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Research questions: 

 What categorizes the segments of people who tend to be the most receptive towards energy 

saving and behavioral changing innovations? 

 What categorizes the segments of people that show tendencies towards spreading information 

about such product on to others in a social system? 

  

Purpose: The purpose of this study is to identify and describe segments of people who have 

characteristics of innovators, early adopters as well as opinion leaders within the product category of 

energy sustainable and behavioral changing innovations. The result of this study can facilitate the 

continuing segmentation by companies in the introduction phase of an innovation. This develops the 

contemporary empirical and theoretical knowledge about the adaption of energy sustainable and 

behavioral changing innovations since there has not been many committed studies in this field before. 

  

Method: Quantitative 

  

Conclusions: Women 36 years of age or older, who earn 40 000 kronor or more a month and live with 

others show behavioural tendencies of being receptive towards energy sustainable- and behavioural 

changing innovations. 

 

Men who earn 40 000 kronor or more a month tend to be the most receptive onces towards energy 

sustainable - and behavioural changing innovations.  

 

Men who earn 40 000 kronor or more a month are most likely to spread information about an energy 

sustainable - and behavioural changing innovation to others in a social system, hence being an 

opinionleader. 
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Frågeställningar: 

 Vad karakteriserar de segment av människor som tenderar att vara mest mottagliga för 

energibesparande- och beteendeförändrande innovationer? 

 Vad karakteriserar de segment av människor som uppvisar tendenser till att vilja sprida 

information om en sådan produkt vidare till andra i ett socialt system? 

  

Syfte: Syftet med studien är att identifiera och beskriva segment av människor som innehar 

karaktärsdragen av innovatörer, tidiga användare samt opinionsledare inom produktkategorin 

energibesparande- och beteendeförändrande innovationer. Resultatet ska underlätta 

segmenteringsarbetet för företag som har en innovation inom produktkategorin, som ännu inte 

kommersialiserats, och samtidigt utveckla den befintliga empiriska- och teoretiska kunskapen om 

adaptionen av energibesparande- och beteendeförändrande innovationer eftersom det finns en avsaknad 

av tidigare forskning inom produktområdet. 

  

Metod: Kvantitativ 

  

Slutsatser: Kvinnor som är 36 år gamla eller äldre, tjänar över 40 000 kronor och bor i ett hushåll med 

andra uppvisar beteenden som sannolikt är till gagn för att ta till sig en energibesparande- och 

beteendeförändrande innovation.  

 

Män som tjänar 40 000 kronor eller mer tenderar att vara de som är mest mottagliga för innovationer i 

allmänhet då de håller sig uppdaterade om nya innovationer och är tidig med att köpa nya produkter.  

 

Män som tjänar 40 000 kronor eller mer är mest benägna att sprida en innovation vidare till andra i ett 

socialt system likt en opinionsledare.  

 

 



 

 

Förord 

  

Ett stort tack till vår handledare Lennart Haglund som ställt upp med värdefull tid och konstruktiv kritik, 

du har bidragit mycket till vår förståelse inom ämnet. Vi vill även passa på att tacka Erik Tutzauer, VD 

för Power Aware som har bidragit med mycket insiktsfull information inom produktområdet. 

 

Vi vill även passa på att tacka respondenterna som tagit sig tid att svara på den kvantitiva enkäten, utan 

er hade inte studien varit möjlig. 

 

Vi hoppas och tror att du som läser finner studien och resultatet intressant. 

  
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

William Bocenda                          Daniel Embretsen                    Henrik Rollstedt 

 

_______________                        ________________     _______________ 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

 



 

 

Begreppslista 

  
Segmentering är en metod som används för att identifiera individer som reagerar liknande på samma 

stimuli. Dessa individer grupperas för att mer effektivt kunna kommunicera samma budskap till flera 

människor och ändå få liknande resultat. 

  

Adaption är processen som beskriver hur en individ uppfattar och tar till sig en innovation. 

  

Diffusion är processen som beskriver hur ett samhälle eller en hel marknad uppfattar och tar till sig en 

innovation. 

  

Opinionsledare är en person som aktivt vill förmedla sin åsikt till andra med avsikt att övertyga denne 

om sakfrågor som ligger i opinionledarens intresse. 

  

Innovatörer och Tidiga användare är de två adaptionsgrupper enligt Rogers (2003) som är tidigast 

på konsumentmarknaden att anamma nylanserade innovationer. Det vill säga det är individer som är 

innovativa och mottagliga i ett tidigt skede vid lanseringen av en ny produkt. 

  

Socialt system är en stor grupp av människor på samhällsnivå som kommunicerar med varandra. 
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1. Inledning 
Sveriges elkonsumtion har kommit till en vändpunkt. Från att industrin 1970 förbrukade 

dubbelt så mycket el som Sveriges alla hushåll, är siffran idag helt omvänd. En av orsakerna 

till det kan vara en ökad befolkningsmängd som således lett till fler hushåll, men det förklarar 

inte allt. Industrisektorn har nämligen det senaste decenniet minskat sin totala elförbrukning, i 

jämförelse med tidigare år, samtidigt som de svenska hushållen markant ökat användningen. 

(Ekonomifakta, 2013) Det har resulterat i att Sverige blivit ett av de länder som förbrukar mest 

el per invånare i världen. (Svenskenergi, 2015) Den här ökningen är dock inte en följd av ett 

förhöjt invånarantal. (scb, 2015) Den grundar sig istället delvis på en generell okunskap eller 

ovilja till att minska sin elförbrukning. (Miljöutveckling, 2010) Problematiken ligger således 

inte i antalet hushåll, den ligger istället i mängden el varje hushåll förbrukar. Viktigt att 

framhålla är att Sverige trots det ligger i framkant vad gäller miljömedvetenhet generellt sett 

och toppar de allra flesta listor över de miljövänligaste länderna i världen. (Ecowatch, 2014). 

Svenskar kan oberoende av ovanstående göra mycket mer för miljön, och att minska 

elkonsumtionen är just ett av dessa tillvägagångssätt. 

 

Som en följd av det höga användandet av el finns det flera olika användarvänliga produkter 

och metoder att få hjälp av för den som vill minska sin elförbrukning. (Barometern, 2010) 

Exempel på sådana produkter är; elmätare, vägguttags-timer och lågenergilampor. 

