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Förord 

Under de senaste 10 veckorna som vår uppsats om elbilar har skrivits har vi kört mer 

bensindriven bil än någonsin tidigare. Under uppsatsskrivandet har det varit nödvändigt för 

oss att resa från våra hem i Åre till både Mittuniversitetet- och olika bilhandlare i Östersund. 

Vår förståelse för fossila bilars negativa påverkan på miljön har ökat under uppsatsens gång 

och vi är överens om att elbilen är ett miljövänligare transportalternativ. Trots detta har vi 

varken köpt, hyrt eller lånat en elbil under den aktuella perioden. Anledningarna till att vi inte 

har kört elbil är många, inte minst för att våra ekonomiska förutsättningar som studenter har 

varit begränsade. Oavsett hur de faktorer som har hindrat oss från att köra eldrivet ser ut, är 

dock faktumet att vi har fortsatt att köra fossildrivna bilar intressant. Vår positiva inställning 

till elbilar kombinerat med vår oförmåga att ta steget till att byta till en eldriven bil bildar en 

paradox. Det blir uppenbart att det krävs mer än bara viljan att köra ett miljövänligt 

transportalternativ för att ta steget till att köpa en elbil.  

 

Vi vill rikta ett tack till de bilhandlare som ställt upp på intervjuer och bidragit med sina 

kunskaper kring förutsättningarna för elbilism i glesbygdsområden. Tack även till de som 

tagit sig tid att genomföra enkätundersökningen både i bilhallarna och på Internet. Ett stort 

tack riktas också till Kristina Zampoukos för stöd och handledning genom hela arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Larsson Salo & Jessica Hall 

Åre, Juni 2016 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Elbilen är en relativt ny innovation som har lanserats som ett alternativ till den fossildrivna 

bilen för att minska utsläpp, bidra till en bättre luftkvalité och främja en bättre miljö. Avstånd 

och andra geografiska skillnader i Sverige gör däremot att elbilen inte är lika effektiv att 

använda överallt. I regionen Jämtland/Härjedalen har satsningar gjorts för att främja 

elbilismen men för att en hållbar förändring ska kunna ske är det avgörande att 

konsumenterna väljer att köpa en elbil framför en fossildriven bil vid nybilsköp. Syftet med 

uppsatsen är därför att undersöka bilförsäljares och potentiella nybilsköpares inställning till 

användandet av elbilar i det glesbebyggda område som Jämtland/Härjedalen utgör.  

 

Den teoretiska delen i uppsatsen behandlar människors rörlighet i tid och rum, 

innovationsspridning samt konsumenters attityder och köpbeteende. Det empiriska materialet 

är insamlat dels genom en kvalitativ undersökning som består av tre semistrukturerade 

intervjuer och dels en kvantitativ undersökning som består av en enkätundersökning med 

potentiella nybilsköpare. Resultaten visar att bilförsäljarna och nybilsköparna har en positiv 

inställning till elbilen som ett miljövänligt transportmedel, men samtidigt anser de att elbilen i 

dagsläget inte är lämplig att använda i glesbygdsområdet Jämtland/Härjedalen. Den främsta 

orsaken till detta är att de flesta elbilarnas räckvidd är för kort för de långa avstånden. Ett 

annat problem är att antalet laddstationer i regionen anses vara för få. I analysen kopplas 

resultatet från empirin samman med teorin gällande inställningen till rörlighet över stora 

avstånd. I slutdiskussionen kommer vi fram till att det inte är självklart att det bara är 

människor som behöver förändra sina attityder till elbilar, utan att tekniken även behöver 

komma längre för att människors val av bil ska kunna förändras.  
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1. Inledning 

I december 2015 samlades världens ledare i Paris för att diskutera klimatfrågan och samtidens 

miljöproblem. Klimatförhandlingarna ledde till att ett globalt och långsiktigt klimatavtal 

antogs där Förenta Nationernas medlemsländer har enats om en gemensam och rättsligt 

bindande plan för att minska koldioxidutsläppen. För Sveriges del innebär avtalet att konkreta 

åtgärder ska genomföras bland annat genom satsningar för att uppmuntra till en fossilfri 

vägfordonsflotta (Hellström Gefwert, 2015). Framförallt kommer ett större fokus att läggas på 

beteendeförändring för att minska klimatpåverkan från vägtrafiken som är Sveriges enskilt 

största utsläppskälla (Grant & Johansson, 2016). 

 

När bilen uppfanns på 1800-talet sågs den som ett privilegium bland människor som plötsligt 

kunde röra sig fritt och framförallt snabbt (Holm Nilsson, 2002). Bilen har över tid blivit en 

symbol för befrielsen från geografiska restriktioner samtidigt som den lett till ett ökat 

bilberoende (Wärneryd et al., 2002; Banister, 2011). Förutom ett ökat bilberoende har 

dessutom flera negativa effekter av det motordrivna fordonet uppenbarats. Biltrafiken som 

huvudsakligen bestått av bilar drivna av fossila bränslen har kommit att stå för stora mängder 

utsläpp av koldioxid som har en negativ påverkan på både klimatet, miljön och människan 

(Grant & Johansson 2016; Izzo et al., 2015; Regeringen, 2013). I ett försök att minska den 

negativa miljöpåverkan från biltransporter beslutade Sveriges regering att ta fram underlag för 

en “fossiloberoende fordonsflotta” genom den så kallade FFF-utredningen. Med en 

fossiloberonde fordonsflotta vill man nå en omställning där vägfordonen i landet främst drivs 

på biodrivmedel eller elektricitet istället för fossila bränslen. Genom att planera för 

tillgängliga städer och förbättrad infrastruktur för förnybart bränsle hoppas FFF-utredningen 

att koldioxidutsläppen från vägtrafiken kan minskas med 90 % fram till år 2050 (Regeringen, 

2013). 

 

En övergång till eldrivna bilar skulle minska de negativa effekterna från massbilismen. Bilar 

som drivs på el lämnar inget utsläpp, förbrukar mindre resurser, har lägre driftkostnader och 

är tystgående vilket skulle resultera i mindre buller. Samtidigt löser elbilen inte problem som 

trängsel i städer, brist på parkeringar och bilköer (Banister, 2011; Regeringen, 2013). Vidare 

har en diskussion om fenomenet “Peak car” tagit plats i miljöbilsdebatten. Peak car är en teori 

om att det totala bilanvändandet kommer att minska de kommande åren. Bilismen har ständigt 

ökat de senaste decennierna men Peak car talar bland annat för att färre människor väljer att ta 

körkort. Därmed tror man att användandet av bilen i körda kilometer har nått sin topp och är 
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på väg mot en nedgång. Med utgångspunkt i teorin kring Peak car ifrågasätts det om 

lösningen för en hållbar rörlighet verkligen ligger i att utveckla privatbilismen med 

miljövänliga elbilar istället för att satsa på ökad tillgänglighet i städer, kollektivtrafik och 

exempelvis bilpooler (Izzo et al., 2015; Trafikverket, 2014).  

 

I Sverige där befolkningen, med undantag av storstäderna, är glest utspridd är möjligheterna 

att använda sig av kollektivtrafik eller alternativa transportmedel ojämnt fördelade (Wärneryd 

et al., 2002; Zampoukos et al., 2015; Frändberg et al., 2005). Att resa kollektivt kan vara det 

självklara valet i flera av landets större städer och samtidigt näst intill en omöjlighet på 

glesbygden. Med bristande utbud av kollektivtrafik är det därför svårt för glesbygdsinvånarna 

att komma ifrån bilberoendet i sina vardagliga rörelsemönster. Beroendet av bilen och 

svårigheten i att utveckla en effektiv kollektivtrafik talar för att elbilar skulle kunna vara ett 

medel för att utveckla en hållbar mobilitet och rörlighet i glest bebyggda områden (Haugen, 

2012; Zampoukos et al., 2015).  

 

Region Jämtland/Härjedalen är en region som till stor del består av glesbebyggda områden 

och där stora insatser, jämfört med resten av Europa, har gjorts för att främja elbilismen 

(Östersunds kommun, 2016). Genom regionen går leden “Green Highway”, en satsning där 

Sundsvall, Östersund och Trondheims kommuner tillsammans med privata aktörer har skapat 

en fossilfri transportsträcka. Green Highway är en 450 kilometer lång korridor baserad på 

infrastruktur med förnybar energi och laddstolpar för elbilar som går mellan Sundsvall och 

Trondheim. Målet med Green Highway är att öppna upp möjligheten för en grön bilism och 

miljövänligare rörlighet i området (Green Highway, 2016). Östersunds kommun vann 

dessutom år 2014 Europeiska trafikantveckan, vilken är en årligen återkommande kampanj 

med syftet att inspirera fler att använda andra transportsätt än den fossildrivna bilen. 

Kommunen vann genom att visa hur de ska nå sitt mål att bli fossilbränslefritt 2030. De har 

idag bland annat ett 120 km långt cykelnät, en kommunal flotta av 220 biogas- och elbilar och 

gratis bussar för alla mellan 6-19 år (Östersunds kommun, 2016). I Jämtlands län har en 

fördubbling av antalet elbilar skett det senaste året, från 120 stycken till 240 elbilar 

(Länsstyrelsen Jämtlands län, 2014). Förutsättningarna för en hållbar och grön mobilitet måste 

därför anses vara väldigt goda. Men räcker detta? Hur resonerar de som är potentiella köpare 

av en ny bil och kommer det att slutligen köpa en elbil i den kontext de lever i? 

Jämtland/Härjedalens geografi bestående av långa avstånd, kallt klimat och glest bebyggda 

områden kan på många sätt ses som räckviddsbegränsande för elbilen. Tekniken för elbilar är 
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fortfarande under utveckling och har ännu inte nått ett genombrott för storskalig 

kommersialisering. Detta delvis på grund av att räckvidden för hur långt en bil kan köra på el 

fortfarande är förhållandevis kort och dessutom är livslängden på bilens dyra batterier endast 

några år (Regeringen, 2013).  

 

I dagens samhälle och i den geografiska rörlighet som vi lever i kan en fortsatt utveckling av 

elbilismen vara en bra lösning i ett område som Jämtland/Härjedalen. Samtidigt har 

konsumenter en tendens att vara tveksamma till att själva behöva förändra sitt beteende eller 

betala mer för ett miljövänligare alternativ. Trots att många människor idag är medvetna om 

de negativa effekter som den fossildrivna bilismen har på miljön anses ofta miljöaspekterna 

som mindre viktiga gentemot ekonomiska prioriteringar (Ioannides & Wall-Reinus, 2015). 

Att använda miljömässiga fördelar för att motivera konsumenter till förändring är därför svårt 

på grund av att de ofta inte syns på kort sikt och saknar individuell vinst. Elbilar är dessutom 

en relativt ny teknik vilket kan anses som osäkert och få människor att tveka inför förändring. 

Det blir därför viktigt att undersöka konsumenters tankesätt och köpbeteende av den 

anledningen att konsumenter attityder mot nya innovationer är grundläggande för hållbar 

förändring (Ioannides & Wall-Reinus 2015; Krause et al., 2013). Inte minst är det aktuellt att 

undersöka vad de som lever och verkar i Jämtland/Härjedalen anser om elbilen som 

innovation och dess användbarhet i området.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Mot bakgrund av detta är därför syftet med uppsatsen att undersöka hur nybilsköpare i 

Jämtland/Härjedalen resonerar vid potentiellt köp av elbil. Vilken är deras inställning till att 

köpa och använda en elbil istället för en fossildriven bil i den geografi och det klimat de lever 

i? En viktig aktör i detta sammanhang är bilförsäljare och uppsatsen syftar därför vidare till att 

undersöka vad bilhandlare anser om elbilar och elbilars funktion i Jämtland/Härjedalen. 

