordon i bilparkerna. 
   Figur 13 kompletterar ovan nämnda kartor med information om nyregistreringar av miljöbilar driv‐
na av alternativa drivmedel (d.v.s. exklusive diesel) som andel av det totala antalet nyregistreringar 
under  2011.  Det  finns  ett  tydligt mönster  av  lägre  andel miljöbilar  av  nyregistrerade  personbilar 
främst i Norrlands inland jämfört med övriga Sverige. I övrigt förekommer det också vissa variationer 
som tycks vara av mindre systematisk karaktär med avseende på kommuner där andelen miljöbilar 
av nyregistrerade bilar är hög respektive låg. 
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Figur  9:  Andel  (%)  bensindrivna  bilar  av  samtliga  personbilar  i  trafik  i 
Sveriges kommuner vid slutet av år 2010. Källa: Bearbetning av data från 
SCB (2012a). 
 

  Figur  10: Andel  (%)  dieseldrivna  bilar  av  samtliga  personbilar  i  trafik  i 
Sveriges kommuner vid slutet av år 2010. Källa: Bearbetning av data från 
SCB (2012a). 
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Figur 11: Andel  (%) etanoldrivna bilar och etanolhybridbilar av samtliga 
personbilar  i trafik  i Sveriges kommuner vid slutet av år 2010. Källa: Be‐
arbetning av data från SCB (2012a). 

  Figur 12: Andel (%) bilar som drivs med andra (se fotnot 6) drivmedel än ben‐
sin, diesel och/eller etanol/E85 av samtliga personbilar i trafik i Sveriges 
kommuner  vid  slutet  av  år  2010.  Källa:  Bearbetning  av  data  från  SCB 
(2012a). 
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Figur 13: Andel miljöbilar drivna av alternativa8 drivmedel av  samtliga nyregistrerade personbilar  i 
Sveriges kommuner år 2011. Källa: Bearbetning av data från Trafikanalys (2012). 
 
 

3.4. Tillgänglighet till förnybara drivmedel 

Tillgänglighet  till relevanta drivmedel, vilket  förutsätter utbyggnaden av en viss  fysisk‐teknisk  infra‐
struktur, är naturligtvis en grundförutsättning för övergången till ökad användning av miljöbilar (t.ex. 
Melaina & Bremson 2008). Byrne & Polonsky (2001) menar t.ex. att förnybara drivmedel måste vara 
lika  lättillgängliga som konventionella drivmedel om det ska kunna utgöra ett  jämbördigt alternativ 
till dessa. Detta är dock  i viss mån problematiskt,  inte minst  i många glesa bygder och då främst de 
som är belägna långt ifrån större städer eller tätorter.  
   Förbättrad  tillgänglighet  till  förnybara drivmedel  som ett  led  i en önskad minskning av koldioxid‐
emissioner var en central målsättning bakom den svenska s.k. Pumplagen, som trädde i kraft år 2006. 
Bristfällig tillgänglighet till alternativa, förnybara drivmedel sågs som ett av de huvudsakliga hindren 
mot ökad användning av dessa drivmedel. Pumplagen innebar (i dess sista etapp) att tankställen med 
årliga försäljningsvolymer överskridande 1 000 kubikmeter bensin eller diesel ålades att tillhandahål‐
la även  förnybara drivmedel.  I den uppföljningsrapport som  tagits  fram av Riksdagens  trafikutskott 
fastslås det att  lagen har varit  framgångsrik  i så måtto att den har bidragit  till en ökning  i använd‐

                                                       
8
 Detta inkluderar bilar drivna med el, elhybrider/laddhybrider, etanol/etanolhybrider, gas samt ”övriga” (Trafikanalys 2012). 
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ningen  av  förnybara  drivmedel  och  därmed  även  av mer miljövänliga  fordonstyper  (Sveriges  riks‐
dag/Trafikutskottet 2009). Utvecklingen tolkas således i princip som ett direkt kausalt utfall av Pump‐
lagen,  trots att de observerade  trenderna  inte  jämförs med ett business as usual‐scenario. Det är 
främst etanolanvändningen som har ökat som en följd av Pumplagen. Trots att agen avsågs att vara 
”teknikneutral” har det dess konsekvenser i praktiken inte varit det. Det konkreta resulterat har istäl‐
let blivit avsevärda skevheter  i tillgängligheten till olika typer av förnybara drivmedel  i och med att 
det främst har varit pumpar för etanol (E85) som installerats (se Figur 15). En huvudorsak till detta är 
att kostnaden  för  installation av en etanolpump är cirka en  tiondel av kostnaden av kostnaden  för 
installation av pump  för  fordonsgas/biogas. Det bör också nämnas att Pumplagen  inte omfattar el, 
vilket är ett förnybart drivmedel som hamnat allt mer i fokus (Sveriges riksdag/Trafikutskottet 2009). 
Om  t.ex. eldrift eller andra alternative drivmedel ytterligare  förstärker sin position  i  förhållande  till 
etanol kan utfallet av Pumplagen komma att framstå som allt mindre relevant.  
   Pumplagen har bl.a. kritiserats för att vara en bidragande orsak till den s.k. ”mackdöden” – ett fe‐
nomen  som även  förekommer  i andra  länder – d.v.s. en påtaglig minskning av antalet  tankställen, 
exempelvis  en minskning med  cirka  20% mellan  2000  och  2009  (Sveriges  riksdag/Trafikutskottet 
2009). Figur 14 visar också utvecklingstrenden över en längre tidsperiod, fördelat på utvecklingen av 
olika  typer  av  tankställen  baserat  på  statistik  från  Svenska  Petroleum  och  Biodrivmedel  Institutet 
(sic!), SPBI (2012). I den ovan nämnda rapporten är en av slutsatserna att det inte går att slå fast att 
Pumplagen varit direkt orsak till den negativa utvecklingen. Samtidigt påpekas det att det inte heller 
kan uteslutas att lagen kan ha haft betydelse i vissa, ”enstaka”, fall, liksom att den kan tänkas bidra 
till framtida nedläggningar (exempelvis då tidsbegränsade dispenser från lagen löper ut). Anledning‐
en är den ekonomiska påfrestningen för enskilda ägare av tankställen som själva ansvarar för  inve‐
steringskostnaderna för installation av t.ex. etanolpump (Sveriges riksdag/Trafikutskottet 2009).  
 

 
Figur 14: Antal  försäljningsställen  för drivmedel  i Sverige under åren 1983–2011,  fördelat på typ av 
försäljningsställe. Källa: Bearbetning av data från SBPI (2012). 
 
   Något  som också  sannolikt bidragit  till ”mackdöden” är utvecklingen av bilarnas egenskaper. Da‐
gens bilar tenderar att ha tankar med betydligt större kapacitet jämfört med bilarna för några decen‐
nier  sedan, och det  sker  också  en utveckling mot  högre bränsleeffektivitet  (bränslesnålhet).  I och 
med att behovet av att tanka därmed blir mer lågfrekvent behövs inte heller ett lika tätmaskigt nät‐
verk av tankställen, och kundunderlaget minskar således, kanske  i synnerhet för mindre tankställen 
utanför större städer och tätorter.  
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   Enligt Riksdagens utvärdering finns det avsevärda geografiska skillnader i tillgänglighet till förnybara 
drivmedel,  trots  att  tillgängligheten  överlag  förbättrats  avsevärt  i  och med  Pumplagen  (Figur  15). 
Samtidigt påtalas bristen på offentlig statistik om den geografiska differentieringen av utvecklingen 
av tankställen i allmänhet, bl.a. med avseende på de tankställen som tillhandahåller förnybara bräns‐
len. Det  kan också konstateras att  tillgänglighet  till  förnybara drivmedel  i glesbygdsområden  i viss 
mån är en icke‐fråga, och att den egentliga frågan snarast handlar om huruvida man alls har tillgång 
till  tankställen  ”inom  rimliga avstånd”.  Frågan om  tillgänglighet  till drivmedel  i glesa bygder  ligger 
således  primärt  på  en mer  generell  nivå  snarare  än  att  vara  specifik med  avseende  på  förnybara 
drivmedel (Sveriges riksdag/Trafikutskottet 2009).  
 

 
Figur 15: Antal  försäljningsställen av  förnybara drivmedel  i Sverige under åren 2003 – 2012. Källa: 
Bearbetning av data från SBPI (2012).  
 
   Vissa  iakttagelser  görs  dock,  och  ett  övergripande mönster  är  att  tillgängligheten  till  förnybara 
drivmedel varierar avsevärt inom länen (snarare än mellan olika län) och även mellan olika landsde‐
lar. Tillgängligheten varierar också mellan olika typer av drivmedel. De intraregionala skillnaderna är 
relativt förutsägbara och speglar variationer mellan tät‐ respektive glest bebyggda/befolkade områ‐
den, där utbudet är begränsat  i de glesa miljöerna. Tillgången till såväl etanol (E85) som fordonsgas 
är generellt sett störst i tätorterna och tätortsnära glesbygder. En orsak till detta är att många tank‐
ställen i glesa bygder har så små försäljningsvolymer att de inte omfattas av Pumplagen och därmed 
inte heller  tillhandahåller  förnybara drivmedel. Tillgängligheten  till  fordonsgas och/eller biogas är  i 
princip förbehållen de sydliga delarna av landet (Sveriges riksdag/Trafikutskottet 2009). 
   Det finns ett visst drag av ”moment 22”  i frågan om tillgänglighet till grundläggande  infrastruktur 
för miljöbilsanvändning. Så  länge  tillgängligheten  till  tankställen  som  tillhandahåller de nödvändiga 
drivmedlen är bristfällig kommer konsumenterna av uppenbara skäl att vara avvaktande inställda till 
att köpa miljöbilar. Samtidigt är det en förutsättning att konsumenterna har miljöbilar, och därmed 
efterfrågar alternativa drivmedel,  för att det ska  finnas  incitament  för mackägare att  tillhandahålla 
dessa (Melaina & Bremson 2008; Sveriges riksdag/Trafikutskottet 2009). På motsvarande sätt krävs 
tillgång  till  exempelvis  reservdelar  och  servicetjänster  för  reparationer m.m.  för  att miljöbilar  ska 
framstå  som  attraktiva  alternativ,  samtidigt  som  t.ex.  energi‐  och  fordonsproducenter  och  andra 
aktörer kan  förväntas vara ovilliga att  investera  i denna nödvändiga  teknik och  infrastruktur såvida 
det  inte  finns  en  stor  potentiell marknad. Drivkrafterna  för  fortsatt  innovation  och  förbättring  av 
miljöbilsteknologin kan också hållas tillbaka av det begränsade adoptionen av tekniken och den där 
tillhörande osäkerheten (Struben & Sterman 2008). 
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3.5. Innovationsspridning och acceptans av ny teknik 