(Klimatsmart, 2015) Dessa produkter kan i viss mån sänka elförbrukningen på kort sikt, men 

för att långsiktigt sänka sin elkonsumtion krävs en beteendeförändring hos individen. 

Energibesparande produkter som uppmuntrar till en beteendeförändring gällande användandet 

av el är alltså nyckelkomponenten för att framgångsrikt och permanent lyckas sänka sin 

elförbrukning. (Forskning, 2013) 

 

Det ökade behovet av en sänkt elförbrukning tillsammans med efterfrågan av energibesparande 

produkter gör att allt fler innovationer inom produktområdet lanseras varje år. 

(Naturvårdsverket, 2015) Majoriteten av innovationerna som generellt sett lanseras blir 

emellertid inte framgångsrika, faktum är att en tredjedel av dem misslyckas. (Cooper & 

Kleinschmidt, 1987) Det betyder dock att två tredjedelar blir framgångsrika eller delvis 

framgångsrika, men vilka faktorer är det som påverkar detta? 

 

Definitionen av en innovation är en idé, tjänst eller produkt som uppfattas som nyskapande av 

en individ eller grupp av människor som behövt anpassa sig efter den. (Rogers, 2003) 

Gemensamt för alla innovationer är att det i de flesta fall finns ett visst motstånd från de 

potentiella användarna till att faktiskt börja använda produkten. Det största motståndet har 

uppstått i de fall då innovationerna krävt radikala beteendeförändringar som en följd av 

användning av produkten. (Rogers, 2003)  
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Det stora antalet nya innovationer ökar konkurrensen och därmed även betydelsen av 

lanseringsfasen för företag, som så snabbt som möjligt måste få en stark position på marknaden. 

Många intressenter som är involverade i projektet blir, som en följd av detta, beroende av att 

innovationen i fråga blir framgångsrik (Stretch, 2013). För att maximera möjligheten till 

framgång är kunskap om den potentiella mottagligheten av innovationen således väldigt viktig 

information. 

 

Behovet av en nationell beteendeförändring inom privatpersoners elförbrukning har motiverat 

det nystartade svenska företaget Power Aware att utveckla en energibesparande 

förgreningsdosa kallad ”The Pac”. Denna förgreningsdosa visualiserar strömförbrukningen 

med hjälp av rörligt ljus i kabeln, mellan dosan och vägguttaget, vars styrka varierar beroende 

på hur mycket ström den förbrukar. (E.Tutzauer, personlig kommunikation, 23 februari 2015) 

Innovationen är i skrivande stund i en lanseringsfas och företagets mål är att öka användarens 

medvetenhet kring sin elkonsumtion med hjälp av att strömmen blir synlig. Som en följd av 

detta kommer användaren även bli påmind om sitt slöseri med el och förhoppningsvis ändra 

sitt vardagliga beteende kring sin elförbrukning, oavsett elektronisk produkt. (Gustavsson & 

Gyllenswärd, 2005) Innovationen är alltså en energibesparande produkt som uppmuntrar en 

beteendeförändring och kommer i denna studie representera just denna produktkategori. 

Det företaget Power Aware saknar är kunskap om vilka segment av människor som är mest 

mottagliga för denna typ av innovation samt vilka som uppvisar tendenser till att vilja sprida 

information om en sådan produkt vidare i ett socialt system. Företaget vill alltså skapa segment 

inom adaptionskategorierna; innovatörer och tidiga användare men även urskilja 

karaktärsdragen hos opinionsledare inom produktkategorin energibesparande- och 

beteendeförändrande innovationer. 

1.1 Tidigare forskning 

Den grundläggande forskning som gjorts inom generell innovationsforskning är av Everett M. 

Rogers och hans teorier om “diffusion of innovations” som förklarar hur innovationer sprids i 

samhället. Diffusion of innovations är även namnet på hans bok i området vars första upplaga 

släpptes 1962 (Rogers, 2003). Enligt Rogers (2003) är samhällets mottaglighet för innovationer 

det forskningsområde som både flest forskare undersökt, samtidigt som det även innehar det 

högsta antalet studier inom hela beteendevetenskapen. I Sverige har dock inte någon liknande 

forskning bedrivits vilket gjort att det finns en brist på information angående mottagligheten 

för energibesparande produkter. 

  

På senare år har området om adaption och diffusion av energibesparande produkter blivit 

relativt välutforskat det också. (Ball, Cullen & Gan, 2009; Foxall, 1995; Ottoman, Stafford & 

hartman, 2006). Fram tills slutet av 1900-talet såg dock situationen annorlunda ut tills Bahte 

och Lawler (1997) publicerade sin forskning inom miljöbesparande produkter vilket bidrog 

med mycket nytt inom ämnet. Långt innan denna tid menade Buttel och Flinn (1978) att det 

rådde en oenighet bland forskningsresultat om miljöbesparande produkter vad gäller hur 
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forskningsinriktningen miljöbesparande innovationer skulle uppfattas. Oenigheten utgjorde 

således ett hinder i förståelsen av innovationer som är till gagn för miljön menade Peattie och 

Charter. (1992, s. 118) De stödde alltså påståendet om att det fanns en oklar bild av forskningen 

kring miljöbesparande innovationer. 

  

Den stora förändringen kom med Bahte och Lawler (1997) som undersökte vilka faktorer som 

influerar människor att köpa miljöbesparande produkter, vilket är ett produktområde som liknar 

energisparande produkter eftersom det finns attribut som är till gagn för miljön i båda 

kategorierna. 

  

För att klargöra skillnaderna i vad denna studie undersöker och vad tidigare forskning 

behandlat så bedrev även Bahte och Lawler (1997) en forskning om mottagligheten för 

miljöbesparande produkter. Forskningen i denna studie syftar däremot till att undersöka 

mottagligheten för energibesparande- och beteendeförändrande produkter i Sverige. Bahte & 

Lawlers forskning är alltså inom liknande produktområde som denna studie behandlar, med 

skillnad att deras undersökning var mer generell. Forskningen skiljer sig således genom att 

denna studie undersöker mottagligheten för inte bara en energibesparande produkt, utan även 

för produkter som uppmuntrar till en beteendeförändring i användandet av el. Det kan således 

finnas både likheter och skillnader i konsumenternas mottaglighet mellan de båda 

produktområdena och marknaderna men denna studie behandlar alltså en dimension inom 

innovationsforskningen som inte tidigare undersökts. 