Uppsatsens frågeställningar är därmed: 

 

 Vad anser bilhandlare om användningen av elbilar i Jämtland/Härjedalen och vad är 

deras generella uppfattning om kundernas inställning till elbilism i ett 

glesbygdsområde?  

 

 Vilken är potentiella nybilsköpares inställning till elbilar och vilka möjligheter och 

restriktioner ser de med att köpa och använda en elbil i Jämtland/Härjedalen? 
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1.2 Uppsatsens avgränsningar 
Genomförandet av uppsatsen har pågått under 10 veckor. I samband med litteratursökningar 

och genomgång av tidigare litteratur har det framgått att flera tidigare studier riktar in sig på 

hållbara transporter och elbilism. För att skilja oss från mängden har vi därför valt att fokusera 

på bilförsäljares och konsumenters inställning till elbilar, då forskningen inom detta område är 

begränsad.  

 

Uppsatsen är avgränsad till det geografiska området Jämtland/Härjedalen, en region i 

Jämtlands län, där även vi själva befunnit oss under uppsatsens genomförande.  

 

Vi utgår ifrån att elbilar är det miljövänligaste transportalternativet eftersom utbudet av 

kollektivtrafik i det geografiska området är begränsat. Därför kommer vi inte att ifrågasätta 

elbilars miljöpåverkan på detaljnivå utan endast utgå ifrån att de genererar mindre utsläpp än 

fossildrivna bilar. Uppsatsen är avgränsad till elbilar och omfattar inte laddhybrider och 

elhybrider. Nedan kommer ett antal definitioner att redogöras för att skapa förståelse för 

uppsatsens omfattning. Begreppen laddhybrid och elbhybrid kommer att förklaras trots att 

uppsatsen inte vidare syftar till att undersöka dessa. Detta endast för att tydliggöra skillnaden 

mellan elbilar och hybrider. 

 

1.2.1 Definitioner  

Elbil 

En elbil drivs enbart på el från ett bilbatteri som laddas via en laddstation. Elbilen kan drivas 

av en eller flera elmotorer. En elbil klassas som en miljöbil eftersom den saknar avgasrör och 

inte genererar några utsläpp när den körs vilket innebär att luftkvalitén inte påverkas. De 

flesta modeller som säljs i Sverige idag har en räckvidd på mellan 15-25 mil, men elbilens 

räckvidd påverkas även av utomhustemperaturen och om eldriven utrustning som exempelvis 

AC eller stereo används i bilen (Miljöfordon, 2016). 

Elhybrid 

En elhybrid drivs av två motorer där den ena är en elmotor och den andra är en 

förbränningsmotor driven på antingen bensin eller diesel. Båda motorerna kan arbeta för att 

driva bilen samtidigt, eller var för sig. Om förbränningsmotorn driver laddas samtidigt 

elmotors batteri. Batteriet laddar även vid inbromsningar och tomgångskörning (Miljöfordon, 

2016).  
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Laddhybrid 

En laddhybrid, även kallad plug-in-hybrid, fungerar på liknande sätt som en elhybrid och 

drivs av två motorer. Vad som skiljer bilarna åt är att elmotorns batteri på laddhybriden även 

kan laddas upp med el från en laddstation. Batteriet har däremot inte lika lång räckvidd som 

en renodlad elbil (Miljöfordon, 2016).  

 

Region Jämtland/Härjedalen  

I januari 2015 ombildades Jämtlands läns landsting och delar av länsstyrelsen till region 

Jämtland/Härjedalen (se Bild 1). I regionen arbetas det bland annat med förbättringar av 

kommunikationer för att överbygga områdets långa avstånd. Dessutom vill region 

Jämtland/Härjedalen begränsa sin klimatpåverkan och att energi- och klimatfrågor ska skapa 

sysselsättning i regionen (Region Jämtland Härjedalen, 2016). Det geografiska området har 

totalt cirka 127,000 invånare och utgörs av åtta kommuner. Till landytan är regionen den 

tredje största i landet men området är glest bebyggt och invånarantalet lågt i förhållande till 

den geografiska storleken (Ekonomifakta, 2015). Den enda staden i regionen är Östersund 

vars kommun utgörs av cirka 60,000 invånare, med andra ord bor ungefär hälften av hela 

regionens invånare i Östersund (Östersunds kommun, 2015). I Östersund finns majoriteten av 

regionens bilhandlare och staden förser omlandet med olika typer av service. Potentiella 

nybilsköpare finns däremot i hela regionen. De potentiella nybilsköpare som deltog i den 

empiriska enkätundersökningen bor förutom i Östersund bland annat i Vemdalen (13 mil 

söder om Östersund), Åre (10 mil väster om Östersund) och Lit (2,3 mil nordöst om 

Östersund).  
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Bild 1 (Lantmäteriverket, 2013). Det rödmarkerade området på kartan ringar in region 

Jämtland/Härjedalen. 

 

1.3 Disposition 
Efter detta inledande kapitel följer uppsatsens teoridel. Den teoretiska referensramen 

presenterar vår teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning inom området vilket utgör 

grunden för vår uppsats. I metoddelen presenteras och motiveras valet av metod för 

insamlingen av empiriskt material. Fördelar och nackdelar med metodvalet diskuteras och 

likaså uppsatsens reliabilitet och validitet. Empiridelen består av en presentation av 

primärdata insamlad genom semistrukturerade intervjuer och en kvantitativ 

enkätundersökning. I analysen och den avslutande diskussionen analyseras och jämförs vår 

teoretiska referensram med insamlad empirisk data. Vi presenterar även våra slutsatser och 

besvarar frågeställningarna för att uppfylla uppsatsens syfte. Slutligen ger vi förslag på vidare 

forskning inom ämnet.  

 

 

Figur 1. Disposition av uppsatsen (Egen bearbetning). 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Att förflytta sig i tid och rum 

Innan transportteknikens begynnelse var Sverige uppbyggt av jordbrukssamhällen där 

befolkningen levde i geografisk stabilitet. Vardagslivet utspelade sig i hemmets absoluta 

närhet och möjligheten att förflytta sig i det geografiska rummet var begränsad till att ta sig 

fram till fots eller att använda hästen som transportmedel. Människors rörlighet var begränsad 

i ett avgränsat geografiskt utrymme men mycket har hänt sedan dess. I och med 

industrialiseringen i början på 1900-talet började en person i hushållet, i regel mannen, pendla 

för att arbeta samtidigt som den andra delen av hushållet, kvinnan, tog hand om hemmet. 

Industrialiseringen ledde på så sätt till att vardagslivets geografiska stabilitet övergick till en 

begränsad geografisk rörlighet där vissa personer dagligen förflyttade sig över stora 

geografiska ytor samtidigt som andra var begränsade till att endast röra sig i närheten av 

hemmet. Genom fortsatt utveckling och urbanisering har den begränsade geografiska 

rörligheten lett till dagens geografiska flexibilitet där människor ofta eller regelbundet 

förflyttar sig över långa geografiska sträckor. Med bilen som transportmedel kan människor 

röra sig friare, längre och snabbare. Det är inte längre nödvändigt att arbetet eller andra 

vardagliga aktiviteter ligger i hemmets geografiska närhet. Massbilismen har i sin tur lett till 

att befolkningens vardagliga förflyttningar i tid och rum har eskalerat (Wärneryd et.al., 2002).  

För att förklara människors mobilitet och rörelsea ytterligare kommer följande stycke att 

diskutera mobilitet ur Hägerstrands tidsgeografiska synsätt.  

 

2.2 Mobilitet och tidsgeografi 

Människans mobilitet kan beskrivas med geografen Torsten Hägerstrands tidsgeografiska 

synsätt som bygger på att det finns ett sammanhang mellan tid och rum. Med några av teorins 

centrala begrepp: individbana, projekt, restriktioner i tidsrummet, dominanta projekt, och 

havererade projekt förklarar Hägerstrand vad som styr hur människor förflyttar sig. 

Hägerstrand menar att det geografiska rummet inte består av en statisk plats utan att världen 

är i ständig rörelse. Människor lever och förflyttar sig i ett tidsrum där deras aktiviteter är 

utspridda mellan olika platser. De platser där människors aktiviteter äger rum benämns i 

tidsgeografin som stationer. Vanliga stationer i en människas vardagsliv kan exempelvis vara 

hemmet, motorvägen, arbetet eller elljusspåret i skogen. Individbanan utgörs i sin tur av 

människors förflyttningar mellan sina olika stationer i tidsrummet (se Figur 2). Individens 

bana är personlig och styrs av de stationer och projekt som är centrala för en människa under 
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ett dygn. I flera situationer i en människas vardagsliv kan tidsrummet vara en begränsad 

resurs vilket innebär att flera projekt måste konkurrera om utrymme. Möjligheten att styra 

över sitt tidsrum är därför inte alltid rättvist fördelad (Hägerstrand, 1970; Gren & Hallin, 

2003).  

 

 

 

Figur 2. Individbanan. Linjer parallellt med y-axeln visar att individen befinner sig på en 

plats. De linjer som går längs med x-axeln illustrerar hur individen förflyttar sig i tidsrummet 

(Ellegård, 2010). 

 

Ur det tidsgeografiska perspektivet blir det möjligt att studera vilka restriktioner och 

möjligheter som finns i människors liv. Alla människors tidsrum styrs av olika förutsättningar 

utifrån tillgång till infrastruktur, familjekonstellationer, avstånd mellan hemmet och 

dominerande platser i vardagen (Hägerstrand, 1976). Hägerstrand delar in restriktionerna i tre 

grupper; kapacitetsrestriktioner, kopplingsrestriktioner och styrningsrestriktioner, begrepp 

som vi kommer att återkoppla till i analysavsnittet. Kapacitetsrestriktioner handlar om de 

biologiska restriktionerna som styr en människas tidsgeografi, till exempel som att människor 

måste sova och äta under ett dygn. En människas rörlighet styrs även av vilka transportmedel 

denne har tillgång till och dess kapacitet. Exempelvis styrs rörligheten hos en person som äger 

en elbil av hur länge bilbatteriet håller och hur långt det går att köra innan bilen måste laddas. 

Möjligheten att förflytta sig i tidsrummet begränsas även av kopplingsrestriktioner vilket 

utgörs av krav på samordning mellan individer, redskap och material. Detta kan förklaras med 

att det måste finnas laddstationer tillgängliga för att elbilen ska bli användbar i ett visst 

område. Detta på grund av att ett begränsat utbud av laddstioner kan leda till att 
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elbilsanvändaren tvingas planera sitt rörelsemönster efter möjliga platser att ladda bilen på. 