Det finns en väl utvecklad teoribildning kring spridning av innovationer (diffusion of innovations, DOI) 
– exempelvis tekniska innovationer – och konsumenters adoption av dessa, där det sistnämnda är en 
tillämpning av DOI‐teorier på konsumenters beteende. DOI‐teorier har visat sig gångbara med avse‐
ende på såväl olika  innovationer som  i olika sammanhang. Forskningsfältet är dock också behäftat 
med  vissa brister, bl.a. ett otillräckligt  fokus på  individers  värderingar och attityder och hur dessa 
påverkar adoption av innovationer, samt en brist på studier som specifikt behandlar adoption av s.k. 
”eko‐innovationer”. De studier som finns av det sistnämnda fokuserar också främst adoption av  in‐
novationer inom organisationer snarare än individer (Jansson 2009).  
 

  
Figur 16: Stiliserad innovationsförloppskurva. Källa: Jansson (2009). 
 
   Spridningsmönstret  för  innovationer  tenderar  generellt  sett  att  följa  en  S‐formad  kurva  (se  den 
övre kurvan i Figur 16). Detta innebär att i ett inledande skede är det endast ett fåtal som tagit till sig 
innovationen, men efterhand ökar detta kraftigt  för att  i ett  sent  skede plana ut  (uttryckt  som en 
kumulativ kurva)  i ett  läge där de  flesta som efterfrågar  innovationen redan har anammat den och 
spridningen därmed nått ett mättnadsläge. Detta mönster kan  jämföras med  introduktionsprocess‐
teorin (alternativt produktcykelteorin), som handlar om i vilken takt en innovation som t.ex. miljöbi‐
len sprids.  I denna  teori  identifieras  tre  faser som är snarlika  innovationsspridningsteorins S‐kurva: 
introduktion, expansion och slutligen mättnad (Douglas & Isherwood 1996 citerad i Lindgren 2010).  
   Olika grupper av människor tenderar att ta till sig innovationen i de olika faserna av spridningsför‐
loppet, beroende på hur ”innovativa” de är, d.v.s. hur benägna de är att  t.ex. köpa nya produkter 
istället för att bibehålla sina befintliga konsumtionsmönster och –val (Jansson 2009). Innovativiteten 
kan betraktas som ett psykologiskt personlighetsdrag som har en viss generaliserbarhet  för många 
olika typer av produkter (Roehrich 2004 citerad i Jansson 2009). Baserat på tidpunkten för adoption 
av innovationen kan människor enligt DOI‐teori kategoriseras som innovatörer, tidiga adoptörer, tidig 
majoritet, sen majoritet samt eftersläntrare9 (Rogers 2003) där de tre förstnämnda grupperna tar till 
sig  innovationen  i ett mycket eller relativt tidigt skede, medan de två sistnämnda grupperna anam‐
mar den först i de senare skedena. En huvudsaklig distinktion kan således göras mellan dem som är 
tidiga respektive sena att ta till sig innovationen, och som åtskiljs av en klyfta (chasm, Figur 16) (Jans‐
son 2009). 

                                                       
9
 Originalbegreppen lyder innovators, early adopters, early majority, late majority och laggards (Rogers 2003). 
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   Konsumentens beslut att ta till sig en innovation är av central betydelse för innovationers spridning 
i marknader. Denna adoption kan ses utifrån ett antal olika steg10, där  inte minst de  initiala stegen, 
som bl.a. omfattar  initiala attitydformeringsprocesser som har bäring på  förståelsen av konsumen‐
tens efterföljande adoption av  innovationen. Attitydformeringen beror bl.a. på olika karaktärsdrag 
hos individen – exempelvis benägenheten att söka nya erfarenheter – samt hur innovationens egen‐
skaper uppfattas (Parthasarathy et al. 1995; Peter et al. 2005 citerade i Jansson 2009).  Några huvud‐
grupper av faktorer som inverkar på konsumenters adoption av innovationer av typen s.k. högenga‐
gemangprodukter  –  exempelvis miljöbilar  –  är  sociodemografiska  faktorer,  innovativitet,  kunskap, 
attityder och värderingar samt uppfattningar om innovationens egenskaper (Jansson 2009). 
   Vissa  sociodemografiska  och/eller  socioekonomiska  karaktärsdrag  är  ofta  utmärkande  för  tidiga 
adoptörer. I Jansson (2009) omnämns flera exempel på studier som har visat att de personer som är 
tidiga att anamma innovationer ofta har hög inkomst, hög utbildning, är relativt unga och ofta män. 
Här kan nämnas att glesa bygder (kommuner) i Sverige ofta har en åldrande befolkning, och dessut‐
om också ofta en skev könsfördelning med ett s.k. överskott på män orsakat av att kvinnor  i större 
utsträckning flyttar ifrån dessa platser (SCB 1999; Karlsson 2010). Jansson (2009) visar dock också att 
sociodemografiska  faktorer  hade  begränsad  eller  t.o.m.  icke‐signifikant  betydelse  för  adoption  av 
miljöbilar. En aspekt på  innovativitet är ett hos  individen  inneboende  intresse för nya  lösningar och 
ny teknik m.m., vilket också visat sig ha samband med tidig innovationsadoption. Vidare har kunskap 
central betydelse för adoptionen, dels kunskap om innovationens existens, dels kunskap om hur den 
används. För s.k. eko‐innovationer är det också troligt att miljörelaterad kunskap har betydelse. Indi‐
viders grundläggande värderingar, såväl som deras attityder  (som är av mer fluktuerande karaktär) 
uppvisar också samband med benägenheten att ta till sig en  innovation.  Jansson et al.  (2011) visar 
t.ex. att personer som var tidiga adoptörer av miljöbilar drivna med alternativa bränslen  i högre ut‐
sträckning  än  andra  hade miljövänliga  värderingar11.  Potentiella  konsumenters  attityd  till  en  viss 
innovation formas också till väsentlig del av deras uppfattningar om innovationens egenskaper i olika 
avseenden – uppfattningar som har stor betydelse för individens benägenhet att ta till sig innovatio‐
nen (Jansson 2009), vilket också visas empiriskt i Jansson (2011).  
   Den ovanstående kortfattade översikten, som i huvudsak baseras på litteraturgenomgången i Jans‐
son (2009) ger en generaliserad bild av empiriska samband mellan olika typer av faktorer och innova‐
tionsadoption, men det bör nämnas att det också finns studier som visat annorlunda resultat, och det 
är heller inte alla faktorer som undersökts specifikt med avseende på eko‐innovationer eller miljöbi‐
lar (Jansson 2009). Konsumenters miljövänliga (pro‐environmental) handlingar kan ses som beroende 
av flera faktorer: kunskap om att ett problem existerar samt om att det finns ”bättre” alternativ än 
de befintliga, samt en tro på att ens egna handlingar kan förbättra situationen (Schwartz 1977 citerad 
i Coad et al. 2008). När det gäller attityder kan det också nämnas att en miljövänlig  inställning  inte 
per automatik översätts i miljövänliga beteenden – tvärtom finns ofta ett glapp där emellan (Hines et 
al.  1987;  van  Liere & Dunlap  1980  citerade  i  Jansson  2009). Många människor  anpassar  inte  sina 
transportrelaterade val och beteenden efter sina miljövänliga attityder av olika skäl och hinder som 
kan vara såväl ”objektiva” som ”uppfattade”, vilket resulterar i att attityderna ofta har en liten effekt 
på beteendet. Oavsett om det finns saklig grund för uppfattade hinder mot adoption av miljöbilar så 
skapar människors uppfattning om att de existerar en barriäreffekt som kan förhindra adoption och 
spridning av den nya tekniken (Flamm & Weinstein Agrawal 2012). 
 

 
 
 
 

                                                       
10
 Dessa  fem  steg är: 1)  initial  kunskap om  innovationen, 2)  ”övertalning”  (d.v.s. attitydformering), 3) beslut, 4)  implementering  (d.v.s. 
användande av innovationen) samt 5) bekräftelse (d.v.s. att fortsätta använda innovationen) (Jansson 2009). 