  

Vidare har även forskning bedrivits när exempelprodukter, precis som The Pac, i form av ett 

duschmunstycke och en lågenergilampa använts för att konkretisera fenomenet. Ball et al. 

(2009), Ottman et al. (2006). Ovannämnda produkters primära fokus är dock inte att uppmuntra 

till en beteendeförändring som The Pac gör, vilket medför att bidraget från denna studie blir att 

undersöka främst mottagligheten för produkter med syfte att ändra ett beteende. 

I tidigare adaptionsforskning om miljöprodukter så har även acceptansen av innovationer inom 

bland annat solcells-industrin (Kapoor, Dwievedi & Williams, 2014), vattenbesparing 

(Schwarz & Ernst, 2009) och energibesparing (Ottman et al. 2006) med Everett Rogers teori 

som utgångspunkt, undersökts (Kapoor et al. 2014). Ingen av dessa forskningar svarar således 

på frågor om mottagligheten av energibesparande- och beteendeförändrande produkter eller 

behandlar frågan ur ett svenskt perspektiv. 

1.2 Problemdiskussion 

Företaget Power Aware vill få mer kunskap om vilka segment av människor i Sverige som är 

mest mottagliga för deras energibesparande- och beteendeförändrande innovation. Deras 

förhoppning är att utöver mottagligheten även kunna urskilja de individer som har störst vilja 

att sprida information om produkten vidare i sociala sammanhang, innan en kommersialisering 

påbörjas. Studien anses som relevant eftersom få tidigare studier behandlat produktområdet.  
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Den är även relevant för flera företag i komersialiseringsfasen av energibesparande och 

beteendeförändrande innovationer som kan få användning av resultatet. Målet är alltså att ta 

reda på vad som kännetecknar individer inom adaptionskategorierna; innovatörer och tidiga 

användare, som karakteriseras av att ha hög mottaglighet för nya produkter och även identifiera 

personer som har karaktärsdrag av opinionsledare som kan underlätta spridandet av 

information om produkten till andra. 

1.3 Frågeställningar 

 Vad karakteriserar de segment av människor som tenderar att vara mest mottagliga för 

energibesparande- och beteendeförändrande innovationer? 

 Vad karakteriserar de segment av människor som uppvisar tendenser till att vilja sprida 

information om en energibesparande- och beteendeförändrande innovation vidare till 

andra i ett socialt system? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera och beskriva segment av människor som innehar 

karaktärsdragen av innovatörer, tidiga användare samt opinionsledare inom produktkategorin 

energibesparande- och beteendeförändrande innovationer. Resultatet ska underlätta 

segmenteringsarbetet för företag som har en innovation inom produktkategorin, som ännu inte 

kommersialiserats, och samtidigt utveckla den befintliga empiriska- och teoretiska kunskapen 

om adaptionen av energibesparande- och beteendeförändrande innovationer eftersom det finns 

en avsaknad av tidigare forskning inom produktområdet. 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

 

2. Teoretisk referensram 

I kapitlet kommer studiens teorier presenteras och motiveras. 

2.1 Val av teoretisk referensram 

Denna studie undersöker bland annat i vilken grad konsumenter är mottagliga för 

energibesparande- och beteendeförändrande innovationer. Liknande forskning har utförts av 

bland andra Blackburn (2011) då denne undersökte hur olika faktorer påverkade individen 

genom att använda Rogers (2003) steg av adaption; “Innovationen”, 

“Kommunikationskanalen”, “Tiden” och “Det sociala systemet”. Vidare användes även 

adaptionskategorierna; innovatörer, tidiga användare, tidiga & sena majoriteten samt 

eftersläpare för att kategorisera den undersökta gruppen efter hur mottagliga de var för 

teknologiska innovationer i biblioteksmiljö, som Blackburns studie behandlade.  

 

Tillvägagångssättet som Blackburns (2011) forskning bestod av kan med fördel appliceras till 

omständigheterna som behöver undersökas för forskningen om mottagligheten för 

energibesparande- och beteendeförändrande innovationer. Hennes forskning består av en 

framgångsrik metodik och användning av teorier som med fördel alltså kan tillämpas även för 

forskning inom området för energibesparande- och beteendeförändrande innovationer. 

  

Vidare undersökte även Ball et al. (2009) med hjälp av en kvantitativ studie, diffusionen och 

adaptionen av energibesparande produkter och använde även Rogers (2003) teorier och utgått 

från en liknande metodik som Blackburn (2011) 

  

Stor del av teorierna som använts i denna studie är också av Rogers (2003) med anledning att 

de skänker förståelse till problemområdet och således är vitala för att uppfylla på studiens syfte. 

Vidare har även tidigare studier haft hans teorier som utgångspunkt när de undersökt liknande 

forskningsområden. (Ball et al. 2009 & Blackburn 2011). Rogers teorier inom 

adaptionsforskningen anses även av många andra som de lämpligaste teorierna att använda för 

att undersöka mottagligheten av teknologiska innovationer på högre utbildningsnivåer (Medlin, 

2001), (Parisot, 1995) och (Sahlin, 2006) vilket ytterligare styrker faktumet att Rogers teorier 

är tillförlitliga och lämpliga för aktuellt forskningsområde. 

 

Teorin om opinionsledare används för att kunna beskriva individer som har möjlighet och vilja 

att sprida en innovation vidare till andra i ett socialt system. Den används för att öka förståelsen 

för vilka människor som tenderar att kunna sprida information om nya produkter till andra och 

således påbörja en diffusion. (Rogers, 2003) 
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En modell för människors attityder och beteende är inkluderad för att det anses som en relevant 

metod att använda när attityder hos respondenter undersöks och kan således appliceras för att 

få en så holistisk mätning som möjligt. (Evans, Jamal & Foxall, 2009) 

  

Teorin om Diffusionen och dess fyra grundelement (Rogers, 2003) beskrivs i kapitel 2.2, dock 

presenteras endast ett element i den teoretiska syntes-modellen som bidrar med förseåelse i hur 

och var opinionsledare sprider information om innovationer till andra i ett socialt sammanhang.   