Styrningsrestriktioner rör i sin tur maktutövning i tidsrummet, kontroll över rummet och vem 

som har tillträde till rummets olika delar. Styrningsrestriktioner kan utövas på olika nivåer, 

från statliga beslut till arbetsplatsens krav på arbetstider och serviceinrättningars öppettider 

(Hägerstrand, 1970). I Jämtland/Härjedalen förs exempelvis en politik som är positivt inställd 

till fossilbränslefria transportmedel, vilket i detta fall underlättar snarare än hindrar elbilismen 

i regionen (Östersunds kommun, 2015). Andra styrningsrestriktioner som påverkar det 

tidsgeografiska perspektivet kan vara fenomen som att fler butiker flyttar till handelskvarter 

utanför stadskärnan, till kvarter dit det ofta är nödvändigt att transportera sig med bil eller om 

möjligt med kollektivtrafik (Hägerstrand, 1970).  

 

Som tidigare nämnts har bilen gjort det möjligt för människor att transportera sig över längre 

avstånd än tidigare. Toleransgränsen för hur långt en person orkar pendla avgörs idag snarare 

av transporttiden än avståndet. Snabba bilar och motorvägar gör det möjligt för ett allt längre 

pendlingsavstånd, inte minst för de som bor i glesbebyggda områden. Hägerstrand menar att 

närhet är en faktor som ofta begränsar eller styr människor i vardagen men det som slutligen 

är avgörande är tiden det tar att förflytta sig (Hägerstrand, 1970).  

 

2.3 Innovationers spridning 
Att geografiska förhållanden påverkar människors valmöjligheter och beteende är något som 

även har en central roll i diskussionen kring innovationers spridning. Forskningen kring 

innovationers spridning försöker förklara hur innovationer sprids och anammas av människor 

över tid. Bland annat menar forskaren Everett M. Rogers (2003) att rumsliga förhållanden har 

en stor påverkan och refererar till Hägerstrands innovationsforskning eftersom han liksom 

Hägerstrand menar att innovationer sprids geografiskt hierarkiskt. Spridningen följer enligt 

Rogers modell en S-kurva som visar innovationens utveckling över tid. De startar ofta i 

primära innovationscentra, urbana områden som är ekonomiskt resursstarka, för att sedan 

fortsätta till perifera områden. Modellen delar in konsumenter i fem olika kategorier beroende 

på deras geografiska läge och på så sätt tendens att ta till sig innovationer. Enligt S-kurvan 

sprids en innovation först till ett fåtal, därefter får den en tilltagande spridning som sedan 

börjar avta tills den avstannar helt. Detta pekar tydligt på att rumsliga förhållanden är viktiga 

för adoptionen av innovationer (Rogers, 2003; Gren & Hallin, 2003) Vidare betyder detta att 
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geografiska lägen har betydelse när det bland annat kommer till att sprida en innovation som 

elbilen (Zampoukos et.al., 2015). 

 

 

Figur 3. Rogers S-kurva visar en indelning av olika grupper beroende på om de anammar 

innovationer tidigt eller sent (Rogers, 2003). 

 

Bilägande skiljer sig mellan städer och glesbygd bland annat beroende på skillnader i 

inkomst, population och alternativa transportsätt. Generellt verkar det som att de som tidigt 

adopterar en innovation, så kallade ”early adopters”, har högre inkomst och utbildning än 

”laggards”, de som adopterar innovationen sent. Detta kan förklaras med att dessa oftast har 

råd att köpa de senaste produkterna och en högre utbildning kan tyda på att de är mer öppna 

för att prova nya produkter (Rogers, 2003). Dessa resultat kan även vara applicerbart på eko-

innovationer, exempelvis elbilar, vilka också inkluderas i gruppen innovationer som kräver 

hög involvering från konsumentens sida. Särskilt bilköp räknas som högst involverande 

eftersom de har en stor ekonomisk betydelse. (Jansson, 2009). På glesbygden är både 

populationen och inkomsten lägre jämfört med städer där populationen och inkomsten i 

genomsnitt är högre (Lindgren et.al., 2010). Rogers S-kurva påvisar därför att 

glesbygdsområden är långsammare att adoptera innovationer än städer både på grund av 

ekonomiska och geografiska faktorer. Detta kan dock innebära att de som oftast är i störst 

behov av den nya innovationen, exempelvis elbilen, är de som sist adopterar den. Denna 

paradox kallas för “the innovativeness/needs paradox”. En effekt av denna paradox kan 

dessutom vara att socio-ekonomiska skillnader mellan grupper och regioner förstärks 

ytterligare (Rogers, 2003). 
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För att försöka förstå elbilars förutsättningar för ökad spridning och användning i 

glesbygdsområden kan ett sätt vara att historiskt se tillbaka på hur utvecklingen såg ut för den 

bensindrivna bilen när den uppfanns. Även om man inte med säkerhet kan veta att 

spridningen kan komma att te sig likadan kan ändå generella drag av utvecklingen i tid och 

rum vara till nytta. Liksom när bilen uppfanns har miljöbilens spridning gått långsammare i 

glesbygdsområden än i städerna. Bilinnehavet i Sverige mellan 1950- och 1980-talet spred sig 

först i de större städerna, därefter till de mest ekonomiskt starka regionerna och sist till de 

perifera och ekonomiskt svaga regionerna. Inkomstnivån var redan då en viktig 

förklaringsfaktor för hur spridningen såg ut, men även rumsliga mönster som 

befolkningstäthet och befolkningsfördelning tycks ha betydelse för bilägandet. Var man bor 

kan helt enkelt ha stor betydelse för synen på bilen, vilket är relevant att ta fasta på även när 

det gäller miljöbilar (Haugen, 2012). Ett stort hinder för utvecklingen av elbilar är 

inköpspriset vilket idag är 35-70 % högre än för motsvarande fossildrivna bilar. Ett annat 

hinder är batteriets livslängd som idag håller cirka 3 år innan de behöver bytas ut vilket kan 

komma att kosta lika mycket som att köpa en ny bil (se t.ex. Zampoukos et al., 2015; 

Filipsson & Grundfeldt, 2009; Sundberg & Fagraeus Lundström, 2013; Riksrevisionen, 2012) 

Ekonomiska förändringar kan förväntas ha större effekt på människor i glesbygdsområden 

vilket sammanfattningsvis kan ha stor påverkan på attityder till förändring och inställningen 

till att köpa en elbil. Eftersom konsumenters attityder till nya innovationer är grundläggande 

för hållbara förändringar är det därför också viktigt att undersöka konsumenternas tankesätt 

och köpbeteende (Haugen, 2012; Ioannides & Wall-Reinus, 2015). 

 

2.4 Konsumenters attityder och köpbeteende 

Konsumenter har en tendens att vara tveksamma till att själva behöva förändra sitt beteende 

eller betala mer för miljövänliga alternativ. Idag lever vi i en tid då många nya så kallade 

“gröna” produkter utvecklas. Elbilar är ett exempel på en relativt ny teknik vilket kan anses 

som osäkert och få människor att tveka ytterligare inför förändring (Ioannides & Wall-Reinus, 

2015). Bristen på forskning kring konsumenters köpbeteende av dessa ”gröna” produkter blir 

därför problematisk. Gröna produkter, även kallade miljö-innovationer eller eko-innovationer 

som exempelvis elbilen, marknadsförs mot kunder med argument om att de är bättre för 

miljön än vanliga produkter (Jansson, 2009). Trots att många människor idag är medvetna om 

miljöproblem och den fossildrivna bilismens negativa effekter anses dessa aspekter ofta vara 

mindre viktiga än ekonomiska prioriteringar (Ioannides & Wall-Reinus, 2015). Att använda 
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miljömässiga fördelar för att motivera konsumenter till förändring är svårt på grund av att 

dessa ofta inte syns på kort sikt och saknar individuell vinst (Krause et al., 2013).  

 

Konsumenters accepterande är avgörande för att någonting över huvud taget ska lyckas på 

marknaden. Dock verkar konsumenter inte vara mottagliga för ny eller förändrad teknologi 

som är främmande och otestad (Egbue & Long, 2012). Forskning visar att vanliga barriärer är 

okunskap om produkten och låg risktolerans. Uppfattningar om risker är baserat på tidigare 

erfarenheter eller känslor. Kunskap och erfarenhet av en produkt, eller beteende associerat 

med en produkt, influerar starkt beslutsprocessen. Att köpa en känd produkt dagligen skiljer 

sig radikalt från att köpa en ny produkt för första gången (Jansson, 2009). Det blir därför 

viktigt att försöka förstå vad som får en konsument att överväga att köpa en elbil. Relationen 

mellan möjligheterna skapade av teknisk innovation och faktiska hållbara resultat beror helt 

på konsumenters attityd till dessa innovationer (Ozaki & Sevastyanova, 2011). 

 

Att det finns ett samband mellan attityder och beteende är för de flesta självklart, men att 

beskriva och bevisa detta samband är komplicerat. En attityd består av tre faktorer: kunskap, 

känslor och handlingsberedskap. Handlingsberedskap kan ses som ett resultat av sambandet 

mellan kunskap och känslor och är som störts när det kommer till handlingar som ger direkt 

personlig ekonomisk vinst. Ur ett miljömässigt perspektiv kan förhållandena krasst verka 

sådana att det kan vara ogynnsamt för en enskild person att bidra till en bättre miljö, till 

exempel att köpa en dyrare elbil för den kollektiva miljönyttan (Beijer, 2005). 

 

Enligt Dawes och Messick (2000) uppstår sociala dilemman när en individ väljer att bortse 

från den kollektiva nyttan för egen personlig vinning. Genom att handla enligt vad som 

individuellt verkar mest rationellt, resulterar det i att det egentligen går mindre bra för 

människor, än om de hade agerat “irrationellt”.  Om alla skulle välja att maximera sin egen 

nytta och välja att köpa miljöskadliga bilar för ett lägre pris, skulle resultatet i slutändan bli 

sämre än om alla skulle se till kollektivets intresse. Något som är viktigt att poängtera är att 

individuell nytta, i detta fall i form av miljömässigt skadligt beteende, är direkt medan 

förlusten för gruppen är långsiktig. Om många människor skulle agera på ett positivt sätt för 

miljön idag, exempelvis välja att köpa elbilar, skulle den långsiktiga nyttan för hela gruppen 

blir betydande i form av renare luft och bättre hälsa för alla människor i framtiden. Skulle 

dessa däremot individer välja att agera kortsiktigt för sitt individuella intresse skulle resultatet 

bli katastrofalt för hela mänskligheten och planeten (se t.ex. Jansson, 2009; Andersen & 
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Kaspersen, 2003). Hur människor väljer att agera blir även tydligt vid köp av ny bil. I följande 

avsnitt redovisas hur vi har gått tillväga för att undersöka bilhandlares och individers 

inställningar till elbilen som potentiellt transportalternativ i Jämtland/Härjedalen. 

 

3. Metod 

3.1 Indelning av metod 

Den metod som används i en undersökning grundas i forskningsfrågan och vilken metod som 

bäst kan besvara den. I vår uppsats har vi två frågeställningar som kräver olika 

forskningsansatser för att svaren ska få så hög tillförlitlighet som möjligt. För att besvara de 

båda frågeställningarna används därför en kvantitativ undersökning och en kvalitativ 

undersökning, en så kallad triangulering. Bryman (1997) menar att triangulering åstadkoms 

genom att använda flera metoder vilket innebär att de data som tolkas får större tillförlitlighet. 