11
 Mer specifikt: ”values, beliefs and personal norms” (Jansson et al. 2011 s. 51). 



25 
 

3.5.1. Geografiska perspektiv 

Spridningen av innovationer har också studerats med särskilt fokus på den geografiska dimensionen, 
och  i detta sammanhang är Hägerstrands  (1953) studier av grundläggande betydelse. Enligt Häger‐
strand  följer  innovationsförloppet  generellt  sett  tre  steg med  avseende  på  den  geografiska  sprid‐
ningen. I ett första steg förekommer ”lokala ansamlingar av initialaccepteringar (initialagglomeratio‐
ner)”, varifrån det  i ett andra steg sker ”utgående radiär spridning”.  I det tredje steget nås ett  läge 
där ”tillväxten avstannar (mättnadsstadiet)” (Hägerstrand 1953, s. 138). Initialt är innovationen alltså 
bara känd och använd på några få platser, varifrån spridningen har sin utgångspunkt. Innan  innova‐
tionen  blir  allmänt  känd  utanför  dessa  initialagglomerationer  kommer  de  regionala  skillnaderna  i 
spridningsmönstret växa sig större, men i takt med att vetskapen sprids, så sprids även användningen 
av  innovationen  vilket  leder  till en minskning av de  regionala  skillnaderna över  tiden. Detta beror 
också delvis  på att de platser där spridningen först började har nått mättnadsläge och därmed mind‐
re efterfrågan, vilket möjliggör för andra regioner att ta  igen försprånget (Lindgren 2010). Spridning 
av  innovationer, bl.a.  tekniska  innovationer,  tenderar generellt sett att uppvisa ett mönster där de 
första att anamma innovationer är de ekonomiskt resursstarka samt urbana eller ekonomiskt välmå‐
ende  områden  (t.ex. med  avseende  på  inkomstnivåer),  varefter  innovationen  i  ett  senare  skede 
sprids även till mer resurssvaga grupper och områden där den ekonomiska utvecklingsnivån är lägre 
(Fischer 1992 i citerad Lindgren 2010). Därmed speglar innovationsspridning, t.ex. med avseende på 
tekniska innovationer, ofta de mer generella socioekonomiska mönstren i samhället. Utöver de gene‐
rella  innovationsspridningsmönstren kan det dock  förekomma variationer beroende på exempelvis 
den specifika tekniken i fråga, det geografiska sammanhanget eller den aktuella tidsperioden.  
   Ett  sätt att närma  sig  frågan om miljöbilens  förutsättningar  för ökad  spridning och användning  i 
glesa bygder är att utgå ifrån hur spridningsförloppet tedde sig för bilen som sådan. Trots att det inte 
kan tas för givet att processerna kommer att följa samma mönster när det gäller spridningen av mil‐
jöbilen specifikt finns vissa mer generella drag i denna typ av processer – inte minst med avseende på 
dess utveckling i tid och rum – som troligtvis också har viss bäring för miljöbilen. Miljöbilens spridning 
befinner sig fortfarande  i ett tidigt skede. Det hittillsvarande mönstret är också att miljöbilen gene‐
rellt har en  lägre grad av  spridning  i många glesa bygder  jämfört med  städerna, ett mönster  som 
stämmer väl  in även med äldre teoribildning  inom området. Samtidigt bör det betonas att det  inte 
kan anses självklart att miljöbilens spridning kommer att följa tidigare mönster. Som Jansson (2009) 
påpekar kan miljöbilar betraktas som en specifik typ av innovation, nämligen en s.k. eko‐innovation. 
Eftersom dessa inte studerats utifrån ett innovationsspridningsperspektiv i någon större utsträckning 
är det möjligt att andra faktorer än de konventionella kan vara av betydelse i sammanhanget.  
   Ur ett transporthistoriskt perspektiv kan det konstateras att bilinnehavet  i Sverige  inledde sin ex‐
pansionsfas fr.o.m. 1950‐talet och var i stark tillväxt t.o.m. 1980‐talet, varefter utvecklingen varit mer 
ojämn eller  fluktuerande. Diffusions‐ eller  spridningsförloppet uppvisade ett mönster där bilismen 
först  spreds  i de  större  städerna,  varefter processen  även  kom  att  inkludera de  ekonomiskt mest 
välmående regionerna och slutligen mer perifera och ”fattigare” regioner, där den sistnämnda regi‐
ontypen  inkluderade åtminstone vissa delar av ”landsbygden”. Bilismen  spreds dock  tidigare  i den 
”norra periferin”  jämfört med den ”södra periferin”. Ekonomiska  faktorer, närmare bestämt  indivi‐
dens och hushållets  inkomst, är en central  förklaringsfaktor  (Lindgren 2010). Lindgren et al.  (2010) 
visar att  för bilägandets spridning  i Sverige ur ett historiskt perspektiv var  inkomstnivå en viktigare 
förklaringsfaktor än befolkningstäthet, som är en indikator på geografiska sammanhang av mer eller 
mindre rural respektive urban karaktär. Samtidigt tycks rumsliga mönster och förändringar  i befolk‐
ningsstrukturen – t.ex. befolkningstäthet och befolkningsomfördelning – ha betydelse för preferenser 
kring bilägande (Lindgren 2010), ett resonemang som bl.a. går ut på att var man bor potentiellt kan 
ha stor betydelse för synen på bilen. 
   I och med att ekonomiska förhållanden historiskt sett varit en central förklaringsfaktor för bilägan‐
dets utveckling är det  relevant att  ta  fasta på detta även  i  fallet miljöbilar. De genomsnittliga  för‐
värvsinkomstnivåerna varierar mellan Sveriges kommuner, som framgår av kartan i Figur 17. Många 
av de mer glest befolkade kommunerna (jämför Figur 2) ligger i de lägre intervallen med avseende på 
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medelinkomst  –  detta  gäller  främst  inlandskommunerna  i  de  västra  delarna  av  landet, men  även 
vissa kommuner i södra Sverige och mot gränsen till Finland. Samtidigt befinner sig vissa av de mest 
glesbefolkade kommunerna  (Gällivare och Kiruna)  inom de högsta  intervallen, vilket  torde vara åt‐
minstone delvis relaterat till det relativt höga löneläget inom gruvnäringen, som utgör en viktig del av 
näringslivsstrukturen i dessa kommuner. I övrigt är det främst i storstadsregionerna som de genom‐
snittliga förvärvsinkomsterna är som högst. Inkomstspridningens geografiska mönster kan tolkas som 
en indikator på att kostnaden för inköp, och eventuellt också drift, av miljöbilar drivna av alternativa 
drivmedel kan utgöra ett hinder mot en mer storskalig adoption av denna teknik i de mer glesbefol‐
kade regioner där inkomstnivåerna generellt är relativt låga. Samtidigt kan mönstren med avseende 
på inkomstnivåer (Figur 17) jämföras med mönstren med avseende på körsträckor (Figur 5) – då visar 
det sig att många av de västligast belägna kommuner har  jämförelsevis  långa årliga körsträckor per 
person samtidigt som  inkomstnivåerna är relativt  låga. Drivmedel utgör troligtvis är en stor utgifts‐
post  för många hushåll  i dessa  regioner och bilberoendet är  stort. Därmed kan eventuella  föränd‐
ringar av (de ekonomiska) förutsättningarna för bilägande och bilresande förväntas få stor betydelse 
för människor som bor här, vilket också illustrerar de glesa bygdernas relevans i frågan om transport‐
systemets miljö‐ eller klimatmotiverade omställning. 
 

 
Figur 17: Genomsnittlig förvärvsinkomst för personer i åldrarna 16‐64  i Sveriges kommuner vid slutet 
av år 2010. Källa: Bearbetning av data från SCB (2012b).  
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3.6. Adoption av miljöbilar 

Det finns en relativt omfattande fåra inom forskningslitteraturen – till stor del inom olika ekonomiska 
discipliner samt generellt  inom transportforskningen – som fokuserar miljöbilar (alternative fuel ve‐
hicles, AFV) utifrån olika  synvinklar, däribland  konsumenters adoption av dessa  innovationer  samt 
tänkbara hinder mot detsamma. De rumsliga aspekterna på dessa frågor framstår dock som under‐
ordnade  inom forskningen, trots att rumsliga aspekter (t.ex. olika mått på rumslig struktur eller typ 
av bostadsmiljö, då  främst kategorierna urban  respektive  suburban) enligt Potoglou & Kanaroglou 
(2008) varit vanligt förekommande inom studier av bilägande i allmänhet (d.v.s. inte specifikt miljöbi‐
lar). Inte minst tycks det råda brist på forskning som explicit riktar in sig på miljöbilens förutsättningar 
för  spridning  i glesbefolkade miljöer utöver  frågan om behovet av grundläggande  infrastruktur  för 
tankställen  (t.ex. Melaina & Bremson 2008). Kopplingen mellan miljöbilsadoption och glesa bygder 
framstår som ett  forskningsfält som ännu  inte utvecklats  i någon substantiell omfattning. Trots att 
det således  föreligger en brist på  forskning som riktar  in sig  just mot dessa  frågor så  finns det där‐
emot vissa studier (t.ex. Graham‐Rowe et al. 2012; Lin et al. 2012) som inkluderar typen av boende‐
miljö (t.ex. urban eller rural) som ett av flera  individattribut  i analyserna. De geografiska attributen 
fyller då närmast en funktion som bakgrundsinformation snarare än att utgöra primärt fokus för  in‐
tresset, och inkluderas inte nödvändigtvis i den uppsättning variabler som används i de presenterade 
analysmodellerna. Enligt Potoglou & Kanaroglou  (2007) är det ovanligt att  studier av  fordonsval – 
d.v.s. även  studier  som  fokuserar på konventionella  fordonstyper – överhuvudtaget  inkluderar bo‐
stadsområdestyp (neighbourhood characteristics). Vidare tycks de flesta fallstudier fokusera på speci‐
fika städer eller stadsregioner – t.ex. Potoglou & Kanaroglou 2007, som fann att individers benägen‐
het att välja ett hybridfordon varierade mellan olika  (urbana) markanvändningstyper –  snarare än 
glesa bygder.  
   Byrne & Polonsky  (2001)  identifierar  fyra huvudkategorier av hinder mot adoption av miljöbilar – 
formella  regelverk,  resurser,  infrastruktur  samt  fordonsegenskaper  –  som  alla  kan påverka  konsu‐
menternas  benägenhet  för  adoption.  Sannolikheten  för  adoption  av miljöbilar  kan  förväntas  stå  i 
direkt relation till i vilken grad människor måste modifiera sitt beteende (Zikmund & d’Amico 1994 & 
Kimery & Reinhart 1998 citerade i Byrne & Polonsky 2001), och att minimera sådana förändringar är 
därmed det effektivaste sättet att uppnå önskade resultat (Byrne & Polonsky 2001). Generellt när det 
gäller miljöbilarnas spridning betonar Struben & Sterman (2008) existensen av en s.k. kritisk tröskel 
(jfr. chasm, Figur 16) som måste passeras  innan spridningen av miljöbilar blir självupprätthållande, 
och att det fram till dess – en tidsperiod som kan sträcka sig över flera decennier – krävs subventio‐
ner och marknadsföring för att skapa medvetenhet, stimulera adoption och därigenom upprätthålla 
spridningen  av  den  nya  tekniken.  En  anledning  till  den  långa  tidshorisonten  innan  spridningen  av 
miljöbilar kan förväntas ”gå av sig själv” är bilars långa livslängd, vilket bl.a. innebär att miljöbilarnas 
andel av bilparken kommer att förbli relativt liten trots att deras andel av inflödet till bilparken av nya 
bilar ökar12. Konventionella bilar är också,  just  i kraft av sin dominanta position, svåra att utmana  i 
någon större utsträckning – dessa bilar representerar en mogen  industri med stora kapitalintressen 
och en teknik som också över en längre tid utvecklat en central betydelse för samhället med avseen‐
de på såväl ekonomiska, sociala som kulturella faktorer, exempelvis uttryckt i de rumsliga bebyggel‐
se‐ och bosättningsmönstren. Det kan t.o.m. antas vara svårt att få till stånd en självupprätthållande 
spridningsprocess av miljöbilar även om de hade egenskaper  likvärdiga med bilar drivna med driv‐
medel. Svårigheterna för miljöbilar att konkurrera med konventionella bilar handlar dock främst om 
att de medför högre kostnader och lägre funktionalitet, vilket utgör en uppenbar begränsning (Stru‐
ben & Sterman 2008).  
   De  sistnämnda  faktorerna bekräftas också  av  en  fokusgruppstudie  (Flamm & Weinstein Agrawal 
2012) genomförd i Sacramentoregionen i Kalifornien, som fokuserar på människors uppfattningar om 
hinder mot adoption av miljöbilar. Bland respondenterna fanns personer boende i såväl urbana, sub‐
urbana som rurala miljöer (dock utan närmare specificering eller definition av dessa), och i och med 