De övriga elementen i modellen beskrivs således endast för att öka förståelse för fenomenet 

“Diffusion/Adaption” och hur det hänger ihop.  

2.2 Teorier 

Här presenteras information om kunskapsområdet som berör forskningen. Det syftar främst till 

adaptionsprocessen för att ge en grund till vad begreppen innebär och vad de beskriver. 

2.2.1 Adaption 

Teorin beskriver hur en individ uppfattar och tar till sig en innovation. Teorin tar inte hänsyn 

till samhället eller marknaden, som diffusion gör, utan fokuserar endast på individen. En 

adaption utgår inte bara från ett köp utan tar hänsyn till ett bestämt köpbeteende. Teorin 

beskriver benägenheten för individen att mottaga en ny produkt och börja använda den. 

Adaptionsprocessen är en serie steg som visar hur konsumenten utvecklar sitt beteende. 

(Rogers, 2003) 

 

2.2.1.1 Adaptionskategorier 

Dessa användarkategorier kommer in i olika steg i produktlivscykeln och är således olika 

snabba att ta till sig nya innovationer. Bilden nedan visar livscykeln för en produkt och hur stor 

andel av adaptionskategorierna som tar till sig produkten vid olika tidsskeden. Teorin bygger 

på fem kategorier varav studien fokuserar endast på de två första kategorierna; innovatörer och 

tidiga användare, vilka är först att ta till sig en ny produkt. De övriga tre adaptionskategorierna 

presenteras för förståelsen. 
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Innovatörer 

Innovatörer är den första kategorin av människor som tar till sig en ny innovation. Dessa 

personer är väldigt sociala och utåtriktade och har det gott ställt ekonomiskt. Innovatörerna är 

ofta en ung målgrupp som är villiga att ta risker vilket gör att de vågar vara först med att köpa 

en produkt som kanske inte kommer fungera som det var tänkt.  (Rogers, 2003) 

  

Tidiga användare 

Det här är den näst snabbaste kategorin att ta till sig en ny produkt. Dessa personer har många 

likheter med innovatörerna, de är unga och har det gott ställt och är den grupp av människor 

som i störst utsträckning kan ses som opinionsledare för de andra användarkategorierna. Till 

skillnad från innovatörerna  är de tidiga användarna mer diskreta i sina val av produkter vilket 

är anledningen till att de tar till sig en produkt lite senare. Istället för att köpa alla nya produkter 

väljer den tidiga användaren produkt mycket utefter vad som kan hjälpa till att öka den sociala 

statusen.  (Rogers, 2003). 

 

Tidiga majoriteten 

Denna kategori sträcker sig över en längre tid än de två tidigare kategorierna och därför kan 

personer i den tidiga majoriteten vara olika snabba med att ta till sig en ny produkt. Gemensamt 

för personer i den tidiga majoriteten är att de har lite högre status än den gemene mannen. 

Dessa har kontakt och umgås med tidiga användare men de är sällan dem som är opinionsledare 

i en grupp av människor. (Rogers, 2003) 

 

Sena majoriteten 

Människorna i den sena majoriteten tar till sig en produkt senare än genomsnittet. Dessa 

personer är väldigt skeptiska till nya produkter och genomför inte ett köp innan majoriteten av 

samhället har accepterat produkten. Gemensamt för personer i den sena majoriteten är att de är 

väldigt skeptiska av sig, har lägre social status än genomsnittet och de är väldigt sällan 

opinionsledare. (Rogers, 2003) 

 

Eftersläpare 

Detta är de sista personerna att ta till sig en innovation. Eftersläpare håller ofta hårt vid tradition 

och är rädda för att prova nya saker. Eftersläpare är ofta äldre än personerna i de tidigare 

kategorierna och har lägre social status och sämre ekonomi. De umgås oftast bara med familj 

och väldigt nära vänner och är ytterst sällan opinionsledare. (Rogers, 2003) 

2.2.2 Opinionsledare 

Opinionsledare är de personer i ett socialt system som har en stark påverkansgrad över andra 

människors attityder och beteende till ett visst objekt eller frågeställning. De är mer villiga än 

andra att förändras i takt med att samhället omkring dem gör det. De är också mer öppna än 

andra för att sprida information om produkter eller innovationer som de är intresserade av.  
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Opinionsledaren är relativt innovativ men de reflekterar snarare det sociala systemets 

underliggande normer kring till den hypotetiska förändringen. Dessa personer är också socialt 

utåtriktade, har hög kunskap och expertis inom produktområdet. Det är främst deras 

karismatiska och sociala drag som gör dessa till en effektiv grupp av människor för att sprida 

innovationer och idéer. (Rogers, 2003) 

 

2.2.3 Modell om människors attityder och beteende 

Modellen består av tre beståndsdelar som påverkar varandra i hur en individs beteende styrs. 

Den består av en kognitiv komponent, en affektiv komponent och en konativ komponent. 

Modellen har arbetats fram av flertalet forskare och använts inom främst marknadsföring (Ford 

& Smith, 1987) (Kwon & Vogt, 2010). 

 

 
  

Den första delen, den kognitiva komponenten består av en individs befintliga kunskap och 

uppfattningar om en produkt eller en frågeställning. Det individen tror behöver nödvändigtvis 

inte stämma överens med vad som står i exempelvis en produktspecifikation eller vad 

produkten vill utge sig för att vara. Det vitala är alltså individens kunskap och tro om produkten 

och inte den faktiska sanningen. (Evans et al. 2009) 

  

Nästa steg är den affektiva komponenten vilket beskriver individens känslomässiga 

uppfattningar om en frågeställning eller en produkt. Dessa kan självfallet vara både positiva 

och negativa och baseras på vilken grad av kunskap som personen i fråga har om produkten 

eller frågan. Det behöver alltså inte vara känslor som är önskvärda från skaparen eller 

distributören av innovationen. (Evans et al. 2009) 
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Den konativa komponenten styr vilket beteende som blir utfallet baserat på individens kunskap 

och känslor för produkten eller frågan den ställs inför. När det talas om produkter är detta ofta 

knutet till om individen är redo att genomföra ett köp eller ej. Det baseras på både känslorna 

kopplat till produkten och hur kunskapen om den ser ut. (Evans et al. 2009) 

2.2.4 Diffusion och dess fyra grundläggande element 

Diffusion beskrivs som processen som en innovation blir kommunicerad genom specifika 

kanaler över tid till människor i ett socialt system. Det finns fyra huvudelement i denna process; 

innovationen, kanalen den kommuniceras genom, tid och det sociala systemet. (Rogers, 2003) 

Dessa faktorer finns med i alla studier som rör diffusion och adaption och är därför en väldigt 

relevant teori att presentera för ökad helhetsförståelse även om studien undersöker adaptionen. 

