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Sammanfattning 

Dagens samhälle står inför en stor utmaning med den snabbt ökande 

fordonsanvändningen, vilket bidrar till klimatbelastning samt skapar ett beroende av 

fossila bränslen. Ett alternativ för att minska problemet är att öka användningen av 

elbilar. Sveriges regering har satt upp målet att fram till år 2030 ska statens 

fordonsflotta vara oberoende av fossila bränslen. För att uppnå detta mål kommer 

stora insatser och ett engagemang att krävas. Syftet med studien är att undersöka hur 

Sveriges elbilsmarknad ser ut genom att studera kommersialiseringsprocessen, 

implementeringen samt kundpreferenserna för elbilar. En kartläggning av 

elbilsanvändare har utförts för att undersöka hur implementeringen av elbilar ser ut på 

fordonsmarknaden. Resultatet av studien visar att kommersialiseringsprocessen av 

elbilar är problematisk då den består av komplexa delsystem. I nuläget är 

laddningsinfrastrukturen otillräckligt utbyggd för att kunna möta en eventuell tillväxt 

av elbilar, vilket utgör ett stort hinder för kommersialiseringsprocessen. Det är främst 

kommuner och företag som köper elbilar, då privatpersoner har låg kunskapsnivå och 

svårt att finansiera inköp av elbilar. Begränsad räckvidd, långa laddningstider, få 

laddningsstolpar, höga initialkostnader, bristande kunskap hos elbilsförsäljare och 

konsumenter är hinder som står i vägen för elbilstillväxten. Dock kan dessa hinder 

minskas med hjälp av kommunalanställda som är engagerade och aktiva inom 

elbilsområdet. Dessa personer har en nyckelroll för elbilstillväxten i Sverige.  

 

Nyckelord: Elbil, laddningsinfrastruktur, tillväxt, kommersialiseringsprocess, 

implementering, innovatörer, tidiga användare, tidiga majoriteten, sena majoriteten, 

eftersläntrare, kundpreferenser 
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1 Inledning  

                                                                              som 

bidrar till klimatbelastning, samt ökad användning av huvudsakligen fossila bränslen som 

exempelvis olja. Fossila bränslen är ändliga resurser vilket utgör ett problem för den 

långsiktiga energiförsörjningen. Världens förbrukning av olja har sedan år                

                               har                                                  

                                                                                    

procent per år. Med dagens tekniska utveckling kan utvinningen av olja               

                                                                                      

mellan produktion och användning (Larsson, 2010). Fossildrivna bilar kan därför ersättas 

med elbilar för att minska oljeberoendet samt minska de lokala föroreningarna och 

växthusgaserna från transportsektorn. Dessa samhälleliga fördelar kan dock innebära 

hinder för konsumenterna med avseende på höga initialkostnader, låg tillgänglighet, 

begränsad räckvidd och låg lastningskapacitet. Användandet av elbilen hindras även av 

svårigheter med laddningsbarheten som begränsas på grund av otillräcklig 

infrastruktur för laddning. Elbilar kräver därför skicklig kommersialisering för att få 

acceptans hos konsumenter och därmed kunna implementeras i samhället (Gärling & 

Thogersen, 2001). Kommersialiseringsprocessen för elbilar avser aktiviteter som 

utförs av en aktör för att lansera produkter på marknaden. Ett företag som har 

engagerat sig i att hitta en teknisk lösning för ett problem kommer först att försöka 

översätta idén till en produkt, för att sedan med hjälp av kommersialiseringsprocessen 

få ut produkten på marknaden (Kelm et al., 1995 ). Till skillnad från 

kommerisialiseringsprocessen avser begreppet implementering en process att få 

potentiella konsumenter att använda sig av innovationer (Klein & Sorra, 1996).  

 

                                                                                          

                                                              är den slutliga 

domaren som till slut kommer att                                                        

                                                                                      

tillväxt avser en ökad efterfråga på elbilar, med andra ord en ökning av antalet elbilar i 

samhället (Journal of Transportation, 2013 ). Konsumenters betydelsefulla roll för 

elbilens tillväxt medför att kundpreferenser är viktiga att studera och förstå. 

Kundpreferenser avser kunskapen för att utveckla relevanta marknadsstrategier och 

upprätthålla politiska incitament                                                   
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hos konsumenterna som har en förståelse för de individuella fördelarna. Dessa 

konsumenter kommer att uppskatta v                                                   

samhälleliga fördelarna (Krause et al., 2013).  

 

                                                                                  

                                     -                                              

                                                                          mt 

parkeringsplatser som krävs         en tillväxt av elbilar ska vara möjlig 

                          -                                                              

                                                                                             

beslutsprocesser startar i t                                                        

                                                                                              

                                                                                         

rege                                                                                       

att köpa miljövänliga bilar, med högst 50 gram koldioxid per kilometer  

                                                                                    

företag samt                                                                              

(Transportstyrelsen, 2013). I dagsläget utklassas Sverige av grannlandet Norge som har 

20 gånger fler sålda elbilar (Gröna Bilister, två nya analyser om elbilar, 2014). Under de 

senaste åren har elbilen haft ett stort genombrott i Norge och antalet elbilar har ökat 

kraftigt. I september månad år 2013                                                     

44 sålda elbilar (SvD, 2013). Därför är det intressant att genomföra en studie om hur 

tillväxten av elbilar sker i Sverige.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

                         tt undersöka hur Sveriges elbilsmarknad ser ut utifrån 

kommersialiseringsprocessen, implementering av innovationer samt kundpreferenser. 

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar valts att studera:  

I. Hur ser kommersialiseringsprocessen ut för elbilar?  

II. Hur implementeras elbilar i det svenska samhället? Vilka är de framstående 

aktörerna?  

III. Hur ser kundpreferenserna ut för elbilar samt hur dessa påverkar tillväxten?  
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1.2 Avgränsningar 

På grund av studiens omfattning kommer uppsatsen att undersöka renodlade elbilar, 

vilket utgör de bilar som endast har en eller flera elmotorer som kan laddas externt via 

elnätet (Elbilsupphandlingen, 2014). Hur elbilen påverkar miljön kommer inte att 

inkluderas i studien.  

1.3 Disposition  

Inledningsvis presenteras studiens syfte samt frågeställningar. Sedan redogörs 

studiens avgränsningar och därefter beskrivs det teoretiska ramverk som har valts för 

att utföra studien. Det teoretiska ramverket fokuserar på 

kommersialiseringsprocessen, implementering av innovationer samt kundpreferenser. 

Ett analysverktyg presenteras som hjälp för att analyser den empiriska datan utifrån 

de teoretiska begreppen. Sedan beskrivs forskningsmetodiken som författarna har 

använt för att genomföra studien. Därefter presenteras studiens empiriska material, 

analys och slutligen besvaras studiens frågeställningar i diskussion och slutsats.  

 

2 Teoretiskt ramverk                              

                                                                                  

                                                                                     

                                                                           

                                                                                       

att utföra undersökningen kommer teoretiska begrepp som behandlar 

kommersialiseringsprocessen, implementering av innovationer samt kundpreferenser 

att användas.        

2.1 Kommersialisering av innovationer                             

                                                                      r att införa en 

innovation på marknaden (Kelm et al., 1995). Datta, Read och Jessup (2012) förklarar 

att av 3000 innovationsidéer                                                   

framgångsrik produkt. Det är därför tydligt att genereringen av idéer         tillräcklig 

                                                     framgångsrik 

kommer                  avgörande                översätta innovationer till produkter, 
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företag räknar med att det oftast tar tre till fem år                                   

                                        företagen                                      

                                                                  kning av 

innovationer och kommersialisering, vilket leder till att fler innovatörer lyckas ta fram 

framgångsrika produkter. 

2.1.1 Kommersaliseringsprocessen för högteknologiska produkter 

Högteknologiska produkter                                                

teknologier och                               och därmed är komplicerade att 

definiera och                                                                  

utvecklare och potentiella användare                                              

                                                                              - 

och företagsmarknaden (Tidd & Bessant, 2009):  

 

 Produkterna kommer sannolikt att                                      

komponenter och delsystem vilket komplicerar marknadsföringen. 

            

                                                                 

                                                      

            

                                                                 ett 

          t                                                          

implementeringen höga. 

 

 Inköpsprocessen                                                          

tillgängligheten och mottagandet av informationen. 

 

2.1.2 Förståelsen för kommersialiseringsprocessen  

Chiesa och Frattini (2011)                                                     

                                                                                   

finns ingen klar uppfat                                                             

                                                                      

                                                     nters                        

                                                                                     et 



Frida Nygren, Wasan Hussein  Uppsala universitet, vt 14 
Uppsats STS- företagsekonomi, 15hp, 2FE029  2014-06-01  
 

 10 

som använder sig av                                                           

                                                                                      

                                                     Tidd och Bessant (2009) 

beskriver att orsaker bakom ett misslyckande av produkter på marknaden kan bero på 

dålig logistik och varumärkesbyggnad, vilket leder till att produkterna kan bli svåra 

att sälja. En annan orsak är otillräcklig utbildning av konsumenten                    

                                                                                       

                                                                                       

                                                          litlighet eller status.   

2.2 Implementering av innovationer 

Konsumenternas mottaglighet av innovationer består av olika stadier som de går 

igenom. Dessa stadier består av: medvetenhet om innovationer, informationssökande, 

utvärdering, prövning och tillslut implementering av innovationer. Betydelsen av 

varje enskilt stadium beror på hur mycket kunskap om innovationen som 

konsumenten redan har. Det finns samhälleliga faktorer som kan påverka viljan hos 

konsumenter att testa nya produkter (Solomon et al., 2002). Krause et al. (2013) 

                           cerat att motivera konsumenter                                

                                                                                

individuella                                                                     

                                         elbilen har köpts. 