                                                       
12
 Relaterat till detta är att det troligtvis finns större potential för självupprätthållande spridning av miljöbilar i länder som ännu inte har en 

fullt utbyggd bilpark, och där denna ökar, jämfört med mer mogna marknader (Struben & Sterman 2008).  
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att befolkningstätheten  i  regionen är  ”ganska  låg” är de  flesta  invånare beroende av bilen  för  sitt 
dagliga  resande. De hinder som  identifierades mot miljöbilsadoption handlade om både personliga 
omständigheter och omvärldsfaktorer. Det vanligaste angivna hindret var att hybridbilar – vilka upp‐
fattades som det mest miljövänliga alternativet – ansågs för dyra, och att de fördelar dessa bilar be‐
sitter inte uppväger den högre kostnaden jämfört med en konventionell bil. Vidare ansåg många att 
miljöbilarnas egenskaper utgjorde hinder för adoption, exempelvis att bilarna är för små, inte förmår 
dra en husvagn eller frakta varor vid inköp. Det förekom också en uppfattning om bilarnas säkerhet 
som ett potentiellt problem. Många deltagare menade också att miljöbilsteknologin inte nått en till‐
räcklig mognadsgrad (jfr. Grahan‐Rowe et al. 2012) för att utgöra ett tänkbart alternativ, och att ex‐
empelvis hybridbilar kan vara behäftade med brister som ännu inte upptäckts. Därmed fanns en viss 
misstänksamhet och bristande tillit till tekniken. Ytterligare ett hinder var en uppfattning om att det 
egna beteendet  inte ansågs kunna  leda  till någon egentlig  förbättring av miljöproblematiken givet 
dess enorma skala (Flamm & Weinstein Agrawal 2012).  
   Övergången till ”renare” teknologi kan ses som betingat av både ”inre” och ”yttre” motivationsfak‐
torer som t.ex. å ena sidan personligt ansvarstagande och å andra sidan ekonomiska incitament. S.k. 
gröna konsumenter styrs  i högre grad av  inre motivation, medan s.k. mainstreamkonsumenter ten‐
derar att vara mer känsliga för yttre faktorer (Coad et al. 2008). De konsumenter som väljer att köpa 
miljöbilar, t.ex. elhybrider, baserar heller  inte sitt beslut på ekonomiska faktorer  i första hand, utan 
istället kan köpet ses som en form av konsumtion av symboliska värden (Kahn 2007 citerad i Coad et 
al. 2008; Yetano Roche et al. 2010). Valet att välja en miljöbil kan också i vissa särskilt miljömedvetna 
grupper antas vara kopplat till sociala normer och en önskan att uppnå social status genom sina kon‐
sumtionsval (Kahn 2007). Hos många konsumenter är en bils relativa miljövänlighet snarare att be‐
trakta som en slags bonus snarare än som en huvudsaklig motivation bakom valet (Nijhuis & van den 
Burg 2007  citerade  i Coad et al. 2008). De  inre  faktorernas betydelse begränsas också av de yttre 
faktorerna, vilket troligtvis förklarar det ovan nämnda glappet mellan miljövänliga attityder och dito 
beteenden: människor är beredda att följa sitt ”miljösamvete” förutsatt att detta inte medför alltför 
höga kostnader  (Frey 1999). Likaledes  fann Hidrue et al.  (2011) att den  främsta drivkraften bakom 
benägenheten att köpa en elbil var förväntade besparingar för drivmedelskostnader snarare än mil‐
jövänlighet. 
   I en studie (Melaina & Bremson 2008) som har ett tydligt geografiskt perspektiv, om än med tonvikt 
mot urbana områden och främst fokuserat på tillgänglighet till tankställen för alternativa drivmedel, 
påpekas att det är troligt att miljöbilar kommer att introduceras i ett större antal i urbana områden 
innan de sprids vidare till rurala områden. Spridningen av miljöbilar ses som möjlig genom en förtät‐
ning av nätverket av tankställen som tillhandahåller alternativa bränslen. Inledningsvis utvecklas det‐
ta nätverk i städerna och efterhand utökas det även i rurala områden belägna längs med motorvägar 
mellan städer (Melaina & Bremson 2008; jfr. Hägerstrand 1953).  
   En studie (Dagsvik et al. 1996) som tydligt undersöker frågan om potentialen för miljöbilsanvänd‐
ning  i olika geografiska kontexter  i ett nordiskt sammanhang (Norge) är av relativt gammalt datum. 
Det rör sig emellertid om en experimentell s.k. stated preference‐studie där respondenterna fått ta 
ställning till olika fordonsalternativ utan att dessa egentligen varit realistiska alternativ vid tidpunkten 
för studiens genomförande, utan snarare representerade ”hypotetiska framtida fordon” eller ”expe‐
rimentella prototyper”. Resultaten visade att boende i rurala områden, definierat som områden med 
mindre än 2 000 invånare, var mer benägna att välja elbilar framför både bensinbilar och bilar drivna 
med  flytande propangas  jämfört med  såväl  stadsbor  (områden med mer än 20 000  invånare)  som 
boende  i mindre orter  (områden med mellan 2 000 och 20 000  invånare). Stadsbor var  istället den 
grupp som var mest benägna att välja en bensinbil som  förstahandsval, medan denna benägenhet 
var  lägst  i rurala områden. Resultaten, som  inte var förväntade, tolkas  i termer av tänkbara geogra‐
fiska variationer  i människors  intresse för problematiken kring fordonsutsläpp (Dagsvik et al. 1996). 
En annan uppenbar tolkning som skulle göra resultaten ännu mer förvånande är elbilars begränsade 
räckvidd, vilket skulle kunna  tänkas göra dem mer attraktiva  i urbana kontexter där avstånden kan 
förväntas  vara  kortare  och  dessa  bilar  därmed mer  funktionella  (t.ex. Melaina &  Bremson  2008). 
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Samtidigt kan en orsak förstås ligga just i att studien är experimentell och hypotetisk13 till sin karak‐
tär, snarare än ta sin utgångspunkt  i befintlig teknologi. En amerikansk studie (Lin & Greene 2010), 
baserad på en  simuleringsmodell av  sannolikheten  för köp av elhybridbilar  inom olika konsument‐
segment,  inkluderar  en  viss  geografisk  dimension  genom  särskilja  olika  typer  av  boendemiljöer.  I 
kontrast  till Dagsvik et al.  (1996) visar Lin & Greene  (2010) att det  istället var människor boende  i 
urbana miljöer som var den grupp som hade störst sannolikhet för att köpa elhybrider, vilket tolkas 
som relaterat till en högre andel körning av typen stop‐and go i stadstrafikmiljö, och att en elhybrid 
ger möjligheter  till bränslebesparing under dessa  förutsättningar  (Lin & Greene 2010).  I en ameri‐
kansk studie (Lofgren et al. 2008), som geografiskt fokuserar den till största delen glesbefolkade och 
jordbruksdominerade  Mountain  Plains‐regionen  (bestående  av  delstaterna  Colorado,  Montana, 
North Dakota, South Dakota, Utah och Wyoming), menar man att det är i städer man finner de ”kör‐
miljöer”  som bäst befrämjar den befintliga miljöbilsteknologin – dock utan att närmare  specificera 
varför städerna skiljer sig från andra miljöer i detta avseende. 
   En mindre enkätundersökning inom ett projekt med testförare av ”elbilar i vinterklimat” genomförd 
i Östersund  (Green Highway  Internet) visade att de egenskaper som  testförarna  främst uppfattade 
som  ”mycket  bättre”  hos  elbilar  jämfört med  konventionella  bilar  var  utsläpp,  omgivningsbuller, 
driftkostnader  samt buller  i bilen. Det  som uppfattades  som  ”mycket  sämre”  var  räckvidden, och 
testförarna hade också huvudsakligen kört elbilarna  i stadsmiljö eller ”ytterområden av stad”, d.v.s. 
inte i någon större utsträckning i ”glesbygd”. En bred majoritet av testförarna svarade att deras atti‐
tyd till elbilen utvecklats i positiv riktning efter att de testkört elbil jämfört med innan. Samtidigt me‐
nade dock en majoritet att de inte skulle kunna tänka sig att ha en elbil som sin enda privatbil (Green 
Highway  Internet). Även Graham‐Rowe et al. (2012) studerar  i det brittiska sammanhanget respon‐
denters attityder  till elbilar  (renodlade elbilar eller elhybrider) efter att de  först  fått  skaffa  sig viss 
erfarenhet  av  sådana.  I  denna  intervjustudie  fokuseras medvetet  s.k. mainstreamkonsumenter  av 
elbilar, en grupp som torde motsvara majoritetsadoptörerna och som till skillnad från tidiga adoptö‐
rer inte tenderar att ta hänsyn till miljörelaterade aspekter i sina vardagliga transportval. Responden‐
terna i studien bodde i såväl urbana, suburbana som rurala miljöer. Ett övergripande resultat var att 
respondenterna bedömde elbilarna – med avseende på kostnad, prestanda, bekvämlighet, komfort 
och estetik – i förhållande till konventionella bilar (d.v.s. bilar med förbränningsmotor), och elbilarna 
hade  svårt att klara  jämförelsen mot denna  standard. Även Ewing & Sarigöllü  (2000)  fann bl.a. att 
konsumenter var ovilliga att göra avkall på ”standardnivåer” av räckvidd, acceleration och tanknings‐
tid trots att de i övrigt var positivt inställda till miljöbila och betraktade miljöpåverkan som en viktig 
fråga. Potoglou & Kanaroglou  (2007) menar också att konsumenters villighet att adoptera ”renare” 
fordon förutsätter att miljöbilar utgör attraktiva alternativ i den meningen att dess prestanda är jäm‐
förbar med konventionella  fordonstekniker. Graham‐Rowe et al.  (2012) betonar även bl.a. betydel‐
sen av ekonomiska faktorer, där många respondenter ansåg att elbilar var dyra i inköp, och att lägre 
driftkostnader knappast skulle kunna kompensera för detta. En annan aspekt var en uppfattning om 
elbilar som en typ av produkter som fortfarande är under utveckling (work in progress) med avseen‐
de på teknik såväl som nödvändig kringinfrastruktur, vilket var en orsak till ovillighet att investera i en 
elbil, åtminstone i nuläget. Ytterligare ett exempel på de teman som togs upp av respondenterna var 
nödvändigheten för bilföraren att  i någon mån förändra sitt beteende. Att t.ex. behöva anpassa sig 
till de  restriktioner  som härrör  från behovet  av  regelbunden  laddning  av  elbilen  kräver  ett  större 
mått av planering av resandet, och i vissa fall förändringar av de dagliga aktivitetsmönstren (Graham‐
Rowe et al. 2012). Dagsvik et al.  (2002) konkluderar, baserat på en stated preference‐undersökning 
genomförd i Norge (jfr. Dagsvik et al. 1996), att miljöbilar visserligen utgör konkurrenskraftiga alter‐
nativ till konventionella bensindrivna bilar, men bara under förutsättning att dess egenskaper i övrigt 
inte skiljer sig från bensinbilens samt att det finns en väl utbyggd tanknings‐ och underhållsinfrastruk‐
tur. 
 