Det sista steget ”Det sociala systemet” är det enda element som används i studien och övriga 

delar beskrivs således endast för att skänka förståelse för forskningsområdet. 

2.2.4.1 Innovationen 

En innovation är en idé, tjänst eller produkt som uppfattas som nyskapande av en individ eller 

grupp av människor som anpassat sig efter den. Det spelar mindre roll om idén är ny i ett 

tidsmässigt perspektiv, exempelvis när den är skapad eller upptäckt. Det är individen och 

människans uppfattning om hur nyskapande idén är som styr om det är en innovation eller inte. 

Detta gäller inte bara kännedomen om innovationens existens utan det viktiga är om folk är 

redo eller villiga att ta den till sig och börja använda den. 

2.2.4.2 Kommunikationskanalen 

Kommunikationskanalen beskriver hur innovationen och vetskapen kring den sprids mellan 

människor. Det kan vara olika traditionella medier vilket ger stor exponering men kan vara 

mindre effektiv när det kommer till att övertyga. Det kan också vara interpersonella kontakter 

där en vän övertalar eller informerar en annan, vilket ofta är mer effektivt. Relevant för 

sammanhanget är hur homogen en grupp av människor är. Ju mer lika en grupp av människor 

är varandra sett till exempelvis intressen, geografisk hemvist och bransch, desto lättare är det 

för en innovation att spridas. (Rogers, 2003) 

2.2.4.3 Tiden 

Tiden beskriver att det tar för olika lång tid för individer att ta till sig en innovation. Denna 

aspekt är viktigt för att ta reda på hur mottaglig individen är för just innovationer. Ett sätt att 

betrakta hur pass snabb en enskild konsument är att acceptera en innovation (Rogers, 2003) 

beskrivs mer utförligt i avsnitt 2.2 Adaption/Adaptionsstegen. Denna del berör också hur snabbt 

ett beteende förändras hos konsumenter och därmed kan det bestämmas till vilken grad 

innovationen är radikalt förändrande för människor och samhällen eller ej. (Evans et al. 2009) 
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2.2.4.4 Det sociala systemet 

Olika segment i samhället skiljer sig i hur mottagliga de är för att börja använda nyskapande 

produkter. Rogers (2003) nämner att det finns grupper av människor i samhället som är mer 

lämpliga, karaktärsmässigt, att anamma en innovation. Dessa kallas Opinionsledare och 

diskuteras närmare i avsnitt 2.5 Opinionsledare. 
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3. Metod 

Kapitlet presenterar metodiken som använts för att besvara studiens frågeställningar och 

uppfylla dess syfte. Nedan beskrivs forskningsdesignen samt vilket tillvägagångssätt som 

använts, tillsammans med hur data har samlats in och beskrivits. Vidare beskrivs även hur 

studiens frågor är operationaliserade, vilken analysmetodik som har använts för att presentera 

insamlad data, för att slutligen diskutera studiens reliabilitet och validitet. 

3.1 Forskningsdesign 

För att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna har en kvantitativ undersökning 

genomförts. Med en kvantitativ undersökning skapas en generell förståelse för att få en 

helhetsbild av, i det här fallet, vilka människor som är mer benägna att anamma en 

energibesparande- och beteendeförändrande innovation (Bryman & Bell, 2009).  

 

När den kvantitativa undersökningen planerades låg studiens syfte och frågeställningar som 

grund. Detta för att säkerställa att det som avsåg att mätas också var det som mättes. Den lucka 

som tidigare forskning visade var för beteendeförändrande energibesparande innovationer, 

tidigare var bara energibesparande sådana studerade till större grad. Därav valdes teorier med 

den utgångspunkten, att undersöka en sådan typ av innovation. För att undersöka valt 

forskningsområde har det empiriska bidraget grundats på både primär- och sekundärdata. Detta 

gjordes för att kunna skildra en så representativ bild som möjligt av det potentiella segmentet 

av mer mottagliga människor som studien försöker bidra med. Primärdata bestod av en 

kvantitativ enkätundersökning vilken är användbar när en helhet ska undersökas, alternativt 

beteendemönster ska hittas. Således är en kvantitativ undersökning lämplig för att undersöka 

en mottaglighet i ett större perspektiv, som exempelvis en stor grupp av konsumenter. Den 

kvantitativa undersökningen användes vidare för att få fram vilken grad av benägenhet olika 

grupper av människor har till att anamma en energibesparande- och beteendeförändrande 

innovation, sett till en större massa av befolkningen.  

 

Urvalet av respondenter var av ett självurvals slag, vilket betyder att respondenterna själva valt 

att delta efter att de upptäckt att undersökningen funnits tillgänglig. (Christensen, Engdahl, 

Grääs & Haglund, 2010). När all data var sammanställd från den kvantitativa undersökningen 

och det uppstått mönster kring vilka människor som var mer benägna än andra att ta till sig 

denna typ av produkt så möjliggjorde det att få frågeställningarna besvarade. Alltså vilken 

grupp som tenderar att vara mer mottaglig än andra för energibesparande- och 

beteendeförändrande produkter och vilka karaktärsdrag gruppen har. 
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3.2 Teoretisk syntes 

Den teoretiska referensramen valdes efter hur forskning kring energibesparande produkter och 

innovationer har beskrivits och tolkats som i tidigare studier, men i synnerhet efter vad som 

kunde hjälpa till att uppfylla studiens syfte. Nedan presenteras en analysmodell som beskriver 

vilka delar av teorin som används för studien tillsammans med en förklaring på vilka delar som 

hjälper till för att öka förståelsen av forskningsområdet. 