2.2.1 Rogers kurvmodell 

Konsumenternas vilja att anta nya produkter har fått stor uppmärksamhet i 

konsument- och marknadsföringslitteratur då konsumenter har en nyckelroll vid 

innovationsspridning (Im et al., 2003). Innovationsimplementering och 

användarbeteende har definierats som mottaglighetsgraden hos konsumenten för en 

ny produkt. Rogers (2003) har tagit fram en kurvmodell för 

innovationsimplementering där han klassificerar användare av innovationer i fem 

kategorier. Kategorierna har grundats på observationer från verkligheten för att göra 

det möjligt för jämförelser. De fem kategorierna är innovatörer, tidiga användare, 

tidiga majoriteten, sena majoriteten och eftersläntrare. 
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2.2.1.1 Innovatörer 

Innovatörer är människor som är snabbt mottagliga för innovationer och har förmågan 

att förstå och tillämpa teknisk kunskap. De utgör en liten procentandel av 

befolkningen men är viktiga för marknader att identifiera. Innovatören måste klara av 

en hög grad av osäkerhet kring innovationen när hon eller han antar den. Innovatörer 

har en grindvakts roll i flödet av nya idéer i ett system (Verleye & De Marez, 2004; 

Rodgers, 2003, s.282). 

2.2.1.2 Tidiga användare 

Tidiga användare har liknande egenskaper som innovatörer. Dock skiljer sig de tidiga 

användarna på så sätt att de är en integrerad del av det lokala samhällssystemet medan 

innovatörer är en del av det globala samhällssystemet. Denna kategori har den högsta 

grad av ledarskap i de flesta systemen. Studier på tekniska innovationer har visat att 

tidiga användare är mer kunniga, rationella och finner det mycket intressant att lära 

sig ny teknik jämfört med de senare kategorierna (Dickerson & Gentry, 1983). Andra 

studier har visat att tidigare användare har generellt högre inkomst och utbildning än 

de senare användare (Gatignon & Robertson, 1985; Martinez et al., 1998). Potentiella 

användare studerar de tidiga användarna för att få råd och information om en 

innovation. Tidigare användare anses av många vara personer att rådfråga innan de 

börjar använda innovationer. Eftersom den genomsnittliga individen inte är allt för 

långt efter tidiga användare, fungerar de tidiga användarna som en förebild i ett 

samhällssystem. Tidiga användare respekteras av sina kollegor på grund av deras 

framgångsrika användning av innovationer, samt triggar den kritiska massan av 

individer att börja använda sig av innovationer (Rogers, 2003, s.283). 

2.2.1.3 Tidiga majoriteten 

Tidiga majoriteten utgör nästan en tredjedel av alla individer i ett system och antar 

nya idéer precis innan den genomsnittliga individen i ett system gör det. De integrerar 

ofta med sina kollegor, men tar sällan någon ledarskapsroll i systemet. Tidiga 

majoriteten har ett unikt läge mellan de mycket tidiga och de relativt sena användare 

av innovationer, vilket gör dem till en viktig länk i spridningsprocessen. 

Överläggningstiden innan de helt antar en ny idé och innovationsbeslutsprocessen är 

relativt längre jämfört med innovatörerna och de tidigare användarna (Rogers, 2003, 

s.283-284). 
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2.2.1.4 Sena majoriteten 

Sena majoriteten antar nya idéer strax efter den genomsnittliga individen i ett system 

gör det. Precis som den tidiga majoriteten så utgör sena majoriteten en tredjedel av 

alla individer i ett system. Att anta en innovation kan både vara en ekonomisk 

nödvändighet för sena majoriteten och ett resultat av ökade påtryckningar från 

tidigare användare. Sena majoriteten närmar sig innovationer med ett skeptiskt synsätt 

och väntar därför med att anta innovationen tills de flesta individerna i systemet har 

gjort det. Deras få resurser innebär att de flesta osäkerheterna måste försvinna innan 

de känner sig säkra att börja använda sig av innovationen, därför är trycket från 

kollegor nödvändigt som motivation. Systems normer måste gynnas av en innovation 

innan den sena majoriteten ska bli övertygade att börja använda sig av innovationen 

(Rogers, 2003, s. 284; Verleye & De Marez, 2004). 

2.2.1.5 Eftersläntrare 

Eftersläntrare är de sista individerna i ett system som tar till sig en innovation och har 

ingen ledarskapsroll. De är nästan helt isolerade från det sociala nätverket i systemet 

då de har kontakt med oerhört få personer och har därför lite eller inga åsikter om 

innovationen (Rogers, 2003, s. 284-285; Sopha et al., 2011). Utgångspunkten för 

eftersläntrare är det förflutna och de integrerar ofta med andra som också har 

traditionella värderingar. Eftersläntrare är ofta misstänksamma mot nya idéer och 

förändringar därför är deras beslutsprocess för innovationer förhållandevis lång. På 

grund av deras begränsade resurser och otrygga ekonomiska läge tvingas individen att 

vara mycket försiktig med att börja använda innovationer. De måste därför vara säkra 

på att innovationen inte kommer att misslyckas innan de börjar använda den (Rogers, 

2003, s. 284-285) 
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Figur 1. Kategorisering av användarna av en innovation (Rogers, 2003, s.281) 

 

I praktiken är det svårt att kategorisera användare i exakt fem kategorier och skilja på 

deras beteende. Verkligheten är mer komplex vilket resulterar i att de flesta studierna 

som har undersökt användarbeteende behandlar innovatörer och tidiga användare som 

                     ”                ”                                     

an               ”              ”                         

2.3 Kundpreferenser 

Ett av de största hindren för att nya produkter ska lyckas på marknaden är att det inte 

finns exakta prognoser från marknadsundersökningarna, jämfört med konventionella 

produkter. Befintliga marknadsundersökningar har utvecklats för inkrementella nya 

produkter med förutsättningen att resultaten från undersökningarna endast är giltiga 

när konsumenter med relevant kunskap om produkten testas. Viss kunskap är 

avgörande för att konsumenten ska göra en så exakt bedömning av de nya fördelarna 

som möjligt, samt göra bedömningar av de nya egenskaperna och fördelarna med 

produktkonceptet (Hoeffler, 2014). Potentiella konsumenter har begränsad kunskap 

om nya produkter och måste därför bygga upp preferenser för att kunna studera 

produktkonceptet. Tidigare forskning visar att de viktigaste principerna i 

beslutsfattandet är preferenserna som byggs i samband med undersökningen istället 

för kunskapen som konsumenten redan har. Konsumenternas avvägningar är instabila 

och kan snabbt förändras genom små förändringar i undersökningsproceduren av 

preferenserna (Feldman & Lynch, 1988). Ett viktigt antagande är att konsumenterna 
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får en ökad osäkerhet i samband med att förutse eller uppskatta fördelarna med nya 

produkter, jämfört med inkrementella nya produkter. De två viktigaste potentiella 

felen som förekommer vid undersökningarna är fel vid mätning av nyttan, samt fel 

vid uppskattningen av hur de nya fördelarna passar med redan befintlig användning. 

Hoeffler (2014) tar upp tre viktiga aspekter vid mätning av preferenser av nya 

produkter: 

 Kunskap om produkten: vad är det? 

 Förståelse för fördelarna: vad får man ut av den? 

 Uppskattning av den personliga nyttan av de nya fördelarna: vad får 

jag ut av den? 

2.3.1 Kunskap om produkten: vad är det? 

Ett företag måste först bestämma hur de vill beskriva sin produkt. För inkrementellt 

nya produkter har konsumenten redan kunskap om produkten eller erfarenhet av 

relaterade produkter vilket ger en bra förståelse. Helt nya produkter kräver mer 

inlärning för konsumenten för att förstå produkten. Om företaget inte går ut med 

tillräcklig information om produkten vid mätningen av preferenserna kommer 

konsumenterna att ge otillförlitliga svar. Tidigare forskning har försökt att påskynda 

inlärningsprocessen för konsumenterna genom att förse dem med informationskällor 

vid antagandet (Hoeffler, 2014). 

2.3.2 Förståelse för fördelarna: vad får man ut av den? 

Företaget måste bestämma hur detaljerad informationen ska vara som ges till 

konsumenterna för att ge dem möjligheten att förstå fördelarna med produkten. Det 

finns olika sätt för konsumenter att förstå de nya produkterna, till exempel genom 

kategoribaserad lärande, analogier samt mental simulering (Lehmann, 1997). 

Kategorisk kunskap används främst för att organisera befintlig kunskap, inte för att 

lära sig ny kunskap. Analogier och mental simulering är två inlärningsmetoder för att 

kunna ta in ny kunskap. Tidigare forskning har visat att både analogier och mental 

simulering hjälper människor att hantera kunskapsutveckling och osäkerheter 

(Gregan-Paxton & John, 1997). 



Frida Nygren, Wasan Hussein  Uppsala universitet, vt 14 
Uppsats STS- företagsekonomi, 15hp, 2FE029  2014-06-01  
 

 15 

2.4.3 Uppskattning av den personliga nyttan av de nya fördelarna: Vad 

får jag ut av den? 

En viktig aspekt för konsumenterna är att få möjligheten till nya förmåner eller att få 

befintliga förmåner på nya sätt. Konsumenterna måste kunna bedöma hur produkten 

kan jämföras med befintliga produkter för att kunna tillfredsställa sina krav. Det finns 

tre möjliga felkällor som uppstår när konsumenterna ska uppskatta den personliga 

nyttan med nya produkter. Den första felkällan uppstår vid uppskattningen av den 

personliga nyttan av den nya produkten. Den andra felkällan är att konsumenten inser 

att den nya produkten kräver ändrat konsumtionsbeteende. Den tredje felkällan är att 

konsumenterna till den nya produkten måste översätta de påstådda fördelarna till 

verkliga fördelar, utan hjälp av personlig erfarenhet eller objektiva informationskällor 

(Veryzer, 1998). 