                                                       
13
 Enligt Yetano Roche et al. (2010) är en huvudkritik av stated preference‐metodik att människors sätt att reagera i hypotetiska situationer 

(”marknader”) skiljer sig från hur deras beslutsfattande skulle te sig i faktiska situationer. 
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3.7. Övriga sociala och ekonomiska faktorer av potentiell relevans 

Inom ramen  för ”sociala och ekonomiska  förhållanden  i övrigt”, ett brett ämnesområde som också 
ingår i uppdragsbeskrivningen från BISEK, ryms olika teman som angränsar till det som nämnts i det 
ovanstående. I detta avsnitt av kunskapsöversikten diskuteras ett antal frågor som på olika sätt kan 
tänkas ha beröringspunkter med miljöbilens förutsättningar i glesa bygder. Här är dock resonemang‐
ens karaktär snarare är typen ”spekulation” om faktorer som möjligtvis kan ha betydelse i samman‐
hanget men som inte återfunnits explicit i publicerad forskning på området.  
   På en övergripande nivå omfattar dessa övriga sociala och ekonomiska faktorer förutsättningarna 
för regional ekonomisk utveckling och försörjning  i vid bemärkelse,  i den mån de berör  individ‐ och 
hushållsnivåerna  (i enlighet med kunskapsöversikten  fokus på mikronivån). Det är därför motiverat 
att diskutera den potentiella betydelsen av ökat miljöbilsanvändande för relevanta näringsrelaterade 
frågor inom entreprenörskap och försörjning. I och med att glesa bygder har olika typer av kopplingar 
till andra – mer tätbefolkade eller urbana – platser är det också relevant att inkludera människor som 
inte själva bor i, men däremot besöker, glesa bygder.  
   Turism,  exempelvis  frilufts‐  eller naturbaserad  turism,  anses  spela  en  viktig  roll  som  strategi  för 
regional utveckling,  inte minst  i glesa bygder  (Lundmark 2006). Att det  t.ex.  finns nödvändig  infra‐
struktur  (t.ex.  tankställen) och service  för miljöbilar kan utgöra en grundläggande  förutsättning  för 
att tillresande miljöbilburna turister ska välja att besöka glesa bygder och för vilken specifik destina‐
tion  som  väljs.  Detta  kan  också  kopplas  till  turismentreprenörers  framgångsutsikter  och  försörj‐
ningsmöjligheter. Utöver detta turismperspektiv är också ett företagsperspektiv relevant  i samman‐
hanget.  Inte minst med tanke på att många miljöbilar är företagsbilar (d.v.s. ägs av  juridiska perso‐
ner) kan tillgången till nödvändig infrastruktur utgöra en förutsättning för olika typer av arbetsresor 
till glesa bygder  (exempelvis konferensresor  till anläggningar belägna  i glesa bygder). Vidare är  till‐
gång till fordonsservice anpassad för miljöbilar en förutsättning för att de ska vara realistiskt att ställa 
om till dessa typer av fordon. Detta förutsätter att det finns anpassade verkstäder, vilket också skulle 
bidra positivt  till möjligheterna  till  försörjnings‐/näringsverksamheter  i glesa bygder,  i  takt med att 
miljöbilsadoptionen ökar. Samtidigt förutsätter detta, liksom i fallet med tankställen, att entreprenö‐
rer har möjligheter att göra nödvändiga  investeringar givet verksamhetens  förutsättningar. Många 
tankställen  i glesa bygder har redan beviljats dispens  från Pumplagen. En  investering  i t.ex. en eta‐
nolpump kan potentiellt innebära en så stor investering för ett litet företag att det riskerar att inver‐
ka negativt på dess överlevnadsförutsättningar. Risken för eventuella nedläggningar skulle  i förläng‐
ningen kunna medföra försämrad tillgänglighet till drivmedel mer generellt (d.v.s. inte bara miljöbils‐
drivmedel), såväl som andra typer av servicefunktioner, i och med att olika typer av service tenderar 
att samordnas och samlokaliseras i glesa bygder (Tillväxtanalys 2009). 
   Utöver  tillgången  till  fysisk  infrastruktur anpassad  för miljöbilar är det också  tänkbart att männi‐
skors föreställningar om de förhållanden som kännetecknar livet i glesa bygder kan ha betydelse för 
deras inställning till miljöbilar. Det kan t.ex. handla om oro eller bristande tillit till icke‐konventionella 
bilar motiverat av att människor antas resa längre p.g.a. att avstånden mellan olika målpunkter – och 
mellan tankställen – är längre i glesa bygder jämfört med tätare miljöer. Givet det utbredda bilbero‐
endet i glesa bygder är bilanvändningen också viktig sårbarhetsfaktor. Bilen spelar en viktig roll i och 
med att det är för många människor en förutsättning för vardagslivet att det egna bilresandet funge‐
rar problemfritt i och med att det ofta saknas alternativa sätt att resa. I tillägg till dess instrumentella 
värden har bilen också andra psykologiska eller symboliska värden (Steg 2005).  
   Vidare är naturligtvis människors ekonomiska förutsättningar en central utgångspunkt för bilinne‐
hav och bilinköp.  I detta sammanhang finns också vissa trögheter  i systemet, där ett uppenbart ex‐
empel är att många människor byter bil relativt sällan. Att köpa en helt ny bil medför en substantiell 
kostnad.  Just miljöbilar  kan dessutom  antas  ligga utanför många människors ekonomiska  räckvidd 
eftersom den begagnade miljöbilparken troligtvis ännu är liten relativt tillgången på begagnade kon‐
ventionella bilar, och man kan därför vara hänvisad till att köpa en helt ny bil. I och med att miljöbils‐
tekniken fortfarande är förhållandevis ny och innovationsspridningsprocessen ännu befinner sig i ett 
tidigt skede, så kan utvecklingen av en begagnad miljöbilspark sägas släpa efter. Samtidigt kan den 
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antas öka inom en relativt snar framtid i takt med att företag som köpt in miljöbilar successivt byter 
ut sina bilar, vilket tenderar att ske i betydligt snabbare takt än vad som är fallet för privatpersoner. I 
och med att miljöbilar  representerar en ny  typ av  teknik som  fortfarande befinner sig  i en utveck‐
lingsprocess (jfr. Graham‐Rowe et al. 2012) är det också troligt att konsumenter upplever en osäker‐
het med avseende på  t.ex. bilarnas andrahandsvärde,  vilket potentiellt  kan utgöra ett hinder mot 
ökad adoption. Därtill kan situationen uppfattas som osäker med avseende på de politiskt betingade 
förutsättningarna  för miljöbilsadoption,  exempelvis  subventioner, miljöbilspremier,  skattelättnader 
eller andra  styrmedel  (t.ex. Byrne & Polonsky 2001). Denna  typ av  faktorer  ligger dock utanför  ra‐
marna för denna kunskapsöversikt. 
   Som en del av de sociala förutsättningarna för adoption av miljöbilar ingår människors attityder till 
eller syn på bilen  i allmänhet och miljöbilen  i synnerhet. Studier  inom andra områden har visat att 
det  förekommer  skillnader  i  synsätt och  förhållningsätt mellan människor boende  i olika  typer  av 
miljöer,  exempelvis människor  i  täta  respektive  glesa miljöer  (Haugen  et  al.  2008; Haugen  2011), 
samtidigt som det också kan finnas variationer  inom dessa grova kategorier. Det är också troligt att 
olika grupper, exempelvis olika demografiska segment, kan ha olika benägenhet att ta till sig ny tek‐
nik. Problematiken med åldrande befolkning som finns i många glesa bygder kan i det sammanhanget 
ses som ett exempel på ett möjligt hinder mot ökad miljöbilsanvändning. Frågan om tillit respektive 
tvivel till ny teknik är också en potentiellt viktig faktor bakom adoption av miljöbilar såväl i glesa byg‐
der som annorstädes. Att miljöbilen befinner sig  i ett tidigt skede av sin spridning kan  i sig vara en 
källa till osäkerhet och en avvaktande hållning hos konsumenterna, exempelvis att tekniken inte upp‐
levs som tillräckligt beprövad. Det är t.ex. möjligt att människor inte betraktar den nya tekniken som 
ett reellt alternativ trots att den egentligen har de förutsättningar som krävs för att uppfylla ens be‐
hov.  En  grundförutsättning  för  ökad  adoption  av miljöbilar  kan  vara  en  förändring  av människors 
attityder i riktning mot en ökad insikt om att det finns alternativ till konventionella bilar, vare sig des‐
sa alternativ handlar om bilar drivna med andra drivmedel eller bilar som är mindre än vad man är 
van vid. Ett konkret exempel på temat tillit till ny teknik är att man generellt sett kan antas ha större 
möjligheter att på egen hand förstå sig på eller ”fixa med” eller ”skruva  i” en traditionell bil, något 
som däremot generellt sett är svårare med miljöbilar och/eller nyare bilar överlag jämfört med äldre 
bilar. Detta och  liknande  idéer skulle möjligen kunna utgöra psykologiska barriärer mot adoption av 
ny teknik. En annan möjlig tillitsrelaterad aspekt har att göra med klimatologiska förutsättningar, där 
vissa glesa bygder har  specifika karaktäristika. Givet att vintrarna ofta är  relativt kalla, kanske då  i 
synnerhet i Norrlands inland, kan det finnas visst fog för oro eftersom olika bränsletyper och motorer 
kan vara olika känsliga för kyla. 
   Det kan också vara relevant att differentiera mellan olika typer av miljöbilstekniker, eftersom det är 
möjligt att olika miljöbilstekniker är olika väl  lämpade för olika typer av glesa bygder. Givet de sist‐
nämndas heterogenitet med avseende på exempelvis läge i förhållande till tätorter och städer, lokal 
respektive regional  täthet/gleshet, befintliga resvanor och  ‐mönster o.s.v. är det möjligt att en viss 
typ av teknik som  fungerar bra  i vissa geografier  fungerar mindre bra  i andra. Exempelvis kan man 
förvänta sig att förutsättningarna för att köra renodlade elbilar troligen skiljer sig åt mellan relativt 
stadsnära glesa bygder och mer  isolerade glesbygdsområden, beroende på vilka avstånd som behö‐
ver överbryggas och därmed vilka  räckvidder  som är nödvändiga  för att människors dagliga  rörlig‐
hetsbehov ska kunna tillfredsställas.  
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4. PILOTINTERVJU 