 

 
 

Modellen beskriver energibesparande- och beteendeförändrande innovationers 

adaptionsprocess. Det är flera delar som påverkar huruvida en sådan innovation anammas och 

börjar användas av människor. I studien behandlas inte diffusionen av en innovation men 

presenteras i teoriavsnittet för att öka förståelsen för adaptionen som denna studie fokuserar 

på. De teorier som används för att undersöka området om adaptionen av energibesparande- och 

beteendeförändrande innovationer, inklusive benägenheten att sprida en sådan vidare till andra 

i ett socialt system, är alltså de som visas i modellen ovan. Adaptionskategorierna Innovatörer 

och tidiga användare, till vänster i modellen, bidrar med kunskap om individer som är tidiga 

att anamma nya produkter och håller sig uppdaterade om nya innovationer vilka är viktiga för 

att undersöka den potentiella mottaggligheten. Dessa är också de två grupper som studien 

fokuserar på och är tydligt kopplade till undersökningen i operationaliseringen. De övriga 

adaptionskategorierna används inte i studien och presenteas i kapitel 2.2 för att skapa en 

förståelse av helheten men också som en grund till analysen, där de diskuteras till vilken grad 

de påverkar energibesparande- och beteendeförändrande innovationer adaption och även 

utfallet av studien. 
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Opinionsledare, i mitten av modellen, beskriver individer som har karaktärsdrag som 

överensstämmer med personer som har tendenser att vilja och kunna sprida information om 

nya produkter och innovationer vidare till andra i sociala sammanhang. Till teorin hör Det 

sociala systemet för att tydliggöra hur och var opinionsledare sprider informationen. 

 

Modellen för människors attityd & beteende, till höger i modellen, är operationaliserad och till 

hjälp för att beskriva människornas attityder och beteenden kring uppfattning om miljö och 

energibesparing. Den används till hjälp för att inkludera beteendeaspekten för just den här 

typen av innovation, för att specificera studien till energibesparande och beteendeförändrande 

innovationer.  

3.3 Tillvägagångssätt 

Kapitlet presenterar hur arbetet med studien gått till och hur data har samlats in och 
behandlats. 

3.3.1 Insamling av primärkällor 

För att få en förståelse för energibesparande- och beteendeförändrande produkter, vad gäller 

både produktområdet och problematiken kring vilken typ av information som saknades inom 

forskningsområdet för mottagligheten av dem, genomfördes en intervju med Erik Tutzauer, 

VD för företaget Power Aware som äger produkten The Pac. Intervjun ägde rum 23 februari 

2015 på företagets kontor i Stockholm där studiens tre författare närvarade. Intervjun var av en 

semi-strukturerad form där öppna, breda frågor användes som grund för att hålla samtalsämnet 

relevant till problemområdet (Bryman & Bell, 2009). Under samtalet diskuterades vilken 

information som fanns tillgänglig angående mottagligheten av denna typ av produkt samt vad 

som saknades. 

3.3.2 Enkätutformning 

Den kvantitativa undersökningen operationaliserades (avsnitt 3.3) för att säkra kopplingen 

mellan enkätfrågor och teoretisk referensram, frågeställningarna och syfte. Som tidigare nämnt 

baserades urvalet av respondenter på ett självurval, för att möjliggöra en så god spridning av 

människor som möjligt. Enkäten var uppdelad i två delar. En första del som urskiljer olika 

segmenteringsvariabler hos respondenterna och en andra del som visar på deras beteende och 

attityder. Svarsalternativen på den sistnämnda delen gav svarsmöjligheter på en 7-gradig 

Likertsskala. Skalan gjorde det möjligt att se generella tendenser hos respondenterna, till vilken 

grad de ansåg sig hålla med om ett visst påstående. Exempelvis kan denna metod urskilja att 

en viss grupp av människor har starkare tendenser mot ett visst beteende än en annan grupp. 

De första 8 frågorna var utformade som segmenteringsfrågor, just för att möjliggöra en 

kategorisering av de svarande. Resterande frågor var attityd och beteendefrågor som låg till 

grund för att kunna mäta de olika gruppernas svar. Målet var i synnerhet att finna grupper av 

människor som verkade mest mottagliga både beteende- och attitydmässigt. Det hela 
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avspeglade sig i att finna grupper som stödde enkätens påståenden till störst grad och således 

också svarat högst värden på likertsskalan. 

  

Enkäten utformades online, genom Google’s web-formulär för att underlätta att sprida den 

geografiskt och till så många personer som möjligt. För att undvika misstolkningar från 

respondenterna och att hela tiden vara knuten till vad som skulle undersökas lades stor tid på 

utformning och ständig revidering av frågorna till enkäten. En kontrollgrupp om 10 personer 

användes för att säkerställa att enkäten tolkades som önskat. Svaren från gruppen analyserades 

även för att undersöka om de möjliga mätningar och slutsatser som initialt var tänkt var möjliga 

att dra med hjälp av datan. Vidare lades vikt vid att hela tiden kritiskt granska frågorna både 

sett till hur de tolkas, vad de svarar på och deras anknytning till teorin. Allt detta var en viktig 

stomme i att försäkra att resultat i slutändan blev tillförlitligt. Enkäten delades således ut i flera 

kanaler för att möjliggöra en så stor spridning som möjligt. Till en början distribuerades den 

genom sociala nätverk på Facebook, där antalet svar hela tiden kontrollerades, för att få en 

uppfattning om hur många svar som kommit därifrån. För att undvika en allt för homogen 

grupp av människor distribuerades även enkäten genom personliga nätverk inom fyra olika 

företag och en intresseorganisation. Allt detta för att möjliggöra en så pass rättvis och reliabel 

undersökning som möjligt, där alla grupper i samhället har getts möjlighet att delta och påvisa 

ett mönster i sina attityder och beteende mot energibesparande- och beteendeförändrande 

innovationer. Vissa grupper har representerats till större grad än andra, exempelvis studenter. 

