
 

 

 

Företagsekonomi III - examensarbete 

E-mobility – gå mot strömmen 
- En studie om elbilen som fenomen och dess 
förutsättningar i framtiden 
 

Författare: Hedvig Blom, Nikolina 
Lopar 
Handledare: Clarinda Rodrigues 
Examinator: Leif Rytting 
Termin: HT15 
Ämne: Företagsekonomi III – 
marknadsföring, examensarbete 
Nivå: A. Kandidatnivå 
Kurskod: 2FE77E 



  
 

 

Förord 

Att skriva den här uppsatsen har varit väldigt intressant samt lärorikt för oss. Vi vill tacka alla 

som har varit med och gjort den här uppsatsen möjlig samt som har bidragit till att skapa en 

djupare förståelse för oss kring fenomenet elbilen och dess utvecklingspotential. 
 

Vi vill framförallt tacka våra respondenter som har tagit sig tid att delta i vår studie samt som 

har bidragit med värdefull information till studiens empiriska material. Vi vill ägna ett stort 

tack till Anton Koupourtiadis, Magnus Rydberg, Mats Melander, Christoffer Björk, Alrik 

Söderlind, Andy Rietschel och Mazdak Haghanipour. Vi vill dessutom uttrycka vår 

tacksamhet till samtliga respondenter som deltagit i våra två fokusgrupper. Vi vill också tacka 

vår handledare Clarinda Rodrigues som genom uppsatsens gång har gett oss värdefull 

feedback samt nya idéer och infallsvinklar. Vi vill även rikta ett stort tack till vår examinator 

Leif Rytting som har bidragit med intressanta och givande seminarier under studieperioden. 
     

      

Kalmar, 11 januari 2016 

      

 

_______________________ _______________________  

Nikolina Lopar  Hedvig Blom  
   

    
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

Sammanfattning 

Titel: E-mobility - gå mot strömmen 

Författare: Nikolina Lopar & Hedvig Blom 

Handledare: Clarinda Rodrigues 

Kurs: Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete 15 hp.  
      

Syfte & forskningsfråga:     

Syftet med den här uppsatsen är att utreda och analysera hur olika faktorer kan påverka 

efterfrågan och försäljning av elbilen. Syftet är också att identifiera förutsättningar för 

elbilens framtid och betydelse inom bilsektorn. Uppsatsens forskningsfråga formulerades 

utifrån uppsatsens syfte och frågan är följande: Vad krävs för att elbilen ska nå ut till en 

bredare målgrupp i framtiden? 

 
Metod:     

Vår uppsats är baserad på en kvalitativ forskningsmetod för att vi ska få en djupare förståelse 

kring det valda forskningsområdet. Vi har strävat efter en induktiv ansats i studien men vi är 

medvetna om att vi har deduktiva inslag, vilket har bidragit till att uppsatsen har en abduktiv 

karaktär. Vi valde att ta med respondenter med olika positioner från både bilföretag, 

bilmagasin samt en intresseorganisation för att få en mer bredare syn på forskningsområdet. 

Sammanlagt har vi sju respondenter samt två fokusgrupper som har bidragit med information 

till det empiriska materialet i uppsatsen. 

 
Slutsatser: 

I vårt avslutande kapitel besvarar vi våra delsyften som vi har i studien samt vår 

forskningsfråga om vad som krävs för att elbilen ska nå ut till en bredare marknad i framtiden. 

Vi anser att elbilen har goda förutsättningar till att utvecklas ännu mer samt spridas till fler 

kundsegment. Vi har genom vår teoretiska och empiriska analys identifierat att statliga 

incitament och förmåner, en ökad medvetenhet bland kunderna samt en sänkning av priset är 

de främsta faktorerna som kan bidra till en utökning av elbilen på marknaden. 
      

Nyckelord: E-mobility, elbil, CSR, green marketing, segmentering 

 
 



  
 

 

Abstract 

The purpose of this study has been to investigate and analyse how various factors can affect 

the demand and sale of the electric vehicle. The aim is also to identify the opportunities for 

the future of the electric vehicle and it’s importance in the automotive sector. In relation to the 

purpose we have chosen the following research question: What is required for the electric 

vehicle to reach out to a wider target group in the future? 

 

Our study is based on a qualitative research methodology, as we want to get a deeper 

understanding of the chosen research topic. We have strived for an inductive approach in the 

study, but we are aware of that we have deductive elements. To get a broader view of the 

research topic, we chose to vary our selection of respondents with different positions from 

both car companies, a car magazine as well as an interest group. We have seven respondents 

and two focus groups in total, which have provided with relevant information to our study. 
 

Our findings show that the main factors that can contribute to an expansion of the electric 

vehicle on the market are following; government incentives and benefits, an increased 

awareness among customers and a reduction of the price. We believe that the electric vehicle 

is up going and has good opportunities to develop even more and to get to a wider target 

group in the future. 
      

Keywords: E-mobility, electric vehicle, CSR, green marketing, segmentation 
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1. Inledning 
 
 

 

I det inledande kapitlet introducerar vi vikten av att hitta nya alternativ till fossila bränslen 

och de konventionella bilarna. Vi förklarar viktiga aspekter för att skapa en tydlig förståelse 

för ämnet och som tillsammans utgör orsaken till att studien genomförs. Vidare 

uppmärksammar vi begreppet “elbil” som är det centrala ämnet i denna uppsats. 
 
 
 

1.1. Bakgrund 
Elbilen som fenomen kan ses som något nytt men faktum är att den har funnits sedan slutet av 

1890-talet, dock utan vidare framgång (emobility.se A, 2016). Att försöka elektrifiera 

vägtrafiken igen är heller inget nytt konstaterar Kågeson (2009) då ett försök med eldrift på 

vägtrafiken infördes under tidigt 1990-tal. Även Köhler, Schade, Leduc, Wiesenthal, Schade 

och Espinoza (2013) konstaterar att elbilar utvecklades redan på 1960- och 1970-talet. Dock 

menar både Kågeson (2009) och Köhler et al. (2013) att båda försöken med att introducera 

elbilen på marknaden misslyckades. Vidare säger Kågeson (2009) att försöket med att 

elektrifiera vägtrafiken återigen blivit aktuellt i och med att tekniken har utvecklats. Vilket 

även bekräftas av Köhler, Withmars, Michie och Oughton (2008) då de skriver att den 

nuvarande utvecklingen av elbilar startade på 1990-talet.  
 

Det finns två typer av elbilar; laddhybrider och batteribilar. Laddhybrid, eller med andra ord 

plug-in, är det ord som är dagens modeord inom bilindustrin (Kågeson, 2009). Det innebär att 

bilen har både en vanlig förbränningsmotor samt en elmotor som laddas genom elnät (Lim, 

Jahromi, Anderson & Tudorie 2014). Eftersom laddhybriden har en elmotor utöver 

förbränningsmotorn, menar Kågeson (2009) att den kan använda elmotorn som stöd vid 

körning och acceleration vilket i sin tur minskar användningen av förbränningsmotorn. 

Författaren konstaterar dessutom att om elmotorn i laddhybriden har ökad batterikapacitet, 

kan användandet av enbart elmotorn öka och bilen kan köras en längre sträcka. Den andra 

typen av en elbil är batteribilen som Lim et al. (2014) beskriver som en bil som drivs på ren 

eldrift med hjälp av en elmotor och ett batteri. Batteribilen presenterades som nämnt tidigare 

redan under 1990-talet till allmänheten (Bakker, Van Lente & Engels, 2012). I och med 

utvecklingen från likströmsmotorer till växelströmsmotorer påpekar Kågesson (2009) att 
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elbilar inte är i behov av varken växellåda eller koppling. Författaren förklarar vidare att det 

beror på att elmotorerna ger drivkraften från det att bilen står stilla till att den är i full fart.  
 

Kågeson (2009) skriver dessutom att allt fler företag satsar på att tillverka elbilar med batteri 

som drivs till 100 % med ren el från nätet. Att elbilar är en viktig teknisk lösning till dagens 

samhälle och det ohållbara mobilitetssystemet är något som understryks av Wesseling, 

Niesten, Faber och Hekkert (2015). Författarna påpekar även i koppling till Bakker et al. 

(2012) tanke om att elbilen är ett exempel på en radikal innovation. Bakker et al. (2012) 

menar att elbilen, både hybrid- och batteribilen, tyder på en radikal innovation då den bygger 

på ny teknologi som skiljer sig från den traditionella förbränningsmotorn som finns i fordon.  
 

Företag söker ständigt nya vägar för att bemöta hållbarhetsfrågan på marknaden som idag har 

stor betydelse (Olsen, Slotegraaf & Chandukala, 2014). Författarna förklarar att 

ansträngningarna för miljön har en fundamental del av ett företags sociala ansvar, även kallat 

Corporate Social Responsibility (CSR). Något som författarna även menar kan påverka bilden 

av företaget. Hack, Kenyon och Wood (2014) är i enighet och påpekar det stora intresset för 

CSR bland forskare och intressenter även om det inte har någon klar definition. Författarna 

beskriver dock att det var under 1970-talet som debatten kring ämnet resulterade i att CSR 

skulle ses som ett företags ansvar gentemot sina intressenter som utgörs av anställda, kunder, 

samhället och miljön (Hack et al. 2014). Även om den synen på CSR är något gammaldags 

kvarstår delar av den då Hopkins (2003) framhåller att CSR är ett sätt att skapa högre och 

högre levnadsstandard samtidigt som de bevarar lönsamheten för människorna både inom och 

utanför företaget. Författaren påpekar även att det gäller för företaget att behandla 

intressenterna etiskt och ansvarsfullt. Vidare förklarar Hopkins (2003) att intressenterna i 

fråga kan till exempel vara naturen.  
 

I och med hållbarhetsfrågans fokus har även den så kallade gröna marknadsföringen fått ökat 

intresse för de flesta organisationer runt om i världen, vilket kunde konstateras år 2012 

(Rettie, Burchell & Riley, 2012). De anser att tyngden för att lyckas med processen mot ett 

mer hållbart samhälle inte enbart ligger i att erbjuda kunden en “grön” vara eller service, 

d.v.s. en hållbar produkt. Författarna trycker istället på dess väsentlighet av den nya rollen för 

hållbar marknadsföring som går ut på att positionera hållbara beteenden, varor och tjänster 

som normala. Vidare menar författarna att de produkter som är mindre hållbara ska ses som 

mindre normala. Minttu och Lozardo (1993) presenterar sin definition av grön 
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marknadsföring som: “applikationen av marknadsföringens koncept och verktyg för att 

underlätta förändringar samt tillfredsställa organisatoriska och individuella mål i den mån att 

bevarandet, skyddet och bibehållandet av den fysiska miljön uppehålls” (Mintu & Lozardo, 

1993 s. 2).  

1.2. Problemdiskussion 
Hellgren (2010) framhäver att under de senaste 35 åren har konsumtionen av råolja ökat med 

1,5 % per år vilket i sin tur leder till att billig olja snart är ett minne blott. Även Kågesson 

(2007) identifierar problemet med personbilarnas bränsleförbrukning samt koldioxidutsläpp. 

Författaren skriver att mellan år 1990-2005 ökade Sveriges koldioxidutsläpp från vägtrafiken 

med 10 % vilket han i en annan bok påstår har lett till en utsläppsnivå på två ton koldioxid per 

invånare (Kågeson, 2009). Författaren förklarar vidare att den mängden per invånare går över 

Europas genomsnitt för utsläpp med 10 %.  
 

Att vägtrafiken var det dominerande transportslaget i Sverige för redan 40 år sedan är något 

som tas upp av Kågeson (2009). Han menar att orsaken till det här och att vägtrafiken 

fortfarande dominerar, beror på att väg- och gatunätet finns över hela landet och når alla delar 

av det. Enligt en tabell från Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet (spbi.se, 2015), som 

visar antal försäljningsställen per år, framgår det att det finns totalt 2 723 försäljningsställen 

av drivmedel i Sverige år 2015. Till försäljningsställena i tabellen räknas automatstationer, 

bensinstationer samt servicestationer. En annan tabell från Svenska Petroleum & 

Biodrivmedel Institutet (spbi.se, 2014) visar antal försäljningsställen av drivmedel i Sverige 

med en pump för ett förnybart drivmedel. Till de förnybara drivmedlen i tabellen räknas E85, 

fordonsgas, RME samt elstolpar. Tabellen visar på att antal försäljningsställen av drivmedel 

med en elstolpe har ökat från 8 stycken år 2013 till 19 stycken år 2014. 
 

Av en annan tabell framgår det att Sverige har totalt 782 enskilda laddstationer för elbilar 

(miljöfordon.se, 2015). Till skillnad från andra bilar kan elbilar tankas hemma på uppfarten 

genom elnätet. Att bara tanka elbilen hemma räcker inte vid exempelvis långresor och därmed 

är det av viktig roll att även kunna tanka elbilen på ett annat ställe än hemmet (miljöfordon.se, 

2012). Enligt Power Circle (powercircle.org, 2015) finns det i skrivande stund totalt 13 680 

elbilar, både laddhybrider samt batteribilar, i Sverige. Sedan årsskiftet har ökningen av elbilar 

uppgått till 73 %. Zhang, Brown och Samuelsen (2013) framhåller att elbilen, både 

laddhybriden och batteribilen, har potential att förbättra det miljö- och energilandskap som 

finns bland persontransporter men att den står inför ett hinder att få tillgång till en 
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laddinfrastruktur. De påpekar att begränsningen i laddinfrastrukturen är särskilt relevant för 

batteribilen då den är beroende av el, har lång laddningstid samt är begränsad till ett område 

där den kan transporteras. Något som även tas upp av Zhang et al. (2013) är att de olika typer 

och mängder av försörjningsutrustning som krävs för att ladda elbilen, inte är väletablerade. 
 

Tidigare forskning visar att likt de flesta fordon som finns, har även elbilar en begränsad 

räckvidd (Vaz, Nandi, Landers & Koylu, 2015). Författarna menar att laddningen av en elbil 

tar mycket längre tid än vad det tar att tanka en konventionell bil. Utöver det framhäver de att 

laddstationer för elbilar inte är lika etablerade som vanliga stationer för påfyllning av 

drivmedel. Den begränsade räckvidden beror på att tekniken för längre räckvidd är för dyr, 

dock kan framtidens elbilar ha längre räckvidd i och med ny teknik och lägre batteripriser 

(emobility.se B, 2015). På hemsidan framkommer det även att räckvidden hos en elbil beror 

på hur stort batteriet är. Dagens elbilar i Sverige har en räckvidd på ca 10-15 mil 

(miljöfordon.se, 2014). Den elbil som utmärker sig med längst räckvidd är Teslas Model S 

som har en räckvidd på upp till 56 mil på en laddning (Wedberg, 2015). Anledningen till att 

den utmärker sig bland konkurrenterna är att den har ett större batteri och därmed får bättre 

prestanda (emobility.se C, 2015). 
 

Då tekniken med eldrift är relativt ny anses priset vara en nackdel för många (emobility.se B, 

2015). På hemsidan pekar de även på att de laddbara bilarna fortfarande är dyrare än de 

konventionella bilarna som drivs med andra drivmedel. Priset för Teslan som nämndes ovan 

ligger med ett startpris på 700 000 kr idag (Wedberg, 2015). Som kompensation för kostnaden 

finns det en så kallad supermiljöbilspremie på 40 000 kr (trafikverket.se, 2015). Premien är 

avsedd för supermiljöbilar som tillåts släppa ut max 50 gram koldioxid per kilometer och 

utgörs till största del av laddhybrider samt batteribilar (trafikverket.se, 2015). Det 

förekommer även andra förmåner vid köp av en miljöbil då den är skattebefriad i fem år 

(transportstyrelsen.se, 2015).  I framtiden menar E-mobility (.se B, 2015) dock att vi kan 

räkna med att priserna kommer att sjunka då elbilar blir allt vanligare. 
 

För att skapa utrymme till nya radikala teknologier finns konceptet nischmarknad (Bakker et 

al. 2012). Författarna beskriver att det fungerar som ett skyddsrum utanför den stora 

marknaden där de nya teknologierna kan få stöd i form utav uppmärksamhet, behörighet och 

finansiering. De menar dock att radikala innovationer, där ibland elbilen, ofta har svårt att 

överleva men i och med oron över miljön och bristen av fossila bränslen kan de här typerna 
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av stöd tillåtas. Vidare påpekar författarna att de lokala nischaktiviteterna och innovationerna 

genomgår en sammansättning som sedan används inom området och kan därefter komma in 

på betydligt större nischmarknader. Bakker et al. (2012) anser inte att processen för en nisch 

ska ses som ett likformat fenomen utan som en samling av olika nischer som i sin tur kan 

skapa ett nytt levnadssätt. Problem kvarstår dock på marknaden vad gäller batteribilar enligt 

Bakker et al. (2012). Författarna menar att även om bilmarknaden har kommit fram till en 

batterityp som fungerar så har litium-jon batteriet fått en del kritik; det krävs ännu mer 

forskning och även tyngden på batteriet anses som ett problem. Det visade sig även i studien 

av Bakker et al. (2012) att tendensen bland bilindustrin ser ut att vara mer riktad mot den 

konventionella bilen av två anledningar: (1) Att tanka bilen snabbt är mer attraktivt för 

kunderna då det tar mindre tid samtidigt som det ger dem en längre räckvidd. (2) 

Biltillverkarnas roll i värdekedjan kommer att försämras då de kommer att vara beroende av 

batterileverantörer istället för att ha möjligheten att utveckla och producera 

huvudkomponenterna själva.     

 

För att ett företag ska kunna skapa en konkurrenskraft på marknaden spelar det sociala 

ansvaret en stor roll menar Urip (2010) som påstår att företagen har drivits från att tänka 

enbart på “vinst” till “vinst, människor och planeten”. Det har alltså uppkommit en ny attityd 

mot de sociala skyldigheterna på marknaden och den värld som vi lever i. För att förtydliga så 

menar författaren att ett företag självklart är beroende av ekonomisk vinst för att överleva 

men de måste se till så att den är hållbar. Det är även helheten av de tre delarna (ekonomi, etik 

och miljö) som gör att ett företag skapar konkurrenskraft (Urip, 2010). Fortsättningsvis menar 

författaren att en annan viktig del är det humana kapitalet som ständigt måste utvecklas. Det 

kan göras via utbildningar, träning och kapacitetsinlärning, något som enligt (Thauer, 2014) 

utgör en kostnad för företagen. Målet med aktiviteterna menar Thauer (2014) kan vara att 

skapa högre teknisk nivå för specialiserade nischmarknader, alltså värde för företaget. Även 

Urip (2010) menar att det kan upplevas som företagets strävan efter vinst. Dock anser han att 

det visar på socialt ansvar inom kärnan av näringsverksamheten.  
 

Begreppet CSR berör som nämnt tidigare organisationens intressenter så som kunderna, de 

anställda, leverantörer och lokalsamhällen. Ansvaret ligger enligt Borglund, De Geer och 

Hallvardsson (2009) i att identifiera de intressenter som berörs samt de frågor företagen har 

ansvar för och till sist - agera. Frågorna kan beröra arbetsvillkoren, säkrare produkter, sänkta 

utsläpp och ökat mångfald och enligt Borglund et al. (2009) måste agerandet vara en del av 
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företagets etik och värdegrund. Väsentligheten av att CSR-aktiviteterna bottnar i företagets 

värdegrund och historia är något författarna trycker på då de menar att det måste upplevas 

som naturligt och rätt. Annars är risken stor att företaget ses som hycklare som i sin tur bidrar 

till ökat missförtroende (Borglund et al. 2009). 
 

Även om kostnaden för en elbil är hög påpekar Whitmarsh och O’Neil (2010) i en studie att 

personer som identifierar sig som miljövänliga är villiga att betala ett högre pris för den här 

typen av fordon. Författarna hävdar att de miljövänliga alltså har ett levnadssätt som visar på 

viljan att minimera påverkan på den miljön de lever i. Hultén (2014) trycker på vikten av 

segmentering av marknaden som ses som en av den moderna marknadsföringens viktigaste 

teoretiska utgångspunkter. En produkt kan inte tillfredsställa alla köpare men något som 

Rettie, Burchell och Barnham (2014) trycker på är att få de gröna produkterna att ses som mer 

normala på marknaden än vad de är idag. Författarna kallar det för “social normalisation” 

vilket blir en social process då hållbara beteenden bör ses som mer normala och icke hållbara 

beteenden som onormala. Det hela menar de bör ske genom marknadsföringen som 

instrument. Vidare föreslår författarna att även tillverkarna bör undvika de mindre gröna 

alternativen för att påskynda processen och därmed normaliseringen av nya gröna produkter. 
 

Trenden med att vissa personer är villiga att betala ett högre pris påpekas även av Andrews 

och DeVault (2009). Författarna menar att trots att elbilar och laddhybrider kostar mer än de 

konventionella bilarna, är vissa kunder fortfarande attraherade av dem. De förklarar att 

efterfrågan på bilarna växer sig större än tillgången till dem och fallet ser detsamma ut i 

dagens samhälle. Författarna framhåller dessutom att det är de gröna konsumenterna som är 

de kunder som är villiga att betala extra för att få tillgång till produkten. I vissa fall betalar de 

dessutom en premie för att få tillgång till produkten ännu tidigare (Andrews & DeVault, 

2009). Vidare tar författarna upp en figur som påpekar att det finns en växande nischmarknad 

och de menar dessutom att de konventionella kunderna ignorerar de miljöfaktorer som finns i 

den alternativa, gröna produkten. Istället fortsätter de att köpa den billigare, konventionella 

produkten medan fler gröna konsumenter väljer den gröna produkten (Andrews & DeVault, 

2009). Ofta behövs det planering och design utefter specifika målgrupper för att öka 

effektiviteten för miljövänliga ingripanden menar Haustein och Hunecke (2013). Vidare 

hävdar författarna att kampanjerna som sprids över hela samhällen har väldigt begränsade 

möjligheter att påverka den miljövänliga attityden samt individens resvanor. Frågan är då hur 
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de konventionella kunderna kan bli mer medvetna om de gröna alternativen och välja den 

gröna produkten. 