Respondenten är en man, 57 år gammal, boende i en liten by med ett 20‐tal invånare, belägen 27 km 
utanför Vilhelmina, som är en mindre (cirka 3 500 invånare) tätort/centralort i Västerbottens inland. 
Han  identifierar  sig med  beteckningen  ”glesbygdsbo” och beskriver  sin boendemiljö  i uteslutande 
positiva ordalag. Han menar  att  ”tjusningen med  att bo  sådär  /…/  [är]  friheten, naturen och  sko‐
gen…” och att han ”vill bo  för  [sig] själv /…/  [och]  inte ha alltså  folk direkt  inpå mig”. Han bor  i en 
egenägd villa som är en f.d. jordbruksfastighet och där han också är uppvuxen. Han har således bott 
på  samma plats hela  sitt  liv, dock med en  i  sammanhanget  relativt kort  (två‐tre år) period då han 
bodde  i Umeå av arbetsskäl. Respondenten är  verksam  som egenföretagare  inom byggbranschen. 
Utbildningsmässigt har han grundskolekompetens, och är i princip självlärd inom sitt yrke. Vad gäller 
familjesituation är han gift och har två vuxna, utflyttade barn. 
   Vardagen präglas till stor del av resande, som främst är arbetsrelaterat. Arbetets karaktär  innebär 
att  respondenten måste  resa mellan olika  temporära  (ambulerande) arbetsplatser beroende på de 
specifika  uppdragen,  och  har  således  ingen  fast  arbetsplats. Arbetsområdet  sträcker  sig över mer 
eller mindre hela Västerbotten från fjällområdena (t.ex. Kittelfjäll, där han bl.a. arbetat med fritids‐
husbyggen)  till  kusten, men  tonvikten  ligger på området  kring Vilhelmina. De dagar han  arbetar  i 
närheten  av  Vilhelmina  reser  han  hemifrån  på  morgonen  och  sedan  tillbaka  på  eftermidda‐
gen/kvällen, medan han däremot sover över på arbetsorten om han t.ex. arbetar i fjällen, detta p.g.a. 
att han anser att ”det blir  för  långt /…/  [att] köra  fram och tillbaka”. Den närmaste platsen där re‐
spondenten kan nå olika typer av servicefunktioner är Vilhelmina tätort. Det saknas helt serviceutbud 
i hans hemby – ”det enda man har det är  ju posten man  får” – men det har  tidigare  funnits vissa 
funktioner som sedermera lagts ned. Trots att ingen service finns att tillgå i närområdet där han bor 
upplever inte respondenten detta som ett problem. I och med att han har dagliga arbetsresor brukar 
respondenten t.ex. göra serviceärenden i samband med dessa snarare än att göra separata servicere‐
sor.  Tillgängligheten  till drivmedel,  såväl  konventionella drivmedel  som  etanol,  är också baserad  i 
Vilhelmina, där två av de stora mackkedjorna (OKQ8 och Statoil) finns representerade.   
   Respondenten är beroende av bilen för alla sina resor, vare sig det handlar om arbetsresor, service‐
resor eller  fritidsresor  (t.ex. besöksresor). Han menar att bilen betyder  ”vanvettigt mycket”  i hans 
vardagsliv, och att det är en omöjlighet att vara utan bil ”när man bor som man gör”. På vardagarna 
finns visserligen en skolbuss som går in till Vilhelmina på morgonen och tillbaka till byn på eftermid‐
dagen, men detta utgör den enda möjligheten till kollektivtrafik. I respondentens hushåll finns totalt 
fyra bilar: en Volkswagen minibuss (årsmodell 2006) som främst används som arbetsbil, en Volvo V70 
(årsmodell 2002); en Renault Mégane (årsmodell 1998 eller 1999) samt en äldre Opel (årsmodell från 
någon  gång  under  1990‐talet).  Respondenten  uppskattar  den  sammanlagda  årliga  körsträckan  för 
samtliga bilar till omkring 4 500 mil, varav han själv kör cirka 2 500 mil, till största delen arbetsresor. 
Vad gäller reparationer av bilarna är det en självklarhet för respondenten att lämna in dem på verk‐
stad (möjligen med undantag för Opeln), i och med att det är svårt att själv vidta ens enkla åtgärder 
som t.ex. att byta tändstift på de nyare bilarna.  
   Den bil som respondenten själv kör är nästan alltid minibussen, medan övriga bilar körs av andra 
familjemedlemmar eller mestadels  ”står” oanvända.  Samtliga  i  familjen utom dottern har  körkort. 
Alla bilar är bensindrivna utom minibussen,  som är en dieselbil  (dock ej miljöbilsklassificerad). Re‐
spondenten menar att han  inte byter bil särskilt ofta, men  införskaffandet av minibussen som han 
haft i cirka ett och ett halvt år tycks utgöra ett undantag från detta i och med att den ersatte en tidi‐
gare minibuss som respondenten var missnöjd med p.g.a. dess köregenskaper på vinterväglag (p.g.a. 
att den var bakhjulsdriven), och som han endast hade  i cirka ett halvår. Den nuvarande minibussen 
planerar han att behålla  i åtminstone några år till. Dieseldriften var, av bränsleekonomiska skäl, en 
viktig faktor i valet av denna bil: han menar att han  inte skulle ha råd att köra motsvarande bensin‐
driven bil. Respondenten lyfter fram och återkommer ständigt till betydelsen av ekonomiska faktorer 
vid byte av bil, för bilens drift och i synen på miljöbilen. En viktig anledning till att ekonomin betonas 
är att han kör relativt mycket (inte minst i sitt arbete) samt att bilen således ska fungera som arbets‐
bil – vilket bl.a. ställer krav på lastkapaciteten. Han har däremot inte beaktat utpräglade miljöfaktorer 
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i sitt val. Han menar dock att nyare dieselbilar  i och  för sig är relativt miljövänliga p.g.a. att de har 
”betydligt mindre utsläpp” jämfört med bensinbilar, men det är uppenbart att det inte är av miljöskäl 
utan av ekonomiska skäl han väljer en dieseldriven bil. 
   Det som för respondenten främst kännetecknar miljöbilar drivna av alternativa, förnybara bränslen 
är att ”de inte har några utsläpp egentligen som är skadliga”. Han har själv överhuvudtaget inga per‐
sonliga erfarenheter av miljöbilar, vare sig när det gäller att själva äga, överväga att köpa, köra eller 
åka i en miljöbil, eller känna någon som äger en miljöbil. Miljöbilen framstår som en icke‐fråga, d.v.s. 
någonting som knappt ens figurerar  i periferin av respondentens medvetande och som han egentli‐
gen  inte vet någonting om. Kunskapsbrist är således också ett tema.  I sammanhanget nämns också 
att han  t.ex. aldrig varit med om att bilhandlarna genomfört några demonstrationer av miljöbilar  i 
Vilhelmina, något  som däremot gjorts  för konventionella bilar: ”de kan köra upp och demonstrera 
andra bilar, men aldrig miljöbilar”. Att själv skaffa en miljöbil har aldrig föresvävat respondenten, han 
”har aldrig tänkt i de banorna överhuvudtaget”. Dessa förhållanden utvidgar han också till att omfat‐
ta även andra personer boende på samma plats, han menar alltså att detta är mer utbrett och  inte 
bara gäller honom personligen. Miljöbilar och med dem förknippade frågor  ingår  inte bland de var‐
dagliga diskussionsämnena i respondentens bekantskapskrets. Omedvetenheten om miljöbilen fram‐
står som förknippad med en avsaknad av ett aktivt intresse för miljöfrågor och inte minst responden‐
tens starka betonande av betydelsen av ekonomiska  faktorer  i valet av bil. Han menar att  just den 
större miljövänligheten är den enda egentliga fördelen med miljöbilen, och ger också uttryck för en 
uppfattning om att de troligtvis  inte är  lika ekonomiskt gynnsamma som han uppfattar att konven‐
tionella bilar är,  i synnerhet dieselbilar: ”den enda fördelen med dem, det är väl just miljön /…/ det 
blir ju inte billigare”.  
   Respondenten är inte omedveten om att bilen påverkar miljön, även om han saknar mer ingående 
kunskaper i ämnet. Bilresandet som sådant är heller inte förhandlingsbart för respondenten, givet de 
förutsättningar  som hans boende‐ och arbetssituation utgör. Samtidigt ger han uttryck  för en viss 
ambivalens och osäkerhet blandad med skepsis kring miljöbilens egentliga betydelse och förmodade 
nytta för miljön. Samtidigt som han menar att miljöbilen är mindre skadlig för miljön än en konven‐
tionell bil  så  ifrågasätter han  i viss mån hur pass mycket bättre den egentligen är. Resonemanget 
tangerar också frågan om den enskilde individens möjligheter att påverka och den egna litenheten i 
sammanhanget – ”om jag skaffar en miljöbil, gör det nånting överhuvudtaget, de miljöbilar som finns 
– vad gör det för naturen?”, vilket kan tolkas som ett slags vilja att försvara de egna valen.  
   Han uttrycker dock en  i grunden positiv  inställning till utvecklandet av nya typer av drivmedel och 
bilar  i ett generellt perspektiv, samtidigt som han differentierar mellan olika typer av miljöbilar och 
alternativa drivmedel. Det sistnämnda visar också att respondenten tvärtemot vad han själv gör gäl‐
lande har vissa kunskaper och drar vissa slutsatser kring hur miljöbilar av olika typer skulle fungera i 
hans  livssituation. Det är  tydligt att  respondenten  ser etanolen  som det drivmedel  som han  skulle 
kunna tänka sig som alternativ till dieseln, bl.a. eftersom han uppfattar det som ett fullgott alternativ 
till bensin och diesel och eftersom tillgängligheten till tankställen betraktas som tillräcklig. Han skulle 
kunna tänka sig att skaffa en etanolbil – eller att konvertera sin befintliga bil till etanoldrift – om och 
endast om det inte innebar högre kostnader jämfört med dieselbilen, vad gäller inköpspris såväl som 
driftskostnader. Han är också av uppfattningen att inte minst inköpspriset för en miljöbil troligtvis är 
betydligt högre jämfört med en konventionell bil eftersom den antas vara relativt nytillverkad. Etanol 
betraktas också som ett ”vanvettigt dyr[t]” drivmedel med tanke på att etanolbilar drar ”dubbelt så 
mycket” bränsle jämfört med konventionella bilar. Kostnadsaspekten gäller inte bara respondentens 
egen privatekonomi, utan även hans kunder vilka faktureras för reskostnaderna, i nuläget med 40 kr 
per mil. Den typ av miljöbil som respondenten är mest negativt inställd till är elbilen, både renodlade 
batteridrivna bilar och elhybrider. Att köra elbil betraktas  som helt uteslutet  främst p.g.a. den be‐
gränsade räckvidden: ”elbil, det är bara att glömma här uppe /…/ det tar du dig ju inte så långt på”. 
Han poängterar att elbilen säkert kan vara ett utmärkt alternativ ”inne  i stan” men att det däremot 
inte skulle fungera ”ute på landsbygden”. Som exempel nämner han sina resor till fjällområdena: ”jag 
kommer ju bara halvvägs [med räckvidden hos en elbil]”. Även laddtiden uppfattas som ett problem. 
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Han ger också uttryck för uppfattningen att elbilarnas batterier befinner sig i ett skede i utvecklings‐
processen där de ännu inte är ”nog bra för att det ska funka klanderfritt”. 
   De tänkbara anledningarna till att miljöbilar generellt sett är mindre vanliga i glesa bygder är enligt 
respondenten flera. Han ser engagemang i miljöfrågor som ett huvudskäl till varför människor väljer 
att  skaffa  sig miljöbil, men menar  samtidigt  att detta engagemang egentligen  troligtvis  är  större  i 
glesa bygder  jämfört med  i städerna. Som  redan nämnts menar han att det enligt hans erfarenhet 
inte  förs någon diskussion om dessa  frågor överhuvudtaget:  ”jag hör då  ingen  som diskuterar  /…/ 
eller ens funderar på en miljöbil /…/ och det finns inte så hemskt många heller”. Miljöbilens ovanlig‐
het kan  i sig ses som någonting som begränsar dess aktualitet. Han har en vag uppfattning om att 
Vilhelmina kommun har köpt in ett antal miljöbilar, men känner inte till några som ägs av privatper‐
soner.  
 