2.5 Analysverktyg 

Analysverktyget för studien utgår från det teoretiska ramverket som behandlar 

kommersialisering, implementering samt kundpreferenser av innovationer. 

Kommersialisering av innovationer är en avgörande faktor för att översätta 

innovationer till framgångsrika produkter. Förståelsen för 

kommersialiseringsprocessen och dess egenskaper är nödvändigt för att undvika att 

högteknologiska produkter misslyckas på marknaden. För en bättre förståelse för 

kommersialiseringsprocessen är det viktigt att identifiera potentiella konsumenter för 

att sedan kunna motivera dem att använda innovationen. Ett sätt att identifiera 

potentiella konsumenter och därmed implementera innovationen, sker med hjälp av 

Rogers kurvmodell (Rogers, 2003). Rogers kategoriserar användare av innovationer i 

fem kategorier; innovatörer, tidiga användare, tidiga majoriteten, sena majoriteten 

samt eftersläntrare. Konsumenter delas in i kategorierna beroende på deras vilja att 

börja använda nya produkter, vissa konsumenter börjar använda nya produkter 

snabbare än andra. Kategorierna grundats på observationen från verkligheten för att 

göra det möjligt för jämförelser. Potentiella konsumenter har begränsad kunskap om 

nya produkter och måste bygga upp preferenser för att kunna förstå produktkonceptet. 

Preferenserna utgår från tre aspekter; kunskap om produkten, förståelse för fördelarna 

samt uppskattning av nyttan av de nya fördelarna. På så sätt är kommersialisering av 

innovationer, implementering av innovationer samt kundpreferenser kopplade till 
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varandra för att främja en tillväxt av elbilsmarknaden. Analysverktyget illustreras i 

figur 1. 

 
 

 

Figur 1. Analysverktyg 

 

3 Metod                                                             

I följande avsnitt ges en genomgång samt motivering till metoden som har använts för 

att utföra studien. Först beskrivs vilken forskningsmetodik som har använts, vilka 

förberedelser som har gjorts, hur metoden har genomförts, metodens reliabilitet och 

validitet och slutligen källkritik. 

3.1 Val av metod    

Studien ämnar att undersöka hur elbilsmarknaden ser ut i Sverige, vilket kräver en 

förståelse för hur elbilar integreras i samhället.  För att få en djupare förståelse för 

elbilsmarknaden har en kvalitativ metod använts. Kvalitativa metoder fokuserar på ett 

få antal källor och ger därför en djupgående analys av det studerade ämnet (Clayton, 

2010).                                                                              

                                                                                    

(Saunders et al., 2012, s. 546). Som komplement till den kvalitativa metoden har 

sekundärdata använts.  
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3.1.1 Intervjuer                                                                

                                               fattningar och kunskap kan intervjuer 

användas                , s. 49). Studien har baserats på ett antal intervjuer med 

olika aktörer som påverkar elbilsmarknaden. Två olika typer av intervjuer har använts 

beroende på respondentens roll inom elbilsmarkanden:   

 Standardiserade intervjuer respektive icke-standardiserade intervjuer 

 Strukturerade intervjuer respektive icke-strukturerade intervjuer 

                                             

Vid standardiserade intervjuer    frågornas innehåll och följd bestämt innan, medan 

vid icke-standardiserade intervjuer kan frågornas formulering oc                     

intervjuerna. Strukturerade och icke-strukturerade intervjuer handlar om frågornas 

grad av slutenhet respektive öppenhet. Slutna frågor ger en begränsad mängd 

svarsmöjligheter, medan öppna frågor                    mängd            (Andersen, 

1994, s. 80-84). I de fall vi ville få respondenten att berätta mer öppet om sin 

verksamhet och om vilka insatser de gör för att främja tillväxten av elbilar valdes 

icke-standardiserade och icke-strukturerade intervjuer. I de fall där vi hade klar bild 

av vilken information vi ville få fram från respondenten användes standardiserade och 

strukturerade intervjuer för att få en djupare förståelse.  

3.2 Val av respondenter 

Intervjuer är tidskrävande                viktigt att noga                        

intervjuas för att kunna uppfylla syftet med studien                 s. 49). Vi har valt 

att intervjua Transportstyrelsen, Energimyndigheten, Gröna Bilister, två kommuner 

samt Hedin Bil i Uppsala. Transportstyrelsen och Energimyndigheten valdes att 

intervjuas, då de har en betydande roll inom transportsektorn och energisektorn som 

är kopplat till elfordon. Energimyndigheten i Sverige verkar inom olika 

samhällssektorer för att skapa en så effektiv och hållbar energianvändning som 

möjligt. En intervju med Magnus Henke som är forskningsfinansiär på 

elfordonsområdet på energimyndigheten har utförts för att få en inblick i vad 

verksamheten gör för att främja tillväxten av elbilar. För att undersöka vilka 

subventioner som finns tillgängliga i Sverige för privatpersoner, företag och offentliga 

sektorn har en telefonintervju med Transportstyrelsen utförts                       

                                                             Världsnaturfonden. 

Föreningens verksamhet har under de senaste åren                                   
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kommuner gällande miljöbilar, gjort en årlig sammanställning av årets bästa 

miljöbilar                frågor                          ilister, Om Gröna Bilister, 

2014). Föreningen arbetar aktivt med att öka tillväxten av elbilar i alla Sveriges 

kommuner och valdes därför ut som respondent. Två telefonintervjuer har utförts med 

Gröna Bilister, den första intervjun med Mattias Goldman som är pressansvarig och 

den andra med Pär Österbron som är ansvarig för kommungranskningarna. Vidare har 

två kommuner valts ut för intervju, Uppsala och Helsingborg kommun. Valet av dessa 

två kommuner motiveras av Gröna Bilisters ranking av kommuners insatser för 

elbilens tillväxt i Sverige. Detta för att få en intervju med en kommun som ligger i 

framkant och en kommun som inte har kommit lika långt. För att få en bättre bild av 

konsumenternas attityd och kunskap om elbilar, samt hur försäljningen av elbilar sker 

har elbilsåterförsäljaren Hedin Bil i Uppsala valts ut som respondent. En av Sveriges 

mest sålda elbil är Nissan Leif (Gröna Bilister, Nya satsningar för fler elbilar, 2014), 

därför har vi intervjuat Max Lövgren som är specialutbildad elbilsförsäljare på Hedin 

bil i Uppsala.  
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Tabell 1.  Intervjuer 

 

Kommun/myndighet 

/företag 

Namn på 

respondent 

Typ av 

intervju 

Intervjuteknik Längd Datum 

Energimyndigheten Magnus 

Henke 

Mötes- 

intervju 

Icke-

standardiserad 

och icke-

strukturerad 

60 min 16/4 

Transportstyrelsen Lars-Åke  

Gustafsson 

Telefon-

intervju 

Standardiserad 

och 

strukturerad 

10 min 11/2 

Gröna Bilister Mattias 

Goldman 

Telefon-

intervju 

Icke-

standardiserad 

och icke-

strukturerad 

30 min 8/4 

Gröna Bilister Pär 

Österbron 

Telefon-

intervju 

Icke-

standardiserad 

och icke-

strukturerad 

30 min 9/4 

Helsingborg 

kommun 

Emelie 

Lagergren 

Telefon-

intervju 

Icke-

standardiserad 

och icke-

strukturerad 

30 min 4/5 

Uppsala kommun Sofia 

Gjerstad 

Besöks- 

intervju 

Icke-

standardiserad 

och icke-

strukturerad 

30 min  5/5 

Hedin Bil Max 

Lövgren 

Besöks- 

intervju 

Standardiserad 

och 

strukturerad 

60 min 2/4 

 

3.3 Operationalisering 

De olika teorierna som är presenterade i studien ska användas som hjälp för att kunna 

studera och analysera insamlad data. För att kunna få fram empirisk data som gör det 

möjligt att uppfylla studiens syfte har intervjufrågorna formulerats utifrån tre teman. 

Första temat behandlar kommersialiseringsprocessen av elbilar i Sverige med fokus 

på vilka satsningar de undersökta aktörerna gör för att främja tillväxten av elbilar. 

Andra temat berör implementering av elbilar. Tredje temat inriktades på 

kundpreferenserna för att undersöka vad som motiverar eller hindrar konsumenten 

från att satsa på elbilar.  

 

Studiens datainsamling kommer till största del från icke-standardiserade och icke-

strukturerade intervjuer för att få öppna samtal kring de tre temana. 
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Kommersialisering av nya produkter på marknaden påverkar kundens acceptans 

(Chiesa & Frattini, 2011). Därför har intervjufrågorna ställts utifrån hur 

kommersialiseringen av elbilar ser ut samt hur den bör se ut utifrån respondenternas 

perspektiv. Andra frågor som har ställts kring kommersialiseringsprocessen av elbilar 

behandlade vad respektive verksamhet gör för att stimulera tillväxten och i vilken 

grad. Vidare undersöktes implementeringen av innovationer som behandlar 

konsumentens medvetenhet om innovationer, informationssökandet, utvärdering och 

prövning för att tillslut ta till sig innovationen (Solomon et al., 2002). Detta har 

undersökts genom att ställa frågor kring vilka som köper elbilar samt vilket 

användningsområde elbilen har idag. Frågor kring vilken kunskapsnivå 

konsumenterna har även ställts. Kundpreferenserna har undersökts för att ta reda på 

konsumentens förståelse för fördelarna av en ny produkt på marknaden samt hur de 

uppskattar nyttan av de nya fördelarna (Hoeffler, 2014). Frågor har därför ställts kring 

vilka hinder och stimulerande faktorer som konsumenten kan uppleva enligt 

respondenterna. Intervjun med Transportstyrelsen utgick inte från temana då vi endast 

undersökte vilka subventioner som finns tillgängliga i Sverige. Se Bilaga 1 för första 

intervjutillfället, Bilaga 2 för andra intervjutillfället, Bilaga 3 för intervjutillfälle 3-4, 

Bilaga 4 för intervjutillfälle 5-6 och Bilaga 5 för intervjutillfället 7.  