Detta är sannolikt en produkt av att det funnits en överrepresentation av det segmentet i de 

sociala mediekanaler som använts. Dock leder gruppens stora representation snarare till ett 

högre reliabelt resultat för just det segmentet. De andra grupperna har en så pass hög 

representation i övrigt att reliabiliteten inte blir lidande för den studien. 

 

Undersökningen pågick mellan 2015.04.27 - 2015.05.01, alltså fem dygn. respondenterna gavs 

alltså möjlighet att svara på enkäten vilken tid på dygnet som helst. Det totala antalet svar för 

undersökningen blev 234. 

  

Under den tid som lades på enkätutförandet och operationaliseringen av frågorna skapades tre 

utkast av enkäten för att få en översikt av vad som fungerade bra och mindre bra. För att 

säkerställa att frågorna var möjliga att förstå och inte skulle missförstås användes 

Företagsekonomiska forskningsmetoder av Bryman och Bell (2009) som stöd vid kontrollen 

utav detta. Svarsfrekvensen övervakades och i synnerhet antalet svar som kom in. Formuläret 

stängdes på fredagen, den femte dagen och var därmed färdig för analys. 

3.3.3 Dataanlaysmetod 

Rådata hämtades från Google’s web-formulär som låg i en större matris. Data förflyttades över 

till ett Excel-dokument för anpassas strukturmässigt för att köras i statistikprogrammet SPSS. 

Halva enkäten var uppbyggd av segmenteringsfrågor och den andra halvan frågor utformade 

efter en 7-gradig likertsskala. Respondenten rangordnar således från 1-7 till vilken grad något 

stämmer in på respondenten. Svarar respondenten mitt i skalan, en 4:a, är det således ett neutralt 
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svar. Alla svar under 4 är negativa ställningstaganden och alla över är således positiva sådana. 

Alla påståenden var utformade till att svar över 4 innebär att respondenten kan anses som ha 

en gynnsam attityd eller ett gynnsamt beteende för det som studien undersöker. Detta var 

viktigt för att underlätta analysen av datan, då alla svar på likertskalan kan betraktas på samma 

vis.  

 

För att mäta datan och ranka de olika gruppernas påståenden kodades också de nominala 

svarsalternativen i rådatan till siffror för att möjliggöra att segmenteringsfrågorna kunde 

analyseras mot beteende och attitydfrågorna i SPSS. Vid kodningen av rådatan sorterades också 

tomma svarsvärden ut från övriga för att säkerställa att analysen inte blir färgad av det. 

Exempelvis undvek 7 respondenter att svara vilken inkomst de hade, dessa svar kodades som 

“missing values”. Data-analysen som utfördes för att mäta vilken grupp som visats svara det 

högst värde på varje fråga gjordes genom en Kruskal-Wallis-analys och en Mann-Whitney-

analys. Metoderna är icke-parametriska test som ranksätter de olika parametrarna och indikerar 

vilka av dem som är mest signifikanta. Mann-Whitney jämför två grupper mellan varandra och 

Kruskal-Wallis är motsvarigheten för fler än två grupper.  (Field, 2013) De första 8 

Segmenteringsfrågorna testades i SPSS - en i taget - som en grupperande variabel mot alla 

ordinala beteende- och attitydfrågor från enkäten. Alla segment rankades här mot varandra, 

exempelvis alla olika åldersgruppers svar mot varandra, i en tabell per fråga. Innan det var 

aktuellt att se vilka grupper som stack ut och visade sig mer mottagliga eller benägna att sprida 

en energibesparande och beteendeförändrande produkt undersöktes det vilka svar som var 

statistiskt signifikanta. Det vill säga vilka som är inom den risknivå som är accepterbar att dra 

någon konklussion eller generalisering kring. Alltså hur stor risk det är att det statisken visar 

att alla segment inom en grupp inte har samma attityder till ett visst påstående, men att 

verkligheten i själva verket är en annan. Den högsta risknivå man brukar använda i 

sammhällsvetenskapen är att man i fem fall av hundra drar en felaktig slutsats om att det 

existerar ett samband i den population som urvalet är taget från. (Bryman et al., 2009) 

Sannolikheten är alltså mindre än 5 procent, “p < 0.05”, där p står för sannolikheten. De 

påståenden från enkäten som de olika grupperna svarade på och hade en signifikansnivå på 

under 0.05 har alltså beaktats i studien, övriga påståenden har förkastats. Det var 17 påståenden 

från de olika segmenteringsgrupperna som visade sig vara signifikanta och presenterades  

således också i studiens resultat. 

3.3.4 Insamling av sekundärkällor 

För att få förståelse och information om teorierna som använts i den teoretiska referensramen 

i denna studie har sökningar i databaserna Google Scholar samt Discovery genomförts. Vid 

sökning i databaserna användes följande söktermer i varierande ordning: “innovation”, 

“adaption”, “diffusion”, “segmentation”, “energy saving”, “electricity usage” “inovators”, 

“opinion leaders” och “enviromentally friendly products”. De vetenskapliga artiklarna som 

ansågs relevanta baserades på vilket bidrag de hade för studien.  Vidare har även böcker inom 

adaptionslära och företagsekonomi nyttjats för att få bättre förståelse för problemområdet.  



 

 16 

I synnerhet så har Rogers bok “Diffusion of innovation” (2003) använts för att få en förståelse 

i vad som har forskats kring tidigare och hur ämnet har utvecklats sedan begreppen “diffusion” 

och “adaption” blev ett väl utforskat område. Boken kunde på så vis bidra med en riktlinje i 

hur sådan forskning bör bedrivas och vad som saknades. 

3.3.5 Beskrivning av material 

För den kvantitativa undersökningen samlades generell information om flera segment av 

människor och deras attityder och beteenden kring innovationer, miljömedvetenhet och 

personliga karaktärsdrag. Med hjälp av den insamlade data kan det dras generella slutsatser 

kring vilka människor som är mer benägna att ta till sig energibesparande- och 

beteendeförändrande innovationer i större utsträckning än andra. 

  

Den kvantitativa datan visade ett urval av respondenter från olika delar av samhället, både när 

det gäller ålder, utbildning, boendeform och inkomst. Det var en liten överrepresentation av 

kvinnor och studerande bland respondenterna jämfört med vad som kan antas är genomsnittligt 

i samhället. Det är inget som påverkar reliabiliteten då det snarare ökar pålitligheten för de 

nämnda svarsgrupperna. Totalt svarade 234 respondenter. 