 

5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Den utbredda användningen av teknologiska innovationer kan anses vara en huvudorsak bakom da‐
gens klimatförändringsproblematik – men samtidigt kan  teknologiska  innovationer också utgöra en 
viktig del av en lösning på desamma (Coad et al. 2008). Såväl på EU‐nivå som på nationell nivå i Sveri‐
ge har politiska ambitioner och mål kring en minskning av transportsektorns klimatpåverkan formule‐
rats, såväl på kortare som på längre sikt. I detta är en övergång till exempelvis fordon drivna av för‐
nybara  drivmedel  en  central  komponent  (Sveriges  riksdag/Trafikutskottet  2009).  I  denna  process 
spelar glesa bygder en potentiellt viktig roll. Det finns möjligen en föreställning om att ”glesbygden” 
består av så få potentiella kunder att det knappast är värt för t.ex. bilindustrin att satsa specifikt på 
detta  marknadssegment.  Samtidigt  uppgår  befolkningen  boende  utanför  tätorterna  till  ungefär 
samma storleksordning som Stockholmsområdets befolkning, om än spridd över landet. Dessa miljö‐
er spelar därför en viktig roll i omställningen av transportsystemet.  
   Denna kunskapsöversikt har kretsat kring ekonomiska och sociala perspektiv på potentialen för en 
ökad adoption av miljöbilar  (d.v.s. bilar drivna av alternativa drivmedel)  för  individer och hushåll  i 
glesa bygder,  företrädesvis  i Sverige. Litteraturöversikten, som omfattar såväl  teoretiska perspektiv 
som empiriska studier, visar att det visserligen finns en omfattande forskningsfåra som ur olika per‐
spektiv  behandlar  frågan  om miljöbilens  förutsättningar, men  endast  en marginell  del  av  denna 
forskning fokuserar specifikt och explicit på rumsliga perspektiv  i allmänhet eller glesa bygder  i syn‐
nerhet.  Givet  den  relativa  kunskapsbristen  kring  frågor  relaterade  till  förutsättningarna  för  ökad 
spridning och användning av miljöbilar i glesa bygder ligger tonvikten i denna kunskapsöversikt sna‐
rare på  resonemang  som  tar  sin utgångspunkt  i de  specifika  förhållanden och  förutsättningar  som 
ofta kännetecknar glesa bygder, och hur detta kan tänkas samspela med anpassning till ett ökat an‐
vändande av mer miljövänliga personbilar. Angreppssättet kan därmed beskrivas som indirekt i detta 
avseende.  
   Bland de förutsättningar som präglar livet i många glesa bygder märks särskilt det betydande bilbe‐
roendet, vilket ofta inte är utfallet av individuellt val utan i praktiken det enda realistiska alternativet. 
Det begränsade eller obefintliga  lokala utbudet av service, arbete m.m. genererar naturligtvis också 
ett stort behov av att resa för att genomföra olika typer av aktiviteter. Givet det utbredda bilberoen‐
det är en fråga om vad det långsiktiga politiska målet om oljeoberoende innebär – exempelvis i ter‐
mer av hot eller möjligheter – för glesa bygder och möjligheterna att  leva  i dessa miljöer. En annan 
central  fråga är hur effekterna av detta mål kan variera mellan olika glesa bygder, givet  ”glesbyg‐
dens” heterogenitet. Å ena sidan torde bilberoendet som sådant vara svårt att avveckla, men å andra 
sidan tycks det i princip inte finnas några särskilda skäl till varför det skulle behöva ta sig uttryck ge‐
nom fossila drivmedel. Med vissa undantag – främst elbilens begränsade räckvidd som gör att denna 
fordonstyp lämpar sig mindre bra för den som bor i glesa bygder och har relativt lång resväg mellan 
olika målpunkter – finns det  inget konkret som framkommit  i denna kunskapsöversikt som talar för 
att miljöbilar skulle fungera sämre i glesa miljöer än i tätare miljöer. Samtidigt är det möjligt att andra 
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typer av kontextuella faktorer inverkar på adoptionsprocessen på ett negativt sätt, exempelvis före‐
komsten av miljöbilar som ett inslag i vardagslivet.  
   Som komplement till litteraturöversikten har också en pilotintervju genomförts med en ”glesbygds‐
bo”. Det primära huvudtema som kan uttolkas ur  intervjun är bilägandets ekonomi. Respondenten 
betonar och återkommer ständigt till betydelsen av ekonomiska faktorer. Trots att en rad andra be‐
vekelsegrunder också nämns så är dessa tydligt underordnade de ekonomiska spörsmålen och ambi‐
tionen att hålla nere kostnaderna så  långt det är möjligt. Detta aktualiseras  i valprocessen  inför ett 
bilbyte med avseende på bilens  inköpspris, men betonas  i ännu högre grad med avseende på drift‐
kostnader, d.v.s. bränslekostnader. Miljöbilen betraktas som en icke‐fråga och något som ligger utan‐
för respondentens medvetandesfär, något som han inte tror sig vara ensam om i de miljöer där han 
lever och verkar. Det finns en påtaglig kunskapsbrist och omedvetenhet kring miljöbilen. Miljöbilens 
existens är inte något som respondenten alls reflekterat över, han har inga erfarenheter av den typen 
av bil, och har följaktligen aldrig övervägt möjligheten att själv skaffa sig en sådan. Samtidigt som det 
således inte utgör ett tänkbart alternativ för egen del har han i grunden en positiv inställning till för‐
nybara, alternativa drivmedel och miljöbilar, även om han ser stora variationer – främst mellan eta‐
nolbilar och elbilar – i bilarnas användbarhet i glesa bygder. 
 