För att få en djupare förståelse för möjligheterna kring elbilism i Jämtland/Härjedalen har 

kvalitativa undersökningar i form av semistrukturerade intervjuer använts. Tre 

semistrukturerade intervjuer genomfördes med bilhandlare med det huvudsakliga syftet att 

undersöka vilka restriktioner eller möjligheter de ser med att sälja elbilar i det geografiska 

område som de verkar i. Enligt den hermeneutiska vetenskapstraditionen ligger den subjektiva 

förståelsen för människors handlande i centrum. Det finns inga absoluta rätta svar och på så 

sätt inga generella lagar som förutsäger människors handlande.  

 

Kvantitativa data har samlats in genom enkätundersökningar som fokuserat på hur potentiella 

nybilsköpare resonerar vid köp av ny bil, enkäten finns som bilaga efter uppsatsens 

källförteckning. Denna forskningsfråga är kopplad till den positivistiska 

forskningstraditionen. Positivismen söker en definitiv och absolut kunskap genom objektiva 

mätbara metoder och utefter studiens svar har även vi kunnat sammanställa modeller och 

tabeller. De variabler som använts i modellerna finns även i verkligheten och kan mätas och 

kontrolleras oberoende av varandra. Variablerna kan på så sätt mätas objektivt oberoende av 

vem som är observatören. Därför kan även mätningen upprepas av andra forskare och 

resultatet generaliseras. Dock innehåller även kvantitativa metoder hermeneutiska tolkningar 

eftersom resultaten och sambanden på ett eller annat sätt måste tolkas av någon (se t.ex. 

Gustavsson, 2003/2004; Andersen & Kaspersen, 2003; Ekengren & Hinnfors, 2006).  
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Figur 4. Indelning av metod (Egen bearbetning).  

 

I följande stycken förklarar vi hur vi gick tillväga vid insamlingen av datamaterial och 

påpekar även styrkor och svagheter med de olika metodvalen. 

 

3.2 Semistrukturerade intervjuer 

Vi valde att använda oss av intervjuer då vi ansåg att detta är ett värdefullt sätt att samla in 

och förstå information på. Vi ville genom dessa intervjuer med bilhandlare öka vår kunskap 

och skapa en bred grund att stå på inför enkätundersökningen. Vi ansåg att intervjuer är ett bra 

sätt att förstå respondenterna eftersom man kan hålla en diskussion ansikte mot ansikte och 

ställa följdfrågor.  

 

Fyra bilhandlare från tre olika bilfirmor intervjuades om deras personliga syn på elbilism i 

Jämtland/Härjedalen och om hur de uppfattade konsumenternas syn på elbilar. Bilhandlarna 

valdes utefter ett bekvämlighetsurval då flera bilhandlare tillfrågades och de fyra som tackade 

ja först intervjuades. Ekengren & Hinnfors (2006) menar att man ska välja sina 

intervjupersoner strategiskt. Vi valde att intervjua bilhandlare eftersom de är centrala aktörer 

vid konsumenters köp av bilar. Inte minst har de en bred och överskådlig uppfattning om 

elbilar och konsumenters inställningar till dessa vilket kunde ge oss en god grund inför 

enkätundersökningen. Vi började med att ringa runt till bilhandlare och fick tag på tre stycken 

som ville ställa upp på intervjuer. Alla tre var belägna i Östersund, den enda staden i region 

Jämtland/Härjedalen. Vi ansåg att tre intervjuer var tillräckligt eftersom våra 

semistrukturerade intervjuer fungerade som en förstudie till vår enkätundersökning. Vi valde 

också att medvetet vända oss till olika bilhandlare i Östersund eftersom de olika bilhandlarna 

säljer olika bilmärken. Dessa har olika utbud av både fossildrivna bilar och elbilar och kan på 

så sätt vända sig till olika kundgrupper. Den första intervjun genomfördes onsdagen den 13:e 

Metod

Semistrukturerade 
intervjuer

Bilförsäljare

Enkäter

Nybilsköpare i 
Berners bilhall

Nybilsköpare på 
Facebook
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april med två säljare från Ivars bil som säljer Nissan och BMW. Den andra intervjun 

genomfördes med en säljare från Alanders bil samma dag. Alanders bil säljer bilar från 

märkena Citroën och Honda. Den tredje och sista intervjun genomfördes med en säljare från 

Berners bil som säljer bilar från Volkswagen, även denna samma dag. Varje intervju varade i 

cirka en timme.  

 

Ekengren & Hinnfors (2006) påpekar att det är viktigt att fundera över sina frågor och hur de 

ska ställas. Vi hade i god tid före intervjuerna diskuterat och bestämt oss för de intervjufrågor 

vi ville ställa, frågor som kändes tydliga och måttligt öppna. Beroende på vilken väg intervjun 

tog lade vi till, tog bort eller bytte plats på vissa frågor. Under intervjun hade vi på förhand 

bestämt att en av oss antecknade och en ställde intervjufrågorna samtidigt som vi spelade in 

eftersom vi ville ha ett så tillförlitligt material som möjligt. Under intervjutillfällena noterades 

stämningen på platsen och deltagarnas reaktioner för att få en trovärdig minnesbild av 

intervjuerna. Vi presenterade oss som studenter och med en viss kunskap inom elbilism men 

ville inte verka för insatta i ämnet både av den anledning att vi helt enkelt inte är experter på 

området men även för att inte skapa en norm där vi visade att vi var tydligt för elbilism. Vi 

ville helt enkelt verka så neutrala i ämnet som möjligt för att de intervjuade skulle känna sig 

bekväma med att uttrycka sina åsikter utan att känna sig dumma eller nedvärderade.  

 

Platsen för intervjuer är viktig, alla intervjuer utfördes därför på deltagarnas kontor (Ekengren 

& Hinnfors, 2006). Eftersom det blev enklare för de intervjuade att ta sig tid ägde intervjuerna 

rum under arbetstid. Intervjuerna genomfördes under lugnare perioder på arbetsplatserna. På 

så sätt kunde deltagarna känna att de hade god tid till intervjun men även kunde utföra mindre 

arbetsuppgifter exempelvis frågor från kollegor eller telefonsamtal som uppstod under 

intervjun. Intervjuerna spelades in och transkriberades direkt efter intervjutillfället med hjälp 

av stödanteckningarna innan de analyserades. 

 

3.3 Enkätundersökning 

Som tidigare påpekats är det viktigt att intervjupersoner väljs strategiskt, vilket vi även 

funderade över vid enkätundersökningen (Ekengren & Hinnfors, 2006). Eftersom vår 

målgrupp är potentiella nybilsköpare valde vi att avgränsa målgruppen till män och kvinnor 

som befann sig hos bilhandlare i syftet att köpa ny bil. För att nå vår målgrupp rekryterades 

deltagare till enkätundersökningen hos de tidigare intervjuade bilhandlarna. Vi hade vid 

tidigare genomförda intervjuer frågat respektive bilhandlare om vi kunde få genomföra en 
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enkätundersökning på plats hos dem. Bilhandlarna hade då tipsat oss om vart i bilhallen det 

passade att stå och även vilka tider det oftast befann sig mest folk i bilhallen. Vi valde att inte 

göra någon enkätundersökning på Ivars bil eftersom de renoverade bilhallen. Hos Alanders bil 

var det väldigt få kunder så där valde vi istället att lämna enkäten i pappersform. Därför stod 

vi båda på Berners bilhandel där det var många kunder och det kändes som att vi båda 

behövdes för att hinna med. 

 

Vår målgrupp infattar män och kvinnor i ”körkortsålder” som planerar att köpa en bil inom 1-

2 år. Eftersom denna målgrupp mycket lägligt ofta befinner sig hos bilhandlare fick vi in 

mycket material på relativt kort tid. Hos bilhandlare befann sig även människor i andra syften, 

exempelvis bilservice, och vi frågade därför varje kund före undersökningen om de var där i 

syftet att köpa en ny bil. Urvalet av populationen utgjordes därför endast av de personer som 

befann sig i bilhallen i syftet av att köpa ny bil och inte i några andra ärenden. Urvalet gjordes 

slumpmässigt då alla som kom in i bilhallen tillfrågades. Vi försökte se till att vi fick in svar 

från deltagare med olika ålder och kön för att inte få en för smal målgrupp. Eftersom det hos 

bilhandlarna befann sig många män i högre åldrar blev det upp till oss att fråga fler kvinnor 

och yngre respondenter om de ville delta i undersökningen. Vi resonerade dock i efterhand 

kring om det möjligtvis är så att det oftast är männen i hushållen som ansvarar för bilköp och 

de därför är mest relevanta för vår undersökning. Om detta är fallet innebär det att vårt urval 

är representativt. Detta visade sig när resultatet blev att majoriteten av våra respondenter hos 

bilhandlarna var män i övre medelåldern trots att vi aktivt försökt att tillfråga andra. Vi lade 

även upp enkätundersökningen (se bilaga 1) i en Facebook-grupp på Internet kallad 

“Näringslivsutvecklingen i Åre”. På så sätt märkte vi att vi fick svar från fler kvinnor och fler 

yngre vilket vi kände kunde ge ett resultat som representerade en bredare målgrupp. 

Facebookgruppen utgörs av en population på 2720 medlemmar och av dessa var det 13 

personer som svarade på enkäten. Det är svårt att avgöra hur stort bortfallet i 

Facebookgruppen blev eftersom vi inte vet hur många av medlemmarna som planerar att köpa 

en ny bil inom 1-2 år. Vi vet inte heller hur många som är aktiva Facebook-medlemmar och 

som faktiskt såg att enkäten fanns tillgänglig i gruppen. Det totala antalet enkätsvar vi 

samlade in blev 53 stycken fördelat på Facebookgruppens 13 svar, 48 svar på Berners bil och 

2 svar i pappersform från Alanders bil.  

 

Enkätundersökningen i bilhallarna genomfördes på Internet genom Survey Monkey och 

därför hade vi med oss varsin dator till bilhallen. På så sätt gick det smidigt och snabbt att 
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utföra undersökningen. Vi såg avsiktligen till att själva vara på plats och till hjälp under hela 

enkätundersökningen. Ibland fick deltagarna klicka i svaren på frågorna själva och ibland 

hjälpte vi dem att läsa högt och klicka i svaren. På så sätt kunde vi se till att alla verkligen 

genomförde hela undersökningen och vi kunde stötta de som hade funderingar kring enkäten 

för att se till att enkäten fullföljdes. Dock fick vi ett visst bortfall då ungefär var fjärde person 

tackade nej till att delta i undersökningen på grund av att de inte hade tid eller ansåg sig ha för 

lite kunskap om elbilar. 

 

Ekengren & Hinnfors (2006) menar att reliabilitet står för tillförlitligheten i mätningen och att 

resultatet blir det samma vid upprepade mätningar. Reliabiliteten hade på så sätt kunnat bli 

högre om fler personer intervjuades eller deltog i enkätundersökningen. Ju större urval desto 

bättre kan de representera populationen. På så sätt hade också likheter och skillnader i 

resultaten från de olika metoderna kunnat jämföras med större tillförlitlighet. För att 

validiteten i undersökningen ska bli så hög som möjligt menar Ekengren & Hinnfors (2006) 

att inledning, syfte och frågeställningar och teorier måste stämma överens och ha en självklar 

röd tråd. Därför har teorier och begrepp tagits fram med noggrannhet för att passa 

undersökningens inledning, syfte och frågeställningar. 