1.3. Problemformulering 
Uppmärksamheten kring alternativa drivmedel har funnits sedan 50 år tillbaka i Sverige 

(Kågeson, 2009). I och med de stora koldioxidutsläppen från de konventionella bilarna, har 

utvecklingen av alternativa drivmedel lett till uppkomsten av elbilen som fenomen. Som det 

framgår i det inledande kapitlet är elbilen dock inte etablerad på den stora marknaden och 

faktorer som batterilivslängd och räckvidd begränsar dess utveckling. Det framkommer även 

att laddinfrastrukturen är begränsad vilket orsakar ytterligare svårigheter.  Även den höga 

kostnaden är till nackdel då det i dagsläget endast accepteras av de gröna kunderna förklarar 

Withmarsh och O’Neil (2010). Fortsatt väljer de flesta kunderna att köpa de billigare 

konventionella bilarna. Ett fortsatt användande av de konventionella bilarna medför dessutom 

en ytterligare stigning av de befintliga koldioxidhalterna. Det här leder oss in på 

forskningsfrågan; 
 

Vad krävs för att elbilen ska nå ut till en bredare målgrupp i framtiden?  

1.4. Syfte 
Syftet med studien är att; 

• Utreda och analysera hur olika faktorer kan påverka efterfrågan och försäljning av 

elbilen. 

• Identifiera förutsättningar för elbilens framtid och betydelse inom bilsektorn. 

1.5. Avgränsningar och förklaringar 
• Fokuset i den här studien har vi valt att avgränsa till eldrivna fordon som finns på den 

svenska marknaden.  
 

• Vi använder ordet elbil, på engelska electric vehicle, som ett samlingsnamn för de 

supermiljöbilar som drivs enbart av miljöbränslet el, d.v.s. batteribilen.  

• Ordet laddhybrid, på engelska plug-in hybrid, refererar vi till de supermiljöbilar som 

har både en elmotor samt en konventionell förbränningsmotor.  

• När vi nämner “i framtiden”, är avsikten generell och inte begränsad till ett visst 

tidsspann. 

• Vi har ett samlat övergripande perspektiv i vår uppsats och vi har strävat efter det här 

genom att ta upp både bilföretags-, samhälls- och kundperspektiv. Vi har haft 
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intervjuer med olika bilföretag, en intresseorganisation och ett bilmagasin samt två 

fokusgrupper för att täcka de tre perspektiven. 

• Med ordet “bredare” i forskningsfrågan avser vi vad som krävs för att elbilen ska tas 

från en liten marknad i dagsläget, till en större massmarknad med olika segment i 

framtiden. 
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2. Metod 
 
 

 

I det här kapitlet kommer den forskningsmetod som använts i studien att presenteras. Den 

insamling som gjorts av det empiriska materialet kommer att redogöras för och vidare 

kommer studiens reliabilitet och validitet att diskuteras. Slutligen kommer en redogörelse för 

studiens kunskapsprocess. 
 
 

2.1. Kvalitativ metod 
Bryman och Bell (2015) identifierar två metoder inom företagsekonomisk forskning; 

kvantitativ och kvalitativ metod. De beskriver att kvantitativ forskningsmetod trycker på 

kvantifiering vid insamling och analys av data. Metoden medför ofta en deduktiv syn mellan 

teori och forskning, då tyngdpunkten är att testa teorierna. Grunden ligger i att använda sig av 

naturvetenskapliga normer och praktiker där siffror och statistik har en central del. Vidare 

menar de att synen på den sociala verkligheten genom forskningen ska vara en extern och 

objektiv verklighet.    
 

Den kvalitativa forskningsmetoden har sin utgångspunkt i ord där teorin grundar sig på val av 

insamlad data (Bryman & Bell, 2015). Den brukar beskrivas som en tolkningsinriktad metod 

då den centrala delen utgör en förståelse av den sociala verkligheten. Den är baserad på 

deltagarnas val i en viss miljö som sedan tolkas. Utöver det beskriver författarna att en 

kvalitativ metod ses som induktiv. De kvalitativa upptäckterna menar Patton (2002) växer 

fram ur tre olika typer av datainsamling; djupgående intervjuer, direkta observationer och 

skrivna dokument. Målet med intervjuerna är att få fram exakta citat från människor om deras 

erfarenheter, kunskap eller känslor. Observationerna ger möjligheten att studera människors 

aktiviteter och beteenden som sedan kan ge detaljerade beskrivningar. Till sist tar Patton 

(2002) upp dokumentanalyser vilket bland annat inkluderar att studera citat, officiella 

publikationer och rapporter eller dagböcker.       
 

Vidare beskriver Patton (2002) att metoden använder sig av djupa analyser och en öppenhet, 

något som även Ryen (2004) anser. Fortsättningsvis skriver Ryen (2004) att arbetsprocessen 

är mindre strukturerad då den ska bli mer anpassningsbar efter studiens forskning. Bryman 

och Bell (2015) pekar på det djupgående analytiska förhållningssättet i metoden vilket kräver 

genomgående undersökning från forskarna. Patel och Davidsson (2011) trycker dock på 
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väsentligheten av att vara tydlig i sin beskrivning av forskningsprocessen för att uppnå en god 

kvalitet då den anses vara unik.  
 

Sammanfattningsvis finns det några klara skillnader mellan de två olika metoder som tas upp 

av Patton (2002). Den kvalitativa metoden underlättar djupgående och detaljerad forskning 

där forskaren inte styrs av förbestämda kategorier. Det medför djup, öppenhet och en detaljrik 

kvalitativ forskning. Den kvantitativa metoden däremot är styrd av standardiserade mätningar 

där de olika insamlingarna kan placeras i ett begränsat antal förbestämda responskategorier. 

Vilket ofta uppfylls av siffror och statistik (Patton, 2002).    
 

Vi använder oss av en kvalitativ metod i den här studien då vi vill få en djupare förståelse om 

elbilen som fenomen och hur den kan ta sig vidare till en större målgrupp. I studien använder 

vi oss av djupgående intervjuer med företagsrepresentanter från bilsektorn, bilmagasin och 

intresseorganisationer samt fokusgrupper då vi anser att det ger tillförlitlig data inom vårt 

forskningsområde. Urvalet av bilföretag till studien är att enbart fokusera på de som tillverkar 

eller har en försäljning av eldrivna supermiljöbilar och laddhybrider. Dessa bilföretag 

uppfyller de kriterier som levereras och ställs av bildataleverantören Autonet, för att klassas 

till bränslegruppen el och laddhybrid (miljöfordon.se, u.å.). Intervjuerna tillämpas då vi vill få 

möjligheten att få exakta citat och beskrivningar från respondenterna så vi kan ta vara på 

deras kunskap och erfarenheter. Metoden ger oss möjligheten att förhålla oss till forskningen 

på ett öppet sätt och göra oss mer anpassningsbara till studien. Anledningen till att vi inte 

använder oss av en kvantitativ metod är för att forskningsfrågan tillämpar sig bättre för 

tolkning och analys. Även de standardiserade metoderna skulle inte lämpa sig för att få svar 

på vår forskningsfråga. Det vi vill undersöka är vad som krävs för att elbilen ska nå ut till en 

större målgrupp samt dess förutsättningar. Vi vill därför få en inblick i företagets perspektiv 

men även vad kunderna efterfrågar samt synen från intresseorganisationer som kan hittas 

emellan de leden. Det här ger oss ett övergripande perspektiv som vi sedan kan tolka och 

analysera. Det medför även att vi på ett öppet sätt kan göra en detaljrik kvalitativ studie som 

inte är lika styrd av förbestämda kategorier och numreringar. Vår studie bygger alltså på ord 

och djupgående diskussioner, därav tillämpar vi ett kvalitativt tillvägagångssätt.  

2.2. Forskningsansats 
Patel och Davidsson (2011) menar att det finns tre begrepp som är centrala och används inom 

forskningsmetod; deduktion, induktion och abduktion. Författarna förklarar vidare att de tre 

begreppen är de sätt som en forskare kan relatera sin teori och empiri på. Deduktion beskrivs 
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enligt Bryman och Bell (2013) och Patel och Davidsson (2011) som ett tillvägagångssätt som 

utgår från valda teorier som sedan empiriskt prövas och granskas. Det deduktiva 

tillvägagångssättet kan enligt Patel och Davidsson 2011) stärka objektiviteten i en forskning 

då utgångspunkten redan tagits fram ur redan existerande teori. Författarna förklarar vidare att 

den här metoden leder till att forskningsprocessen blir mindre influerad av den enskilde 

forskaren och dennes ensidiga uppfattningar. 
 

Bryman och Bell (2013) hävdar att det andra tillvägagångssättet är induktion och beskrivs 

enligt författarna som en generell slutsats som dras av forskaren från olika observationer och 

resultat där teori uppstår som ett resultat av empirisk data. Även Patel och Davidsson (2011) 

tar upp den induktiva inriktningen. Författarna förklarar att en forskare som arbetar induktivt 

utgår från sin insamlade empiri och information som sedan används för att forma den 

teoretiska referensramen. Bryman och Bell (2015) menar dessutom att det induktiva 

tillvägagångssättet går att koppla till en kvalitativ ansats medan det deduktiva synsättet 

associeras med en kvantitativ ansats. Vidare hävdar Bryman och Bell (2015) att det induktiva 

och deduktiva synsättet ofta sammanflätas och att det i induktiva ansatser finns deduktiva 

inslag och vice versa. I och med att de två synsätten går samman hävdar Patel och Davidsson 

(2011) att det finns ett behov av ett tredje synsätt, nämligen det abduktiva synsättet. 

Författarna beskriver abduktion som en kombination eller sammansättning av det induktiva 

och deduktiva synsättet. Författarna förklarar vidare att abduktion har som fördel att inte låsa 

forskaren till ett visst arbetssätt vilket är lätt hänt ifall forskaren arbetar antingen enbart 

induktivt eller enbart deduktivt. 
 

Vi strävar efter att arbeta med en induktiv ansats i vår studie då vi anser att den lämpar sig 

bäst för att få fram ett så relevant och högkvalitativt resultat som möjligt. Under tiden som vi 

format våra intervjumallar och den teoretiska referensramen har vi utgått från den 

förförståelse som vi har sedan innan. Trots en strävan efter en induktiv ansats har vi utgått 

från ett deduktivt arbetssätt då vi anser att det är det synsätt som lämpar sig bäst för att 

sammankoppla vår insamlade empiri med vår teoretiska referensram, dock är vi medvetna om 

att vi har induktiva inslag i vår studie och vice versa. Utifrån vår insamlade empiri har vi 

format studiens slutgiltiga teoretiska referensram. Den teori som inte är relevant till koppling 

av den insamlade empirin har vi valt att plocka bort. Vi är medvetna om att vår studie har en 

abduktiv karaktär där både det deduktiva synsättet och det induktiva synsättet tar plats. Vi 
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använder oss av vår insamlade empiri i första hand för att besvara vår frågeställning och den 

teoretiska referensramen i andra hand. 

2.3. Informationsinsamling 

2.3.1. Primärdata 
Data som samlas in och sedan analyseras av forskarna beskrivs enligt Bryman och Bell (2015) 

som primärdata. Data kan komma från djupgående intervjuer eller observationer bland annat 

och Bell (2006) menar att en sådan källa hittas under projektets gång. Vidare beskriver 

Bryman och Bell (2015) att den primära data i form utav intervjuer eller observationer 

kompletterar den sekundära data.  
 

Intervjuerna till den kvalitativa datainsamlingen kan vara semi-strukturerade eller 

ostrukturerade (Bell, 2006). En ostrukturerad intervju är enligt Bryman och Bell (2015) en fri 

form av intervju där intervjuaren enbart använder sig av en lista med ämnen eller områden 

som ska diskuteras. Forskaren använder sig av en så kallad intervjuguide som stöd och 

frågorna är oftast informella. Eftersom guiden inte har några frågor så presenteras de olika 

varje gång, likaså antalet frågor varierar från intervju till intervju. Bell (2006) understryker att 

den ostrukturerade metoden kan ge en mängd viktig information dock krävs det en skicklig 

intervjuare. Enligt Bryman och Bell (2015) tillåter den semi-strukturerade intervjun forskaren 

att behålla en öppenhet mot det som denne vill ta reda på. Det bidrar sedan till att koncept och 

teorier kan framkomma ur den insamlade data. Oftast består den semi-strukturerade intervjun 

av ett antal frågor som utformats utifrån forskningsämnet som sedan bildar en intervjuguide. 

Vidare beskriver de att frågorna oftast är generella inom forskningsramen vilket ger en yta för 

följdfrågor.   
 

Det finns även alternativ till intervjuer där ett av alternativen utgör fokusgrupper, som enligt 

Bell (2006) har blivit ett allt mer populärt val. Det går ut på att en grupp diskuterar en viss 

frågeställning som kan presenteras på ett strukturerat sätt eller med en ostrukturerad metod. 

Den strukturerade metoden innebär att forskaren använder sig av förberedda frågor eller en 

checklista i motsats till den ostrukturerade metoden då intervjuaren ingriper så lite som 

möjligt. Förhoppningen är att deltagarna ska samspela med varandra, lyssna och kanske 

komma fram till en gemensam uppfattning. Vidare påpekar Bell (2006) vikten av att 

sammansättningen av en fokusgrupp är av stor betydelse. Faktorer och skillnader som kön, 

ålder eller personlighet kan bidra till ett ojämnt deltagande. Därför anser Bell (2006) att det är 

en fördel med relativt homogena grupper så att det blir en avspänd stämning.  
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Insamling av primär data har skett genom semi-strukturerade intervjuer samt fokusgrupper 

med ett strukturerat tillvägagångssätt. De semi-strukturerade intervjuerna har tillåtit 

respondenterna att svara öppet och fritt på de frågor som ställts och vi anser att det har varit 

det mest relevanta tillvägagångssättet för vår studie. Med ett antal frågor inom tre olika 

ämnen har vi hållit oss inom studiens ramar samtidigt som respondenten har haft möjlighet att 

komma med egna åsikter och ge spontana svar. Fokusgrupperna har letts genom en 

strukturerad ram som även den grundades på ett antal frågor inom tre olika ämnena. Det gav 

en tydlig förståelse av vad som skulle diskuteras samtidigt som respondenterna fick möjlighet 

att diskutera fritt kring ämnet och komma med egna åsikter. Insamlingen av data har 

genomförts med personliga intervjuer och telefonintervjuer med representanter från olika 

bilföretag, ett bilmagasin och en intresseorganisation för att få ett företagsperspektiv samt ett 

allmänt perspektiv. Utöver det har vi samlat ihop två fokusgrupper för att få ett 

kundperspektiv och tillsammans kan det ge en större inblick av vad som krävs för att elbilen 

ska nå ut till en större målgrupp. De respondenter som har bidragit till vårt empiriska material 

är följande; 
 

• Anton Koupourtiadis. Säljare för Volkswagen personbilar på Bilkompani Kalmar AB. 

Personlig intervju, 2015-11-25. 

• Magnus Rydberg. Brand Manager/Säljare för Audi på Bilkompani Kalmar AB. 

Personlig intervju, 2015-11-25. 

• Mats Melander. VD/Marknadschef på Liljas Bil AB i Hansa City, Kalmar. Personlig 

intervju, 2015-11-27. 

• Christoffer Björk. Store Manager på Tesla Motors, Göteborg. Personlig intervju, 

2015-11-30. 

• Alrik Söderlind. Chefredaktör och ansvarig utgivare på Auto Motor & Sport Sverige 

AB. Telefonintervju, 2015-12-02. 

• Andy Rietschel. Regional Corporate Sales Manager på Tesla Motors, Stockholm. 

Personlig intervju, 2015-12-02. 

• Mazdak Haghanipour. Projektledare på Power Circle AB. Personlig intervju, 2015-12-

04. 
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Fokusgrupp 1, 2015-11-26; 

• Angelica Karlsson. 21 år. Biomedicinska analytikerprogrammet, Linnéuniversitetet, 

Kalmar. 

• Evelina Johansson. 21 år. Human resource management programmet, 

Linnéuniversitetet, Kalmar. 

• Kristin Jansson. 24 år. Human resource management programmet, Linnéuniversitetet, 

Kalmar. 

• Louise Rosenqvist. 27 år. Human resource management programmet, 

Linnéuniversitetet, Kalmar. 

• Sofia Petersson. 28 år. Turismprogrammet, Linnéuniversitetet, Kalmar. 

• Trang An. 21 år. Farmaceutprogrammet, Linnéuniversitetet, Kalmar. 
 

Fokusgrupp 2, 2015-12-03; 

• Paul Andersson. 60 år. IT-Arkitekt på ForeFront, Stockholm. 

• Andreas Henning. 26 år. Verksamhetskonsult på ForeFront, Stockholm. 

• Alexander Corell. 26 år. Verksamhetskonsult på ForeFront, Stockholm. 

• Erik Wånander. 36 år. Verksamhetskonsult på ForeFront, Stockholm. 

• Isabel Zitoun, 28 år. IT-konsult på Forefront, Stockholm 

• Daniel Almquist. 25 år. IT-konsult på ForeFront, Stockholm. 
 

Valet av respondenter har grundats på vårt forskningsområde där vi har kontaktat personer 

inom bilsektorn, bilmagasin och intresseorganisationer. Respondenterna inom bilsektorn 

valdes då de alla har någon form av anknytning till el som drivmedel, antingen i form av 

hybrider eller rena elbilar. Vi anser att respondenterna har en god kompetens inom området. I 

koppling till det här förklarar Patton (2002) att ”nyckelrespondenterna” är människor med 

särskilt god kunskap inom forskningsområdet. Författaren menar att sådana människor är till 

stor hjälp för att skapa en inblick för forskaren om vad som händer samt varför. Vi har valt att 

få en så stor spridning av olika bilföretag som möjligt för att få en mångfald och en bredare 

uppfattning om hur de förhåller sig till elbilen som fenomen. Utöver det har vi kontaktat en 

chefredaktör från ett bilmagasin och en intresseorganisation för att få en generell överblick 

inom ämnet. Personerna har god kompetens och kunskap då de jobbar inom det berörda 

ämnesområdet på olika sätt. För att komplettera har vi även valt att samla ihop två olika 

fokusgrupper. Grupperna representerar kunderna och består av en yngre grupp som utgörs av 
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studenter och en äldre grupp som har fast jobb. Grupperna har varit relativt homogena vilket 

är ett medvetet val då det bidrar till en mer avslappnad diskussion där alla kan delta.    

	

2.3.2. Sekundärdata 
Bryman och Bell (2013) beskriver sekundärdata som ett material som finns tillgängligt för 

allmänheten. Författarna förklarar vidare att sekundärdata är data som har sammanställts av 

tidigare forskare och som har använts för andra syften än det primära. Sekundärdata kan 

exempelvis vara olika artiklar eller hemsidor som finns tillgängliga för allmänheten. Även 

Patel och Davidsson (2011) tar upp sekundärdata och menar att allt övrigt än 

ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar kallas för sekundärkällor, med annat ord 

även kallat sekundärdata.  
 

Vidare menar Booth, Colomb och Williams (2003) att författaren måste förhålla sig 

källkritiskt när denne arbetar med en studie som har sekundära källor. Att förhålla sig 

källkritiskt innebär att bedöma de sekundära källorna som trovärdiga eller inte. Patel och 

Davidsson (2011) hävdar att det även måste tydligt framgå vem som säger vad i studien för att 

det inte ska uppstå några missförstånd. Vidare förklarar författarna att det är viktigt att inte 

enbart använda det material som stödjer ens egna idéer eftersom det kan bidra till ett skapande 

av en felaktig bild av den fakta som framförs i studien. 
 

Bryman och Bell (2013) anser att det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig 

av sekundärdata i en studie. Författarna tar upp fördelar som exempelvis att forskaren sparar 

både tid och pengar, att den insamlade empirin är av hög kvalitet samt att sekundärkällor ger 

forskaren mer tid till att analysera den insamlade empirin. De nackdelar som tas vidare upp av 

författarna är att forskaren inte är bekant med det insamlade materialet, att datamängden kan 

vara komplex samt att det inte finns någon kontroll över datamängden. 
 

I vår studie har den sekundära data samlats in genom böcker och vetenskapliga artiklar. 

Böckerna som har använts till studien har hittats på Linnéuniversitetets bibliotek i Kalmar och 

Växjö. Det vetenskapliga materialet har letats fram genom universitetsbibliotekets olika 

sökplattformar och det vi har fått fram är tidigare forskningsartiklar. Vi har förhållit oss 

källkritiska mot de böcker och vetenskapliga artiklar som har samlats in och som vi anser är 

relevanta för vår studie. Vi har dessutom varit noggranna med att använda oss av flera olika 
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sekundärkällor som antingen ger bekräftelse till eller motsäger varandra. Det här har vi valt 

att göra för att skapa ett djup och bredare förståelse till vår teoretiska referensram. 