3.4 Förberedelse inför intervjuerna 

Vid förberedningen inför samtliga intervjuer utformades en intervjuguide som 

baserades på de tre temana. I samtliga fall har vi försökt att använda personliga 

intervjuer med respondenterna för att kunna läsa av respondenterna så bra som 

möjligt. Kommentarer och liknande har använts i liten grad för att inte leda in 

respondenten på spår som vi finner mer intressanta. Under samtliga intervjuer har 

respondenten själv fått välja plats för intervjun, för att personen i fråga ska känna sig 

bekväm (Saunders et al. 2012, s.383). Inför samtliga intervjuer var vi noga pålästa för 

att undvika onödiga frågor.   

3.5 Genomförande av intervjuer 

Varje intervju inleddes med frågor om respondentens bakgrund för att sedan gå in på 

frågor kring elbilsmarknaden. Standardiserade och strukturerade intervjuer har valts 

att använda med Transportstyrelsen och Hedins Bil då vi hade en klar bild av vad vi 

ville få ut av intervjuerna. Problematiken som uppstår med strukturerade intervjuer är 
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att de endast lämnar ett litet eller inget utrymme för respondenten att leda intervjun 

till områden som denna finner viktigt och intressant. Nackdelen blir då att det finns en 

risk att viktiga aspekter inte ryms inom intervjuns ramar (Bell, 2000, s. 120-122).  För 

att minska risken att missa viktig information har varje intervju avslutats med en 

öppen fråga, där respondenten har haft möjligheten att tillägga information som den 

anser vara viktig. För att få en bättre inblick i vad Gröna Bilister gör för att främja 

tillväxten av elbilar har icke-standardiserade och icke- strukturerade intervjuer 

använts. Detta för att lämna ett större utrymme för respondenterna att berätta fritt om 

deras verksamhet. På samma sätt valde vi att utföra intervjun med 

Energimyndigheten. Icke- strukturerade intervjuer kan medföra att respondenten själv 

kommer in naturligt på vissa frågor utan att de behöver ställas. När icke-strukturerade 

intervjuer används är det viktigt att noga tänka igenom vad intervjun ska tjäna till för 

att inte komma in på frågor som inte har med studien att göra. En nackdel med 

muntliga ostrukturerade intervjuer är att risken att man ställer ledande frågor ökar, då 

det inte finns någon tid att tänka igenom frågorna innan. Samtliga intervjuer med 

tillåtelse från respondenterna spelades in med hjälp av en ljudinspelare. Innan 

intervjun bestämde vi vem som fick huvudansvaret att ställa frågorna och vem som 

skulle anteckna under intervjun. Frågorna formulerades korta, tydliga och 

lättbegripliga för att få så relevanta och tydliga svar som möjligt (Andersen, 1994, s. 

87).  

3.6 Reliabilitet och validitet 

Begreppet validitet är ett mått på datans relevans i studiens sammanhang medan 

begreppet reliabilitet avser tillförlitligheten för tillvägagångssättet att samla datan     

                                                                                   

                                                                                  

                              , s. 70-73). Datan som har använts i studien 

återspeglar den verklighet som finns nu, vilket betyder att det är svårt att uppnå 

samma resultat om studien skulle göras om vid ett senare tillfälle (Saunders et al., 

2012, s. 381). Studien undersöker hur kommersialisering påverkar utvecklingen av 

elbilsmarknaden i Sverige. Då elbilsmarknaden är under sin tillväxtfas, är marknaden 

under ständig förändring. Det skulle därför inte vara realistiskt att få samma resultat 

om studien utfördes av någon annan vid ett senare tillfälle. Detta betyder dock inte att 

tillförlitligheten av studien är sämre.   
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3.7 Källkritik 

Genom att redovisa metoden som har använts för datainsamlingen, bifogat 

intervjuformulär samt härlett det insamlade empiriska materialet ökar studiens 

tillförlitlighet. Eftersom vi främst har använt intervjuer som underlag för studien är 

det viktigt att poängtera att det är respondenternas uppfattning av verkligheten som 

speglas och ingen absolut sanning. Anteckningar har förts under samtliga intervjuer 

och ljudinspelningar har använts i de fall vi har fått lov från respondenten, vilket ger 

en tillräcklig tillförlitlighet med tanke på studiens omfattning.  

 

4 Empiri      

Följande avsnitt kommer att presentera vad en elbil är, vilka faktorer som ligger 

bakom tillväxten av elbilar och samtliga respondenters åsikter om elbilsmarknaden i 

Sverige.  

4.1  Elbilen                 
En elbil drivs endast                                                                    

                        elnätet. Elbilar har i nuläget en kortare                          

bilar, räckvidden är på cirka 10-15 mil för de flesta elbilsmodellerna.                

                                                                                        

elbilar har en kortare räckvidd                             räckvidden tillräcklig        

flesta vardagliga bilresorna (Miljöfordon, 2014).  

4.1.1 Elbilar Sverige                            

Regeringen i Sverige har satt upp    et att fram                                        

                                                                                       

                                                         kräva stora insatser och 

förändringar. Endast 6 procent av dagens dr                              

                                                       gällande forskning kring 

förnybara drivmedel och infört superm                                                

uppnå                                                 , 2014).    
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4.2 Faktorer som påverkar elbilstillväxten 

Axsen och Kurani (2008) undersöker den låga intressenivån                 

                                                                                   

                                          ktioner gällande elbilar. Bilköpare kan 

även vara omedvetna om incitament                                                

                                                 Det finns olika faktorer som påverkar 

kundpreferenserna för elbilar. En faktor är räckvidden som har en betydande roll för 

konsumenterna (Franke & Krems, 2013). Det viktigt att skapa förståelse kring 

faktorerna som påverkar räckviddspreferenser hos potentiella elbilsköpare. Dessa 

faktorer kan vara till exempel felaktig uppfattning om vanliga rörlighetsbehov hos 

bilköparen, höga uppskattningar av räckvidden på grund av erfarenheten av 

fossildrivna bilar, ångest vid begränsad räckvidd samt brist på erfarenhet med 

begränsat rörlighetsområde (Kurani et al., 1994). Andra orsaker till tveksamheten hos 

konsumenterna för att byta till elbilar                         och höga 

initialkostnader (Carley et al., 2013). 

4.3 Energimyndigheten 

Energimyndigheten ligger under näringsdepartementet och får uppdrag från 

regeringen via instruktionen och regleringsbrev. Det årliga regleringsbrevet innehåller 

bland annat vilka mål myndigheten ska nå, hur mycket pengar myndigheten får till sitt 

bifogande samt hur pengarna ska fördelas mellan myndighetens verksamhet 

(Energimyndigheten, så styrs vi, 2014). Magnus Henke är forskningsfinansiär på 

Energimyndigheten och arbetar med utdelning av finansiella stöd till företag och 

entreprenörer. Enligt Henke arbetar energimyndigheten med ett 

demonstrationsprogram som stödjer småföretag som arbetar med elbilar, programmet 

har en budget på 85 miljoner kronor. Han förklarar även att elbilens 

utvecklingsprocess är mycket kostsam och det är därför nödvändigt med 

finansiellstöd för småföretagare. Henke anser att elbilen i nuläget har ett mycket högt 

initialpris och därför endast är till för personer som är rika, miljömedvetna och som 

vill ha status bland sin omgivning. Henke berättar att det för tillfället inte finns någon 

bra modell för elbilsförsäljarna att beräkna livslängden för elbilar, detta då elbilen är 

relativt ny produkt som fortfarande är under utveckling. Henke anser därför att ett 

orolighetsmoment kan skapas för konsumenter då de inte vet hur snabbt värdet på 
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elbilar sjunker. Henke nämner flera hinder för tillväxten av elbilar, det första hindret 

han nämner är den höga initialkostnaden för elbilar. Det andra hindret Henke tar upp 

är elbilens begränsade räckvidd som kan skapa osäkerhet hos konsumenterna. Henke 

anser att det inte går att motivera elbilen som ett transportmedel för resor till 

exempelvis fjällen, på grund av den begränsade räckvidden. Det tredje hindret Henke 

tar upp är den begränsade infrastrukturen som finns idag och förklarar att det inte 

finns tillräckligt många laddningsstolpar på vägarna som kan möta tillväxten av 

elbilar. Enligt Henke leds ofta infrastrukturs utvecklingen av privata aktörer och inte 

statliga aktörer vilket medför att det blir marknadens ansvar att sköta denna fråga 

(Henke, 2014).  

4.4 Transportstyrelsen 

Regeringen beslutade 2011 att införa en supermiljöbilspremie i syfte att öka 

försäljningen av miljövänliga bilar med högst 50 gram koldioxid per km. Under år 

2012 tilldelade regeringen Transportstyrelsen 22 miljoner kronor för att finansiera 

supermiljöbilspremierna. Privatpersoner, företag och offentliga sektorn är berättigade 

till en premie på högst 40 000 kronor. Enligt Transportstyrelsen ökade intresset för 

miljöbilar kraftigt under hösten 2012, Transportstyrelsen förklarar att ökningen tros 

främst beror på att nya modeller kom ut på elbilsmarknaden. År 2013 tilldelades 

Transportstyrelsen en summa på 80 miljoner kronor för att fler supermiljöbilsägare 

skulle få möjlighet till premien. Summan höjdes år 2014 till 100 miljoner kronor och 

fram till början av maj detta år har totalt 945 premier betalats ut till 

supermiljöbilsägare, varav 109 stycken privatpersoner och 836 stycken till företag och 

offentliga sektorn (Transportstyrelsen, 2014).   