 

3.4 Metodproblem 
Ett problem som uppstod i och med enkätundersökningarna var att flera av deltagarna var 

dåligt insatta i elbilism och elbilsinfrastruktur. Med detta medföljer en risk för feltolkning då 

vissa frågor kan komma att tolkas på olika sätt av människor och besvaras i fel syfte. Detta 

var något vi kunde motverka genom att vara delaktiga under hela enkätundersökningen och vi 

fick på så sätt inga bortfall i vår undersökning. Ett annat problem som uppstod var att nästan 

alla deltagarna som vi rekryterade i bilhallarna var män i 50-75-års åldern eftersom det till 

stor del var denna målgrupp som befann sig i bilhallar. Enligt bilhandlarna är det även många 

bilar som i dagsläget även säljs över Internet. Eftersom dessa nybilsköpare inte är några vi 

fokuserat på att nå i vår undersökning kan vi ha missat en målgrupp som kan se ut på ett annat 

sätt än de nybilsköpare som befann sig i bilhallarna. Det är inte omöjligt att de som befann sig 

i bilhallarna är en målgrupp med mindre förkunskap om bilar som behöver mer stöd från 

försäljare vid sitt bilköp. Om detta är fallet kan denna grupp av nybilsköpare vara en grupp 

som lyssnar mycket på försäljarens åsikter och därför har en tendens att påverkas av 

försäljarens inställning till elbilar.  
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Under genomförandet av enkäten märkte vi att det var svårt för deltagarna att hålla fokus på 

grund av att det var många frågor att besvara. Hade vi haft en chans att göra om enkäten hade 

vi gjort den något kortare både när det gäller antal frågor och längden på själva frågorna. Ett 

moment i enkäten som vi uppfattade var svårare och krävde mer tålamod för deltagarna var de 

två frågor när de skulle rangordna alternativ. Detta eftersom dessa frågor krävde både mer tid 

och ansträngning vilket inte många hade ork till då de tillhörde några av de sista frågorna. Vi 

funderade också på hur vi kunde ha gjort enkäten mer tydlig kring just elbilar då det var 

många som gärna ville diskutera elhybrider. Vi försökte dock vara så tydliga som möjligt med 

att enkäten endast gällde elbilar.  

 

Ett annat problem kan ha varit att vi valde att genomföra intervjuerna under deltagarnas 

arbetstid. På så sätt blev intervjuerna ibland avbrutna när respondenterna blev tvungna att ta 

samtal eller svara på frågor från kollegor. Hade vi bokat tid efter deras arbetstid hade 

deltagarna möjligtvis kunnat fokusera mer under intervjun. Vi funderade också i efterhand på 

om vi skulle ha delat upp intervjuerna på flera dagar. Alla intervjuer genomfördes under 

samma dag vilket påverkade vår egen energinivå och delaktighet. Risken är att vi inte ställde 

lika många följdfrågor och var lika involverade under den sista intervjun, som dessutom ägde 

rum under eftermiddagen, som under den första och andra intervjun. Det hade eventuellt varit 

bra att hinna smälta, fundera och transkribera varje intervju en dag i taget för att höja kvalitén 

på nästa intervju. Något annat vi funderade över i efterhand var om vi hade fått ett annorlunda 

resultat om vi hade genomfört enkätundersökningen hos alla de bilförsäljare vi intervjuat och 

inte endast hos en. Möjligtvis kan det vara så att svaren kan ha påverkats av att Berners 

bilhandel säljer vissa märken i en viss prisklass som respondenterna omedvetet relaterar till. I 

följande kapitel kommer empirin och resultaten från vår datainsamling att redovisas. 
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4. Empiri 

4.1 Bilhandlares inställning till elbilar 
Under intervjuerna blev det tydligt att bilhandlarnas åsikter styrs av vilka bilmärken de 

representerar och hur fördelaktigt det är att köpa en elbil av deras märke. Försäljaren från 

Alanders bil är säljare av märkena Citroën och Honda och hade endast en elbil att erbjuda i 

sitt sortiment, en pickup som passar bäst som företagsbil. Därför blev det naturligt att denna 

försäljare inte rekommenderar elbilar till privatkunder i första hand. Försäljarna från Ivars bil 

sålde bilar från Nissan och BMW. De hade en av världens mest sålda elbilar i sitt sortiment, 

Nissan Leaf, som de under de två senaste åren dessutom haft ett fördelaktigt leasing-

erbjudande på. Därför hade dessa försäljare en mycket positiv inställning till att sälja elbilar. 

Försäljaren från Berners bil sålde bilar av märket Volkswagen som har flera olika typer av 

elbilar och hybrider men de ligger högt i pris jämfört med motsvarande bensindrivna 

modeller.  

 

4.1.1 Räckvidd, batteri och avstånd 

Under de semistrukturerade intervjuerna med bilförsäljarna framgick det att alla hade en 

likartad inställning till elbilism i det glesbyggda området Jämtland/Härjedalen. Överlag hade 

försäljarna en positiv inställning till elbilar som miljöbil men de var alla överens om att 

tekniken behöver utvecklas ytterligare för att det ska anses vara ett hållbart transportmedel i 

det område där de verkar.  

 

Det främsta problemet, såsom informanterna uppfattar det, är det batteri som elbilar drivs av 

idag. Även om batterierna ser olika ut hos de olika bilmärkena räcker de flesta inte längre än 

15-20 mil, vilket anses vara för kort jämfört med en bensindriven bil. Tekniken för 

bilbatterierna är fortfarande under utveckling och batteriernas räckvidd måste bli längre för att 

elbilar ska bli mer attraktiva på marknaden. Inte minst för konsumenter som befinner sig i 

Jämtland/Härjedalen där bilisternas vardagsliv och resmönster utgörs av långa avstånd. 

Batteriet har dessutom en livslängd på max 10 år innan det måste bytas ut vilket kan bli så 

dyrt att det nästan lönar sig att köpa en ny elbil. Dagens batterier är inte heller tillräckligt 

utvecklade för att klara av klimatet i fjäll- och vinterlandskap. I Jämtland/Härjedalen är 

vintrarna kalla, vägunderlaget skiftande och topografin utgörs av höga berg. Vid -20 kan man 

räkna med att räckvidden på en elbil minst halveras, om batteriet ens startar.  
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Försäljare av Volkswagen, 2016-04-13:  

”Nu håller vi till i Jämtland, vi har ganska stora avstånd och det är det som är problemet just 

nu. För de som bor i Östersund är det mer positivt än vad det är om man kommer lite utåt i 

byarna och det är ju för att det är för kort räckvidd på dem.” 

 

Försäljare av Nissan, 2016-04-13:  

”Om man säger att vi har en räckvidd på 20 mil så får man ju halvera den på vintern om det 

är rätt kallt. Och sen beror det ju på hur mycket förbrukare man har på i bilen, som värme i 

sätet, värme i ratten och sådana saker... det påverkar ju.”  

 

De båda Nissan-försäljarna var överens om att elbilen är ett mycket bra alternativ för de som 

bor 1-5 mil utanför staden, kör många korta sträckor eller har en elbil som andrabil vid sidan 

av sin fossildrivna bil. Den absolut vanligaste frågan kunderna ställer är hur långt batteriet 

räcker och de gånger kunderna har valt att inte köpa elbilen har varit när räckvidden helt 

enkelt visat sig inte räcka till för de vardagliga körsträckorna. Dygnet har bara 24 timmar och 

alla har inte tid att stanna och ladda batteriet under transportsträckan mellan två platser. 

Säljarna av Volkswagen och Citroën/Honda menade att det är svårt att rekommendera sina 

kunder att köpa en elbil om de bor utanför staden. De ansåg att de i dagsläget inte kan stå för 

att elbilen är det bästa alternativet för en kund som bor i ett glesbebyggt område långt ifrån 

staden.  

 

Försäljare av Volkswagen, 2016-04-13:  

“Frågan kommer nog ibland det här med el, då får jag ge samma svar; vart bor du? ’Jag bor 

i Hammerdal eller Strömsund’, ja men då är det kanske inte det rätta alternativet om man ska 

ha liksom bara en bil.” 

 

4.1.2 Laddstolpar 

I intervjuerna framkom också att problematiken med batteriets räckvidd påverkas av att 

tillgången på laddstolpar är begränsad. I dagsläget utgörs en tydlig kopplingsrestriktion av att 

elbilar inte kan användas av alla som bor i region Jämtland/Härjedalen eftersom laddstationer 

inte finns överallt. Under intervjuerna berättade bilhandlarna om kunder som köpt eller provat 

en elbil men som blivit tvungna att lämna tillbaka den eftersom de inte haft möjlighet att 

ladda elbilen hemma, på väg till jobbet eller på sin arbetsplats. Det kan även vara 

problematiskt för de som bor i hyres- eller bostadsrätt och som inte kan kräva av 
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bostadsföreningen att de installerar en dyr laddstation på området.  

 

Försäljare av Nissan, 2016-04-13:  

“Jag hade en kund som fick lämna tillbaka sin elbil, hon var jättenöjd med den men det blev 

ändrade levnadsförhållande så hon blev tvungen till att flytta, och dit hon flytta fanns det inte 

möjlighet att ladda och då åkte hon ju på en liten straffkostnad från finansbolaget, för hon 

fick lämna tillbaka den. Hon ville ju inte det, men hon hade inget val...“ 

 

Alla säljare som vi intervjuade var överens om att nätet för laddstolpar måste byggas ut. 

Jämtland/Härjedalen ligger generellt sett i framkant jämfört med andra regioner då både 

kommunerna och privata aktörer i hög grad satsar på elbilism. Bland annat uppmuntrar 

regionen till elbilism genom Green Highway och elbolaget Jämtkraft har bidragit till de första 

snabbladdningsstationerna i kommunerna. Matbutiker och andra privata aktörer har också 

varit bra på att installera laddstolpar på sina parkeringar.  

 

Försäljare av Volkswagen, 2016-04-13: 

“Vi har ju Östersunds kommun som satsar väldigt. Jämtkraft har vi ju också, de satsar väldigt 

mycket på el. Jag tror nog att de som bestämmer är inne på elbil, väldigt kraftigt.” 

 

Försäljarna såg dessa satsningar som positiva men menar att infrastrukturen med laddstationer 

måste byggas ut ytterligare. För att elbilsköparna ska bli fler måste även laddstationerna bli 

fler. Försäljarna menade dock att det som kan bli problematiskt i framtiden är att elen som 

tidigare har varit gratis kommer att börja kosta pengar. Det skulle kunna ge konsumenterna 

ännu något att tveka över vid valet av bil, eftersom totalkostnaden för en elbil skulle öka. Ett 

annat problem som kan uppstå är risken för att köer bildas vid laddstationerna om det inte 

finns tillräckligt många laddstolpar. Frågan är vilket som ska tillta först, laddstationerna eller 

elbilarna? 

 

4.1.3 Pris 

Försäljarnas åsikter skilde sig åt i frågan om det för en privatperson är dyrare eller billigare att 

välja en elbil framför en fossildriven bil. Säljarna av Nissan ansåg att en elbil är ett mer 

prisvärt alternativ då totalkostnaden blir mindre eftersom den är billigare i drift. De tror att det 

i slutändan skulle vara mer lönsamt för kunder att köpa en elbil. Därför tycker de också att det 

är konstigt att inte fler konsumenter, även yngre, intresserar sig för elbilar. De leasing-
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erbjudande Nissan har haft på en av sina elbilar anser dessutom de båda säljarna har varit 

mycket prisvärt. Erbjudandet var subventionerat från Nissan och innebar att det för en 

privatkund endast skulle kosta 3000 kronor i månaden att leasa elbilen. Försäljarna av 

Volkswagen och Citroën/Honda ansåg däremot att det är svårt att sälja elbilar till sina kunder 

på grund av det höga försäljningspriset då deras märken inte har haft några liknande 

erbjudande för elbilar.  