2.4. Forskningskvalitet 
Inom forskning finns det två centrala begrepp; reliabilitet och validitet. Validitet beskrivs 

enligt Patel och Davidsson (2011) samt Bryman och Bell (2013) som att forskaren undersöker 

det som från början avsågs att undersökas och inget annat. Vidare framhåller Ryen (2004) att 

validitet innebär att de slutsatser som dras från en studie har en koppling till vad som ska 

undersökas och att dessa säkerställs. Det här är särskilt relevant för en kvalitativ studie då det 

resultat som fås fram av exempelvis fokusgrupper eller intervjuer kan generera resultat som 

möjligtvis inte är relevant för studien. 

Det andra centrala begreppet, reliabilitet, beskrivs enligt Bryman och Bell (2015) som 

pålitligheten av en studie. Även Patel & Davidsson (2011) tar upp reliabilitet och konstaterar 

att det innebär att göra en studie på ett tillförlitligt sätt. Författarna anser att reliabilitet bör 

kallas för tillförlitlighet eftersom att om ett genererat resultat är pålitligt bör det generera i 

liknande resultat ifall studien skulle genomföras än en gång. Bryman och Bell (2015) 

framhåller i koppling till Lincoln och Gubas (1985) teori att trovärdighet samt äkthet är två 

grundläggande och viktiga kriterier som bör uppmärksammas vid bedömning av en kvalitativ 

forskning. Bryman och Bell (2015) håller med och påstår att reliabiliteten i en studie är hög 

ifall det genererade resultatet blir desamma ifall studien görs på nytt. Författarna framhåller 

vidare att reliabilitet är relevant för en kvantitativ studie men att begreppet bör även anpassas 

för att kunna användas i en kvalitativ studie. Även Patel och Davidsson (2011) påpekar 

betydelsen av det här och förklarar att reliabilitet även är viktigt för de kvalitativa studierna. 

Författarna framhåller vidare att en forskare kan använda sig av två observatörer för att öka 

trovärdigheten och uppfattningarna från dessa bör överensstämma. 

I vår studie har vi strävat efter att stärka kvaliteten och trovärdigheten i forskningen. 

Genomgående har vi försökt skapa en äkthet och trovärdighet genom de val av metoder och 

skildringar som har redogjorts för i studien. Vi har tagit fram tre olika intervjumallar för att 

frågorna ska vara anpassade till den person eller de personer som vi intervjuar. Våra 

intervjumallar finns bifogade som bilagor i studien. Bilaga 1 är formad för att undersöka vad 

bilföretagens uppfattning är om elbilen i dagsläget och hur förutsättningarna ser ut för elbilen 

i framtiden samt om och hur den kan tas till en bredare målgrupp i framtiden. Vidare är bilaga 

2 formad för att ta reda på vad intresseorganisationer och motorjournalister själva anser om 
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elbilen som produkt och vad de har för uppfattning om marknaden och bilföretagens 

hållbarhetstänk. Den sista bilagan, bilaga 3, har utformats på ett sådant sätt att få svar på hur 

uppfattningarna av elbilen och marknaden ser ut ur ett kundperspektiv. Samtliga 

intervjumallar har utformats utifrån den forskningsfråga och de syften som vi har vilket vi har 

gjort för att stärka reliabiliteten och validiteten i studien. De respondenter som har önskat att 

få se intervjumallen innan en intervju har tilldelats den i god tid innan intervjun och med 

samtliga respondenternas samtycke har vi valt att spela in intervjuerna. Genom att spela in 

intervjuerna har vi kunnat redogöra för respondenternas åsikter och svar på ett mer tydligt och 

korrekt sätt. För att stärka validiteten i studien har vi även använt oss av ett teoretiskt urval 

beståendes av böcker och vetenskapliga artiklar som har åsikter inom ramen av vår studie. 

	

2.5. Kunskapsprocessen 
Det centrala i vår uppsats är fenomenet elbilen. Valet av inriktning och ämne var enligt oss 

självklart dels efter en lång rad med diskussioner om samhällsaktuella ämnen samt av eget 

personligt intresse hos oss båda. Vi anser att elbilen har uppmärksammats allt mer i media på 

senare tid och ämnet känns aktuellt i dagens samhälle. Något som också är intressant är hur 

framtidsförutsättningarna ser ut för elbilen samt om och hur elbilen kan nå ut till en större 

målgrupp i framtiden. Det är även intressant att undersöka vilka faktorer kan påverka 

efterfrågan och försäljning av elbilen eftersom vi anser att det här kan ha en stor betydelse för 

elbilens utveckling, både produktions- och målgruppsmässigt. 

Vår primära empiri samlades in genom kvalitativa intervjuer med fem respondenter från olika 

bilföretag, en respondent från en intresseorganisation samt en respondent från ett bilmagasin. 

Förutom de ovan nämnda sju respondenterna har vi även samlat in empiri från två 

fokusgrupper där fokusgrupp 1 har bestått av studenter och fokusgrupp 2 har bestått av 

konsulter. Samtliga intervjuer har haft personlig karaktär genom antingen personlig intervju 

eller telefonintervju. Bryman och Bell (2015) framhäver att intervjuaren inte kan se 

respondentens ansiktsuttryck och kroppsspråk under en telefonintervju vilket de anser kan 

vara en nackdel. Vi anser att vår telefonintervju med respondenten från bilmagasinet har varit 

givande med relevant empiri och under telefonintervjun har båda författarna varit närvarande 

då intervjun utfördes med högtalare på. Det här anser vi ökar trovärdigheten på intervjun då vi 

båda kunnat tolka respondentens svar när telefonintervjun utfördes. Under de personliga 

intervjuerna har svaren antecknats ner på dator och intervjuerna spelades in för att vi inte 

skulle gå miste om information. Vidare har alla svar från respondenterna transkriberats efter 
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varje utförd intervju för att få ner allt material medan minnet är färskt. Vårt val av 

respondenter grundades i de som vi ansåg var mest relevanta för studien. Vi ville skapa en 

trovärdig och intressant studie, därav valde vi att intervjua personer med olika befattningar 

inom olika bilföretag, ett bilmagasin samt en intresseorganisation. Att vi dessutom valde att 

ha med ett kundperspektiv genom de två fokusgrupperna, fick vi en bredare förståelse för 

ämnet genom de tre följande perspektiven; företagsperspektivet, det allmänna perspektivet 

samt kundperspektivet. Det här har lett till att vi fått en mer variation på det empiriska 

materialet vilket vi anser har varit ett positiv bidrag till studien. 

I uppsatsen har vi valt en struktur där vi har ställt det teoretiska och empiriska materialet mot 

varandra i ett gemensamt kapitel. Där har vi dessutom kunnat ställa respondenternas svar 

gentemot varandra för att få en mer kritisk syn på ämnesområdet som i sin tur har lett till ett 

starkare analysmaterial. I kapitlet har vi utöver det teoretiska och empiriska materialet valt att 

ta med vår analys med våra egna tankar och reflektioner om ämnet. Då vi utgått från en 

deduktiv ansats, har intervjufrågorna till respondenterna grundats i den teoretiska 

referensramen samt våra delsyften och forskningsfråga. Dock har vi valt att lägga till fler 

teorier i efterhand i den teoretiska referensramen utefter vad som framkommit från våra 

respondenter. Teorierna valde vi att lägga till för att få en mer starkare och trovärdigare 

analys. Analysen har strukturerats på ett sådant sätt att den har följt de huvudrubriker som 

använts i den teoretiska referensramen samt att den har delats upp i tre olika delar. Vi har 

utöver det valt att placera de tre analysdelarna i slutet av varje huvudrubrik i kapitlet med den 

teoretiska och empiriska analysen. Vi har strävat efter att strukturera analysen på ett tydligt 

sätt för att skapa förståelse hos läsaren samt för att få en bra sammanfattning av vad som 

framkommit genom det teoretiska och empiriska materialet. 

Under studiens gång har vi ständigt arbetet med att skapa en tydlig och bra röd tråd genom 

hela uppsatsen. För att skapa ett klart sammanhang och en trovärdighet har vi analyserat och 

värderat alla de olika delarna i uppsatsen noggrant. Det har varit viktigt för oss att skapa ett 

arbete utav god kvalitet, därav har vi plockat bort oanvändbart material. Samtidigt har vi 

ändrat och lagt till material i uppsatsen som vi anser har krävts för att skapa ett tydligt 

sammanhang och en röd tråd för läsaren men även för att skapa en intressant och trovärdig 

studie utav god kvalitet. 
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2.6.  Etik 
Det finns ett antal etiska regler och normer som tas upp av Bell (2006) som går ut på att 

säkerställa att respondenten är medveten om vad syftet med forskningen är. Det är även 

viktigt att de känner till sina rättigheter. Vidare beskriver Bell (2006) i samtycke med Bryman 

och Bell (2015) att ansvaret ligger hos forskaren att förklara för respondenten vad det handlar 

om, vilka typer av frågor som ska tas upp och vad det ska användas till. Det här bör ske innan 

intervjutillfället äger rum då respondenten får tid på sig att överväga att vara med eller att 

tacka nej. Vår första kontakt med de tilltänka respondenterna skedde över telefon där vi kunde 

förklara vår tilltänkta uppsatsidé och syfte. För de som hade möjlighet att medverka 

bestämdes en tid efter överenskommelse. Vid intervjutillfället tillfrågades personerna 

huruvida det var tillåtet att spela in samtalet samt att anteckna vid sidan om, vilket samtliga 

ansåg sig positiva till. Det samma gällde för de fokusgrupper som tillfrågades. De fick 

information om vad vi ville diskutera samt om det var acceptabelt att spela in under 

intervjutillfället.  

2.7. Metodkritik 
Den kvalitativa metoden har kritiserats av en del forskare då den anses vara för subjektiv 

(Bryman & Bell, 2015). Författarna förklarar att kritiken kommer av att det kvalitativa 

empiriska materialet ofta härstammar från forskarens syn på vad som är viktigt och 

betydelsefullt. Vidare menar Bryman och Bell (2015) att en bred öppning på uppsatsen som 

sedan smalnas kan ge ett förvirrande intryck. Ofta vet läsaren inte varför vissa områden 

valdes framför andra. Under uppsatsens gång har vi försökt att vara så objektiva som möjligt 

då vi är medvetna om riskerna. Valet av respondenter från olika företag, områden och 

perspektiv ger oss möjligheten att få en bredare insikt inom området och vad som krävs för att 

elbilen ska nå en bredare målgrupp. Frågorna som ställdes har vi försökt att hålla så öppna 

som möjligt och inte ledande på något sätt för att sedan framställa respondenternas svar på ett 

objektivt sätt. Dock formades frågorna utifrån våra syften och frågeställning samt teoretiska 

referensram vilket kan ses som subjektivt. Det är även våra tolkningar av svaren som kommer 

att framställas vilket även det kan ses som subjektiva. Det går i linje med Pattons (2002) 

uttalande då han framhåller att den insamlade data från respondenterna representerar enbart 

tolkningar och därmed inte den totala verkligheten. I analysen har vi försökt att ha många 

olika perspektiv så att vi inte enbart valt ut de svar som stödjer våra syften och frågor för att i 

sin tur kunna få en djupgående analys och en bra slutsats.  
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3. Teoretisk referensram 
 
 

  

I detta kapitel kommer vi presentera de teorier som vi valt och anser berör ämnet. Teorierna 

kommer att beskrivas för att ge en grundläggande förståelse för läsaren. Kapitlet är indelat i 

tre huvudområden som också utgör våra delsyften. Vi inleder kapitlet med att beskriva de 

teorier som berör produkten, sedan redogörs teorier som riktar sig mot marknaden och 

hållbarhet.  
 

 

3.1. Produkt 

3.1.1. Innovation 
Att företag ständigt bör förbättra och förnya för att behålla samt utveckla sin position på 

marknaden är av viktig roll enligt Carayannis, Bakouros och Samara (2014). De påpekar att 

produktlivscykeln, d.v.s. tiden från en lansering av en produkt tills den är ”mogen” på 

marknaden, krymper och blir allt kortare rent tidsmässigt. Författarna framhåller vidare att 

företag ska se introduktionen av nya produkter samt möjligheten att vara innovativ som ett 

sätt att skapa en konkurrensfördel gentemot ens konkurrenter. 

 

Innovation är något som oftast förknippas med ett skapande av en mer hållbar marknad 

genom en introduktion av en helt ny eller en förbättrad produkt eller process (Carayannis et 

al. 2014). Författarna menar att många skulle definiera innovation som ”något nytt” eller ”en 

uppfinning/idé”. Dock påpekar de att innovation inte bara utgör introduktionen av en ny 

produkt eller process utan att innovation omfattar alla led som ingår i en produktutveckling. 

De förklarar vidare att innovation innebär allt från konstruktion av en produkt eller en process 

till att den på ett effektivt sätt tas i handling. En innovation kan dessutom leda till en 

utveckling av företaget enligt författarna men de menar samtidigt att den även kan drivas av 

själva företagsutvecklingen. För att kontrollera processen av innovationer finns något som 

kallas för ”management of innovations” (Carayannis et al. 2014), översatt till ”hantering av 

innovationer” på svenska. Författarna framhåller i koppling till Drejer (2002) att hanteringen 

av innovationer består av fem grundläggande aktiviteter som kan delas upp enligt följande; 

 

1. Teknologisk integration – Den teknologiska integrationen innebär relationen mellan 

teknologin och företagets produkter. 



  
 

 21 

2. Process av innovationer – Processen av innovationer innebär att bevara och skapa 

innovationer genom olika funktioner. 

3. Strategisk planering – Den strategiska planeringen avser planeringen av teknologier 

som är relaterade till innovationer. 

4. Organisationsförändring – Organisationsförändring innebär att en förändring av 

organisationen sker i och med krav på nya marknader, kunskap, medarbetare osv. 

5. Utveckling av ett företag – Utvecklingen av ett företag innebär att skapa nya 

marknader för innovationsprodukterna. 

 

En ny teknologi som skapar nya produkter samt möjligheter i en bransch kallas vid en 

teknologisk innovation (Carayannis et al. 2014). Författarna menar att nyckeln till 

förändringar i samhället samt att driva dessa förändringar framåt är ny teknik. Författarna 

förklarar dessutom att teknologisk innovation innebär skapar nya produkter som i sin tur 

skapar nya möjligheter för en bransch. Därmed skapas nya affärsmöjligheter samt ekonomisk 

tillväxt, hävdar de. Vidare påpekar författarna att den teknologiska innovationen har sedan 

1980-talet varit den störta drivkraften för förändringar i samhället. Drivkraften innebär att det 

finns ett ständigt flöde av nya processer och produkter, så som flygplan, telekommunikation 

samt motorer i bilar (Carayannis et al. 2014). 

 

Förutom den teknologiska innovationen, finns även den radikala innovationen. Den radikala 

innovationen beskrivs enligt Carayannis et al. (2014) som en förändring som avviker från den 

grundläggande verksamheten samt att den sätter igång nya strategier och strukturer. Det i sin 

tur leder till att nya produkter introduceras på marknaden enligt författarna. Begreppet 

”radikal innovation” diskuteras även av Bakker et al. (2012) och de menar att elbilen tyder på 

en radikal innovation. Författarna förklarar att elbilen, både hybrid- och batteribilen, bygger 

på en ny teknologi som skiljer sig från den traditionella förbränningsmotorn som finns i 

fordon. Författarna framhåller även i koppling till Van Bree, Verbong och Kramers (2010) 

tanke att båda elbilarna, hybridbilen och batteribilen, kompletterar varandra samtidigt som de 

är varandras konkurrenter. Bakker et al. (2012) förklarar dessutom att radikala innovationer 

har svårt för att överleva. För att överleva måste innovationerna enligt författarna, dra nytta av 

känsligheter som i framtidens bil kan handla om miljö och tillgången av naturresurser. Om de 

radikala innovationerna lyckas dra nytta av känsligheterna, kan de skapa nya möjligheter samt 

bryta den ordning som råder i dagsläget (Bakker et al. 2012). 
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3.1.2. Produktlivscykel 
Faktumet att nya produkter ständigt uppkommer, mognar och så småningom dör har alltid 

haft en plats i teorierna enligt Vernon (1979) som samtidigt menar att marknaden ständigt 

förändras. Förändringen menar författaren kommer av företagens expansion över världen. 

Kotler & Armstrong (2014) och Baines och Fill (2014) presenterar de fem faserna i 

produktlivscykeln som utgör: produktutveckling, introduktion, tillväxt, mognad och 

stagnation (Fig. 1).  

 

 
Figur 1. Produktlivscykeln (Vernon, 1966) 

 

Enligt Kotler & Armstrong (2014) utmärker sig de fem faserna på olika sätt: 

Produktutveckling innebär att företaget utvecklar en idé som under tiden inte ger någon 

inkomst utan enbart kostnader. Introduktionen på marknaden berör en period av liten tillväxt 

och försäljning, det genererar heller ingen vinst då kostnaden för den första fasen ofta är 

väldigt hög. Det är under tillväxtstadiet som produkten accepteras och genererar vinst. 

Erbjudandet uppnår sin mognadsperiod när försäljning och tillväxt saktar ner, det beror på att 

produkten har nått ut och accepterats av de flesta potentiella köpare. Den sista perioden 

innefattar stagnation vilket innebär att försäljningen samt vinsterna upphör. Noterbart är att 

produktlivscykeln går att applicera på produktklasser, produktformer, eller märken (Baines & 

Fill 2014). Författarna understryker även att kurvan på cykeln varierar beroende på om det är 

en klass, form eller ett märke som ska analyseras. Märken har en tendens att vara känsligare 

för konkurrens och förändringar därav kortare cykler. Exempelvis framhåller de halvkombin 
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(produktform) som har haft en lång period av framgång, medan märken så som Ford Escort 

fick en betydligt kortare cykel vilket ledde till att den blev utbytt. Vidare hävdar Vernon 

(1979) att produktlivscykelns hypotes grundar sig i tron om att det är hot eller ett löfte på 

marknaden som utgör stimulus för innovationer. 

3.1.3. Produktutveckling 
Konstaterat av Baines och Fill (2014) är att en produkt inte kan leva för evigt. Cyklerna för 

produkter blir allt kortare menar de vilket bland annat beror på snabba förändringar inom 

teknologin. Kravet för nya produkter snabbare på marknaden är större än vad det var förut. 

Vidare understryker de den globala konkurrensen som bidrar till att ett företag ständigt måste 

erbjuda värde till sina kunder. En avgörande faktor enligt Ulrich och Eppinger (2014) är 

utvecklingstiden. Hur snabbt teamet kan färdigställa utvecklingsarbetet avgör känsligheten för 

företagets konkurrenskraft samt för den tekniska utvecklingen. Baines och Fill (2014) påpekar 

att de ovan nämnda faktorerna medför behovet av att företag har kontroll över deras 

produktportfolio. De kan då förutse när gamla produkter bör tas bort och när det är 

nödvändigt att ta fram nya produkter för att hålla igång företaget och få det att växa, hävdar 

författarna.  

 

Att ta fram nya produkter på marknaden är dock inget som sker över en natt. Det 

framkommer att idén ska genomgå många led som Baines och Fill (2014) förklarar är: 

övervägande av idén, planering, utveckling och till sist introducering på marknaden. Kotler 

och Armstrong (2014) påpekar att det är under utvecklingsfasen, även kallad Research & 

Development, som produktidén kommer utvecklas till en fysisk produkt. Dock betonar de i 

samtycke med Ulrich och Eppinger (2014) att den här delen av utvecklingen kräver stora 

investeringar. Utvecklingskostnad och produktkostnad omfattar hur stora investeringar 

företaget behöver göra. Vidare menar Ulrich och Eppinger (2014) att utvecklingskostnaden är 

en investering som krävs och innefattar en betydande del för att uppnå vinst. Fortsättningsvis 

förklarar Kotler och Armstrong (2014) att R&D finns för att testa prototypen och 

förhoppningen är slutligen att produkten kommer att leda till förväntningar och 

tillfredsställelse hos kunderna. Utvecklingsfasen för elbilen har lett fram till batterityperna 

litium-jon, bly-syra och nickelmetall-hybrid som utmärks för sina energitäta elektriska lager 

(Hellgren, 2010). Det framkommer dock av författaren att energitätheten är radikalt sämre än 

fossila bränslen. Hellgren påpekar även ett annat problem med de elektriska energilagren 

vilket är kostnaden. Vidare framhåller Vaz et al. (2015) att ett korrekt användande av den 

lagrade energin i batteriet i en elbil är avgörande för räckvidden, med tanke på den långa 
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laddningstiden samt de begränsade laddstationerna som finns tillgängliga. Även om ett 

korrekt och effektivt användande sker, menar Chen, Wu och Tsai (2014) att de största hindren 

för elbilens utveckling är trots allt dess nackdelar, d.v.s. batterilivslängden samt räckvidden 

för körning.  