 

5.1. Potentiella hinder och möjligheter för miljöbilens spridning i glesa bygder 

Sammanfattningsvis finns ett antal tänkbara faktorer och förhållanden som talar för respektive emot 
miljöbilens spridning i glesa bygder, baserat på de teman som diskuterats i kunskapsöversikten. Des‐
sa presenteras här i termer av hinder och möjligheter, samtidigt som det betonas att vissa av de för‐
hållanden  som  idag utgör  tänkbara hinder  i viss mån kan  förväntas vara övergående över  tid, och 
eventuellt t.o.m. på sikt omvandlas till möjligheter. 
   Tillgängligheten till en typ av förnybart drivmedel, etanol, är troligtvis relativt god för många boen‐
de  i glesa bygder, åtminstone  i de större  tätorterna vilka det är  rimligt att anta att många boende 
besöker med  jämna mellanrum. Däremot kan den begränsade eller obefintliga  tillgången  till andra 
alternativa drivmedel, inte minst i den norra delen av landet, utgöra ett hinder mot ökad spridning av 
vissa typer av miljöbilsteknik.  
   Behovet av bilen som sådan är stort i glesa bygder, det saknas ofta alternativ som t.ex. kollektivtra‐
fiklösningar, och vanan att köra bil är svår att bryta. Bilberoendet tar sig konkret uttryck främst i en 
dominans av konventionella drivmedel  i många glesa bygder. Att gå över till annan teknik kan stöta 
på hinder om detta  innebär att man måste  förändra sina  invanda beteenden, exempelvis p.g.a. att 
miljöbilarnas tekniska förutsättningar  inte tillåter samma resande som den konventionella tekniken. 
Samtidigt är det möjligt att vända på resonemanget:  i ett scenario där klimatpolitiska mål kringskär 
bilanvändningen är en övergång till miljöbilen  innebära en möjlighet att upprätthålla sina befintliga 
resvanor med minsta möjliga beteendeförändringar – det kan t.ex. handla om att man tankar sin bil 
på ett annorlunda sätt, men i övrigt kan använda den som tidigare. De höga krav som kan antas stäl‐
las på bränsleekonomi och räckvidd av människor som reser långt och i glesa miljöer kan dock utgöra 
ett konkret hinder mot miljöbilsadoption i den mån detta innebär högre bränslekostnader eller, med 
avseende på elbilen, att bilens räckvidd begränsas avsevärt. 
   Att miljöbilar hittills har uppvisat en relativt liten spridning i glesa bygder kan tolkas som att befolk‐
ningen  i dessa områden generellt  inte  ingår  i de grupper som är  tidiga  i att anamma  innovationer, 
men också som att dessa därmed utgör en potentiell marknad där efterfrågan kan tänkas öka. Detta 
resonemang kan antas ha viss bäring  inte minst om  innovationsspridningen antas  följa ett rumsligt 
spridningsmönster i riktning ”uppifrån och nedåt” i ortshierarkin, d.v.s. från tätare miljöer och stora 
städer till glesare miljöer och mindre orter. Samtidigt skulle ett sådant spridningsförlopp innebära att 
det  troligtvis kommer att dröja en tid  innan miljöbilsadoptionen  får något större genomslag  i glesa 
bygder, med tanke på att processen generellt sett fortfarande befinner sig i ett inledande skede. 
   Den höga genomsnittsålder på bilparken i många kommuner som till stor del består av glesa bygder 
innebär att det på sikt med nödvändighet kommer att uppstå ett behov av föryngring och utbyte av 
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densamma.  I  (och  inför) den processen vore det möjligt att gå  in med  riktade  insatser  för att öka 
miljöbilens attraktivitet som alternativ till den konventionella tekniken. Den eventuella existensen av 
en utbredd okunskap, omedvetenhet eller ointresse för miljöbilar skulle dock kunna utgöra ett hinder 
för  sådana  insatser.  Attitydförändringsarbete  och  kanske  främst medvetandegörande  kan  tänkas 
utgöra förutsättningar för människor överhuvudtaget ska betrakta miljöbilar som reella alternativ till 
konventionell fordonsteknik. 
   Möjligheten att den begränsade adoptionen av miljöbilar är  relaterad  till avsaknaden av en  sub‐
stantiell marknad för begagnade miljöbilar, som i dagsläget kan förväntas utgöra ett hinder, kan ock‐
så förväntas avhjälpas av att det över tid kommer att utvecklas en begagnad miljöbilpark. Detta skul‐
le  göra dessa bilar  ekonomiskt mer  tillgängliga,  exempelvis  för hushåll  som  inte har möjlighet  att 
köpa en  fabriksny bil. Ett konkret hinder mot miljöbilsadoption med avseende på socioekonomiska 
faktorer är förstås annars de relativt låga genomsnittliga inkomstnivåerna i många glesa bygder. Det‐
ta kan utgöra ett hinder mot att anamma teknik som är dyrare än de konventionella alternativen  i 
inköp och drift.  

 
 

5.2. Fortsatt forskning 

Den föreliggande kunskapsöversikten har identifierat ett behov av fortsatt forskning kring miljöbilens 
förutsättningar  i glesa bygder och överhuvudtaget uttalat geografiska perspektiv på adoptionspro‐
cessen. Givet att människor boende i glesa bygder utgör en substantiell del av befolkningen, motsva‐
rande ungefär Stockholmsområdets befolkning, är den hittillsvarande bristen på forskning problema‐
tisk. Mer specifikt råder det brist på kunskap om betydelsen av olika kategorier av faktorer för miljö‐
bilens  spridning  (t.ex.  individuella,  sociala  och  kontextuella  faktorer),  synen  på miljöbilen.  Vidare 
utgör samhällsnormer och förväntningar  i ett socialt sammanhang en relevant fråga att undersöka. 
Normer kan  förväntas ha bäring på  t.ex. hur olika beteenden med miljöanknytning  (inte minst res‐ 
och transportbeteenden) betraktas, och kan skilja sig åt mellan olika typer av miljöer (t.ex. tätare och 
glesare miljöer) bl.a. beroende på kontextbetingade variationer  i vardagslivets villkor och förutsätt‐
ningar.  Sådana  studier  skulle  lämpligen  inkludera  en mer  djupgående  analys  av  exempelvis  vilka 
tänkbara hinder  som människor boende  i glesa bygder uppfattar  för adoption av miljöbilar  för att 
därmed skapa förutsättningar för att mildra dess effekter. Även bilhandlare utgör en grupp vars erfa‐
renheter och uppfattningar är av  intresse  i sammanhanget. Denna typ av studier skulle med  fördel 
kunna göras både genom intervjustudier och genom enkätbaserade undersökningar.   
   Ytterligare ett forskningsuppslag är hur spridningsprocesser för t.ex. ekoinnovationer ter sig i glesa 
miljöer och vilken roll individuella preferenser, sociala faktorer respektive yttre omständigheter spe‐
lar  i detta. Andra  forskningsområden som skulle kunna utvecklas med  fokus på glesa bygder är att 
kartlägga vad som kännetecknar dem som köper och kör miljöbilar i glesa bygder, och hur de ser på 
t.ex. sina resvanor, hur dessa eventuellt behöver anpassas till miljöbilen samt upplevelser och erfa‐
renheter av miljöbilar i stort. Attityder till och synsätt på bilen i allmänhet och miljöbilen i synnerhet, 
inte minst nedbrutet på olika typer av bilar  (med avseende på exempelvis drivmedel, storleksklass, 
funktionalitet m.m.) skulle också utgöra en viktig kunskapsbas  för  förståelsen av miljöbilsadoption. 
Inte minst skulle sådana studier kunna utformas för att ge insikter i den utsträckning i vilken miljöbi‐
len är en ”icke‐fråga” i glesa bygder och hur medvetenheten om dessa fordon kan förstärkas.  
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