4.5 Gröna Bilister 

Gröna Bilister arbetar för en miljöanpassad utveckling av biltrafiken och fungerar 

som ett kontaktnätverk mellan kommunerna. Goldman som är pressansvarig på Gröna 

Bilister beskriver tillväxten av                  “               ”                        

början, men när marknaden har mognat sker tillväxten mycket snabbt på en gång. 

Enligt Goldman krävs det att tre faktorer uppfylls för att denna effekt ska inträffa. 

Den första faktorn är att det ska finnas fördelar som stimulerar samhällets 

konsumenter att välja elbilar framför fossildrivna bilar, dessa fördelar är exempelvis 

subventioner, minskat buller på gatorna och minskat utsläpp av växthusgaser. Den 
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andra faktorn är att det ska finnas elbilar i alla olika prisklasser för konsumenterna. 

Den sista faktorn är att det krävs en tillräckligt utvecklad laddningsinfrastruktur för att 

elbils tillväxt ska ske så snabbt som möjlig. Enligt Goldman är det viktigt att 

konsumenterna ändrar sitt beteende och skapar nya rutiner. Han anser att en räckvidd 

på 20 km räcker vid vardagskörning om konsumenten laddar bilen under natten samt 

på arbetsplatsen. De som kör längre sträckor, som exempelvis taxibilar eller hyrbilar, 

har ett större behov av snabbladdning för att överväga ett byte till elbilar. Vid längre 

sträckor som exempelvis resor till fjällen, anser Goldman att det gäller att övertyga 

konsumenter att resa med andra transportmedel som exempelvis tåg. Det är därför 

viktigt att satsa på snabbladdning för att förenkla användningen av elbilar och göra 

den mer attraktiv för konsumenterna. Goldman beskriver även att det är svårare att 

köpa en elbil än en bensindriven bil på grund av låg tillgänglighet av elbilsförsäljare i 

vissa delar av landet, samt att personalen ofta är okunnig inom elbilsområdet. Han 

anser att det är enklare för bilförsäljaren att sälja en billigare fossildriven bil som 

försäljaren har mer kunskap om. Goldman anser även att ny teknik är spännande och 

attraktiv för konsumenter och att det därför är en viktig faktor vid inköp av elbilar för 

privatpersoner (Goldman, 2014). 

Goldman förklarar att ny teknik är mycket kostsam och blir svår att finansiera för 

privatpersoner. Många kommuner ser elbilen som en investering för framtiden, då de 

har ett större ansvar att se till att de skärpta miljökraven uppfylls. Goldman tror att när 

antalet kommuner och företag som köper elbilar ökar, kommer priset på elbilar gå ner 

och fler privatpersoner kommer att få råd (Goldman, 2014). Per Österbron är 

kommungranskare på Gröna Bilister och han anser att vissa kommuner ligger i 

framkant med sin utveckling av elbilsmarknaden, detta på grund av att det finns 

drivna personer som vill främja elbilstillväxten i sin kommun. Sommaren 2013 

anordnades elbilsturnéer där ett 30-tal kommuner deltog. Efter turnén sammanställdes 

rapporter som nu användas som förslag på vad kommuner kan göra för att förbättra 

kommunens elbilstillväxt (Österbron, 2014). 

4.6 Helsingborg kommun och Uppsala kommun 

Ny teknik är vanligen dyrare än konventionell teknik, för att ny teknik ska stanna kvar 

på marknaden krävs konsumenter som inte bara fokuserar på priset. Det kan vara 

kommuner som köper in stora produktionsvolymer av elbilar, vilket medför att priset 
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sjunker och kan köpas av fler privatpersoner. Kommunala fordonsflottor med elbilar 

väcker intresset för lokala företag och lockar företagen att också köpa elbilar. 

Kommuner kan stimulera den lokala bilhandeln genom att marknadsföra de bilar som 

kommunen har valt att använda sig av (Gröna Bilister, 2011).  

 

Helsingborg kommun ligger i topp på Gröna Bilisters ranking av Sveriges bästa 

elbilskommuner. Emelie Lagergren är avdelningschef på stasbyggnadsförvaltningen 

på enheten drift och underhåll. I nuläget arbetar hon med att ta fram en strategi för 

utöka elbilsflottan i kommunen. Vid framställningen av Helsingborgs kommuns 

strategi har andra kommuner agerat som inspiration till idéer som senare har 

modifierats för att passa kommunens vision. Enligt Lagergren arbetar Helsingborg 

kommun mot en bättre miljö inom kommunen, och satsar därför mycket på elbilar. 

Hon anser att satsningarna för att driva elbilsfrågan kommer från både intresse och 

starka viljor inom kommunen. Lagergren berättar att politikern Peter Danielsson har 

tagit fram mål att fram till år 2020 ska det finnas 30 000 elbilar i Skåne nordväst. 

Även om målet inte uppnås så kommer stora satsningar att göras. Lagergren berättar 

att fram till år 2013 hade Helsingborg kommun bilpooler där privatpersoner och 

organisationer hade möjlighet att hyra elbilar (Lagergren, 2014). Bilpoolerna gav 

möjligheten att använda nya, miljövänliga, bränslesnåla och säkra bilar (Helsingborg, 

2013). Vid årsskiftet 2013/ 2014 hade Helsingborg kommun endast en ren elbil, men 

har under våren 2014 beställt in 10 nya elbilar. Dessa elbilar kommer att används 

inom kommunens tjänster, för att en verksamhet inom kommunen ska få tillgång till 

en elbil måste en intresseanmälan göras för att sedan bli placerad i en kö. Helsingborg 

kommun har framtidsplaner att hyra ut kommunens elbilar under kvällar och helger 

till privatpersoner och organisationer. Lagergren berättar att Helsingborg kommun har 

deltagit i eventet elbilsrallyt som går från Köpenhamn till Malmö, detta för att lyfta 

hela elbilsfrågan. Lagergren förklarar att kommunens elbolag Öresundskraft planerar 

att utveckla laddningsinfrastrukturen längs transportvägarna. Laddningsstolparna 

kommer att vara tillgängliga för alla. Priset för att ladda en elbil vid dessa 

landdningstolpar är ännu inte bestämt, men tanken är att de ska kosta ungefär lika 

mycket som det kostar att tanka en bensindriven bil. Lagergren anser att dagens 

laddinfrastruktur inte möter ökningen av antalet elbilar och blir därför ett hinder för 

privatpersoner att våga satsa på att köpa elbilar. Lagergren anser att elbilens framtid i 
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Sverige ser ljus ut och tror att till år 2015 kommer det visas stor skillnad när det gäller 

elbilsmarknaden (Lagergren, 2014).  

 

Sofia Gjerstad är enhetschef på trafik- och samhällsavdelningen på Uppsala kommun. 

Gjerstad berättar att Uppsala kommun har en elbil inom verksamheten samt att de har 

placerat ut två laddstolpar i staden som privatpersoner kan utnyttja.  Gjerstad kunde 

inte svara på om det fanns några planer på att utöka Uppsala kommuns elbilsflotta. 

Uppsala kommun saknar kompetens om laddningsstolpar och försöker därför utveckla 

ett samarbete med ett parkeringsbolag. Ett problem är att parkeringsbolaget är 

nystartat vilket kommer att fördröja processen. Gjerstad berättar att det i dagsläget 

inte finns några satsningar för att få fler privatpersoner att köpa elbilar. Enligt 

Gjerstad tar Uppsala kommun oftast inte några snabba beslut utan iakttar andra 

kommuner innan en förändring sker. Hon anser att utvecklingen av elbilsmarknaden 

står inför ett dilemma om infrastrukturen ska byggas ut först eller om tillväxten av 

elbilar ska komma först. Gjerstad menar att om det inte finns tillräckligt många 

laddningsstolpar på vägarna kommer endast ett fåtal personer att köpa elbilar, vilket 

kommer att resultera i fortsatt dyra elbilar. Enligt Gjerstad kommer det att ta mellan 

tre till fem år innan en utvecklig av elbilsmarknaden kommer ske (Gjerstad, 2014).     

4.7 Hedins Bil 

Hedins Bil är ett fullserviceföretag som säljer och servar allt från personbilar till stora 

lastbilar, bil-koncernen är representerad med 33 bilanläggningar över hela Sverige 

(Hedin Bil, 2014). Max Lövgren är återförsäljare av bilmärket Nissan Leaf på Hedins 

Bil i Uppsala och han anser att de skärpta miljökraven kommer att leda till en ökad 

tillväxt av elbilar inom en snar framtid. Lövgren anser att det krävs att fler elbilar blir 

synlig på vägarna för att motivera konsumenterna att köpa en elbilar istället för 

fossildrivna bilar. Enligt Lövgren kan Nissan Leaf i nuläget användas för korta 

sträckor då bilens räckvidd är 20 mil, och anses därför som en andrahandsbil i 

hushållen. Det är elbilens räckvidd som bestämmer vilken roll elbilen får i hushållet 

och i samhället. När tekniken har utvecklats och en tillräcklig infrastruktur har byggts 

ut, kommer elbilen med tiden att kunna användas som en förstahands bil i de svenska 

hushållen. I nuläget marknadsför Hedins Bil i Uppsala sina elbilar med noll procent 

utsläpp, samt att kunden har rätt till en miljöbilspremie på 40 000 kronor vid inköpet. 