 

För elbilen menar Kotler och Armstrong (2014) att den bör upplevas som välbyggd, 

komfortabel och säker. Författarna understryker att för vissa konsumenter kan det innebära 

smidiga dörrar, medan det för andra innebär att bilen står emot vid olika säkerhetstester. De 

trycker på att under utvecklingen kan företagen låta kunderna testköra för att sedan se vad det 

är kunden värderar. De produkter som tillslut når ut på marknaden har dock inte så stor chans 

att lyckas. Något som Baines och Fill (2014) framhåller i koppling till Drucker (1985) är att 

bara en av tio nya produkter lyckas. Han trycker på tre huvudorsaker till detta; (1) Det finns 

ingen marknad för produkten. (2) Det finns ett behov på marknaden men produkten möter inte 

kundens efterfrågan. (3) Produkten har förmågan att uppfylla marknadsbehovet och 

efterfrågan men kommunikationen mot målgruppen är inte tillräcklig.  

3.1.4. Pris 
Karmarkar, Shiv och Knutson (2015) framhäver att i de flesta inköpen är priset en viktig 

faktor och att det kan presenteras i olika skeden av beslutsfattandet. Även om priset 

presenteras enskilt menar författarna att priset representerar det som kunden kommer att 

förlora i en transaktion samt att priset kan framkalla en "smärta av betalning". Enligt Knez, 

Jereb och Obrecht (2014) är det totala fordonspriset den mest relevanta faktorn vid inköp av 

lågutsläppsfordon. Människor är mer intresserade av det totala fordonspriset än vad det 

kommer kosta i olika slags skatter vid köp av en bil förklarar författarna. De framhäver vidare 

i koppling till Lyon och Maxwell (1999) att företag kan skapa variation i sitt produktutbud 

genom att förbättra miljöegenskaperna hos dessa. Om de förbättrar miljöegenskaperna kan de 

därmed sätta ett högre pris tillägger författarna i anslutning till Lyon och Maxwells (1999) 

studie. 

 

De intressenter som är villiga att betala ett högre pris för en produkt är de gröna 

konsumenterna framhåller Karmarkar et al. (2015). Vidare hävdar de att ett värde av 

företagens miljöinvestering därmed kan skapas. Författarna menar i koppling till Kokubu 

(1999) att de gröna intressenterna, exempelvis gröna konsumenter, är även villiga att 

acceptera ett påslag på priset och ytterligare kostnader. Ifall prispåslaget motsvarar det 

ekonomiska värdet av minskningen på miljöpåverkan, accepterar de gröna intressenterna de 
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kostnader som tillkommer, tillägger författarna. Även Laroche, Bergeron och Barbaro-Forleo 

(2001) är inne på samma spår och menar att personer som är villiga att betala mer för 

miljövänliga produkter är ett övertygande bevis för utvecklingen av gynnsamma och 

ekologiska konsumentbeteenden. 

 

Vidare tar Karmarkar et al. (2015) upp i relation till Lane och Banks (2010) undersökning att 

bränslepriserna är en de viktigaste faktorerna vid köp av en ny bil. Författarna påpekar även 

att betydelsen av bränslepriserna och ekonomin blir väsentlig ifall tron om att ha förmågan att 

kunna påverka miljön på ett positivt handlingssätt ökar. Ifall bränslepriserna stiger leder det 

till att människor börjar fundera på att köpa en bil som körs på alternativa drivmedel förklarar 

författarna. De övriga två faktorer som är viktigast påpekas av Karmarker et al. (2015) i 

koppling till undersökningen gjord av Lane och Banks (2010) är själva storleken på fordonet 

samt fordonspriset.  

3.2. Marknad 

3.2.1. Segmentering 
Kundernas variation på behov, resurser, placering, köpbeteende och attityder skiljer sig inom 

varje marknad. Kotler och Armstrong (2014) framhäver att det är genom 

marknadssegmentering som företagen kan dela in de stora homogena marknaderna till mindre 

segment. McDonald och Dunbar (2012) menar även att när företaget har funnit sitt segment är 

det viktigt att veta vad kunden inom varje segment anser vara värdefullt. Fortsättningsvis 

förklarar Kotler och Armstrong (2014) att det bidrar till en lättare kommunikation samt ökad 

förmåga att tillfredsställa det segmentet. Det finns geografiska, demografiska, psykografiska 

och beteendevariabler inom segmenteringen som författarna påpekar är det bästa sättet att 

uppnå marknadsstruktur. Det kan ske med en variabel eller med flera i samspel, menar de. I 

koppling till deras teori tar Baines och Fill (2014) upp andra viktiga aspekter för att dela in 

marknaden. Det inkluderar kundkännedom genom att fråga sig: vem är min målgrupp och vart 

är dem? När, var och hur beter sig målgruppen? Och till sist varför beter de sig så? En 

målgrupp beskriver Kotler och Armstrong (2014) består av ett antal potentiella köpare som 

delar samma intressen och behov. Företagen kan segmentera sig mot målgrupperna brett 

genom massmarknadsföring eller väldigt smalt genom micromarknadsföring, alternativt lägga 

sig i mitten genom segmenterad marknadsföring eller nischmarknadsföring.  
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Aaker (1996) lyfter även fram strategisk optimism samt att använda sig av så kallade 

subbrands. Det tillåter företagen att agera snabbt och vara flexibla i en dynamisk och osäker 

marknad. Han menar att när en växande nisch är upptäckt kan ett subbrand som inriktar sig 

till det segmentet utvecklas. Ofta utan en större investering av företaget. Vidare förklarar han 

att om segmentet växer kan subbrandet utgöra basen för en långlivad affär.   

3.2.2. Livsstilssegmentering 
Att nya produkter och tekniker drar till sig olika människors intresse är allmänt känt. Axsen, 

Bailey, och Castro (2015) hävdar att segmenteringen av potentiella kunder kan delas in efter 

de preferenser som de har för ny teknologi. Preferenserna menar de även ofta är kopplade till 

kundernas villighet att betala. Vidare menar Rogers (2003) att segmenteringen även kan 

baseras på kundens timing av konsumtionen av en ny teknologi d.v.s om den är en 

”innovator”, ”early adopter”, eller som en del av en tidig eller sen majoritet.  I tillägg till deras 

påståenden hävdar Axsen et al. (2015) i koppling till Heffner, Kurani och Turrentine (2007) 

att kundernas anledning till köp av exempelvis en elbil kan även den vara varierande. Den ena 

kunden vill ha en miljövänlig symbol medan den andra vill ha den senaste tekniken, förklarar 

författarna. Att segmentera baserat på en livsstil har blivit allt större inom den psykografiska 

forskningen menar författarna i koppling till Giddens (1991). Vidare beskriver de en livsstil 

som ”en kund som är motiverad till att engagera sig i ett sammanhängande mönster av en 

livsstil som representerar bilden av ens identitet” (Axsen et al, 2015 s. 191).  I koppling till 

teorin menar Vyncke (2002) att livsstilar hjälper att reda ut vad människor gör, varför de gör 

det och vad det betyder för dem och andra runt omkring. Vidare hävdar författaren att det har 

blivit en central del i dagens kommunikation mot kunden. Fortsättningsvis påpekar Vynkce 

(2002) att inom kommunikationen måste det finnas en insikt i bland annat deras livsstil för att 

kunna attrahera och skapa intresse.  

3.2.3. Adoptionskurvan 
Kriteriet för en adoptionskurva är enligt Rogers (2003) innovationsbenägenhet 

(innovativeness). Vilket författaren förklarar är i vilken grad det skiljer sig för en individ eller 

annan enhet att adoptera en innovation jämfört med andra i ett socialt system.  Redan år 1958 

tog författaren fram kategoriseringsmetoden som delas in i fem olika stadier: “Innovators”, 

“Early Adopters”, “Early Majority”, “Late Majority” och “Laggards”. De fem stegen visar på 

ideala typer som enligt Rogers (2003) inte har några tydliga mellanrum mellan sig. Dock 

hävdar Moore (1991) att det finns en viss osammanhängande trend mellan “innovators”, 

“early adopters” och “early/late majority” och “laggards”.  Rogers (2003) hävdar då att 
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innovationsbenägenhet är en kontinuerlig variabel som inte har ett skarpt avbrott mellan 

kategorierna, dock framhävs det att det finns tydliga skillnader mellan dem. De fem 

kategorierna presenteras nedan: 

 

Innovators: 

Rogers (2003) förklarar en “innovator” som en individ där riskbenägenhet spelar en 

avgörande roll. Intresset för nya idéer och teknologier leder dem utanför den lokala cirkeln, 

förklarar författaren, vidare har denne ett antal grundförutsättningar. Författaren hävdar att 

finansiell kontroll är nödvändigt då det hjälper att absorbera en förlust vid en olönsam 

innovation. Vidare menar han att förmågan att förstå och tillämpa nya teknologiska kunskaper 

är ett måste. Även förmågan att hantera risker och osäkerhet för den specifika innovationen är 

en utmärkande faktor hos “innovators”, tillägger han.  Vidare hävdar han att en “innovator” 

inte alltid accepteras av de andra medlemmarna i det lokala systemet, även om denne spelar 

en avgörande roll för att bidra till ett flow av nya idéer. 

 

Early Adopters: 

Stadiet för “early adopters” är en mer integrerad del av det lokala systemet menar Rogers 

(2003)  och tillägger att de har mest inflytande i de flesta systemen. Förklaringen påvisas då 

potentiella “adopters” ofta söker efter information och råd hos “early adopters” vad gäller nya 

innovationer (Rogers, 2003). Vidare påpekar författaren att “early adopters” ses som 

förebilder då de ofta inte är långt före allmänheten vad gäller innovationsbenägenhet. De 

bidrar även till att trigga igång den kritiska delen av massan, understryker han. Författaren 

poängterar även att den här gruppen av “adopters” på ett sätt sätter deras godkännande 

stämpel på en ny idé genom att anta den.  

 

Early Majority: 

Den tidiga majoriteten antar nya idéer precis innan den allmänna medlemmen i systemet 

hävdar Rogers (2003). Författaren påpekar att deras position mellan den väldigt tidiga och den 

relativt sena tiden för adoption utgör en viktig länk i utbredningens process. Vidare tillägger 

han att det även utgör den största gruppen inom de fem kategorierna samt att beslutstiden är 

relativt längre än de ovan nämnda stadierna. Rogers (2003) tillägger att de har en 

betänksamhet över villigheten att anta en innovation och sällan leder processen. 
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Late Majority: 

När allmänheten har antagit en ny idé är det dags för den sena majoriteten (Rogers, 

2003).  Gruppen utgör en tredjedel av systemet, understryker författaren, samt att antagandet 

kan bero på ekonomiska nödvändigheter eller som ett resultat av påtryck från allmänheten. 

Vidare lyfts det fram av författaren att den sena majoriteten ofta ser en viss skepsis till nya 

innovationer och gärna väntar tills den är antagen av de flesta i den tidigare kategorin. Även 

de knappa tillgångarna bidrar till att all osäkerhet måste raderas innan den sena majoriteten 

väljer att anta innovationen (Rogers, 2003). 

 

Laggards: 

Den sista kategorin i det sociala systemet presentas av Rogers (2003) som laggards. Gruppen 

kännetecknas som nästan isolerade i det sociala systemet och anses vara väldigt traditionella 

enligt författaren. Vidare förklarar han att besluten ofta grundas på vad som har gjorts tidigare 

och umgänget ofta sker med likasinnade personer. Författaren tillägger även att de ofta är 

skeptiska till förändring och nya innovationer, vilket leder till att de ligger långt efter i 

uppmärksammandet av nya idéer. Även här lyfter författaren fram den ekonomiska faktorn 

som en del i den extrema försiktigheten.      

3.2.4. Nischmarknad 
Strategin hos de företag som är ledande på marknaden och som har lite konkurrens, skiljer sig 

från den strategi som mindre företag har (Baines & Fill, 2014). Författarna påpekar att de 

stora företagen vill dominera hela marknaden medan de mindre företagen försöker hitta de 

delar av marknaden som är missgynnade. De förklarar vidare att en sådan missgynnad del av 

marknaden kallas för en nischmarknad och att de mindre företagen gör dessa delar till egna 

segment. En nisch kan enligt författarna antingen vara ett litet segment eller bestå av en liten 

del av ett segment. 

 

Nischmarknader är en av de olika typer av strategiska mål som företag kan använda sig av för 

att bland annat förstå hur branschen fungerar (Baines & Fill (2014). De förklarar att 

nischmarknader oftast uppstår då de stora företagen inte vill investera och avsätta resurser till 

dessa missgynnade delarna av marknaden. Därmed kan de mindre företagen ta över och 

dominera dessa segment enligt författarna. Vidare hävdar de att fast de mindre företagen 

dominerar nischmarknaderna, måste de tänka på hur de kan bli framgångsrika på marknaden. 

Enligt Baines och Fill (2014) kan företagen uppnå det här genom att erbjuda ett produktutbud 

som är annorlunda från övriga marknaden samt som har en hög nivå av service som stöd. 
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I koppling till innovationer har konceptet med nischmarknader enligt Bakker et al. (2012) 

blivit en av byggstenarna till uppkomsten av radikala innovationer. De konstaterar att 

begreppet "nisch" är till för att förklara dynamiken i en radikal innovation samt hur de 

radikala innovationerna kan skyddas. Enligt författarna är konceptet med nischmarknader väl 

etablerat i studier av teknologiska förändringar. De skriver att framtagning samt utveckling av 

ny teknik görs med hjälp av teknologiska nischer. Författarna framhåller dessutom i koppling 

till Geels och Raven (2006) och Verbong och Geels (2007) att de tekniska nischerna skyddar 

den nya tekniken så att de kan mogna och utvecklas på marknaden. Som nämnt innan, nämner 

Bakker et al. (2012) att konceptet med nischmarknader är etablerat i studier av teknologiska 

förändringar. De framhåller vidare i koppling till Raven och Geels (2010) att studier om 

nischer handlar om energirelaterade teknologier. Dock påpekar de även i koppling till 

Leromonachou, Potter och Enoch (2004) att dessa studier om nischer handlar även om 

mobilitet. Kopplat till mobilitet, framhåller Bakker et al. (2012) att nischer dominerades av 

den batteridrivna bilen under tidigt 1990-tal men att vätgasbilen tog över ledningen i slutet av 

1990-talet. Författarna förklarar vidare att vätgasbilen förlorade sin dominans på 

nischmarknaden år 2005 då elbilen återigen tog tillbaka ledningen. 

3.3. Hållbarhet 

3.3.1. CSR 
Det var runt millennieskiftet som begreppet CSR växte fram och ansågs vara en motkraft mot 

det ansvarslösa företagandet (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009). Enligt Baines och Fill 

(2014) har begreppet CSR, direkt översatt till "företags sociala ansvar" på svenska, blivit allt 

vanligare bland företag som årligt publicerar någon form av hållbarhetsredovisning. CSR, 

eller Corporate Social Responsibility, kan enkelt beskrivas som “att ta ansvar för relevanta 

förtroendefrågor som rör organisationens viktigaste intressenter, exempelvis anställda, 

kunder, leverantörer, lokalsamhällen och huvudmän” (Borglund et al. 2009, s. 63). Författarna 

förklarar vidare att det ansvar som tas består av att upptäcka de frågor samt intressenter som 

ett företag ansvarar för. Sedan hävdar de att väsentligheten ligger i att företaget sedan agerar 

med att uppfylla sitt ansvar. Även Urip (2010) betonar betydelsen av CSR och han påstår att 

begreppet är en viktig bas i organisationers arbete till att uppnå en konkurrensfördel gentemot 

dess konkurrenter. Författaren förklarar vidare att CSR kan ses som ett viktigt åtagande, för 

både företag och samhällen, att säkerställa en hållbar konkurrensfördel. Utöver det betonar 

Mayer (2000) att CSR inte bara handlar om ärlighet och ett visst risktagande. Han trycker på 

hängivenheten av att ta upp de eventuella brister som kan förekomma. När det gäller elbilen 
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och dess infrastruktur är det av stor väsentlighet att de barriärer som finns meddelas, menar 

han. Vidare hävdar författaren att bilföretagen bör meddela om de ser att små 

marknadsmässiga lagförändringar som kan bidra till att användningen av fossilt bränsle 

reduceras. Om förbättrade incitament från staten kan bidra bör det också påpekas, hävdar han, 

för att utöka intresset för nya bränsleformer.   

 

Bakom begreppet “CSR” finns en teoretisk tankemodell som har som syfte att identifiera och 

kartlägga de intressentrelationer som ett företag har (Borglund et al. 2009). Författarna 

framhåller vidare att modellen tar upp de intressenter som är viktigast för ett företag, därmed 

namnet intressentmodellen. De intressenter som räknas till modellen och som anses vara de 

viktigaste intressenter till ett företag är följande; investerare, samhället, medarbetare, 

leverantörer, kunder samt miljön (Borglund et al. 2009).  

 

Enligt Grankvist (2012) kan CSR delas upp i tre olika huvudområden; ekonomiskt-, 

miljömässigt- och socialt ansvarstagande. Författaren beskriver de olika huvudområdena 

enligt följande: 

• Ekonomiskt ansvarstagande - Ekonomiskt ansvarstagande handlar om att företaget tar 

hänsyn och ansvar till dess aktieägare. Företaget ska ta ett ekonomiskt ansvarstagande 

och bedriva dess verksamhet på ett sådant sätt som maximerar aktieägarnas 

investerade kapital. Om företaget gör det här, kan en vinst uppstå och den finansiella 

ställningen är säkrad för aktieägarna. 

• Miljömässigt ansvarstagande - Ett miljömässigt ansvarstagande innebär att företaget 

värnar om miljön och att företagets verksamhet inte gör någon skada på naturen. Det 

miljömässiga ansvarstagandet inom bilindustrin kan exempelvis innebära att 

transporten av komponenter till bilfabriker görs via tågtransport istället för transport 

med lastbilar (Grankvist, 2012). 

• Socialt ansvarstagande - Det sociala ansvarstagandet innebär att företaget värnar om 

samhällets medborgare och dess välbefinnande. Oavsett om medborgarna har någon 

koppling till företaget eller ej, ska företaget ta hänsyn till dessa och värna om dem. 

 

Vidare framhåller Grankvist (2012) att det finns två sätt för bilföretag att rikta in sig på för att 

ta ett större miljöansvar; att tillverka bilar med så miljövänligt bränsle som möjligt samtidigt 

som motorerna blir ännu bränslesnålare. Dock anser författaren att det är först när man sätter 

bilen i ett större perspektiv som bilföretagen kan göra stora framsteg för att minska deras 



  
 

 31 

miljöpåverkan. Genom att göra en livscykelanalys skapas en uppfattning för bilföretagen hur 

stor miljöpåverkan bilen har under sin livstid (Grankvist, 2012). Författaren förklarar att en 

livscykelanalys innefattar att bilföretagen tittar på allt från bilens tillverkningsprocess och 

vilka material som väljs, till hur den kommer att återvinnas. 

 

Mayer (2000) framställer en annan synvinkel på det hela vilket utgör en mer utvecklad 

presentation av ansvaret. Författaren hävdar att utöver bilföretagen har även kunden och 

staten ett visst ansvar för att reducera fordonsutsläppen. Mayer (2000) förklarar att om 

kunderna hade krävt och visat en efterfrågan för bränslesnåla bilar eller elbilar, hade det 

bidragit till att bilföretagen varit tvungna att producera dem. Vidare påpekar han att kunderna 

även kan, som medborgare, ha makten att välja de politiker som i sin tur förespråkar för ett 

påslag på koldioxiden. Det skulle sedan leda till försäljning av lågutsläppsbilar samt att 

konventionella bilar slutar tillverkas (Mayer, 2000). Fortsättningsvis hävdar författaren att 

socialt ansvar också innebär att utveckla produkter som kan förbättra situationer. Det 

framhävs då han pekar på Honda och Toyota som tillverkade hybridbilar redan år 2000, 

medan andra tillverkare hade en “vänta och se” attityd. Andra tillverkare hade sina prototyper 

men att ta det till marknaden skulle innebära en stor kortsiktig förlust, tillägger Mayer (2000). 

Något som författaren menar Honda och Toyota var beredda att riskera vilket i sin tur bidrog 

till bilden av ett bättre ansvar. Vidare understryker Mayer (2000) att ett företags ansvarsfulla 

risktagande inte innebär att prata om miljövänliga produkter eller prototyper, men att faktiskt 

ta den till marknaden. 

3.3.2. Green marketing 
Något som sammanfattas av Ottosson och Parment (2013) i koppling till Kotler, Armstrong 

och Parment (2013) och Fahy och Jobber (2012) är att marknadsföringens centrala del handlar 

om lönsamma kundrelationer. Författarna framhåller vidare dessa bygger på ett värdeutbyte 

eller en relation mellan kunden och företaget. Vidare beskriver Ottosson och Parment (2013) 

den miljövåg som svepte över västvärlden under 80-talet. Miljövågen bidrog till att grön 

konsumtion och miljötänket blev en konkurrensfaktor på många marknader. Fenomenet 

medförde begrepp som miljömarknadsföring (environmental marketing) och grön 

marknadsföring (green marketing). Prasanna Mohanraj, Siddique och Ramesh (2014) 

framhåller att begreppet grön marknadsföring blev allt viktigare under 1980-talet. Begreppet 

hållbar marknadsföring definieras som: “hur företag och andra organisationer på ett integrerat 

sätt arbetar med sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter, hela vägen från strategi till 

implementering på olika nivåer” (Ottosson & Parment, 2013 s. 14). Många begrepp har lyfts 
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upp och skiftat mellan “ecological marketing”, “green marketing”, “greener marketing”, 

“environmental marketing” och “sustainable marketing” m.m. Dock lyfter Ottosson och 

Parment (2013) fram i koppling till Chamorro, Rubio och Miranda (2009) att alla begreppen 

anses vara synonyma. De framhäver även att bland begreppen tenderar grön marknadsföring 

att vara det mest förekommande.  