 

Försäljare av Citroën/Honda, 2016-04-13:  

“Eller idag så är det ju svårt att sälja elbilar eftersom de kostar så pass mycket och de tar sig 

för kort väg”.  

 

Försäljaren av Volkswagen menade att de flesta elbilar som finns på marknaden idag är 

dubbelt så dyra som en motsvarande fossildriven bil och en avgörande anledning till varför en 

kund inte köper en elbil är det höga priset. Däremot var de överens om att elbilen är en bil 

som är billig i drift och att den som äger en elbil i flera år kan spara in pengar på den låga 

driftkostnaden. Något som alla försäljare var överens om är att elbilen är en prisvärd 

tjänstebil. Försäljaren av Volkswagen förklarade att elbilar har bra förmånsvärde och den som 

köper en elbil för 400,000 kronor som företagsbil betalar cirka 1100 kronor netto i månaden. 

Jämför man det med en fossildriven bil som kostar 70-80,000 kronor mindre är förmånsvärdet 

på en sådan bil fortfarande högre, cirka 2500 kronor i månaden. Dock kan det som tidigare 

sagts bli så att laddning vid fler publika laddstolpar i framtiden kommer att börja kosta 

pengar. Försäljaren från Volkswagen menade också att priset på snabbladdning kan komma 

att bli högt, nästan i samma prisnivå som bensin/diesel idag och då kan totalpriset för en elbil 

i slutändan bli något helt annat. 

 

Försäljare av Volkswagen, 2016-04-13:  

“Men är det inte subventionerat så är det tyvärr för dyrt idag. De behöver bli billigare.” 

 

4.1.4 Teknik 

Alla försäljare vi intervjuade var eniga om att de tror att elbilar kommer bli ett hållbart 

alternativ i framtiden. Däremot är de också överens om att det fortfarande är mycket som 

behöver utvecklas och bli bättre rent tekniskt med tanke på avstånden och geografin i 

Jämtland/Härjedalen. Försäljaren av Citroën/Honda var positiv till elbilar men menar att han 

är mer positiv till vad det kommer att bli när tekniken utvecklats än vad det är idag. Han 
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påpekade också att han tror att utvecklingen kommer se ut på ett liknande sätt som för 

mobiltelefoner, med andra ord att det kommer att gå mycket fort. Säljaren av Citroën/Honda 

relaterade till elbils-företaget Tesla, vars räckvidd är över dubbelt så lång jämfört med andra 

elbilar, vilket har visat på att tekniken redan finns och att det kan fungera. Även försäljarna 

från Nissan trodde att utvecklingen kommer gå fort och är helt säkra på att just elbilar är 

framtiden.  

 

Försäljare av Citroën/Honda, 2016-04-13:  

”Jag är positiv till elbilar och hybrider, det är jag. Men jag tror att jag är mer positiv till vad 

det kommer att bli än vad det är idag. Idag så har de inte fått till batterier, de har inte fått till 

motorer som klarar av de kraven som finns om man sätter dem mot bensin och dieselbilar, 

generellt så fixar de inte konkurrensen.” 

 

Försäljaren av Volkswagen menade dock att även om bättre och mer utvecklad teknik för 

batterier finns redan idag, kan det ta upp till 5-6 år innan det faktiskt kommer i produktion. 

Han påpekade också att det är viktigt att enas på en internationell nivå om vilket drivmedel 

det faktiskt ska investeras i för att med gemensamma krafter föra utvecklingen framåt i en 

snabbare takt. Samtidigt som hoppet finns om att elbilismen kommer att utvecklas och 

förbättras inom en snar framtid var förtroendet för hur elbilstekniken fungerar idag lågt hos 

bilförsäljarna. Resultatet av detta är att försäljarna sällan rekommenderar, och ibland till och 

med avråder, potentiella kunder från att köpa en elbil om de bor i Jämtland/Härjedalen. Det 

finns även en uttalad oro kring det faktum att ny teknik har en tendens att dyka upp snabbt i 

dagens samhälle. Några försäljare ifrågasatte om elbilen verkligen är det alternativ av 

miljövänlig bil som fortfarande kommer att vara aktuell om några år, eller om en helt ny 

teknik kommer dyka upp och ta över marknaden för miljövänliga transportalternativ. Vidare 

kommer vi att undersöka vad kunderna till bilförsäljarna själva anser om elbilar i 

Jämtland/Härjedalen.  

 

4.2 Potentiella nybilsköpares inställning till elbilar 

Nedan följer tabeller som redovisar respondenternas inställning till elbilar. Några frågor i 

enkäten var formulerade som påståenden där respondenterna fick välja ange i vilken grad det 

instämde med påståendet. Enkäten utgjordes även av öppna frågor och frågor med givna 

svarsalternativ.   
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4.2.1 Elbilars lämplighet i Jämtland/Härjedalen 

Sammanställningen från enkätundersökningen visar (se Figur 5) att respondenternas 

uppfattning kring elbilars användbarhet i Jämtland/Härjedalen är något splittrad. Större delen 

av respondenterna, 34 %, valde att svara “Instämmer delvis” och förklarade för oss på plats att 

de ansåg att det var många olika faktorer som påverkade deras inställning till elbilar. De 

menade bland annat att de var positiva till elbilen som innovation men ansåg att den tekniska 

utvecklingen behövde komma längre innan bilen kan anses som lämplig i det geografiska 

området. Enligt tabellen kan vi urskilja att respondenterna som har svarat “Instämmer helt och 

hållet” eller “Instämmer till stor del” är fler än de som har svarat “Instämmer till liten den” 

eller “Instämmer inte alls”. Sammanfattningsvis var det med andra ord fler respondenter som 

hade en positiv inställning till elbilens användningsgrad.  

 

 

Figur 5. Respondenternas svar på påståendet ”Elbilar är lämpliga att använda i 

Jämtland/Härjedalen” (Egen bearbetning).  

 
4.2.2 Inställning till köp av elbil vid nästa bilköp 

Enligt tabellen (se Figur 6) kan majoriteten av respondenterna, 53 %, tänka sig att köpa en 

elbil nästa gång de köper en bil. Cirka en tredjedel av respondenterna kan inte tänka sig köpa 

en elbil. Följande tabeller kommer att redovisa varför och varför inte respondenterna ansåg 

elbilen lämplig att använda i Jämtland/Härjedalen.   
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Figur 6. Respondenternas svar på påståendet ”Jag kan tänka mig att köpa en elbil nästa gång 

jag köper en bil” (Egen bearbetning).  

 
4.2.3 Varför några av respondenterna inte kan tänka sig att köpa en elbil  

Figur 7, se nedan, illustrerar de svar som 25 respondenter angav på en öppen fråga om varför 

de inte kunde tänka sig att köpa en elbil vid nästa bilköp. Frågan är alltså besvarad av ungefär 

hälften av respondenterna, de som tidigare hade svarat “nej” eller “vet ej” på om de kan tänka 

sig att köpa en elbil. Trots att respondenterna hade möjlighet att svara fritt skrev alla något av 

ovanstående sex alternativ. Som tabellen visar var den mest förekommande anledningen, med 

13 svar, att räckvidden på elbilar är för kort med tanke på de långa avstånden som 

Jämtland/Härjedalen utgörs av. Därefter kommenterade sex stycken av respondenterna att de 

ansåg att det inte finns tillräcklig tillgång till laddstationer. Både orsaker som klimatet i 

Jämtland/Härjedalen och priset för en elbil påpekades av två respondenter vardera. Slutligen  

nämnde en respondent att hen ansåg sig ha för lite kunskap om elbilar och en respondent att 

elbilar ansågs vara en oprövad, ny teknik. De flesta respondenterna svarade kortfattat på 

frågan med kommentarer som “kort räckvidd” eller “dålig tillgång på laddstolpar”.  

 

En respondent beskrev dock sin inställning till elbilar mer utförligt: 
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“Har en firmabil som är 100 % el. Den tar slut på ett par timmar och tar 6-8h att ladda. Plus 

att den går skit i snö!” 

 

 

Figur 7. Respondenternas svar på frågan ”Om du svarade Nej/Vet ej på föregående fråga, 

vilken är den främsta orsaken till att du inte kan tänka dig att köpa en elbil?” (Egen 

bearbetning).  

 
4.2.4 Ett högre pris för en elbil 

Enkätundersökningen tog även upp respondenternas inställning till att betala ett högre pris för 

en elbil, då elbilar oftast är dyrare än motsvarande fossildrivna bilar. Tabellen visar (se Figur 

8) att det mest förekommande svaret var “Instämmer delvis” med 27 %. Det näst mest 

representerade svaret var “Instämmer inte alls” med 25 % av svaren och det tredje mest 

påträffade svaret var “Instämmer till stor del” med 23 % av svaren. Respondenternas 

inställning till att kunna tänka sig betala ett högre pris för en elbil är med andra ord splittrad. 

Dock är det fler som tillsammans har svarat “Instämmer till liten del” och “Instämmer inte 

alls” än “Instämmer till stor del” och “Instämmer helt och hållet” och svaren kan därmed 

tolkas som att majoriteten inte vill betala ett högre pris för en elbil.  
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Figur 8. Respondenternas svar på påståendet ”Nästa gång jag köper en bil kan jag tänka mig 

att betala ett högre pris för en elbil” (Egen bearbetning). 

 
4.2.5 Ökad benägenhet för att köpa en elbil 

Vi ansåg det även intressant att undersöka vad som behöver förbättras eller förändras för att 

fler människor ska välja att köpa en elbil istället för en fossildriven bil. Därför tog vi fram sex 

alternativ där respondenterna fick välja det förslag som de främst ansåg skulle göra dem mer 

benägna att köpa en elbil. 46 % svarade (se Figur 9) att batteriet i elbilar behöver utvecklas 

och förbättras så att det får en längre räckvidd. En fjärdedel svarade att fler laddstationer 

behöver installeras för att öka deras villighet att köpa en elbil och 15 % ansåg att det 

viktigaste är att priserna för elbilar måste bli lägre. 
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Figur 9. Respondenternas svar på frågan ”Vilket av följande alternativ skulle göra dig mer 

benägen att välja en elbil vid nästa köp av ny bil?” (Egen bearbetning). 

 

4.3 Sammanfattning av resultat 

Resultatet av de semistrukturerade intervjuerna med bilhandlare i Östersund visar att samtliga 

säljare som vi har intervjuat är överens om att det huvudsakliga problemet med elbilar i 

glesbygdsområden idag är att elbilarnas batterier inte är tillräckligt bra. Den största nackdelen 

med batteriet är att det har för kort räckvidd men batteriet fungerar i nuläget inte heller 

tillräckligt bra i den topografi och det klimat som Jämtland/Härjedalen utgörs av. 