Enligt Lövgren säljs Nissan Leaf främst till företag som förmånsbilar och till 
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kommuner. Privatpersoner köper i nuläget sällan en elbil, detta beror enlig Lövgren 

på att infrastrukturen inte är tillräckligt utvecklad och på bristande kunskap från 

konsumenten. Däremot, konsumenterna som har avsikt att köpa en elbil är oftast noga 

pålästa innan och har därför en lika hög kunskapsnivå som försäljaren, berättar 

Lövgren. Jämfört med året innan har priset på elbilar sjunkit enormt medan tekniken 

har utvecklats. De privatpersoner som tidigt investerade i en elbil har därför gjort 

stora förluster. Det är inte lätt                                                   

                          Lövgren, 2014).  

 

Lövgren berättar att tar det cirka nio timmar att ladda batteriet fullt med 

standardladdning, efter fem år har batteriet ca 70 procents kapacitet kvar. I nuläget har 

flertalet köpcenter och restauranger gratis laddning för elbilar, en annan fördel är att 

laddningsstoparna ofta är placerad nära ingången. Snabbladdningsstationer har en 

högre kapacitet, och kan ladda ett batteri fullt på cirka 30 minuter. Enligt Lövgren är 

långa laddningstider ett hinder för tillväxten av elbilar och kan leda till att 

konsumenter väljer bort elbilen som alternativ, då dagens konsummeter ofta är 

stressade och inte har tid att vänta på att bilen ska laddas. Ett annat hinder är att 

elbilen har ett högt initialpris, men fördelen är att bränslepriset är relativt lågt 

(Lövgren, 2014). 

 

5 Analys 

I analysavsnittet kommer den empiriska datan att analyseras med hjälp av 

analysverktyget som har tagits fram för studien. Först kommer 

kommersialiseringsprocessen att analyseras följt av implementering av elbilar på 

fordonsmarkanden och slutligen analyseras kundpreferenserna för elbilar.   

5.1 Kommersialisering av elbilar i Sverige 

Kommersialisering av elbilar är ett viktigt steg för att elbilen ska bli en 

konkurrenskraftig produkt på fordonsmarknaden (Datt, Read & Jessup, 2012). Detta 

på grund av att kommersialiseringen påverkar konsumentens syn och förståelse för en 

ny produkt och dess fördelar (Chiessa & Frattini, 2011).  
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5.1.1 Kommersialisering av högteknologiska produkter 

Kommersialisering av högteknologiska produkter är komplicerad eftersom införandet 

av dessa produkter på marknaden är svår då både teknologier och marknader 

förändras över tid. Tidd och Bessant (2009) beskriver att kommersialiseringen av 

högteknologiska produkter har flera egenskaper. Högteknologiska produkter består av 

flera integrerade delsystem som kan komplicera marknadsföringen. Elbilen kräver en 

infrastruktur i form av laddningsstolpar för att integreras i samhället. Henke har 

förklarat att det inte finns tillräckligt många laddningsstolpar på vägarna idag för att 

möta tillväxten av elbilar. Utvecklingen av infrastrukturen leds ofta av privata aktörer 

på marknaden. Statliga aktörer är oftast inte aktiva i frågan vilket betyder att det kan 

ta lång tid innan laddningsinfrastrukturen är tillräckligt utbyggd. Uppsala kommun ser 

sig själva stå inför ett dilemma gällande frågan om infrastrukturen ska byggas ut först 

eller om tillväxten av elbilar ska ske först. Det är kostsamt att bygga ut infrastrukturen 

och det finns risk att det inte kommer ske någon tillväxt av elbilar efter utbyggnaden. 

Detta har resulterat i att elbilstillväxten inom kommunen har stagnerat och ingen 

marknadsföring görs för tillfället.  

 

Andra egenskaper hos kommersialisering av högteknologiska produkter är att 

införandet av produkterna på marknaden kräver ett långsiktigt engagemang (Tidd & 

Bessant, 2009). Att vissa kommuner har kommit längre med elbilsutvecklingen beror 

på att det finns kommunalanställda som är intresserade och engagerade inom 

elbilsområdet, dessa personer har en nyckelroll för en långsiktig tillväxt av elbilar. 

Politikern Peter Danielsson är ett exempel på en driven person som arbetar i 

Helsingborg kommun, då han har tagit fram ett mål om att det ska finnas 30000 

elbilar i området Skånenordväst år 2020. Ett annat engagemang är elbilsturnén som 

anordnades av Gröna Bilister sommaren 2013, vilket är ett bra exempel på en aktivitet 

som ämnar öka kommunernas intresse för att utveckla elbilsmarknaden. Efter turnén 

sammanställdes rapporter som nu används för att kommunerna ska kunna ta del av 

varandras förslag och idéer. 

 

Inköpsprocessen för högteknolo                               och leder till att 

införandet av produkten på marknaden sker efter tillgänglighet och mottagande av 

informationen (Tidd & Bessant, 2009). Henke (2014) har berättat att elbilar har höga 
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initialkostnader vilket gör det oerhört svårt för privatpersoner att finansiera inköp av 

elbilar. Enligt honom är elbilen idag endast för rika personer som är miljömedvetna 

och som vill ha status bland sin omgivning. Denna grupp av människor utgör en liten 

del av alla bilanvändare. För att elbilen ska nå fler privatpersoner krävs det att 

initialkostnaderna sänks och att elbilen blir mer synlig på vägarna. Idag köps elbilar 

främst av kommuner och företag. Då kommuner kan köpa in stora 

produktionsvolymer av elbilar, kommer det sannolikt att medföra att priset på elbilen 

sjunker och flera privatpersoner får råd att investera.  

 

Konsumenterna av högteknologiska produkter påstås enligt Tidd och Bessant (2009) 

ha goda kunskaper men att utvecklaren behöver utbilda sina potentiella konsumenter. 

Lövgren (2014) berättar att de privatpersoner som har för avsikt att köpa elbilar oftast 

har lika hög kunskapsnivå som försäljaren. Goldman (2014) anser att kunskapsnivån 

är låg hos elbilsförsäljare, vilket utgör ett orolighetsmoment för potentiella 

konsumenter. Han anser därför att det är svårare att sälja en elbil jämfört med en 

fossildriven bil då kunskapsnivån hos försäljaren är högre inom detta område. En 

åtgärd för detta problem är att utbilda elbilsförsäljarna mer för att få ut elbilen som en 

konkurrenskraftig produkt på fordonsmarknaden. Enligt Lövgren (2014) är det sällan 

någon privatperson som köper en elbil om de inte tidigare har haft avsikt att köpa en. 

Det låga intresset för elbilar beror på att bilköpare oftast är okunniga inom området 

eller har felaktig uppfattning om flertal grundläggande funktioner. Alltså leder 

bristande kunskap till lågt intresse för elbilar (Axsen & Kurani, 2008).  

 

5.1.2 Förståelsen för kommersialiseringsprocessen 

Chiesa och Frattini (2011) beskriver att dålig förståelse för 

kommersialiseringsprocessen leder till att produkter inom högteknologiska branscher 

ofta misslyckas. Problemet är att det inte finns någon klar uppfattning inom teorin och 

praktiken hur dessa beslut påverkar misslyckandet eller utgör hinder för den nya 

produkter. Förståelsen för elbilens kommersialiseringsprocess är viktig för att kunna 

övervinna hinder under processen.  

 

Kommersialiseringen av en ny produkt kan påverka konsumentens acceptans på två 

sätt. Det första sättet är i vilken utsträckning den nya produken kan få stöd av 
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nätverket som har tagit till sig den nya produkten (Chiesa & Frattini, 2011). 

Energimyndigheten fungerar som ett stöd för småföretagare som arbetar med 

utvecklingen av elbilar. Utan bidraget kan det vara oerhört svårt för småföretagare att 

medverka i utvecklingsprocessen då den är mycket kostsam. Efter regeringens beslut 

om att införa supermiljöbilspremien i syftet att öka försäljningen av miljövänliga bilar 

har Transportstyrelsen agerat som ett stöd för privatpersoner, företag och offentliga 

sektorn som vill köpa elbilar. Premien gör det ekonomiskt möjligt för fler att köpa 

elbilar då initialkostnaderna är mycket höga. Kommuner kan stödja varandra genom 

att utbyta kunskap om elbilsmarkanden. Gröna Bilister fungerar som spindeln i nätet 

genom att hjälpa Sveriges kommuner att sprida information mellan varandra. Denna 

roll är viktig för att kommunerna ska kunna inspireras och känna ett stöd från 

varandra. Det andra sättet är att kommersialiseringen påverkar inställningen hos tidiga 

användare av den nya produkten, för att sedan undersöka åsikten de sprider bland 

senare användare (Chiesa & Frattini, 2011). Helsingborg kommun är en tidig 

användare av elbilen och gör stora satsningar för att öka tillväxten av elbilar i 

kommunen. I vår har kommunen köpt in 10 nya elbilar och fortsatt arbetet med att 

utveckla infrastrukturen, detta visar på att kommunen har en positiv inställning till 

elbilar.  Den positiva inställningen kan smitta av sig till andra kommuner som då kan 

känna sig manade att påbörja arbetet med elbilstillväxten i sin kommun.   

5.2 Implementeringen av elbilar i Sverige 

Implementering av innovationer består av olika stadier där konsumenternas kunskap 

och förståelse för den nya produkten är viktig för att kunna ta till sig produkten. 

Enligt Rogers kurvmodell kan användare av innovationer klassificeras i olika 

kategorier beroende på deras grad av mottaglighet för en ny produkt (Rogers, 2003, s. 

282-285).  