 

Tyngdpunkten med begreppet rör sig bortom marknadskommunikation och promotion av 

miljövänliga produkter (Ottosson & Parment, 2013). Författarna trycker på, i koppling till 

Reijonen (2008), att den gröna marknadsföringen bör vara en integrerad del av företagets 

miljöstrategi. Kommunikationen till kunden sker vanligtvis genom att betona en produkts 

individuella fördelar så som kvalité, pris och andra positiva egenskaper (Ottosson & Parment, 

2013). Prasanna Mohanraj et al. (2014) menar att den gröna marknadsföringen innebär, 

förutom att betona fördelar och vinster, att även se till att dessa upprätthålls. Författarna 

framhäver vidare i koppling till Chen och Chai (2010) att den gröna marknadsföringen består 

av en rad aktiviteter som fattas av företaget som sedan ska ge ett hållbart värde för kunden. 

Centrala delar av den gröna marknadsföringen utgör även att betona de negativa effekter som 

en produkt medför samt hur företaget hanterar det på ett hållbart och trovärdigt sätt tillägger 

Ottosson och Parment (2013). Författarna understryker att ett företags 

marknadskommunikation inte kan isolera sig från aktiviteter som produktion, 

produktutveckling, distribution och avfallshantering. Därmed framhåller de väsentligheten av 

att alla delar av företagets värdekedja måste genomgå en strategisk omvandling ur 

miljösynpunkt, om den gröna marknadsföringen ska vara trovärdig.    

 

Fem centrala delar som den gröna marknadsföringen består av presenteras av Grant (2007). 

“Den Gröna Marknadsföringens Fem I:n” innehåller: 

1. Intuitiv (Intuitive) - Att göra gröna alternativ tillgängliga och inom räckhåll. 

Att få gröna varor att verka normala och inte tvärt om är vad det handlar om. 

Författaren menar att majoriteten anser att det är ansträngande att leva, jobba, resa, 

shoppa m.m. på ett hållbart sätt. Vidare påpekas att det är genom kreativ 

marknadsföring som ett hållbart levnadssätt kan bli instinktivt och en självklarhet.  

2. Förenande (Integrative) - Kombinera handel, teknologi, sociala effekter och ekologi. 

Att upprätthålla kvalitén både nu och i framtiden genom att kombinera ekonomisk 

utveckling tillsammans med social och miljövänlig utveckling (Grant 2007).  
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3. Innovativ (Innovative) - Skapa nya produkter och nya livsstilar. Grant (2007) upplyser 

att många anser att grön innovation, de nästkommande 20 åren, kommer ha lika stor 

genomslagskraft som Internet har haft de senaste 20 åren. Likt begreppet “e-

commerce” (e-handel) har uttrycket “g-commerce” (grön-handel) uppkommit och 

blivit allt vanligare, tillägger han. 

4. Bjuda in (Inviting) - Ett positivt val. En misstanke om att gröna produkters kvalité inte 

håller lika hög standard kvarstår från 80- och 90-talet menar Grant (2007). Det gröna 

anses vara en designutmaning. Dock framhåller han att gröna produkter idag ofta är 

bättre, mer effektiva, hållbara och hälsosamma.  

5. Informerad (Informed) - Kunskapsbrist är den största anledningen till ett förvrängt 

beteende. Ett bilmärke utlyser ofta “vad människor som oss bör köra”, alltså en viss 

image. Grön marknadsföring har enligt Grant (2007) väldigt lite med image att göra, 

det handlar istället om utbildning och deltagande. Författaren framhäver att kunskap 

blir av allt större vikt än image inom marknadsföringen.  

 

Grant (2007) framhåller även i samtycke med Rettie, Burchell och Riley (2012) betydelsen av 

att få det gröna beteendet att bli det “nya normala”. Samtidigt påpekar Rettie et al. (2012) 

svårigheten med att identifiera det normala då det ter sig olika beroende på vilken grupp som 

tillfrågas. Företagen kan erbjuda gröna alternativ genom nya standarder så som ansvarsfulla 

produkter, policys och processer (Grant 2007). Ett ännu grönare alternativ anses vara att dela 

med sig av ansvaret till kunderna. Det grönaste alternativet presenteras av författaren i form 

av stöd för innovation, nya vanor, tjänster och affärsmodeller. Elbilen som en grön 

ersättningsprodukt har enligt Grant (2007) satt en ny standard inom motorindustrin och enligt 

Prasanna Mohanraj et al. (2014) är elbilens klimatpåverkan obefintlig. Även om företagen 

trycker på dess individuella fördelar kan det fortfarande utgöra det grönaste alternativet. 

Prasanna Mohanraj et al. (2014) anser att föroreningsnivåerna kommer klättra upp till en 

oacceptabel användningsnivå av bilar ifall marknadsförare fortsätter att marknadsföra och 

sälja bilar till alla människor i världen. För att istället främja bilar på ett mer hållbart sätt, 

förklarar författarna vidare att det finns ett behov av att främja bilar som inte förorenar miljön. 

Ett mer hållbart och miljömässigt företagande har börjat ta form tillägger författarna. Vidare 

understryker Olsen et al. (2014) att valet av att introducera nya gröna produkter på marknaden 

förstärker företagsidentiteten på ett specifikt sätt. Det kan i sin tur påverka den mentala 

utvärderingen av märket. Prasanna Mohanraj et al. (2014) konstaterar att den gröna 



  
 

 34 

marknadsföringen är företagens och marknadsförarnas sätt att visa ett mer positivt intresse för 

miljön och samhället på hur deras produkter marknadsförs. 

3.4. Teoretisk tillämpning 
I det här kapitlet har vi uppmärksammat följande tre rubriker som vi funnit relevanta för vårt 

valda ämne; produkt, marknad och hållbarhet. Det teoretiska urvalet i uppsatsen har baserats 

på vad vi, med vår förförståelse, har ansett vara relevant för vårt valda forskningsämne samt 

forskningsfråga och syften. Den teoretiska referensramen har ändrats under arbetets gång för 

att kunna kopplas med den empiriska data som har samlats in. En del av teorierna i den 

teoretiska referensramen kommer inte att behandlas i analyskapitlet dock finns dessa ändå 

presenterade i den teoretiska referensramen med syfte för att ge en lite mer stödjande funktion 

till de andra teorierna. Samtidigt skapar det en djupare och större förståelse kring vårt ämnes- 

och forskningsområde. Den teoretiska referensramen inleddes med en presentation kring 

innovation, produktlivscykel, produktutveckling och pris i relation till elbilen. Vidare 

presenterade vi ämnen som vi ansåg berörde marknaden, vilket var segmentering och 

livsstilssegmentering samt nischmarknad. Utifrån teorierna som skrevs under huvudrubriken 

"marknad" insåg vi att en innovation kan accepteras på olika sätt av olika människor och att 

acceptansen kan delas in i olika rubriker. Därmed beslöt vi att även ta med ämnet och teorin 

"adoptionskurvan" i den teoretiska referensramen. Slutligen presenterade vi teorier kring 

hållbarhet där vi såg att CSR och Green Marketing var två ämnen som hade en koppling till 

vårt ämnesområde.  

 

Vad gäller författarnas samsyn kring vårt ämnesområde fann vi att det var en sammanhållen 

åsikt vad gäller alla tre huvudrubrikerna i den teoretiska referensramen. Vi fann dessutom att 

det var enkelt att hitta material om ämnena under de tre huvudrubrikerna då det finns många 

böcker och vetenskapliga artiklar som berör de valda ämnena. Dock såg vi att det var svårt att 

hitta grundkällan till modellen på produktlivscykeln. Att hitta tillräckligt djupgående material 

om modellen var lätt men grundkällan var svår att hitta, vilket gjorde att vi blev tvungna att 

söka ännu längre och djupare bland alla böcker och vetenskapliga artiklar. Även om 

grundkällan var svår att hitta hade vi ett flyt i att hitta material till övriga ämnen i den 

teoretiska referensramen. 
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4. Teoretisk och empirisk analys 
 
 

 

I följande kapitel kommer vi att presentera den empiriska data som har samlats in i samband 

med denna studie. Vidare kommer empirisk data ställas mot den teoretiska referensramen. 

Kapitlet inleds med en presentation av de respondenter och företag som har bidragit med 

empirisk data. Vidare följer en presentation av respondenternas uppfattningar om elbilen som 

produkt, hur marknaden ser ut samt hållbarhetstänket och hur den ställer sig mot teorin. 

Kapitlet har strukturerats på ett sådant sätt att det följer den teoretiska referensramen med 

övergripande rubriker så som produkt, marknad och hållbarhet vilket ska bidra till att 

läsaren har en tydlig struktur att följa i läsningen. Utöver det finns även en indelning inom de 

övergripande rubrikerna som utgörs av ämnesnära underrubriker. Följande underrubriker är 

tydligt relaterade till vald teori samt visar på tänkande över gränsen mellan teori och empiri.  

 
	
Intervjuer med bilföretag 

Respondent Beskrivning 

Anton Koupourtiadis Anton jobbar som försäljare på Volkswagen Bilkompani Kalmar 

AB sedan ett år tillbaka. 

Magnus Rydberg  Magnus jobbar som VD på Audi Bilkompani Kalmar AB sedan tre 

år tillbaka. Företaget sysselsätter tio personer varav tre jobbar med 

försäljning och sju i verkstaden.  

Mats Melander Mats är VD för Liljas Bil AB i Kalmar och är även marknadschef 

med ansvar inom sponsring. Han har jobbat inom Volvohandeln 

sedan 1992. 

Andy Rietschel Andy har ansvaret för företagets Corporate Sales i Sverige och har 

sitt kontor på Tesla Motors i Stockholm. 

Christoffer Björk Christoffer är butikschef för Tesla Motors i Göteborg och han har 

jobbat som butikschef sedan april. 
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Intervjuer med intresseorganisation och bilmagasin 

Respondent Beskrivning 

Alrik Söderlind Alrik har sedan 2000 jobbat som chefredaktör på Auto Motor & 

Sport som är ett av världens största bilmagasin med huvudkontor i 

Stockholm. 

Mazdak Haghanipour Mazdak är anställd till 100 % som projektledare, med frågor inom 

e-mobility, på Power Circle som är en intresseorganisation som 

jobbar med frågor kring elkraftsbranschen. 

 

Intervjuer med fokusgrupper 

Respondent Beskrivning 

Fokusgrupp 1 Fokusgrupp 1 har bestått av sex stycken deltagare och samtliga 

deltagare är studenter från Linnéuniversitetet i Kalmar.  

Fokusgrupp 2 Fokusgrupp 2 har bestått av sex stycken deltagare och samtliga 

deltagare arbetar på ForeFront i Stockholm.  

 

4.1. Produkt 

4.1.1. Priset på bilen och batteriet  
Melander anser att fördelen med att äga en elbil är den extremt låga kostnaden, sett över hela 

livscykeln, vilket medhålls av Haghanipour då han hävdar att el är ett billigt drivmedel. 

Vidare förklarar han att det är de låga driftskostnaderna som bilföretagen trycker på och vill 

förmedla till kunderna tillsammans med miljöaspekten. Söderlind tillägger även att om elen 

tillverkas på ett bra sätt blir det hur bra som helst. Dock betonar Rydberg att elen inte heller är 

gratis. Knez et al. (2014) hävdar att den mest relevanta faktorn vid köp av lågutsläppsbilar är 

priset. Melander fortsätter på det spåret då han anser att det som är viktigt idag är att prislistan 

är realistisk för kunderna och att det måste läggas mer fokus på batteritillverkningen. Det 

menar han gör så att vi kommer fram till lättare och bättre batterier. Fill och Baines (2014) 

understryker vikten för företag att ständigt erbjuda värde och nya produkter till sina kunder 

som en följd av den globala konkurrensen. Utvecklingen av nya produkter kräver dock stora 

investeringar enligt Ulrich och Eppinger (2014). Rydberg är i linje med författarna när han 
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hävdar att det är till en stor del en kostnadsfråga i dagsläget. Koupourtiadis tillägger att det är 

dyrare att köpa en elbil än att köpa en vanlig bil. Rydberg påpekar att elbilen idag är ca 100 

000 kr dyrare än en konventionell bil. Påståendet kan kopplas till Lyon och Maxwells (1999) 

teori där de förklarar att om miljöegenskaperna hos en bil förbättras kan företagen därmed 

sätta ett högre pris. Vidare framhäver Haghanipour att vissa bilföretag tillverkar elbilar som 

en effekt av EU:s mål. Han förklarar vidare att målet innebär att alla sålda bilar från ett visst 

företag måste ha ett snittutsläpp under en viss gräns. Påståendet stärks då Ulrich och Eppinger 

(2014) hävdar att utvecklingskostnaden för ett företag krävs och kan ses som en investering. 

 

Hellgren (2010) framhäver att utvecklingen av elbilen har lett fram till tre olika batterier, 

författaren påpekar dock att batterikostnaden kan ses som ett problem. Hellgrens (2010) tanke 

stöds av Haghanipour när han menar att det är i batterierna som kostnaden sitter och det är där 

det kan tryckas ner. Han tillägger även att det är inom det området som det forskas mest på. 

Söderlind påpekar att batterierna fortfarande är dyra och att det är ett jätteproblem. Rietschel 

instämmer och förklarar att det är en kostnadsaspekt på tillverkningen av batteriet vilket även 

utgör utmaningen i dagsläget. Björk tillägger att batteriet absolut är den hämmande faktorn 

för att producera bilen. Han menar dock att det inte bara gäller priset per energienhet utan 

även vikten per energienhet. Björk påpekar att kostnaden av batteriet måste gå ner samt även 

vikten. Han fortsätter att förklara att möjligheten att sätta in ett större batteri finns, men då 

hade bilen vägt för mycket. 

 

“Det finns säkert folk som är villiga att betala det men man vill ju inte ha en pansarvagn till 

bil att rulla omkring i.” - Björk, 2015-11-30 

 

Även de två fokusgrupperna var överens om att elbilen i dagsläget är för dyr. Samtidigt 

uttrycker en respondent från fokusgrupp 1 att det höga priset bidrar till att alla inte kan köpa 

en elbil. Uttalandet går i samma linje som Karmarkar et al. (2015) när de tar upp att priset är 

det som kan framkalla en “smärta av betalning” vilket även symboliserar det som kunden 

kommer att förlora i en transaktion. Vidare var grupperna eniga, i samtycke med ovan 

nämnda respondenter, att priset måste utvecklas. En respondent ur fokusgrupp 1 hoppas att 

det kommer fler bilar i olika prisklasser framöver och att det i sin tur kommer göra det ännu 

mer attraktivt att välja en elbil i framtiden. Haghanipour är inne på samma spår då han hävdar 

att priserna kommer sjunka snabbt med bidragande effekter av att batteripriserna sjunker och 

att fler köper elfordon. Söderlind framhåller dock att som tjänstebilist ska man definitivt välja 
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en elbil eller laddhybrid i dagsläget, då det är ekonomiskt och fördelaktigt. Betydelsen av 

bränslepriset och ekonomin är något som tas upp av Lane och Banks (2010) vilket stryker 

Söderlinds utlåtande. Vidare hävdar författarna att tron om att kunna påverka miljön på ett 

positivt sätt även har stor betydelse. Söderlind tillägger att en bra lösning som privatkund är 

att privatleasa, då det skulle kunna gå att räkna hem. Han betonar att det alltid handlar om 

ekonomin. 

4.1.2. Elbilen som produkt och dess begränsningar 
Kotler och Armstrong (2014) påpekar att elbilen bör upplevas som välbyggd, komfortabel och 

säker. Melander är i enighet då han påstår att det måste hittas ett bra koncept för att ge kunden 

trygghet. Han förklarar vidare att det är av väsentlig vikt att även kunna lita på enbart eldrift 

för att få en lönsamhet, både för företaget och för kunden. Kotler och Armstrongs (2014) teori 

bekräftas även Haghanipours tanke då han framhåller att de som äger en elbil menar att 

faktorer så som bekvämlighet, enkelhet, inga växlar och låga servicekostnader är till det 

bättre. Något som framkom av en respondent i fokusgrupp 2, i koppling till faktorn att elbilen 

bör upplevas som välbyggd, var att uppfattningen om elbilen har förändrats. Respondenten 

ansåg vidare att elbilen sågs som en “trött” Toyota för fem år sedan men nu ses den som 

häftig igen. 

 

“Bara för att det är en elbil så är det inte en Kalle-Anka bil att köra, utan det är en riktig 

Audi-bil.” - Rydberg, 2015-11-25 

 

Bakker et al. (2012) framhåller i koppling till Van Bree et al. (2010) att hybridbilen och 

batteribilen kompletterar varandra samtidigt som de konkurrerar med varandra. Koupourtiadis 

går i samma linje som författarna och menar att man börjar med hybriden för att sedan gå 

över till elbilen eftersom marknaden inte är riktigt mogen för att köpa den rena elbilen. Han 

vill dock framhäva att han kan se ett intresse från kundernas sida vad gäller elbilen då det är 

många som kommer in och frågar om den. Även Melander påpekar att han kan se ett stort 

intresse från kunderna. Vidare förklarar Bakker et al. (2012) att elbilen skiljer sig från den 

traditionella förbränningsmotorn som finns i fordon då den bygger på en ny teknologi vilket 

är något som Söderlind kommer in på när han tar upp fördelarna med elbilen. Han anser att de 

fördelar som elbilen medför är dess energieffektivitet samt att de lokala utsläppsnivåerna blir 

obefintliga. Det här är något som även Rydberg lyfter fram då han menar att de låga utsläppen 

är till fördel. Haghanipour lyfter även fram att elbilen dessutom bidrar till bullerreducering. 

Koupourtiadis menar vidare att fördelen med en ren elbil är ifall kunden har två mil till jobbet 
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och dylikt och att den då lätt kan ta sig till jobbet och köra kortare sträckor under en längre 

tid. 

 

En respondent från fokusgrupp 1 uttrycker samtidigt att elbilen inte blir ett förstahandsval i 

och med bristen av laddinfrastruktur. En respondent från fokusgrupp 2 tillägger att även den 

långa laddningstiden medför ett negativt intryck. I linje med det förklarar Koupourtiadis att 

det tar ca en halvtimme att ladda bilen till 80 % och resterande laddas på ytterligare två 

timmar. Det menar han kan utgöra en utmaning vid längre körsträckor. Melander förklarar 

vidare att även vikten kan ses som en nackdel och menar att vi måste få ner vikten i batteriet. I 

koppling till Drucker (1985) framhåller Baines och Fill (2014) en faktor till att nio av tio nya 

produkter misslyckas på marknaden; “det finns ett behov på marknaden men produkten möter 

inte kundens efterfrågan” (Baines och Fill 2014 s. 298). De båda fokusgrupperna anser att 

bilen är för dyr i dagsläget vilket påvisar att teorin är ett faktum, att det heller inte finns 

tillräckligt med laddningsställen samt att längre körsträckor behövs bidrar också till 

uttalandet. Det stora hindret för utvecklingen är dock dess nackdelar menar Chen et al. (2014) 

vilket utgör livslängden på batteriet samt räckvidden. I tillägg betonar Vaz et al. (2015) att de 

begränsade laddstationerna är avgörande för ett korrekt användande. Koupourtiadis är inne på 

samma spår och framhäver att det krävs mer och bättre planering vid längre körsträckor för att 

se vart det exempelvis finns laddstationer. Även Melander instämmer vid den här tanken och 

påpekar att kunden måste ha ett större planerande när den kör en elbil. Melander framhäver att 

han ser brister med körsträckan även om den har utvecklats vilket vi ser en koppling till Chen 

et al. (2014) teori om att räckvidden utgör en nackdel vad gäller elbilen. Melander tillägger att 

infrastrukturen i Sverige inte är tillräcklig vilket komplicerar till det. Han menar även att alla 

måste hjälpas åt att bygga upp infrastrukturen. Rietschel vill däremot framhäva att det ofta 

glöms bort att el är den mest utbyggda infrastruktur som finns idag. Han påpekar att det finns 

fler vägguttag än vad det finns bensinstationer i dagsläget.  

4.1.3. Processen och bakomliggande faktorer för utveckling 
Sett till vår empiriska insamling kan vi se att bilföretagen är överens om att behovet av 

alternativa drivmedel är stort. Vidare hävdar Koupourtiadis att traditionella bilar har funnits 

länge samt att bilindustrin måste locka nya målgrupper genom nyansering. Det framhävs även 

av Caryannis et al. (2014) när de anser att utveckling samt behållande av företagens position 

på marknaden bör ske genom förbättring och förnyelse. En respondent ur fokusgrupp 2 

framhöll i koppling till konceptet med produktlivscykeln av Vernon (1966) att elbilen är en 

något omogen produkt. Vidare påpekades att produkten kommer slå väldigt stort när den är 
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mer mogen vilket vi ser en koppling till tillväxtstadiet i produktlivscykeln. Kotler och 

Armstrong (2014) beskriver tillväxtstadiet som det stadie där produkten accepteras samt 

genererar vinst. Söderlind instämmer vid den här tanken och hävdar att det går att räkna med 

en bra kurva det nästkommande fem åren. Han tar även upp att det jobbas hårt med att ta fram 

nya alternativ och elbilar inom sektorn. Påståendet tyder på en produktutveckling som även 

framställs av Kotler och Armstrong (2014) som en idéutveckling. Idéutvecklingen genererar 

ingen inkomst utan enbart kostnader för företaget, framhåller författarna.   