Bilförsäljarna är också överens om att laddstationerna måste bli fler för att elbilskunderna ska 

öka eftersom det geografiska området är präglat av stora avstånd. Åsikterna skiljer sig dock åt 

angående priset för en elbil. De bilförsäljare som säljer den subventionerade modellen Nissan 

Leaf anser att elbilen är ett prisvärt alternativ medan de båda andra försäljarna anser att det 

höga inköpspriset på elbilar är ett hinder för konsumenterna. Alla är däremot överens om att 

elbilen är en bil som är billig i drift och totalkostnaden behöver i slutändan därför inte bli 

högre jämfört med en fossildriven bil. Försäljarna har en hoppfull inställning till elbilen som 

innovation och tror att den i framtiden kan komma att bli ett hållbart 
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transportmedelsalternativ. Dock anser de alla att tekniken i dagsläget inte är tillräckligt 

utvecklad för att elbilen ska anses vara lämplig och användbar i glesbygdsområdet 

Jämtland/Härjedalen. 

 

Efter en sammanställning av vår enkätundersökning kan vi konstatera att våra respondenter 

har en spridd uppfattning angående om det är lämplig eller ej att använda elbilar i 

Jämtland/Härjedalen. Nybilköparnas enkätsvar visar däremot att det är fler som är positiva än 

negativa till att köpa en elbil. Att de kan tänka sig att köpa en elbil vid nästa bilköp är däremot 

ingen garanti för att de faktiskt kommer att göra det men det kan tolkas som ett tecken på att 

de är positiva till elbilen som innovation. När de respondenter som tidigare svarat att de inte 

kan tänka sig, eller inte vet om de kan tänka sig, att köpa en elbil fick ange varför och vilka 

restriktioner de ser i Jämtland/Härjedalen var det 6 gemensamma alternativ som togs upp. 

Främst kommenterade nybilsköparna i likhet med bilförsäljarna att de såg ett hinder i att 

batteriets räckvidd inte var tillräcklig för de långa avstånd de brukar köra. Därefter var det 

vanligaste svaret att tillgången till laddstolpar inte är tillräcklig. Vid en annan fråga fick alla 

respondenter, positiva som negativa till elbilen, välja alternativ som skulle göra de mer 

benägna att köpa en elbil. Även här blev det tydligt att det viktigaste för nybilsköparna var att 

batteriets räckvidd utökades och att laddstationerna blev fler. Intervjuerna med bilhandlarna 

och enkätundersökningen med potentiella nybilsköpare visar på samstämmighet angående 

inställningen till användningen av elbilar i glesbygdsområdet Jämtland/Härjedalen. I den 

avslutande analysen och diskussionen kommer vi gå in djupare på  

bakomliggande faktorer och återkopplar vårt resultat med begrepp från den teoretiska 

referensramen och tidigare forskning inom ämnet. 
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5. Avslutande analys och diskussion 

Idag råder det inga tvivel om att samhället har gått ifrån dåtidens geografiska stabilitet till en 

geografisk flexibilitet där människor förflyttar sig mycket, ofta och över långa avstånd 

(Wärneryd et al., 2002). Regionen Jämtland/Härjedalen är beläget i ett glesbygdsområde som 

präglas av stora avstånd som tvingar människor att förflytta sig över långa sträckor i sin 

vardag. Detta är något som framgår tydligt i vårt resultat och visar sig vara avgörande för 

både bilhandlarnas och nybilköparnas inställning till elbilar. Både bilhandlarna och 

nybilsköparna är eniga om att elbilen är en bra innovation men ställer sig tveksamma till dess 

användningsgrad i just Jämtland/Härjedalen. Denna tveksamhet grundar sig framförallt i att 

batteriet på elbilar idag inte har tillräckligt lång räckvidd för att bilen ska anses lämplig att 

använda i hela det geografiska området. De långa avstånden som Jämtland/Härjedalen präglas 

av är något som ständigt har återkommit i både intervjuerna med bilhandlarna och 

enkätundersökningen med nybilsköparna.  

 

Hur Hägerstrand (1970) i sin teori beskriver individers rörelsemönster med uttrycket 

individbana kan ses som en del i förklaringen till varför både bilhandlare och nybilsköparna 

ser räckvidden på elbilar som en avgörande nackdel. Individbanan utgörs av människors 

dagliga förflyttningar mellan stationer som bland annat hemmet, dagliga sysselsättningar och 

andra aktiviteter. För många som bor i det glesbebyggda området Jämtland/Härjedalen blir 

elbilens korta räckvidd ett problem för människor som vill transportera sig inom sitt 

vardagliga resmönster. Om de köper en elbil vars räckvidd endast är 10-15 mil kan de komma 

att behöva ladda den flera gånger om dagen eller kanske till och med när de är på väg från 

punkt A till punkt B. Vad som även oroar bilhandlare och nybilsköpare utöver elbilens 

räckvidd är tillgången till laddstationer för fordonen. Dessa två faktorer är sammankopplade 

med varandra. Elbilens räckvidd påverkar hur ofta den måste laddas och om tillgången på 

laddstationer inte är tillräcklig kan användandet av elbilen bli komplicerat. Det faktum att 

regionen satsar på elbilism genom bland annat Green Highway underlättar för användandet av 

elbil för många lokalbor i Jämtland/Härjedalen. Dock är Green Highway en fossilfri 

transportsträcka mellan tre större städer. För de som bor på glesbygden en bit utanför städerna 

kan det ses som styrningsrestriktioner att man på beslutsfattarnivå prioriterar laddstolpar för 

elbilism främst i städerna. Om det ska vara ett alternativ att köpa och använda en elbil på 

glesbygden krävs det med andra ord att elnätet för laddstolpar byggs ut även i mindre tätorter 

och byar utanför städerna. Styrningsrestriktioner för elbilsanvändandet påverkas även av det 

faktum att många tvingas pendla till sin sysselsättning i regionen då det är många som varken 
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har ett arbete, en matbutik eller en skola nära hemmet. För att denna vardagspendling ska bli 

möjlig med en elbil är det återigen avgörande att det finns en väl fungerande infrastruktur av 

laddstationer i hela regionen. 

 

Det finns ett tydligt behov av att minska klimatpåverkan från fossildrivna fordon. I 

glesbygdsområden där det inte i lika hög grad finns möjlighet att resa med kollektivtrafik eller 

exempelvis cykla på grund av långa avstånd är elbilen ett bra alternativ för hållbar rörlighet. 

För att elbilen ska fungera som en fullgod lösning i glesbebyggda områden behöver dock 

elbilarnas räckvidd bli längre vilket innebär att batteriet måste utvecklas tekniskt samtidigt 

som laddstolparna blir fler och effektivare. Först när elbilen kan köras över långa sträckor och 

människan inte behöver anpassa sitt rörelsemönster helt efter elbilen tror vi att nybilsköpare 

kommer ändra sin inställning till användningen av elbilar i glesbygdsområden. Inte förrän 

dess kommer elbilen kunna konkurrera med den fossildrivna bilen och nå storskalig 

kommersialisering i Jämtland/Härjedalen. 

 

Följande modell är en sammanfattning av vår analys: 

Figur 10. Sammanfattning av analys (Egen bearbetning).  

 

Vi tolkar det som att bilförsäljarna och de potentiella elbilsköparna ser tillgången på 

laddstationer som kopplingsrestriktioner då de måste samordna sitt vardagsliv med att söka 

upp laddstationer för att ladda elbilen oftare än vad de behöver tanka en fossildriven bil (jmf. 

Hägerstrand, 1970). Under tiden bilen laddar är den även låst till en fysisk plats vilket kan 

uppfattas som tidskrävande. Användandet av en elbil anses därför ha vissa 

kapacitetsrestriktioner då människors förflyttningar genom tidsrummet ofta styrs av ett pressat 

tidschema. För de som lever i Jämtland/Härjedalen är nödvändiga aktiviteter utspridda över 

stora geografiska ytor och blir avgörande för hur mycket tid människor har över till transport 

mellan sina aktiviteter. Att både konsumenter och försäljare ser batterikapaciteten som 

elbilens främsta svaghet handlar troligtvis inte om reslängden i sig utan snarare om att en kort 

räckvidd innebär längre restid. Tid är något som i dagens samhälle anses vara en bristvara och 
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så länge elbilen kräver större tidsuppoffringar från individen tvivlar vi på att den kommer att 

få ett genomslag bland privatbilister i Jämtland/Härjedalen.  

 

Både bilhandlarna och nybilsköparna menade att deras tveksamhet till elbilen som innovation 

påverkades dels av att de saknade kunskap om tekniken kring elbilar och dels ansåg den vara 

en osäker innovation. Flera av bilhandlarna ifrågasatte bland annat om elbilen verkligen är 

den bilteknik som kommer att vara aktuell i framtiden, eller om det kommer komma något 

helt nytt. I teorin beskrivs det hur konsumenter ofta är mindre mottagliga för nya, främmande 

eller oprövade innovationer (Egbue & Long, 2012). Att nybilsköpare i Jämtland/Härjedalen är 

tveksamma till elbilar och uppfattar tekniken som oprövad kan enligt Rogers S-kurva 

påverkas av att glesbygdsområden är bland de sista att anamma nya innovationer. På så sätt 

kan rumsliga förhållanden och geografi ha betydelse för hur en innovation sprids och 

anammas av konsumenter (Rogers, 2003; Zampoukos et.al, 2015; Gren & Hallin, 2013). Att 

nybilsköparna och bilhandlarna bor och verkar i ett glesbygdsområde kan alltså komma att 

påverka deras inställning och attityd till elbilar. Frågan är dock om det i Jämtland/Härjedalens 

fall är glesbygdsbefolkningen som är sena att anamma elbilen eller om elbilen helt enkelt är 

en innovation som i dagsläget gör sig bäst i stadsmiljöer? 

 

Enligt Haugen (2012) är det ofta så att människor bosatta i glesbygdsområden har en lägre 

inkomst jämfört med de som bor i städer. Detta kan komma att påverka den attityd som 

nybilsköpare bosatta i Jämtland/Härjedalen har mot elbilar, som i regel räknas som en dyr 

investering. Både intervjuerna och enkätundersökningen indikerar att priset utgör ett hinder 

för köp. Eftersom elbilen oftast är en dyrare investering jämfört med en motsvarande 

fossildriven bil kan konsumenter känna ytterligare tveksamhet i att investera pengar i 

någonting som dessutom kan verka som en oprövad innovation. Forskning har även visat att 

människor nästan alltid prioriterar priset över någon annan faktor. Trots att de är medvetna 

om att deras val inte är miljövänligt kommer de i slutändan ändå prioritera det som enskilt är 

mest ekonomiskt (Ioannides & Wall-Reinus, 2015). Även om priset är en avgörande faktor till 

varför många väljer att inte köpa en elbil tror vi att det egentligen handlar om prisvärdhet. 

Anledningen till varför nybilsköpare i dagsläget är tveksamma till att köpa en elbil grundas 

troligtvis i att den är dyr i förhållande till vad du får för bil, prestanda och kapacitet för 

pengarna. 
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Enligt Jansson (2009) är människors handlingsberedskap störst när det kommer till handlingar 

som ger direkt ekonomisk vinst. Detta kan påverka människor att inte agera miljövänligt och 

exempelvis köpa en dyrare elbil eftersom det kortsiktigt skulle kosta dem mer. Detta grundar 

sig även i att individer har svårt att göra val vars resultat inte visar sig direkt, även om det 

finns en långsiktig effekt, i detta fall i form av en bättre miljö (Beijer, 2005). Det kan ses som 

problematiskt att kontakten mellan människor och naturliga resurser har minskat. Allvarliga 

miljöproblem orsakade av nutidens transportmedel förändrar endast människor i begränsad 

omfattning. Med vetenskapen och teknologins framväxt har naturen ofta kommit i andra hand 

och utsatts för påfrestningar. För att lösa glesbygdens behov av att förflytta sig till städer eller 

exempelvis arbetsplatser måste man hitta en länk mellan miljöaspekterna och de humana 

delarna av geografin. Resultatet av empirin visar att både bilhandlarna och nybilsköparna 

generellt är positivt inställda till elbilen som ett hållbart transportmedel som skulle vara bättre 

för miljön. Dock menar de att det finns för många restriktioner med elbilen i 

Jämtland/Härjedalen som inte gör den lönsam att faktiskt köpa i dagsläget.  