5.2.1 Innovatörer 

Småföretagen som får bidrag av energimyndigheten har en innovatörsroll då de 

forskar om tekniken bakom elbilen samt hur elbilen på bästa sätt ska integreras i 

samhället för att främja en tillväxt. Småföretagen har en hög kunskapsnivå inom 

området men utgör en liten del av användarna och kan liknas med Rogers första 

kategori av användare innovatörer. Han beskriver innovatörerna som en liten 

procentandel av befolkningen men att de är viktiga att identifiera. Dessa personer tar 



Frida Nygren, Wasan Hussein  Uppsala universitet, vt 14 
Uppsats STS- företagsekonomi, 15hp, 2FE029  2014-06-01  
 

 32 

snabbt till sig nya produkter och har förmågan att förstå och tillämpa teknisk kunskap 

(Rogers, 2003, s. 282).  

5.2.2 Tidiga användare 

Tidiga användare har liknande egenskaper som innovatörer. Denna kategori har den 

högsta grad av ledarskap i de flesta systemen (Gatignon & Robertson, 1985; Martinez 

et al., 1998). I dagsläget har elbilen en mycket hög initialkostnad och blir därför svår 

att finansiera för privatpersoner. Detta har medfört att elbilarna oftast säljs till företag 

och kommuner som har råd att investera i dem och i syfte att marknadsföra sig själva 

som miljömedvetna. Kommuner har miljömässiga målsättningar som måste uppfyllas, 

vilket motiverar dem ytterligare att investera i elbilar. Eftersom Helsingborg kommun 

har investerat i elbilar i ett tidigt stadie och visar på ett stort intresse anses de vara 

tidiga användare. Kommunen har drivna personer med hög kunskapsnivå inom 

området vilket gör dem till ledare och förebilder för kommunens invånare och 

                                                                      “         

            ”                                                      8            

kommun som inte har kommit lika långt med sin tillväxt av elbilar inom kommunen 

kan vända sig till Helsingborg kommun för att få råd i denna fråga. Det är viktigt för 

Uppsala kommun att ha förebilder då de är osäkra och försiktiga med att göra 

investeringar på grund av risken att det inte kommer generera att fler privatpersoner 

köper elbilar.  

5.2.3 Tidiga majoriteten 

När fler och fler kommuner, företag och organisationer investerar i elbilar kan priset 

på elbilar att sjunka och fler privatpersoner kommer att ha råd att köpa elbilar. 

Kunskapsnivån hos dessa privatpersoner är relativt hög jämfört den genomsnittliga 

individen och kan därför liknas med Rogers beskrivning av den tidiga majoriteten. 

Den tidiga majoriteten utgör nästan en tredjedel av alla användare i ett system. Denna 

kategori antar den nya produkten precis innan den genomsnittliga användaren i 

systemet gör det (Rogers, 2003, s.283-284; Laukkanen, 2007). 

5.2.4 Sena majoriteten 

Rogers (2003) beskriver att sena majoriteten närmar sig innovationer med ett 

skeptiskt synsätt, vilket gör att de väntar med att ta till sig innovationen till de flesta 

individerna i systemet har gjort det. Deras skeptiska synsätt och osäkerhet beror på 
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deras få resurser. Uppsala kommun har ett mer skeptiskt synsätt mot elbilen än 

Helsingborg kommun. Avsaknaden av resurser i form av kunskap inom elbilsområdet 

utgör osäkerheter för att våga satsa och kommunen befinner sig därför i ett läge där de 

väntar med att ta till sig elbilen. När fler kommuner som Helsingborgs kommun 

agerar och visar på framsteg kommer osäkerhetsmomenten så småningom att 

försvinna. Påtryckningar från dessa kommuner kommer att ske på de passiva 

kommunerna, som därför kommer känna press att ta till sig elbilen. När de passiva 

kommunerna tar till sig elbilen kommer även fler privatpersoner att våga köpa elbilar, 

denna grupp utgör den sena majoriteten. 

5.2.5 Eftersläntrare  

Eftersläntrare beskrivs som nästan isolerade från det sociala nätverket i systemet på 

grund av att de har liten kontakt med resterande personer i systemet och saknar åsikter 

om den nya produkten (Sopha et al., 2011). I nuläget är det svårt att veta vilka 

personer som kommer att tillhöra kategorin eftersläntrare då utvecklingen av 

elbilsmarknaden befinner sig i ett tidigt stadie. I framtiden när elbilsmarknaden har 

mognat blir det möjligt att undersöka vilken grupp av människor som kommer att 

utgöra denna kategori.  

5.3 Kundpreferenser för elbilar 

Kundpreferenser är av stor vikt för att potentiella konsumenter ska förstå 

produktkonceptet och utvidga sina kunskaper för den nya produkten. Det finns tre 

aspekter vid mätningen av kundpreferenserna för en ny produkt, de tre aspekterna är 

kunskap om produkten, förståelse för fördelarna samt uppskattning av den personliga 

nyttan av de nya fördelarna (Hoeffler, 2014).  

5.3.1 Kunskap om produkten 

Konsumentens kunskap och förståelse för en produkt skiljer sig om det handlar om 

inkrementella nya produkter eller helt nya produkter. Oftast har konsumenten mer 

kunskap och erfarenhet av inkrementella nya produkter än helt nya produkter. Det 

krävs mer inlärning för konsumenten för en bättre förståelse av den nya 

produkten (Hoeffler, 2014). Det är ett stort steg för konsumenterna att byta från 

fossildrivna bilar till elbilar, på grund av att bytet innebär en stor förändring. Det är 

viktigt att skapa en förståelse kring faktorer som påverkar kundpreferenserna. 

Felaktiga uppfattningar om rörlighetsbehov, dålig uppskattning av räckvidd samt brist 
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på erfarenhet med begränsat rörlighetsområde tyder på dålig förståelse för elbilen 

(Kurani et al., 1994). Det låga antalet elbilar i Sverige tyder på att det är få användare 

som har erfarenhet och förståelse för elbilen. När fler börjar använda elbilar kommer 

kunskapen att spridas och förståelsen för elbilar kommer att öka.   

 

5.3.2 Förståelse för fördelarna  

För att konsumenten ska förstå fördelarna med den nya produkten är det viktigt att de 

drivande aktörerna informerar konsumenterna tillräckligt (Lehmann, 1997). Det är 

viktigt att öka intresset hos konsumenter som har en stor förståelse för de individuella 

fördelarna (Krause et al., 2013). Bilpooler är ett bra sätt för privatpersoner att skaffa 

sig erfarenhet och en ökad förståelse för elbilar. Helsingborg kommun har tidigare 

haft bilpooler men har nu istället köpt in egna elbilar som de planerar att hyra ut på 

kvällar och helger. Fler kommuner borde arbete på detta sätt för att öka förståelsen för 

fördelarna med elbilar.  

 

5.3.3 Uppskatta den personliga nyttan av de nya fördelarna 

För att konsumenten ska kunna uppskatta nyttan av de nya fördelarna är det viktigt att 

förändra konsumtionsbeteendet. Konsumenten måste kunna jämföra den nya 

produkten med befintliga produkter för att kunna tillfredsställa sina krav (Veryzer, 

1998). Enligt Goldman finns olika faktorer som stimulerar samhällets konsumenter att 

välja elbilar. Dessa faktorer beskriver fördelarna för konsumenterna. Subventioner, 

minskat buller på gatorna samt minskat utsläpp av växthusgaser är exempel för 

fördelar som stimulerar tillväxten av elbilar. En annan fördel som Lövgren nämner är 

att flertalet köpcenter och restauranger har gratis laddning för elbilar samt att 

laddningsstolparna är placerade nära ingången. I nuläget finns det många hinder för 

elbilar vilket gör att majoriteten av konsumenterna inte förstår fördelarna. Enligt de 

flesta respondenterna är den outvecklade infrastrukturen det största hindret för 

tillväxten av elbilar. Få laddningsstolpar leder till en osäkerhet för konsumenterna på 

grund av begränsad räckvidd. Ett annat hinder som de flesta respondenter har tagit 

upp är den långa laddningstiden, som är svårt för många personer att anpassa sig till 

på grund av tidsbrist. För att majoriteten bilanvändare ska byta till elbilar krävs det att 

konsumenten måste hitta nya rutiner vilket kommer leda till att ett flertal hinder blir 

mindre. Vissa hinder kan konsumenten själv övervinna, exempelvis kan elbilen laddas 
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under natten och på jobbet för att komma runt problemet med de långa 

laddningstiderna. Andra hinder som den otillräckliga infrastrukturen kan 

konsumenten själv inte påverka på samma sätt då det är oerhört kostsamt. För att 

övervinna detta hinder måste staten eller andra aktörer på marknaden ingripa för att 

stimulera utbyggnaden.  

5.4 Sammanfattning av analys 

Högteknologiska produkter består av flera integrerade delsystem, som kan komplicera 

kommersialiseringsprocessen. Laddningsinfrastrukturen är ett exempel på ett sådant 

system, då den är otillräckligt utbyggd och utgör därför ett hinder för elbilstillväxten. 

Ett dilemma som uppstår är osäkerheten om infrastrukturen ska byggas ut först eller 

om tillväxten av elbilar ska ske först. Detta leder till att kommuner som Uppsala blir 

passiva när det gäller utvecklingen av elbilsmarknaden. Att vissa kommuner har 

kommit längre beror på anställda inom kommunen som är intresserade och 

engagerade inom elbilsområdet. Dessa personer har en nyckelroll inom 

elbilsmarknadens utveckling. Det låga intresset för elbilar beror på att bilköpare och 

bilförsäljare oftast är okunniga inom elbilsområdet vilket utgör ett hinder för 

tillväxten. Genom att ge stöd till konsumenterna i form av subventioner och att fler 

elbilar blir synliga på vägarna ökar acceptansen för elbilar i samhället.  För en lyckad 

kommersialisering av elbilar krävs en identifiering av de framstående aktörerna som 

står bakom tillväxten. Energimyndigheten anses vara ett stöd för småföretag som 

arbetar med elbilsmarknadens utveckling. Helsingborg kommun anses vara en tidig 

användare av elbilar då de arbetar aktivt med att öka tillväxten av elbilar i kommunen. 