 

Koupourtiadis hävdar att elbilen som produkt är väldigt ny, därmed ses den som en 

innovation som enligt Carayannis et al. (2014) beskrivs som “något nytt” eller “en 

uppfinning/idé”. Författarna förklarar att innovation inte bara innebär introduktionen av en ny 

produkt utan något som omfattar alla led som ingår i en produktutveckling. Carayannis et al. 

(2014) förklaring stärker Koupourtiadis tanke då han anser att kunderna oftast inte köper 

första, bästa upplaga utan väntar tills elbilen utvecklats mer. Det är då innovationen kan tas i 

handling på ett effektivt sätt. Ett förtydligande uppstår då båda fokusgrupperna är överens om 

att det inte är någon rusning till elbilarna än så länge. Dock menar de att det kommer växa och 

spridas. För att överleva på marknaden måste radikala innovationer enligt Bakker et al. (2012) 

dra nytta av känsligheter som i elbilens fall kan handla om miljö samt tillgången av 

naturresurser. Om elbilen lyckas dra nytta av dessa känsligheter, skapas nya möjligheter för 

att bryta den nuvarande ordning som råder hävdar författarna. Söderlind menar att behovet av 

alternativa bränslen just grundar sig på en sådan trend som definitivt utgörs av 

koldioxidutsläppen. Söderlinds fortsatta tanke om att de lokala utsläppsnivåerna blir 

obefintliga påvisar en klar koppling till Bakker et al. (2014) teori om de känsligheter som 

elbilen kan dra nytta av. 

 

Melander hävdar att ta fram nya produkter på marknaden är inget som sker över en natt. 

Rydberg konstaterar att innovationen för elbilen i framtiden kommer bli en långsam process. 

En respondent från fokusgrupp 2 medhåller till viss del då denne menar att det kommer gå 

långsamt till en början men sedan snabbt. Även en respondent ur fokusgrupp 1 menar att det 

kommer ta sin tid och tillägger att det troligen kommer gå snabbare i städerna än på landet. 

Fortsättningsvis menar en annan respondent ur fokusgrupp 1 att det kommer ta tid och att om 

ca 20 år kan en elbil vara det självklara valet. Rietschel påpekar att det har pratats om elbilen 

länge och att vi nu kommer se en klassisk expansionskurva som med all ny teknik, det 

kommer rulla på snabbare och snabbare. Melander instämmer när han menar att det kommer 
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gå jätte snabbt vilket han även påstår har visat sig på de senare åren. Björk påvisar också 

optimism inför utvecklingen då han hävdar att det kommer gå fort, han förklarar vidare att det 

kommer explodera när deras Model 3 når marknaden om ca två år. Även Haghanipour menar 

att processen kommer vara väldigt snabb. Koupourtiadis hävdar att det kommer bli en snabb 

process bara folk förstår och kan köpa. Han tillägger att det kan utvecklas då. Carayannis et 

al. (2014) förklarar att nyckeln till utveckling i samhället är ny teknik. Rietschel hävdar i 

enighet med författarna att det inte är transporterna det är fel på utan det är bränslena. 

Rietschel förklarar att vi inte behöver sluta transportera oss utan bara förändra fordonen. 

Fortsättningsvis påpekar Carayannis et al. (2014) att den största drivkraften vad gäller 

förändringar i samhället är den teknologiska innovationen. Det innebär ett ständigt flöde av 

nya processer och produkter, däribland motorer i bilar, vilket bekräftar Rietschels uttalande. 

 

I och med marknadens snabba krav på nya produkter är det av väsentlig vikt för företagen att 

kontrollera deras produktportfolio framhåller Baines och Fill (2014). Att kunna se när gamla 

produkter bör tas bort och nya ersättningsprodukter bör tas fram är viktigt enligt författarna 

för att hålla igång företaget och få det att växa. En respondent ur fokusgrupp 1 menar att 

övergången från bensinbilen till elbilen medför att den förstnämnda inte blir lika 

attraktiv.  Vidare framför en respondent ur fokusgrupp 2 tanken att när tekniken är acceptabel 

och har nått en viss gräns, kommer det inte finnas någon anledning att köpa en konventionell 

bil längre. Även Koupourtiadis stödjer detta då han menar att om något år eller två kommer 

elbilen vara allt vanligare. Det är där det gäller för företagen att hänga med i utvecklingen och 

se över deras produktportfolio. Det för oss även vidare till Drejers (2002) teori om 

organisationsförändring som innebär att exempelvis nya krav på marknader och kunskap leder 

till en förändring av organisationen. Rydberg uttrycker i samband med teorin att elbilen inte 

är så stark inom de stora bilmärkena som han skulle önska. Han menar att det därmed blir “ett 

större skepp att ändra riktning på” vilket gör att det går sakta framåt. Dock påpekar Björk att 

utvecklingen börjar ta fart och att runt år 2017-2018 kommer de andra bilföretagen komma 

med egna varianter av elbilen. 

 

Björk påpekar att när de andra bilföretagen kommer med egna elbilar, kommer infrastrukturen 

utvidgas samt bli mer bekvämt i folks medvetande. En respondent ur fokusgrupp 1 tillägger 

att konsumenterna måste bli mer medvetna om elbilens existens samt vad bilföretagen 

specifikt står för, för att kunna konkurrera ut bensinbilen. Vidare påpekar respondenten ur 

fokusgrupp 1 att den ser reklam för bensindrivna bilar dagligen vilket gör att elbilen glöms 
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bort. Påståendet kan kopplas till Druckers (1985) teori om att kommunikationen mot 

målgruppen inte är tillräcklig, vilket gör att nya produkter har en tendens att misslyckas. Även 

Kotler och Armstrong (2014) påpekar att de produkter som tillslut når marknaden har inte så 

stor chans att lyckas. Dock framgår det genom den empiriska data att en del av lösningen 

drivs av incitament. Rietschel förklarar att det inte är någon hemlighet att incitament driver 

utvecklingen, något som även Björk hävdar då kommunal- och lokal nivå måste gå in och 

motivera och pusha på utvecklingen. Samma mönster kan dessutom Söderlind bekräfta då han 

anser att tjänstebilister bör välja en elbil då det är ekonomiskt fördelaktigt tack vare statliga 

incitament. De båda fokusgrupperna hävdar ur kundernas perspektiv att förmånerna bör 

utvecklas och att det politiska stödet är nödvändigt för att snabba på processen. 

 

I det här avsnittet har det visat sig att det krävs höga kostnader för att ta fram elbilen vilket 

i sin tur leder till ett högt enhetspris. Det framkom vidare att det är batterierna som bär 

den större delen av kostnaden. Vi kan däremot konstatera att det är förmånligt att äga en 

elbil då el är ett billigt drivmedel jämfört med andra alternativ. Det framgår dessutom att 

uppfattningen om elbilen har förändrats då den förut sågs som en “trött” bil, nu upplevs 

den däremot som häftig. Det blir dessutom allt tydligare att ett intresse från kundernas sida 

ökar då elbilen har många fördelar som exempelvis låga utsläpp. Vidare framkom det även 

några nackdelar, däribland laddinfrastrukturen, vilket bland annat bidrar till 

uppfattningen om att elbilen är en något omogen produkt i dagsläget. Vi kan konstatera att 

laddinfrastrukturen måste byggas upp då det framkom att det krävs mer planering vid en 

körning på längre sträckor. Samtidigt har det visat sig att elbilen har stor 

utvecklingspotential och det är ingen hemlighet att det är statliga incitament som hjälper 

till att driva utvecklingen framåt. Däremot framgår det tydligt att utvecklingen inte kommer 

ske över en natt men när det väl kommer nya billigare modeller kommer det ske snabbt. 

 

4.2. Marknad 

4.2.1. Vem är elbilens kund? 
Kotler och Armstrong (2014) beskriver en målgrupp som ett antal potentiella köpare som 

delar samma behov och intressen. Författarna förklarar att det finns olika variabler inom 

segmentering som är det bästa sättet att uppnå marknadsstruktur; psykografiska, 

demografiska, beteende och geografiska. En respondent ur fokusgrupp 1 framhåller, i 

koppling till författarnas påstående om den geografiska variabeln, att det oftare är stadsbor 
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som köper elbil än de som bor på landet. Melander är inne på samma spår och understryker att 

kunden bör ha en viss körcykel om det ska bli en bra lösning med elbilen då den i dagsläget är 

för dem som har max fem mil till jobbet.  

 

Vidare framhåller Axsen et al. (2015) i koppling till Giddens (1991) att segmentering baserat 

på livsstil har blivit allt större inom den psykografiska forskningen. En livsstil enligt 

författarna är en kund som är motiverad till att engagera sig i ett sammanhängande mönster av 

en livsstil som representerar bilden av ens identitet. Även Vyncke (2002) tar upp livsstil och 

menar att det har blivit en central del i dagens kommunikation mot kunden. Enligt 

Koupourtiadis är det tekniknördar och de som vill ha det senaste som köper elbilen men även 

en del företag. Melander påpekar dessutom att det tidigare har varit de med extremt stort 

teknikintresse som har varit elbilens kund fram till relativt nyligen men han förklarar att det 

ökar främst hos företagssidan och kommunsidan nu. Björk hävdar att hos dem är det väldigt 

spridda skurar vad gäller intressenter och köpare men att det till 60-70 % är tjänstebilar som 

säljs. Vidare hävdar Rietschel att de som faktiskt köper elbilen utgörs till ca 80 % av 

professionella köpare, d.v.s. företag av något slag. Rydberg understryker också företagen som 

den främsta kunden vad gäller elbilen. Söderlind menar att nationellt sett har det varit 

kommuner och landsting som skaffar sig en miljöprofil med elbilen men att det även har visat 

sig att fler företag varit elbilskunder. Haghanipour tillägger att organisationerna i sin tur kan 

leasa ut elbilarna till privatpersoner. Det här tas även upp av Koupourtiadis då han anser att 

det funkar jättebra för de företag som använder sig av bilpoolar. Rietschel förklarar att elbilen 

ofta säljs till företag då kunden har ett lågt förmånsvärde som tjänstebilskund. Rydberg är 

inne på samma spår och påpekar att elbilen som tjänstebil är väldigt förmånlig då det ges ett 

förmånsvärde.  

 

Koupourtiadis påpekar dock att eftersom elbilen inte funnits så länge är det svårt att skaffa en 

bild om vem kunden är. Rietschel är inne på samma spår då han menar att det är svårt att hitta 

någon slags kundsegmentering för Tesla. Baines och Fill (2014) tar upp kundkännedom som 

en viktig aspekt för att dela in marknaden. Kundkännedom innebär bland annat att ställa sig 

frågan; vem är min målgrupp och vart är dem? tillägger författarna. Vidare understryker 

Koupourtiadis att det finns ett intresse och föreslår även att använda elbilen som andrabil om 

kunden inte känner sig helt mogen att gå över till enbart el. Rydberg ser en utökad målgrupp 

för elbilen som något som han vill uppnå. Vidare förklarar han att de verkligen tror på det och 

att fler och fler återförsäljare väljer att hoppa på. Rietschel upplyser om samma mål om att 
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sprida elbilen till alla och inte bara till premiumsegmentet vilket han påpekar har varit ett 

missförstånd från kundernas sida. Han förklarar att eftersom bilen har en dyr prislapp ses den 

som enbart riktad till premium-marknaden vilket inte stämmer. Rietschel förklarar att 

totalkostnaden i längden blir mer attraktiv till alla men att de samtidigt måste bredda sig för 

att få en större marknad och nå ett större segment. Även Björk menar att en utökad målgrupp 

har varit deras mål sedan dag ett och förklarar att de börjar på toppen för att visa att det går 

och sedan trycks kostnaderna neråt stegvis för att nå en bredare målgrupp.   

 

Axsen et al. (2015) framhåller i koppling till Heffner, Kurani och Turrentine (2007) att 

kundernas anledning till köp av exempelvis en elbil kan vara varierande. Författarna menar att 

en kund kan vilja ha en miljövänlig symbol medan en annan kund vill ha den allra senaste 

tekniken. En respondents tanke från fokusgrupp 2 stärks av författarnas påstående då 

respondenten anser att en elbil kan vara en så kallad "statusbil" i och med det höga priset. Det 

framkom vidare att det är en trend att vara mer medveten och att ta hänsyn till miljön kan ske 

genom att exempelvis köp av en elbil. En annan respondent framhåller att köp av en Tesla 

visar på att kunden tillhör en grupp. Det här tas även gemensamt upp av fokusgrupp 1 då de 

påpekar att köp av en elbil påvisar en statusmarkör. En respondent från fokusgrupp 1 anser 

även att det inte är många under 25 år som köper en elbil då de är så dyra. Vem som köper en 

elbil anser gruppen beror på ekonomiska förutsättningar vilket stärks av Axsen et al. (2015) 

påstående när de anser att segmenteringen av potentiella kunder kan delas in efter de 

preferenser som de har för ny teknologi. Författarna påpekar att preferenserna ofta är 

kopplade till kundernas villighet att betala. Melander hävdar dock i koppling till de 

ekonomiska förutsättningarna att det även har börjat komma de som känner att de kan räkna 

hem det rent ekonomiskt. Haghanipour konstaterar dessutom att de som köper elbilen idag är 

väldigt medvetna människor. Rietschel anser att det går att räkna hem det hela som tjänstebil 

jämfört med en annan bil som man har haft i ett par år och han förklarar vidare att det därmed 

är professionella köpare som är elbilens kund till största del. 

4.2.2. Vad bidrar till försäljning och efterfrågan? 
Genom marknadssegmentering kan företag dela in stora homogena marknader till mindre 

segment förklarar Kotler och Armstrong (2014). Vidare pekar McDonald och Malcom (2012) 

på att det är viktigt att när företagen har funnit sina segment, att de vet vad varje kund inom 

varje segment anser är värdefullt. Koupourtiadis är i enighet med författarna då han anser att 

företagen måste göra en analys och hitta behovet vad gäller privatpersoner som kunder. För 

tjänstesektorn menar han dock att det är lättare och att de trycker på förmånsvärdet. 
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Koupourtiadis förklarar vidare att det gäller att räkna ut affären, vilket kan bli svårare med en 

elbil då den kostar mer. Fortsättningsvis förklarar Kotler och Armstrong (2014) att när 

företagen funnit sitt segment, bidrar det i sin tur till en lättare kommunikation och en ökad 

förmåga att kunna tillfredsställa det segmentet. Även Rietschel är inne på samma spår och 

förklarar att det handlar om att finna vad kunden har för behov i slutändan; är det plats, 

säkerhet, fart eller miljö? Björk förklarar att bilden i medelsvenssons huvud är att en elbil är 

en sunkig, gammal golfbil och därför börjar de på toppen och trycker sig neråt för att de vill 

döda den bilden totalt. Dock är både fokusgrupp 1 och 2 överens om att bilföretagens 

marknadskommunikation av elbilar är relativt obefintlig och inaktuell. En respondent från 

fokusgrupp 1 hävdar att ”syns man inte så finns man inte”. Gruppen påpekar dessutom att de 

har sett att det finns gröna alternativ när det kommer till bensindrivna bilar men de har inte 

hört talas om den rena elbilen så mycket. Söderlind är inne på samma spår då han menar att 

medvetenheten om elbilen generellt är lite “si och så”. 

 

Enligt Rogers (2003) kan segmentering även baseras på kundens timing av konsumtionen av 

en ny teknologi, d.v.s. om den är en "innovator" eller en "early adopter" m.fl. I koppling till 

påståendet anser Koupourtiadis att marknaden inte är mogen än för att köpa den rena elbilen. 

Kriteriet för adoptionskurvan beskrivs enligt Rogers (2003) som innovationsbenägenhet. 

Författaren förklarar innovationsbenägenhet som i vilken grad det skiljer sig för en individ att 

adoptera en innovation jämfört med annat i ett socialt system. Björk förklarar att elbilen har 

gått förbi early adopters sett till adoptionskurvan och att den börjar nå ett tidigt stadie av early 

majority. Early adopters-stadiet ses enligt Rogers (2003) som förebilder för allmänheten och 

de triggar oftast igång den kritiska delen av massan. Författaren beskriver vidare early 

majority-stadiet som det stadie som har längre beslutstid samt antar nya idéer precis innan den 

allmänna medlemmen i systemet gör. Rietschel anser i enighet med författaren, till skillnad 

från Björk, att elbilen fortfarande är i early adopters-fasen. Fortsättningsvis anser 

Haghanipour att elbilarna är mogna för marknaden men de har stor utvecklingspotential och 

Söderlind instämmer vid den här tanken. Fokusgrupp 2 är dock inte i enighet och tar upp att 

det är intressant att elbilen inte syns lika mycket som de konventionella bilarna. Gruppen 

hävdar att bilföretagen möjligtvis inte vill stå för elbilen på samma sätt som en konventionell 

bil då den är en så pass omogen produkt idag. Haghanipour är överens om att kännedomen 

om elbilen är fortfarande i sin linda och att det måste skapas ett intresse för att få upp folks 

ögon för elfordon. Söderlind understryker att när priset går ner börjar det bli mer intressant för 
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många fler och fortsättningsvis tror han att fler länder kan driva på utvecklingen. Alla 

tillverkare måste in snabbare om marknaden blir större tillägger han. 

 

“Tekniken finns, alla kan göra det men många väntar.” - Söderlind, 2015-12-02 

 

Rietschel förklarar att i grund och botten är övergången mot eldrivna fordon uppdelad i två 

skalor; ena är priset och den andra är volymen. Axsen, Bailey och Castro (2015) beskriver att 

kundernas villighet att betala ofta är kopplat till de preferenser som potentiella kunder har för 

ny teknologi. Söderlind påstår att batteripriset måste gå ner för att få enhetspriset på elbilen att 

bli lägre. Han tillägger dessutom att bilföretagen måste få en högre volym på bilen. Rydberg 

instämmer vid den här tanken och förklarar att ju mer man säljer, desto mer volym och 

billigare produktion vilket bidrar till att priserna går ner. Även Koupourtiadis tar upp samma 

tanke och understryker att om bilföretagen säljer fler bilar kan det i framtiden bidra till att 

kostnaderna sjunker så att fler köper och målgruppen ökar. Koupourtiadis är dessutom i 

enighet med övriga när han anser att priset och räckvidden är det som påverkar efterfrågan. 

Fortsättningsvis förklarar Vynkce (2002) att i kommunikationen med kunderna måste det 

finnas en insikt i deras livsstil för att kunna attrahera och skapa intresse. Söderlind förklarar i 

enighet med författaren att det är viktigt att elbilarna är skojiga och något som man vill ha. 

Han anser att elbilarna måste bli attraktiva för att få en kund att välja en elbil framför en 

konventionell bil. Haghanipour menar dock att hur mycket trädkramare man än är, är det 

priset som styr i slutändan. Haghanipour tror dessutom att det stora genomslaget för elbilen 

kommer när räckvidden är längre och priset är lägre. 

 

De delar av marknaden som är missgynnade kan tas över av mindre företag och kallas för 

nischmarknader enligt Baines och Fill (2014). I koppling till innovationer har själva konceptet 

med nischmarknader blivit en av byggstenarna till uppkomsten av radikala innovationer 

förklarar Bakker et al. (2012). Författarna framhäver att konceptet med nischmarknader är till 

för att skydda de radikala innovationerna. Koupourtiadis framhåller vikten av att staten 

behåller bidraget som kunderna får för att kunna påverka efterfrågan av elbilen. Rydberg 

instämmer och anser att efterfrågan av elbilen påverkas av supporten från kommuner samt 

miljö- och skattereduktioner. Även Rietschel är i enighet och förklarar vidare att det är väldigt 

mycket incitament som styr efterfrågan av elbilar i dagsläget, både statliga och kommunala 

sådana. Förutom incitament menar han att det är självklart att de själva som företag har en 

skyldighet att också jobba ännu hårdare än vad de redan gör. Rydberg förklarar att i Norge är 
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laddhybrid väldigt vanligt men att kunderna också har fler förmåner. Rietschel är i samma 

linje då han nämner att han ser tydliga marknader som har fått hjälp med tydligare incitament 

av elbilar, han förklarar att det är också där det säljs. Rietschel hävdar att Sverige ligger efter 

där. Han förklarar vidare att det kan ses som märkligt då Sverige har den tuffaste 

målsättningen i världen om att nå ett fossilfritt välfärdsland. Rydberg hävdar att en ökning av 

miljöbilspremien skulle öka försäljningen. I Sverige påpekar han att den så kallade 

supermiljöbilspremien borde vara mer tydlig och ha en lite högre summa. Söderlind är inne på 

samma spår och nämner att supermiljöbilspremien på 40 000 kr inte räcker i subvention idag, 

då elbilen fortfarande väljs bort på grund av kostnaden. Fokusgrupp 1 är eniga med Söderlind 

och menar att de skulle välja en elbil framför en konventionell bil ifall bilen i sig är prisvärd 

och att de som kund får förmåner, som exempelvis reducerad skatt även i framtiden. 