 

Tidigare forskning om innovationers spridning och människors attityder mot nya produkter 

fokuserar ofta på att det är människans ansvar att förändra sitt beteende. Rogers (2003) S-

kurva fokuserar på innovationsspridning och utgår okritiskt ifrån att nya innovationer alltid är 

den bästa lösningen. Vi anser att oavsett om och hur en innovation anammas blir det relevant 

att ställa sig frågan om alla innovationer verkligen är lämpliga för alla platser? Är elbilen en 

innovation som bör satsas på i glesbygdsområdet Jämtland/Härjedalen, eller gör de långa 

avstånden elbilen till en produkt som helt enkelt inte är lämplig i det geografiska området? 

Utifrån vårt resultat från det empiriska materialet står det klart att elbilen gör sig bättre i 

städer och befolkningstäta områden än i glesbygdsområden. Om regionens mål är att fler ska 

byta från sin bensindrivna bil till en elbil krävs det någon form av förändring. I debatten måste 

man ta hänsyn till att det inte i alla fall är människan som felar utan ibland tekniken. Vi anser 

därför att det inte bara är nybilköpare och bilhandlares attityder till elbilen som behöver 

förändras, utan helt enkelt elbilen i sig. För att elbilen ska nå ett genombrott i 

Jämtland/Härjedalen, eller vilket annat glesbygdsområde som helst, krävs det helt enkelt att 

räckvidden blir längre, batteriet anpassas för varierande klimat och att laddstationerna blir 

fler. Endast då kan nybilsköpare komma att anse elbilen som ett prisvärt 

transportmedelsalternativ och en jämlik konkurrent till den fossildrivna bilen.  
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5.1 Förslag på vidare studier 
Något som är självklart är att studier som genomförs under 10 veckor alltid kan vara mer 

omfattade för att ge mer tillförlitligt resultat. Studien skulle helt enkelt kunna utvidgas både i 

form av intervjuer med fler bilförsäljare och en enkätundersökning med fler respondenter. 

Enkätundersökningen skulle då också kunna innefatta de respondenter som köper bil över 

internet eftersom det är en målgrupp som inte har nåtts i denna undersökning. En sådan studie 

hade dock krävt en längre tidsperiod än 10 veckor för att vara möjlig att genomföra. 

 

Det hade varit intressant att följa upp med liknande studier i andra glesbygdsområden. På så 

sätt hade vi kunnat jämföra vår studie med dessa för att se om det är möjligt att dra generella 

slutsatser för elbilism i glesbygdsområden över hela Sverige. Ett annat förslag på vidare 

forskning är att följa upp de glesbygdskonsumenter som idag äger en elbil, för att ta del av 

deras åsikter och kunskap kring användandet av elbilar i glesbygdsområden. Tycker 

elbilsanvändarna att det fungerar bra med tanke på deras geografiska läge och hade de kunnat 

tänka sig köpa en elbil nästa gång de köper bil? 

 

Något vi upprepande gånger under uppsatsen har funderat över är hur miljövänlig elbilen 

egentligen är. Ett förslag på forskning inom ett annat område är att undersöka hur ”grön” eller 

”ren” den el som elbilar laddas med faktiskt är. På så sätt hade miljöbilens totala 

miljöpåverkan kunnat granskas.  
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6.4 Personlig kommunikation 

Säljare på Alanders bilaffär i Östersund. 2016. Intervju 13 april. 

 

Säljare på Berners Bil i Östersund. 2016. Intervju 13 april. 

 

Säljare 1 på Ivars bil i Östersund. 2016. Intervju 13 april.  

 

Säljare 2 på Ivars bil i Östersund. 2016. Intervju 13 april.  

 

6.5 Illustrationer 

Bild 1.  

Lantmäteriverket. 2013. Sverige kartan: topografiska kartan skala 1:100 000. [Karta]. Gävle: 

LMV.  

https://kso.etjanster.lantmateriet.se/# (Hämtad 2015-05-21) 

 

Figur 1. 

Egen bearbetning. 2016. Disposition av uppsatsen. Egen bearbetning.  

 

Figur 2. 

Ellegård, Kajsa. 2010. Hägerstrands individbana. Geografiska notiser. 

 

Figur 3.  

Rogers, M. Everett. 2003. S-kurva över innovationers spridning. Diffusion of innovations.  

 

Figur 4.  

Egen bearbetning. 2016. Indelning av metod. Egen bearbetning.  

 

Figur 5.  

Egen bearbetning. 2016. Respondenternas svar på påståendet ”Elbilar är lämpliga att 

använda i Jämtland/Härjedalen”. Egen bearbetning.  

 

Figur 6.  

Egen bearbetning. 2016. Respondenternas svar på påståendet ”Jag kan tänka mig att köpa en 

https://kso.etjanster.lantmateriet.se/
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elbil nästa gång jag köper en bil”. Egen bearbetning. 

 

Figur 7.  

Egen bearbetning. 2016. Respondenternas svar på frågan ”Om du svarade Nej/Vet ej på 

föregående fråga, vilken är den främsta orsaken till att du inte kan tänka dig att köpa en 

elbil?”. Egen bearbetning. 

Figur 8.  

Egen bearbetning. 2016. Respondenternas svar på påståendet ”Nästa gång jag köper en bil 

kan jag tänka mig att betala ett högre pris för en elbil” Egen bearbetning. 

 

Figur 9.  

Egen bearbetning. 2016. Respondenternas svar på frågan ”Vilket av följande alternativ skulle 

göra dig mer benägen att välja en elbil vid nästa köp av ny bil” Egen bearbetning. 

 

Figur 10. 

Egen bearbetning. Sammanfattning av analys Egen bearbetning. 

 

 



 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 - Enkätundersökning 

 

Hej, vi är två studenter från Mittuniversitetet som till vår kandidatuppsats undersöker 

potentiella nybilköpares inställning till att köpa och använda elbilar i glesbebyggda områden. 

På grund av begränsad kollektivtrafik och långa avstånd blir invånarna i glesbebyggda 

områden ofta beroende av att använda bil som transportmedel. Samtidigt har fossildrivna bilar 

visat sig ha en negativ miljöpåverkan. Med denna enkät vill vi därför undersöka vad 

potentiella nybilsköpare ser för möjligheter och restriktioner med att köpa en elbil eller 

elhybrid i Jämtland. 

 

I enkäten kommer alla svar behandlas anonymt och du uppger inte ditt namn. Enkäten tar ca 

4 minuter att besvara.  

 

Först några påståenden om elbilar: 

 

1. Elbilar är ett hållbart transportmedelsalternativ i glesbebyggda områden. 

 Instämmer helt och hållet   

Instämmer till stor del   

Instämmer delvis  

Instämmer till liten del  

Instämmer inte alls 

 

2. Elbilar är lämpliga att använda i Jämtland/Härjedalen. 

Instämmer helt och hållet   

Instämmer till stor del   

Instämmer delvis  

Instämmer till liten del  

Instämmer inte alls 

 

 

 

 



 

 

 

3. Jag kan tänka mig köpa en elbil nästa gång jag köper en bil. 

JA    

NEJ   

VET EJ 

 

 

4. Om NEJ/VET EJ på fråga 3, vilken är den främsta orsaken till att du inte kan tänka 

dig köpa en elbil? 

______________________________________________________________ 

      

5. Nästa gång jag köper bil kan jag tänka mig att betala ett högre pris för att få en elbil. 

Instämmer helt och hållet   

Instämmer till stor del    

Instämmer delvis   

Instämmer till liten del  

Instämmer inte alls 

 

6. Vem är det som kommer äga din nya bil? 

Jag (privat)   

Min arbetsplats (tjänstebil)  

Annat, nämligen:_______________________ 

 

7. Ser du några restriktioner med användandet av elbil i glesbygdsområdet 

Jämtland/Härjedalen? 

JA  

NEJ  

VET EJ 

 

 

8. Om JA på föregående fråga, ange vilken/vilka. 

_______________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

9. Vilket av alternativen är viktigast för dig när du köper ny bil/om du köper bil?  

(rangordna alternativen med 1-6 där 1 är minst viktigt och 6 är mest viktigt) 

Säkerhet 

Miljö 

Pris 

Prestanda 

Status 

Annat  

 

10. Vilket alternativ skulle göra dig mer benägen att välja en elbil vid potentiellt köp av 

ny bil? (rangordna på alternativen där 1 är minst viktigt och 6 är mest viktigt) 

Gratis parkering 

Lägre priser 

Fler tank/laddstationer  

Bättre batteri/energikapacitet (räckvidd)  

Statliga subventioner    

Förbättrad kapacitet för kallt klimat   

 

Till sist några frågor om dig: 

 

11. Kön?    

Man   

Kvinna   

Annat 

 

2. Ålder? 

18-20  

21-25 

26-35  

46-55 

56-65 

65- 

 



 

 

 

13. Bostadsort? ____________________________________ 

 

14. Civilstånd?   

Ogift   

Gift   

Sambo 

 

 

15. Antal barn i hushållet? ______________________ 

 

 

16. Vilken är din högsta avslutade utbildning?  

Grundskola    

Gymnasieskola   

Eftergymnasial utbildning 1-2 år    

Högskola/Universitet 3-5 år 

 

 

7. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning, bransch? 

Administration, ekonomi, juridik  

Hantverksyrke, bygg, anläggning  

Chef, verksamhetsledare   

Data, IT  

Försäljning, inköp, marknadsföring 

Hotell, restaurang, storhushåll  

Hälso- sjukvård  

Industriell tillverkning 

Pensionär 

Studerande 

Arbetssökande 

Annat, nämligen___________________________________ 

 

 

 



 

 

 

18. Hur tar du dig vanligtvis till din huvudsakliga sysselsättning? 

Till fots 

Cykel 

Buss 

Tåg 

Fossildriven bil 

Elbil/Hybrid 

Ej daglig sysselsättning 

Annat, nämligen___________________________________- 

 

 

19. Vad har du för avstånd mellan hemmet och huvudsaklig sysselsättning (km)? 

________________________________ 

 

20. Hur stor är din genomsnittliga årsinkomst? 

Under 100.000 SEK  

100-200.000 SEK  

200-500.000 SEK  

500-800 000  SEK 

800 000- 1 000 000 SEK  

Över 1 000 000 SEK 

Vill ej uppge 

 

21. Är du medlem/aktiv i en miljöorganisation?   

JA  NEJ    VET EJ 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

För frågor och funderingar kring enkäten vänligen kontakta: 

Jessica Hall jeha1305@student.miun.se 

Malin Larsson Salo mala0939@student.miun.se  

mailto:jeha1305@student.miun.se
mailto:mala0939@student.miun.se