Ett möjligt scenario är att när fler och fler kommuner och företag köper elbilar kan 

priset sjunka och därmed får flera privatpersoner möjlighet att finansiera inköp av 

elbilar. Dessa privatpersoner anses vara den tidiga majoriteten. Uppsala kommun kan 

anses tillhöra den sena majoriteten då de är försiktiga med att investera i elbilar och 

väntar tills de flesta osäkerheterna kring elbilsmarkanden är lösta. För att kunna 

motivera den sena majoriteten att finansiera inköp av elbilar krävs en förståelse för 

produktkonceptet. Med hjälp av kundpreferenser kan bilköpare få förståelse och 

uppskatta fördelarna med elbilar. När fler personer börjar använda elbilar kommer 

kunskapen att spridas och förståelsen att öka. Ett ändrat konsumtionsbeteende kan 

underlätta uppskattningen av fördelarna med elbilar genom att exempelvis hitta 

rutiner för laddningen av elbilar. I nuläget finns det många hinder för elbilar vilket 



Frida Nygren, Wasan Hussein  Uppsala universitet, vt 14 
Uppsats STS- företagsekonomi, 15hp, 2FE029  2014-06-01  
 

 36 

skapar osäkerhet hos konsumenter att skifta till elbilar. Dessa hinder är outvecklad 

infrastruktur, långa laddningstider, begränsad räckvidd samt höga initialkostnader.  

 

6 Diskussion och slutsats 

Idag befinner sig Sveriges elbilsmarknad på ett tidigt stadium och det kommer att 

krävas ett stort engagemang från flera av samhällets aktörer för att elbilen ska bli en 

konkurrenskraftig produkt på fordonsmarknaden. Kommersialiseringsprocessen av 

elbilar blir svår då elbilsmarknaden består av komplexa delsystem som komplicerar 

processen. Infrastrukturen för elbilar är ett exempel på ett komplext delsystem som 

idag inte är tillräckligt utbyggd och därför försvårar kommersialiseringsprocessen. 

Bristande kunskap hos konsumenterna är en annan faktor som försvårar processen. 

Med hjälp av drivna personer inom olika verksamheter som sätter upp mål och som 

engagerar sig i evenemang kommer allmänheten få ett ökat intresse för elbilar. Ett 

ökat intresse hos allmänheten bidrar till att kunskap kommer att spridas och fler 

personer kommer att förstå fördelarna med elbilar. När kunskapsnivån hos 

allmänheten är högre och infrastrukturen är tillräckligt utvecklad kommer 

kommersialiseringsprocessen att underlättas och få en större effekt och öka tillväxten 

av elbilar.  

 

Studien visar på att majoriteten av elbilsanvändare utgörs av kommuner och företag 

eftersom de kan finansiera inköp av elbilar. Den höga initialkostnaden för elbilar gör 

det svårt för privatpersoner att ha möjligheten att köpa elbilar. Föreningar som Gröna 

Bilister är viktiga aktörer för att kommuner ska kunna ta del av varandras kunskap 

och inspirera varandra. Ett möjligt scenario är att när fler och fler kommuner köper 

elbilar kommer priset att sjunka och fler privatpersoner får möjligheten att köpa 

elbilar. På så sätt kan elbilar nå majoriteten av fordonsanvändare och därmed kunna 

implementeras i samhället. Försäljare av elbilar har en betydelsefull roll för att 

konsumenterna ska våga investera i elbilar. För att konsumenterna ska känna tillit vid 

inköp av elbilar måste försäljarnas kunskapsnivå bli högre än konsumenternas. För att 

potentiella konsumenter ska förstå produktkonceptet och uppskatta fördelarna med 

elbilar är kundpreferenser av stor vikt. Det är ett stort steg för konsumenterna att 

skifta från fossildrivna bilar till elbilar eftersom det innebär en stor förändring i 
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konsumtionsbeteendet. I nuläget finns det många hinder för elbilar så som få 

laddningsstolpar, begränsad räckvidd, långa laddningstider samt de höga 

initialkostnaderna. Vissa av dessa hinder kan konsumenten själv övervinna genom att 

ändra sina rutiner. Andra hinder som exempelvis den begränsade 

laddningsinfrastrukturen kräver att staten ingriper. För att elbilen ska bli en 

konkurrenskraftig produkt på fordonsmarknaden krävs en framgångsrik 

kommersialiseringsprocess. För att kommersialiseringsprocessen ska bli framgångsrik 

krävs en implementering av elbilar i det svenska samhället samt framtagning av 

kundpreferenser vilket kommer att främja tillväxten av elbilsmarknaden.  

6.1 Vidare forskning 

Elbilsmarknaden i Sverige befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium. Samtliga 

respondenter har en positiv syn på elbilsmarknadens utveckling och anser att 

elbilen kommer att användas i en större utsträckning inom en snar framtid. 

Denna studie undersöker ett fåtal aktörers perspektiv på elbilsmarknaden. Ett 

förslag till fortsatt forskning är därför en kvantitativ studie för att undersöka 

konsumenternas syn på elbilsmarknadens utveckling i Sverige. En sådan studie 

skulle ge en djupare förståelse för kundpreferenserna för elbilar samt vilka 

hinder konsumenter anser finns för tillväxten av elbilar.  
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Bilagor 

Energimyndigheten 

Kan du berätta lite om dig själv?  

Vad arbetar du med på Energimyndigheten?  

 

Kommersialisering 

Vad gör Energimyndigheten för att främja elbilsmarknaden i Sverige? 

Vilka faktorer anser du stimulerar tillväxten av elbilar? 

Vad anser du krävs för att elbilen ska bli en konkurrenskraftig produkt på 

fordonsmarknaden? 

 

Implementering 

Samarbetar energimyndigheten med andra organisationer? Hur ser samarbetet ut? 

Finns det satsningar från energimyndigheten för en utbyggnad av 

laddningsinfrastrukturen? Om ja, vilka? Om nej, planer på det?  

 

Kundpreferenser  

Vilka faktorer anser du påverkar tillväxten av elbilar? Varför? 

Vad anser du påverkar privatpersoner att välja en elbil framför en bensindriven bil? 

Vilka hinder anser du elbilen har idag? 

Vad har du för tankar om elbilens framtid? 

 

Transportstyrelsen 

Vilka subventioner finns tillgängliga för företag/privatpersoner/ 

organisationer/kommuner etc.? 

Hur disponeras pengarna från staten till subventionerna? 

 

Gröna Bilister 

Kan du berätta lite om dig själv?  

Vad arbetar du med på Gröna Bilister?  

Hur finansieras verksamheten? 



 
 

 

Kommersialisering  

Vad gör Gröna Bilister för att främja elbilsmarknaden i Sverige? 

Vilka faktorer anser du stimulerar tillväxten av elbilar? 

Vad anser du krävs för att elbilen ska bli en konkurrenskraftig produkt på 

fordonsmarknaden? 

 

Implementering 

Samarbetar ni med staten för att utveckla laddningsinfrastruktur i de olika 

kommunerna? I så fall hur? 

Samarbetar ni med flera organisationer/länder? Hur ser samarbetet ut? 

Vad anser du är orsaken till att vissa kommuner ligger före andra i utvecklingen av 

elbilsmarknaden? 

 

Kundpreferenser 

Vilka faktorer anser du påverkar tillväxten av elbilar? Varför? 

Vad anser du påverka att privatpersoner väljer en elbil framför en bensindriven bil? 

Vilka hinder anser du elbilen har idag? 

Vad har du för tankar om elbilens framtid? 

 

Kommuner 

Kan du berätta lite om dig själv?  

Vad arbetar du med på Helsingborg/Uppsala kommun?  

Har ni några elbilar inom kommunens verksamhet?  

 

Kommersialisering 

Vad gör er kommun för att främja elbilstillväxten? 

Hur arbetar ni för att få flera privatpersoner att köpa elbilar? 

Marknadsför ni elbilar inom kommunen? I så fall hur? 

 

Implementering  

Hur ser laddningsinfrastukturen ut i er kommun?  

Finns det någon person inom kommunen som är extra driver inom elbilsområdet? I så 

fall vem?  



 
 

Kollar ni på andra kommuner för att få idéer och förslag för att främja 

elbilstillväxten? Kan ni berätta i så fall om dessa idéer? 

 

Kundpreferenser 

 

Finner du eventuella hinder? I så fall vad för hinder? 

Vilka anser du köper elbilar? Privatpersoner, kommuner, företag? Varför?  

Hur ser framtidsplanerna ut för elbilar i er kommun? 

 

Hedin Bil  

Kan du berätta lite om dig själv?  

Vad arbetar du med på Hedin Bil? 

 

Kommersialisering 

Hur ser du på intresset för elbilar?  

Vilka faktorer anser du stimulerar tillväxten av elbilar? 

Vad anser du krävs för att elbilen ska bli en konkurrenskraftig produkt på 

fordonsmarknaden? 

Hur ser du på tillväxten av elbilar, tror du den kommer ta över marknaden eller 

tvärtom?  

Hur marknadsför ni elbilar? Annorlunda än en bensinbil? 

 

Implementering 

Har säljarna någon extra kompetens för just elbilar? Hur ser kunskapen för elbilar ut 

hos de som jobbar på Hedins bil?  

 

Kundpreferenser   

Vad anser du påverka att privatpersoner väljer en elbil framför en bensindriven bil? 

Vilken kunskapsnivå anser du konsumenterna har inom elbilsområdet? 

Vilka hinder anser du finns för inköp av elbilar för kunden? 

 

 