 

Vidare förklarar Bakker et al. (2012) i koppling till Geels och Raven (2006) och Verbrong 

och Geels (2007) att tekniska nischer skyddar nya tekniker så de kan utvecklas samt mogna 

på marknaden. Söderlind påpekar att det kan hända mycket ganska snabbt om 

trängselskatterna skulle släppas i Stockholm. Han hävdar även att det måste bli fler förmåner 

för elbilarna. Precis som Rietschel och Rydberg konstaterade, menar även Söderlind att 

mycket hänger på hur regering och riksdag bestämmer med hur det ska se ut med 

subventioner i framtiden. Enligt Baines och Fill (2014) måste även de mindre företagen tänka 

hur de kan bli framgångsrika på marknaden och att de kan uppnå det genom att erbjuda ett 

annorlunda produktutbud samt en hög nivå av servicestöd. Melander påpekar att en utökad 

målgrupp är ett mål samtidigt som han pekar på problematiken med att servicebehovet på en 

elbil är betydligt mindre. Han tillägger att det i sin tur leder till färre jobb för deras tekniker. 

 

”Om Tesla kan komma med en bil med 50 mils räckvidd är det bevisligen att fler också skulle 

kunna göra det.” – Respondent, Fokusgrupp 2, 2015-12-03 

 

Att nya produkter och tekniker drar till sig olika människors intresse är allmänt känt och 

enligt Axsen et al. (2015) kan preferenser som kunderna har för ny teknologi styra 

segmenteringen av potentiella kunder. Det Rydberg vill att kunden ska dras till med deras 

bilar är miljön och tekniken. Koupourtiadis tillägger även att den låga driftskostnaden är 

något de trycker på. I koppling till Heffner et al. (2007) tar Axsen et al. (2015) upp att ena 

kunden kanske vill ha den senaste tekniken medan en annan kund vill ha en miljövänlig 

symbol. En respondent ur fokusgrupp 2 tar upp laddning och räckvidd som viktiga faktorer 
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för efterfrågan. Fokusgrupp 1 är eniga om att bilen ska vara praktisk, säker och miljövänlig 

men till en rimlig gräns för inköpspriset. En respondent ur gruppen hävdar dessutom att om 

den inte tänker elbil så vill den ha en bensinsnål bil som inte kostar för mycket och som inte 

drar för mycket bensin. En annan respondent förklarar att det vore en fördel att slippa mecka 

med den. Vidare framhåller en respondent ur fokusgrupp 2 att den efterfrågar säkerhet och 

låga underhållskostnader och att den hellre väljer en bil med en kedja istället för kamrem. En 

annan respondent ur gruppen påpekar även att den miljövänliga aspekten kommer efterfrågas 

mer om ett par år. Enligt gruppen är det självklart att exempelvis sortera sopor och den 

självklarheten menar de kanske också kommer gälla för bilar.  

 

Vi kan se att det framgår att elbilens kund idag är svår att identifiera men att det finns ett 

antal mönster. Det har visat sig att en viss livsstil och geografisk placering har bidragit till 

ett intresse för elbilen. Exempelvis anses tekniknördar, stadsbor och de med en viss 

körcykel som de främsta kunderna. Dock kan vi se att det tydligt framgår att det till största 

del är tjänstebilister samt företag som är det övervägande kundsegmentet. Vi kan 

konstatera att en utökad målgrupp är något som är önskvärt bland flertalet respondenter. 

Vidare har det visat sig att medvetenheten för elbilen generellt är oklar och att ett intresse 

bör skapas för att få upp folks ögon för elfordon. Vi kan se att det tydligt framgår att om 

bilföretagen ökar sin försäljning samt volym av elbilar, kan kostnaderna sjunka vilket i sin 

tur bidrar till att fler köper elbilen. Även förmåner och incitament, så som 

supermiljöbilspremien, är till fördel för att öka försäljningen. Vi kan dessutom konstatera 

att det till stor del är priset som styr för att få en kund att välja en elbil framför en 

konventionell bil. 

 

4.3. Hållbarhet 

4.3.1. Det sociala ansvaret i relation till elbilen 
Att upptäcka de frågor samt intressenter som ett företag ansvarar för, även om de inte har 

någon direkt koppling till företaget, är bland annat vad CSR består av enligt Borglund et al. 

(2009). Vidare hävdar Fill och Baines (2014) att det sociala ansvaret har blivit allt mer vanligt 

i det svenska samhället vilket tydligt kan speglas bland de tillfrågade respondenterna. 

Rietschel hävdar att generellt sett är hållbarhet ett väldigt brett område då det kan handla om 

allt ifrån hur de anställda behandlas till hur man slänger sina sopor. Han förklarar att det går 

långt in i allt de gör framförallt produktionsmässigt. Söderlind poängterar att alla bilföretag 
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gör vad de kan för att tjäna pengar vilket inte är någon hemlighet, och att alla vill göra rätt. 

Han tillägger att elbilar är det rätta med bilföretagens CSR. Nyberg berättar att ett utav Audis 

kärnvärden är respekt, både för miljön och allt annat. Även Melander går i samma linje då han 

framhåller att ingenting de gör ska optimera hållbarheten kortsiktigt, utan det ska vara 

långsiktigt. Vidare trycker även Björk på det miljömässiga som utgör Teslas mål och är det 

som det arbetas mest med. En respondent ur fokusgrupp 1 förklarar att samhället i sig skulle 

må bra om det var mindre föroreningar. Fortsättningsvis menar en annan respondent ur 

fokusgrupp 1 att en bil som sparar på miljön ger en hållbarhet för generationer efter oss men 

även direkt påverkan för oss människor idag då vi får en renare luft. Tanken för oss till 

Borglund et al. (2009) beskrivning av CSR som är att ta ansvar för relevanta förtroendefrågor 

som berör företagets viktiga intressenter, däribland de anställda, kunderna och 

lokalsamhällena. En del av deras ansvarsbeskrivning sammanställer även Koupourtiadis tanke 

när han hävdar att folk är oroliga om man köper begagnade elbilar för att det skulle kosta 

mycket att byta ut batteriet. Han förklarar vidare att hos Volkswagen har man då en garanti 

för att ge trygghet på åtta år eller 16 000 mil. Han menar även att elbilen ska kunna återvinnas 

upp till 95 %, dock ej batteriet.  

 

I vidare koppling förklarar Melander att hållbarheten gäller även att personalen inte ska 

bränna ut sig, att de har rätt motiverad personal med rätt uppgifter. Utöver det betonar Urip 

(2010) att begreppet CSR är en viktig bas i företagens arbete till att uppnå en 

konkurrensfördel gentemot andra vilket Haghanipour tillägger att många företag jobbar hårt 

med. Han menar dock att det är olika beroende på företag samt om det är av PR-syfte eller ej. 

Haghanipour pekar även på de miljökrav som ofta ställs av beställare vid tillverkning av 

fordon. Han förklarar att det är av väsentlig vikt för de svenska företagen att satsa på det här 

med miljö och hållbarhet. I tillägg hävdar Söderlind att det finns många bilföretag som är 

engagerade av det. Haghanipour menar att elbilens bidrag till ett ökat socialt ansvar är tydligt 

och att företagen i Sverige är ofta beredda att betala lite mer för att bli miljömärkta eller anses 

som gröna. Det kan även förknippas med den gröna marknadsföringen som likt CSR 

definieras som: “hur företag och andra organisationer på ett integrerat sätt jobbar med sociala, 

miljömässiga och ekonomiska aspekter hela vägen från strategi till implementering på olika 

nivåer” (Ottosson & Parment, 2013 s. 14). 

 

Rietschel förklarar att de vill förändra världen till det bättre och att de försöker göra det så 

gott de kan internt. Björk och Rietschel tar upp Gigafactory som ett exempel på hur Tesla 



  
 

 50 

jobbar med miljömässig hållbarhet. De båda förklarar att Gigafactory kommer drivas helt av 

förnyelsebar energi i form av vind- och solkraft. Rietschel hävdar att många säger att 

batteritillverkningen är energikrävande men han menar att det glöms bort många gånger att 

batterierna kan återanvändas. Han förklarar att det inte bara är tillverkning. Han hävdar att det 

går hand i hand och att det inte bara är bilen utan det är hela kedjan från A till Ö. Rietschel 

och Björks påstående stärks av Grankvists (2012) teori då han hävdar att det är bilen i ett 

större perspektiv som kan bidra till stora framsteg för att minska miljöpåverkan. Perspektivet 

innebär att företagen tittar på hela tillverkningsprocessen från produktion till återvinning 

förklarar författaren. Utöver det innebär det även att bilföretagen måste tänka på att det blir en 

lång livslängd på bilarna och att de använder material som inte slits ut på fem år menar en 

respondent ur fokusgrupp 2.  

 

Fortsättningsvis framhåller Grankvist (2012) två sätt att ta ett större miljöansvar som innebär 

att tillverka så miljövänligt bränsle som möjligt samtidigt som motorerna blir ännu snålare. 

Rydberg berättar att de vill sälja fler miljöbilar och en elbil som inte släpper ut mycket 

koldioxid alls är ju det bästa, om man kör med vettig el. Det här är något som även en 

respondent ur fokusgrupp 1 påpekar då den hävdar att även energiförsörjningen måste se bra 

ut för att det ska bli miljövänligt, annars blir det en risk som med kärnkraftverken. Vidare 

påpekar respondenten i samtycke med Björk, Rietschel och Rydberg att både processen och 

framkallningen måste vara miljövänlig och det är viktigt att sluta cirkeln på ett bra sätt. De 

båda fokusgrupperna var överens om att bilföretagen och elbilarna kan bidra till en bättre 

hållbarhet genom mindre föroreningar i luften och buller. Ottosson och Parment (2013) 

stärker respondenternas utlåtande då de menar att företagen inte kan isolera sig från dess 

aktiviteter så som produktion, utveckling och distribution. Vidare understryker författarna att 

om deras gröna marknadsföring ska vara trovärdig måste företagets värdekedja genomgå en 

strategisk omvandling sett ur ett miljöperspektiv. 

 

Något som fokusgrupp 2 enades om var att det som kan bidra till bättre hållbarhet vad gäller 

den sociala aspekten är ifall de ”vanliga” bilarna begränsas vilket Mayer (2000) föreslår kan 

vara ett koldioxidpåslag. Författaren menar att det skulle bidra till att fler miljöbilar säljs samt 

att konventionella bilar slutar tillverkas. Det kan även kopplas till Prasanna Mohanraj et al. 

(2014) där de menar att föroreningsnivåerna kommer att stiga till oacceptabla nivåer om vi 

säljer bilar till alla i världen och att vi måste främja bilar som inte förorenar miljön. Något 

som det även enats om i fokusgrupp två där de anser att om man går över till det positiva 



  
 

 51 

signalerar man att man tar ansvar för planeten. En respondent ur fokusgrupp 1 förklarar att det 

är lite som välgörenhet och att när folk bidrar vill de gärna påpeka att de gör det för att må bra 

själva men även sprida att man bör bidra. En annan respondent ur gruppen hävdar att det 

uppstår en positiv ”word of mouth”-effekt på detta vis. Vad gäller den ekonomiska 

hållbarheten är båda grupperna överens och anser att det bidrar till en fördel vad gäller 

driftkostnaden. 

4.3.2. Grönt är skönt 
Melander hävdar att elbilarna kommer växa på något sätt men att det kommer ta tid, samtidigt 

påpekar han att det är viktigt att fortsätta pressa det. Han anser att det gäller att försöka 

uppmuntra folk att tänka lite långsiktigt. Noterbart är att Grant (2007) har samma tankegång 

då han trycker på att vi måste upprätthålla kvalitén både nu och i framtiden, både ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt.  

 

Vidare förklarar Grant (2007) att det gäller att få gröna varor att verka normala och inte 

tvärtom och att de måste finnas inom räckhåll. Grant (2007) påpekar dessutom att det är via 

kreativ marknadsföring som ett hållbart levnadssätt kan bli en självklarhet. Koupourtiadis 

menar i koppling till författarna att ur ett marknadsföringsperspektiv kan de bidra till ett 

grönare samhälle dels med elbilen i sig men även i samband med garantin att kunden kör på 

grön el. Även Rydberg pekar på att om de kan sälja fler bilar som släpper ut mindre koldioxid 

kan de bidra till ett grönare samhälle. Vidare menar Melander att det är viktigt att få ner 

förbrukningen på de bilar som de säljer stora volymer av. Rydberg framhåller vidare att om de 

säljer fler elbilar kan de få Audi att komma med fler modeller som går på el, något som han 

ser som positivt. Respondenternas enighet stärks av Prasanna Mohanraj et al. (2014) tanke då 

de hävdar att valet av att införa gröna produkter förstärker företagsidentiteten på ett specifikt 

sätt. Det speglas även av en respondent ur fokusgrupp 2 då denne anser att bilmärken 

signalerar att de vill ligga i framkant och att de är på hugget. Även fokusgrupp 1 visar på en 

gemensam positiv bild av bilmärken och supermiljöbilar. Vidare förklarar Söderlind att 

bilföretagens marknadsföring baseras på två delar; dels att sälja så många bilar som möjligt 

men även att skapa en bra image. Han menar att om bilföretagen använder sig av elbilar så är 

det för att få en bra image.  

 

Melander påpekar att även om elbilen befinner sig tidigt i processen är det viktigt att bilarna 

lyfts fram. Han förklarar vidare att kunskapen ökar men att kunden fortfarande går i tankarna 

som att “det inte är något för mig”. Noterbart är att Grant (2007) trycker på samma punkt då 
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han menar att kunskapsbrist är den största anledningen till förvrängt beteende. Vidare hävdar 

författaren att ett bilmärke ofta utlyser “vad människor som oss bör köra”, alltså en viss 

image, som författaren understryker har väldigt lite med grön marknadsföring att göra. 

Kunskapen däremot menar Grant (2007) är av större vikt än imagen inom marknadsföringen. 

Dock ställer sig Haghanipour frågande till om marknadsföringen bör baseras på just CSR då 

det är lite olika beroende på vilket land bilföretagen säljer till. Han menar att de gör så gott de 

kan för att sälja så gott de kan. Vidare förklarar han att Sverige är ett väldigt miljömedvetet 

land och att invånarna ofta söker sig till ekoprodukter och sådant. Han menar att det kanske 

inte är lika stort i andra länder.  

4.3.3. Tankar om framtiden 
Grant (2007) framhåller i koppling till den gröna marknadsföringen att majoriteten idag anser 

att det är ansträngande att leva, jobba, resa m.m. på ett hållbart sätt. Dock understryker 

Koupourtiadis att framtidsutsikten för elbilen utvecklas ständigt, speciellt laddinfrastrukturen 

vilken han ser som en nödvändighet. “Ger man inte kunden alternativa möjligheter att kunna 

ladda på olika ställen, vad är då meningen med elbilen?” frågar han sig. Koupourtiadis menar 

vidare att det är viktigt att det fungerar innan de säljer elbilarna, samt att det är viktigt att 

kunna ge kunderna en större bild. Samtidigt påpekar Rydberg att med en bil som enbart går på 

el blir det tufft, då krävs det en längre räckvidd. Vilket tyder på att det är av stor väsentlighet 

att bristerna och barriärerna bör meddelas i enighet med Mayer (2000). Vidare påstår Rydberg 

att de stora märkena satsar stort ekonomiskt på det här men det går sakta framåt, något som 

han önskar hade gått lite fortare. För framtiden menar Melander att om marknaden kommer, 

kommer volymerna och därefter efterfrågan. Det i sin tur kommer även leda till att priserna 

går ner men framförallt måste medvetenheten komma först. Vilket stärks av både Grant 

(2007) och Rettie et al. (2012) då författarna trycker på kunskapen och betydelsen av att få det 

gröna beteendet att bli det “nya normala”.  

 

“Vi har gått över till el för att driva så mycket av våra apparater som vi har idag, varför inte 

då göra det även på bilsidan.” - Melander, 2015-11-27 

 

Även Rietschel påpekar att det är framförallt viktigt att medvetenheten ökar och enligt honom 

är det viktigt att de politiska incitamenten blir bättre för att hjälpa till att accelerera den här 

utvecklingen. Han anser att det är politikernas sätt att styra utvecklingen åt ett visst håll. 

Utlåtandet stödjer Mayer (2000) då han nämner incitamenten och att det bör påpekas om de 



  
 

 53 

ska förbättras för att i sin tur öka intresset för miljövänliga bilar. Rietschel är inne på samma 

linje då han understryker att supermiljöbilspremien är dåligt utformad från grunden.  

 

Ett gemensamt utlåtande från fokusgrupp 1 visar att de hoppas på att el som drivmedel ökar 

som ett tillgängligt alternativ och att det finns ett större urval i framtiden. De hävdar att det tar 

sin tid och att det måste hittas lösningar på att få fram elen på ett bättre sätt så att det lönar sig 

i framtiden. Även en respondent ur fokusgrupp 2 instämmer vid den här tanken och denne 

anser att elen måste vara miljövänlig i framtiden. Tankarna för oss till Reijonen (2008) då 

författaren påpekar att den gröna marknadsföringen bör vara en integrerad del av företagets 

miljöstrategi och inte bara en promotion, som även tas upp av Ottosson och Parment (2013). 

Vidare upplyser Grant (2007) att den gröna innovationen kommer har stor genomslagskraft de 

nästkommande 20 åren. I jämförelse tar författaren upp internets genomslagskraft de senaste 

20 åren och menar på att gröna innovationer kommer skapa nya produkter och livsstilar. 

Björk är i enighet med Grants (2007) teori och förklarar att han tror på en extremt ljus framtid 

och att det år 2017 kommer bli en helt annan värld utan tvekan. “Om vi pushar vår del framåt 

kommer det automatiskt leda till ett grönare samhälle, både vad gäller produktion och 

konsumtion av energi”, tillägger Björk. Även Rydberg stämmer in i tanken om förändring då 

han tror att laddstationer hemma blir vanligt i framtiden så att det går snabbt att ladda. Utöver 

det spekulerar även en respondent ur fokusgrupp 2 att antingen kommer man gå över helt till 

el eller så kommer något helt annat som är ännu mer gynnsamt. Dock är båda grupperna 

överens om att el som drivmedel kommer vara en tillväxt i framtiden.    

 

”Har man börjat med eldrift går man ofta inte tillbaka till förbränningsmotor. Det är som att 

gå från Iphone till den gamla telefonen med snurrplattan eller datorn till skrivmaskinen. Det 

är ungefär samma liknelse och det gör man inte.” – Rietschel, 2015-12-02 
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Vi kan se att det tydligt framgår i det här kapitlet att hållbarhet och CSR är något som 

engagerar många bilföretag. Det framgår även att målet är att optimera hållbarheten 

långsiktigt och vad gäller det miljömässiga anses elbilen vara det rätta att göra. Vidare 

har det visat sig att det är av väsentlig vikt att vara medveten om hela kedjan från A till Ö 

så att cirkeln sluts på ett bra sätt. Det blir dessutom allt tydligare och viktigare att ligga i 

framkant som bilföretag vad gäller hela processen och utvecklingen av elbilen. Vi kan se 

att det är viktigt att elbilen lyfts fram då medvetenheten klart måste förbättras. Vidare 

framgår det dessutom att elen i fråga måste utvecklas samt framställas på ett bra sätt då 

det bör återspegla den positiva bilden av elbilen. Vi kan även konstatera att synen på 

framtiden för elbilen ser ljus ut och det framgår att nya lösningar finns runt hörnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 55 

5. Slutsats 
 
 

 
I följande avslutade kapitel kommer vi redogöra för de slutsatser vi kommit fram till med 

utgångspunkt i den teoretiska och empiriska analysen. Vidare kommer vi besvara våra 

delsyften samt forskningsfråga om vad som krävs för att elbilen ska nå ut till en bredare 

målgrupp i framtiden. Avslutningsvis kommer vi presentera våra egna reflektioner och tankar 

samt förslag på vidare forskning inom forskningsämnet. 
 

 

5.1. Besvarande av uppsatsens forskningsfråga och syfte 
Elbilen som fenomen är något som är relativt nytt på marknaden trots att den har funnits i 

över 100 år. Studiens ämne speglar elbilens utvecklingspotential som än idag är i sin linda 

vilket gör att den inte så stor på marknaden. I uppsatsen vill vi få djupare förståelse för de 

hämmande faktorer som existerar samt hur elbilen kan gå vidare i utvecklingen. Vidare kunde 

vi se i inledningen att behovet för alternativa bränslen är stort samt att en förändring är 

nödvändig. De här funderingarna formade uppsatsens syfte; 

 

Syftet med studien är att; 

• Utreda och analysera hur olika faktorer kan påverka efterfrågan och försäljning av 

elbilen. 

• Identifiera förutsättningar för elbilens framtid och betydelse inom bilsektorn. 

 

Uppsatsens forskningsfråga har sin grund i uppsatsens delsyften och är följande; 

• Vad krävs för att elbilen ska nå ut till en bredare målgrupp i framtiden?  

 

I kapitlet med den teoretiska och empiriska analysen har vi behandlat syftet samt 

frågeställningen med studien. Vidare kommer vi att besvara och resonera kring dessa i det här 

kapitlet. Innan vi besvarar våra två delsyften samt uppsatsens forskningsfråga kommer vi i 

följande stycke att presentera de tendenser som vi har kunnat utläsa från den teoretiska och 

empiriska analysen. 
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5.1.1. Tendenser 
I vår analys har vi kunnat skåda ett par tendenser som tas upp av så väl den insamlade empirin 

som av våra teoretiska källor. Vi kan se en tydlig koppling angående tendenserna nedan från 

den teoretiska referensramen samt den insamlade empirin. Vi vill dock belysa att vår studie är 

grundad på en kvalitativ forskningsmetod och därmed vill vi understryka att dessa tendenser 

inte syftar till att dra några generella slutsatser inom ämnesområdet. De tendenser vi ser är 

följande; 

 

• Hög tillverkningskostnad: I vår undersökning har det framkommit att 

tillverkningskostnaden av elbilen är väldigt hög. I både teori och empiri diskuteras det 

att batteritillverkningen för elbilen skapar stora kostnader. Även forskning och 

utveckling av den relativt nya produkten är nödvändig vilket även det genererar en 

stor utgift för bilföretagen. Den stora utgiften bidrar i sin tur till en högre prislapp på 

slutprodukten. 

 

• Förmåner: Det framgick av flertalet respondenter att statliga subventioner och andra 

förmåner är av väsentlig vikt för att hjälpa utvecklingen av elbilen framåt. Det är 

politikernas sätt att accelerera utvecklingen för elbilen samt deras sätt att bidra till ett 

klimatvänligare samhälle. Dock har förmåner så som supermiljöbilspremien fått kritik 

av flertalet respondenter då den är dåligt utformad från början samt att den inte räcker 

långt som subvention.  

 

• Elbil som tjänstebil: Det har visat sig att det bästa alternativet i dagsläget som kund är 

att använda elbilen som tjänstebil än som en privat bil. En samlad enighet hos våra 

respondenter var att elbilen passar sig bäst som tjänstebil då den är förmånlig och 

innefattar kostnadsreduceringar samt att affären går att räkna hem. Många företag på 

bilmarknaden väljer dessutom att köpa in elbilar för att i sin tur leasa ut dem till 

privatpersoner. 

 

5.1.2. Delsyfte 1: Utreda och analysera hur olika faktorer kan påverka 
efterfrågan och försäljning av elbilen. 

Det finns idag många olika kundsegment att vända sig till när det kommer till att skapa en 

attraktion mellan kunden och utbudet hos ett företag. Sett till elbilens kundsegment används 

den främst som tjänstebil och det har tydligt visat sig att det är till största del är företag och 
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organisationer som väljer att köpa en elbil. Det har framkommit att det finns ett intresse bland 

andra kunder för elbilen, dock är den i sitt begynnande vilket vi anser märks tydligt sett till 

hur pass dåligt etablerad den är bland övriga kundsegment i dag. 

 

Genom att erbjuda fler elbilar i olika prisklasser anser vi att bilföretagen kan ändra sin 

kommunikation gentemot kunderna samt få elbilen att synas mer på bilmarknaden. I dagsläget 

ser kunderna elbilen som obefintlig och på grund av dess nackdelar, så som 

laddinfrastrukturen, blir den därmed inte ett förstahandsval för kunderna. Noterbart är att 

elbilen idag är ca 100 000 kr dyrare än en vanlig konventionell bil. Om de nuvarande 

enhetspriserna på elbilarna ändras till det lägre, anser vi att prislistan blir mer realistisk för de 

nuvarande samt de potentiella kunderna. Utifrån vår analys kan vi tydligt se att det är viktigt 

att ”smärtgränsen” vid köp och betalning av en elbil inte blir för stor, vilket det visade sig att 

den kan ses som bland kunderna i dagsläget. Därmed kan vi konstatera att priset är avgörande 

för elbilens efterfrågan då kundernas villighet att betala är begränsad eftersom alla inte har råd 

med dagens elbilar och dess höga prislappar. 

 

Sett till elbilens nackdelar, har det tydligt visat sig att dess räckvidd samt laddinfrastruktur 

utgör den största delen av dess begränsning till att utvecklas. För att göra elbilen mer attraktiv 

bör dessa två faktorer bli mer omfattande samt utvecklas tills de accepteras av kunderna. I 

praktiken innebär det att skapa en infrastruktur som täcker samtliga delar av landet samt att 

utveckla en godtagbar räckvidd som tar kunden från punkt A till punkt B utan några problem 

eller hinder som helst. Utöver det kan vi se att tiden det tar att ladda batteriet är för lång och 

bör effektiviseras. Något som även är intressant att nämna är att den mest hämmande faktorn 

för att producera elbilen är batteriet. I och med den svåra tekniken samt alla delar som hör till, 

blir dels vikten samt kostnaden för framtagning och tillverkning av batteriet högt vilket i sin 

tur leder till ett högt enhetspris på slutprodukten, d.v.s. elbilen. Vi kan därför se att 

batteritillverkningen är ännu en faktor som påverkar elbilens attraktion gentemot kunderna. 

Utifrån det här kan vi fastställa att genom att bilföretagen tillverkar mer lättare samt mindre 

kostsamma batterier, blir elbilen därmed mer effektiv samt att kostnaden för den går att pressa 

neråt. Däremot gäller det att hitta en bra balans vad gäller slutkostnaden för bilen så att både 

kunden samt bilföretaget gynnas av affären. 

 

För att skapa en efterfrågan har det tydligt visat sig att elbilen måste vara något som kunden 

vill ha. Förut ansågs elbilen vara en ”tråkig plåtbil”, vilket har ändrats idag mycket på grund 



  
 

 58 

av Teslas elbilar med deras revolutionerande design. Vi kan identifiera att elbilen idag ses 

som en häftig bil med en attraktiv teknik. Noterbart är också att eftersom inte alla kan köpa en 

elbil, blir det en så kallad ”statusmarkör” att äga en sådan. Därför kan vi se att dagens elbil 

har blivit något som kunderna vill ha vilket skapar efterfrågan och attraktion som i sin tur 

leder till försäljning.  

 

En annan viktig aspekt som vi anser är av betydande vikt för att påverka efterfrågan samt 

försäljning av elbilen är att förmåner, incitament och subventioner behålls av staten samt att 

dessa blir ännu bättre än vad de är i dagsläget. Det har tydligt visat sig utifrån vår analys att 

skattebefrielse och supermiljöbilspremien är två betydelsefulla och önskvärda förmåner som 

gärna får stanna kvar vid köp och ägande av en elbil. Som tjänstebilist har det framkommit att 

det är fördelaktigt att äga en elbil då det tillkommer en rad förmåner. Ifall dessa förmåner 

hålls kvar anser vi att det i sin tur kan bidra till att fler potentiella kunder får upp ögonen för 

elbilen samt att användningen av den ökar. Därmed kan vi konstatera att ett behållande av 

incitament, subventioner och andra förmåner är av stor vikt samt att vi ser dessa som en bra 

ingång för elbilen till den stora marknaden och de övriga kundsegmenten. 

 

5.1.3. Delsyfte 2: Identifiera förutsättningar för elbilens framtid och betydelse 
inom bilsektorn. 

Bilföretagen jobbar ständigt med att komma med nya lösningar för att förbättra klimatet i den 

mån de kan. Alternativa drivmedel till fossila bränslen är en lösning och däribland el som 

drivmedel. Behovet är stort vilket därmed ökar förutsättningarna för elbilen i framtiden. 

Problematiken ligger i att det tar tid, de stora företagen kan inte vända på en femöring och 

forskningen kostar mycket pengar. Det i sin tur bidrar till det höga priset som nämnts i 

tidigare stycke men även det faktum att batteriet i sig är väldigt tungt. Noterbart är att det i 

teorin går att bygga en bil med längre räckvidd än vad som finns idag men tyngden hade blivit 

allt för stor. Viktigt är då att den nuvarande forskningen som finns inom området fortsätter för 

att förhoppningsvis hitta nya metoder för att få ner priset och vikten, alternativt hitta nya 

lösningar. 

 

En annan viktigt faktor för bilens utvecklingspotential är såklart kunderna. Utifrån vår analys 

kan vi tydligt se att det finns ett intresse från kunden då miljöfrågorna blir allt mer aktuella. 

En bil som spar på miljön och som ger en hållbarhet för kommande generationer väcker ett 

tydligt intresse. Även förmågan att skapa renare luft idag är en fördel. Det framgår tydligt att 
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elbilen sänker utsläppsnivåerna och vi anser att kunna producera en elbil som inte släpper ut 

någon koldioxid alls är till det bättre. Vidare har vi fått djupare förståelse för betydelsen av att 

hela kedjan från produktion till återvinning sker på ett bra sätt. Då bilföretag ofta ses som 

bidragare till ett sämre klimat kan produktionen av elbilar förbättra den synen. Det är av stor 

vikt att hela kedjan sker på ett hållbart sätt annars är idén ett slöseri samtidigt som det uppger 

en falsk förhoppning. Det är då väldigt viktigt att på ett integrerat sätt implementera det 

hållbara arbetssättet genom hela företaget som sedan kan spegla den gröna marknadsföringen 

ut till kunden. Vi kan även konstatera att företagens CSR är något som blir av allt större 

betydelse då folk blir mer medvetna om vad de vill ha och hur det går till. Något som då är 

intressant att nämna är EU:s mål om ett snittutsläpp som måste gå under en viss gräns för alla 

bilföretag. Sådana restriktioner hjälper utvecklingen mot bättre miljöbilar samt produktion 

och ökar även förutsättningarna för elbilen. Noterbart är att lanseringen av supermiljöbilar på 

marknaden medför att samtliga bilföretag känner att de bör hänga med i utvecklingen men 

ändå är det många som väntar. Utifrån det kan vi konstatera att risken kan bli att de får en 

sämre affärsverksamhet och en sämre image.  

 

Något som även har framkommit är att medvetenheten hos kunderna är nästintill obefintlig, 

vilket är ett problem. Vi ser det som en kombination av dålig kommunikation från företagens 

sida samt att elbilen är en så pass omogen produkt. Viktigt är att marknadsföra på ett hållbart 

sätt och i sin tur öka medvetenheten för ett hållbart beteende. Blir ett “grönt” beteende mer 

naturligt kommer det i sin tur att bidra till en ökad acceleration för elbilen som vi kan se har 

stor utvecklingspotential. En inkörsport kan vara att börja med hybridbilen och sedan ta steget 

över till enbart el. Det gäller att få upp ögonen för elbilen och kanske hybriden kan leda till att 

folk gör det samtidigt som de lämnar de konventionella bilarna bakom sig. Vi kan konstatera 

att det krävs en ny tankegång och att få det gröna att bli det nya normala har en stor del i det 

hela. Det har tydligt visat sig att med en högre försäljningsvolym kommer priset att sjunka 

vilket skulle öppna många dörrar på marknaden.  

 

Vidare kan vi se att det är de statliga incitamenten som till stor del bidrar till den framgång 

som finns i dagsläget och med hjälp av supermiljöbilspremien och skattebefrielse väcker det 

intresse. Vi kan därmed identifiera att bilens förutsättning för framtiden mycket hänger på att 

incitamenten hålls kvar och i bästa fall utvecklas. Vi kan även se att kundkännedomen måste 

öka för att se vad varje segment anser är värdefullt. Det framkom att det var svårt att 

identifiera kunden vilket kan bidra till svårigheter att skapa en bil som passar alla. Vi anser då 
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att bilföretagen bör identifiera kundernas behov för att i sin tur generera en spridning på 

marknaden. Utifrån vår analys kan vi tydligt se att framtiden för elbilen ser ljus ut. Genom att 

öka medvetenheten och fortsätta utveckla produkten anser vi att det kan bli det självklara 

valet i framtiden. Det faktum att elen faktiskt är den mest utvecklade infrastrukturen skapar 

ett helt annat perspektiv. Det finns fler vägguttag än bensinstationer, så vad väntar vi på?  

5.1.4. Besvarande av forskningsfråga 
- Vad krävs för att elbilen ska nå ut till en bredare målgrupp i framtiden? 

Sett till studiens teoretiska och empiriska analys har vi kunnat utläsa ett antal återkommande 

faktorer om vad som kan påverka elbilens position på marknaden. Det har visat sig att det är 

många olika faktorer som begränsar elbilens utveckling och framgång. Vad som har framgått 

tydligt i vår studie, och som kan ses som självklarheter, är att räckvidden måste förbättras 

samt att laddinfrastrukturen för elbilen måste byggas ut. Vidare framhålls att kortare 

laddningstider och ett miljövänligt förhållningssätt genom hela processen även de är av 

betydande vikt för att nå fler kundsegment. Dessa faktorer bidrar till att elbilen blir mindre 

tillgänglig vilket krävs för att få det gröna att bli det nya normala. Samtidigt har vi identifierat 

tre faktorer som vi anser är nödvändiga och av störst vikt för att elbilen ska nå ut till en 

bredare målgrupp i framtiden. Faktorerna är följande; 

 

Incitament: Det är av betydande roll att de nuvarande incitamenten och subventionerna, som 

tillhandahålls av staten, behålls för de kunder som väljer att köpa och äga en elbil. Samtidigt 

bör dessa förbättras då det har framgått tydlig kritik mot bland annat den dåligt utformade 

supermiljöbilspremien. Tas incitamenten bort, skulle det innebära slutet för vissa 

biltillverkare. Även elbilen skulle få det väldigt svårt på marknaden då den är mer eller 

mindre beroende av förmånerna som ges. 

 

Medvetenhet: Har marknaden ingen vetskap om en produkt kan den heller inte lyckas. Det har 

visat sig att det finns bristfälliga kunskaper om elbilen som fenomen, dess kapacitet och 

användningsområde. Det är nödvändigt att öka kunskapen samt främja gröna alternativ som 

finns till de konventionella bilarna genom en förbättrad kommunikation mellan de två 

parterna, d.v.s. företagen och kunderna. Det tyder på att bilföretagen bör implementera en 

grön marknadsföring där elbilen blir mer acceptabel. Sättet att kommunicera måste helt enkelt 

ändras om det ska ske en förändring, annars kommer det leda till ännu högre utsläppsnivåer 

och en ignorans om kommande generationers välbefinnande. Vidare är det väsentligt att den 

allmänna medvetenheten får en positiv bild av elbilen vilket i sin tur leder till ett ökat intresse.  
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Pris: Priset i dagsläget är den största bakomliggande faktorn till att så få väljer att köpa en 

elbil. För att enhetspriset på elbilen ska gå ner till en acceptabel nivå, är det främst 

batterikostnaden som måste justeras då den är alldeles för hög. Problematiken grundas i att 

det behövs forskning för att få fram de billigare batterierna som i sin tur kräver mycket 

investeringar. Har företagen haft en stor utgift måste de få igen den på något sätt, vilket 

naturligt resulterar i höga priser på de nya elbilarna. Lösningen kan även hittas i en ökad 

medvetenhet; kommer marknaden ökar försäljningsvolymerna och efterfrågan som i sin tur 

leder till möjligheten att sänka priserna. 

 

Med hänsyn till alla ovan nämnda faktorer ser vi att elbilen har stor potential i framtiden. Åtas 

de förbättringsåtgärder som behövs och presenterats, hävdar vi att en spridning av elbilen på 

marknaden är möjlig och inom räckhåll.   

5.2. Avslutande tankar och förslag på vidare forskning    
Det ligger helt rätt i tiden att ta upp elbilen som fenomen då den har fått allt mer 

uppmärksamhet i media under det senaste året. Vi har ställt oss frågande till vad som påverkar 

efterfrågan och försäljning av elbilen samt hur framtidsutsikterna ser ut vad gäller såväl 

elbilens framväxt samt betydelse inom bilsektorn. Det vi kan konstatera är att elbilen har stor 

utvecklingspotential samt möjlighet att nå ut till fler kundsegment ifall vissa åtgärder åtas. Det 

mesta hänger på att de företag som har väntat hittills kommer ut med sina versioner av elbilen 

så att ett generöst utbud finns samtidigt som ledningen måste förbättra sin kommunikation till 

kunden. Idag är kännedomen om elbilen svag vilket kan bero på att den är en så pass omogen 

och ny produkt samtidigt som den har fått allt för lite tid i rampljuset.  En aspekt som 

framkom av det empiriska materialet är att övergången till elbilen inte kommer ske över en 

natt, vilket vi kan hålla med om då en bra och hållbar produkt tar lång tid att utveckla. När 

elbilen väl slår igenom på marknaden anser vi att det inte kommer bli någon återvändo till de 

konventionella bilarna.  

 

Genom studiens gång har vi fått en djupare förståelse för elbilen som fenomen vilket har varit 

väldigt lärorikt och intressant att studera. I och med flertalet respondenter från olika branscher 

och företag har det gett oss en bra grund att stödja vår studie på och även lett till ett trovärdigt 

arbete. Även möjligheten att få en övergripande bild från alla perspektiv har varit väldigt 

givande för studien. Med hjälp av våra delsyften har vi uppnått ett bra underlag som bidragit 

till att svara på studiens forskningsfråga. 
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Möjligheten för vidare forskning kring ämnet är stor då teknik är ett stort och komplext ämne. 

Det finns många områden inom såväl marknadsstrategier som tekniska åtgärder som kan 

förbättras och utvecklas då elbilen fortfarande är i sin linda. Då fenomenet är på klar uppgång 

i praktiken finns det många möjligheter men även hinder som måste klaras av för att uppnå 

målet om ett bättre klimat.  
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Bilagor 
 

Bilaga A - Intervjuguide Bilföretag    

Bakgrundsinformation:  

• Berätta lite om din bakgrund. 

• Vad har du för roll i företaget? 

 

Produkten 

• Hur ser ni på behovet av alternativa bränslen? 

• Vart anser ni att elbilen står i dagsläget sett till produktlivscykeln? 

• Vad tycker ni om elbilen som produkt i dagsläget? För/nackdelar? 

• Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för elbilen/batteriet? 

• Hur kommer innovationen se ut för elbilen i framtiden? Kommer det bli en långsam eller 

snabb process? 

 

Marknaden 

• Vem anser ni är kund av elbilen idag? 

• Hur ser er marknadsstrategi för elbilar ut i dagsläget? Varför just den/dem?  

• Vad är det ni vill att kunden ska attraheras av i er valda marknadsstrategi för elbilar? 

• Hur ser ni på en utökad marknad samt målgrupp? Finns möjligheten samt är det något ni vill 

uppnå? 

• Vad anser ni kan påverka efterfrågan samt försäljning av elbilar? 

 

Hållbarhet 

• Hur jobbar ni med hållbarhet inom företaget, både ekonomiskt/socialt/miljömässigt? 

• Vad anser ni kan bidra till ett grönare samhälle genom ett marknadsföringsperspektiv? Hur 

arbetar ni med det här? 

• Hur ser ni på framtiden vad gäller el som drivmedel samt laddning av elbilar?  
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Bilaga B - Intervjuguide Bilmagasin/Intresseorganisation 

Bakgrundsinformation:  

• Berätta lite om din bakgrund. 

• Vad har du för roll i företaget/organisationen? 

 

Produkten 

• Hur ser ni på behovet av alternativa bränslen? 

• Vad tycker ni om elbilen som produkt i dagsläget? För/nackdelar? 

• Hur ser möjligheterna ut för utvecklingen av elbilen/batteriet?  

• Hur anser ni att sektorn utvecklas med nya alternativ och elbilar? 

• Hur anser ni att kunden förhåller sig till elbilen? 

• Hur tror ni bilföretagen jobbar med elbilar, vad är det de vill förmedla till kunderna? 

 

Marknaden 

• Vem tror ni är elbilens kund idag? 

• Vad efterfrågas av kunderna vid val/köp av bil?  

• Vad tror ni skulle kunna få en kund att välja en elbil framför en konventionell bil? 

• Tror ni att en utökad målgrupp i framtiden är en möjlighet? Varför/Varför inte? 

• Har ni fått någon uppfattning av hur medvetenheten för elbilen ser ut bland kunderna? 

 

Hållbarhet 

• Vad anser ni kring bilföretagens användande av CSR, används det på riktigt eller är det ett 

PR-verktyg? 

• Anser ni att elbilen och andra alternativa drivmedel bidrar till ett ökat socialt ansvar för 

företagen? 

• Anser ni att bilföretag som tillverkar elbilar borde förbättra/basera deras marknadsföring på 

CSR? 
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Bilaga C - Intervjuguide Fokusgrupper 

 

Produkten 

• Vad har ni för uppfattning av elbilen? 

• Vilka för- och nackdelar ser ni med elbilen? 

• Om vi säger elbil, vilka bilföretag associerar ni det med? 

o Varför associerar ni elbilen med det här/dessa märken? 

• Tror ni att bilföretag kommer att bli ännu mer innovativa vad gäller el som drivmedel? 

• Hur ser ni på innovationen i relation till gröna bilar? 

• Kommer övergången från konventionella bilar till gröna bilar vara en långsam eller snabb 

process? 

• Vad förväntar ni er av utvecklingen av framtidens gröna bilar? 

 

Marknaden 

• Vem anser ni är elbilens kund? 

• Hur ser ni på bilföretagens marknadskommunikation av elbilen? 

o Vad får ni för signaler från bilmärkena vad gäller gröna bilar/elbilar? 

• Vad är det ni efterfrågar vi köp av en bil?  

• Vilka faktorer/attribut anser ni skulle bidra till köp av en elbil istället för en konventionell bil? 

 

Hållbarhet 

• På vilket/vilka sätt tror ni bilföretag och gröna bilar kan bidra till en bättre hållbarhet? 

• Vad tycker ni om gröna bilmärken och supermiljöbilar överlag?  

• Hur ser ni på framtiden inom bilsektorn vad gäller el som drivmedel? 

	