3.4 Operationalisering 

Enkäten som distribuerades var uppbyggd av två delar. Fråga 1-8 ställdes för att identifiera 

olika segmenteringsvariabler hos respondenterna medan fråga 9-21 var påståenden som 

respondenten fick ta ställning till. I dessa påståenden användes en likertskala där respondenten 

fick rangordna huruvida påståendet stämde på en skala 1-7. Siffra 1 representerar Instämmer 

inte alls medan 7 representerar Instämmer helt. Anledningen till att skalan 1-7 användes var 

för att respondenten skulle behöva göra tydligare ställningstaganden än vad som hade behövts 

med en skala 1-5. Segmenteringsfrågorna var obligatoriska att svara på medan påståendena var 

frivilliga. Genom att ge respondenten möjlighet att låta bli att ta ställning till ett påstående så 

eliminerar vi risken att få missvisande svar vilket hade varit fallet om en respondent tvingats 

att ta ställning till något som de inte vill. Vidare fanns även alternativet vet ej/avstår att svara 

i några av de första åtta frågorna för att minska risken för att även dessa blir missvisande. 

  

1. Kön? 

Används för att se om det finns några skillnader i attityder eller beteende angående 

energibesparing mellan könen. 

                    

2. Ålder? 

Ställs som underlag för segmenteringsprocessen. Även för att särskilja innovatörer och tidiga 

användare, då dessa grupper ofta är yngre enligt Rogers (2003). Åldern kommer användas för 

att identifiera det segmentet som är mest mottagliga för denna typ av innovation och således 

de mest attraktiva individerna att kommunicera denna typ av produkt till. 
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3. Vilken är din senast avslutade utbildning? 

Ställs som underlag i segmenteringen men även för att kunna se eventuella skillnader mellan 

hög- och lågutbildade. 

  

4. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

Denna fråga ställs för att undersöka respondenternas köpkraft då denna spelar stor roll i 

möjligheterna till att köpa denna typen av produkt. Behovet av att sänka sin elförbrukning kan 

även påverkas av den ekonomiska situationen. Frågan är kopplad till adaptionskategorierna då 

ekonomin skiljer sig åt i dessa. Frågan kommer användas som segmenteringsunderlag. 

  

5. Vilken är din bruttoinkomst (innan skatt) varje månad? (Med bidrag inkluderat) 

Även denna fråga ställs för att undersöka respondenternas köpkraft då denna spelar stor roll i 

möjligheterna till att köpa denna typ av produkt. Behovet av att sänka sin elförbrukning kan 

även påverkas av den ekonomiska situationen. Frågan är kopplad till adaptionskategorierna då 

ekonomin skiljer sig åt i dessa. Frågan kommer användas som segmenteringsunderlag. 

  

6. Jag bor i. 

Genom att ta reda på respondentens boendesituation så går det att göra antaganden kring hur 

mycket el som förbrukas och hur medvetenheten kring elbesparing skiljer sig beroende på typ 

av boende 

  

7. Har du fast eller rörligt elpris i ditt hushåll? 

Det går att anta att någon med rörligt elpris är mer benägen att minska sin elförbrukning och 

således också kan vara mottaglig för en sådan produkt då den i större grad tilltalar förnuftet och 

den kognitiva förmågan eftersom det går att spara pengar. 

  

8. Boendesituation 

Genom att få reda på hur respondenten bor så kan antaganden göras kring hur stor dennes 

elförbrukning är vilket kan tyda på hur mottaglig respondenten är för energibesparande 

produkter. 

  

9. Jag arbetar aktivt med att hålla min elförbrukning låg i mitt hushåll 

Svaret på frågan kan påvisa hur pass mottaglig respondenten är för energibesparande produkter. 

Eftersom arbetets syfte är att finna just de personer som är mottagliga för detta är därför frågan 

relevant. Vidare är frågan även viktig eftersom studien ska undersöka allmänna attityder och 

beteenden vilket gör det relevant att undersöka om det finns olika anledningar till att sträva 

efter att hålla sin elförbrukning låg. Resultatet av frågan kommer att tolkas enligt teorin om 

människors attityd och beteende. 
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10. Frågor som rör miljön och hållbart samhälle är viktiga för mig. 

För att se hur pass intresserad respondenten är i miljöfrågor vilket kan visa på hur pass 

mottaglig denne är för en energibesparande produkt. 

  

11. Jag källsorterar alltid. 

Denna fråga syftar till att lära sig mer om respondentens beteende och hur pass miljömedvetna 

val denne gör. Frågan är kopplad till modellen för människors attityd och beteende och svaret 

kan tyda på hur mottaglig respondenten är för en energibesparande produkt. 

  

12. Jag köper alltid energisnåla alternativ till glödlampor. 

(Exempelvis; lågenergilampor och LED-lampor m.fl.) 

Detta undersöker beteendet hos respondenten och visar till vilken grad respondenten fattar 

miljöbesparande beslut. Frågan är kopplad till den konativa komponenten för att undersöka 

respondentens beteende. 

  

13. Jag stänger alltid av lampan när jag lämnar ett rum. 

Svarar på frågan om kompabiliteten mellan produkt och användare stämmer överens. Eftersom 

produktkategorin som undersöks är energibesparande (dvs. miljövänlig) avslöjar denna fråga 

om detta område är i linje med respondentens världsbild och värderingar. Frågan är även 

kopplad till den konativa komponenten som mäter respondentens beteende och svaret på frågan 

visar hur mottaglig respondenten är för en energibesparande produkt. 

  

14. Jag har aldrig elektronisk utrustning på standby hemma 

Mäter hur aktivt respondenten agerar när det kommer till att spara på el hemma. Detta visar 

hur kompatibel respondenten är med en energibesparande produkt och syftet med 

undersökningen är att hitta just dessa personer. 

  

15. Jag ser mig själv som en person som värnar om miljön.   

Frågan mäter till vilken grad respondenten själv anser sig värna om miljön vilket kan tyda på 

hur pass mottaglig respondenten är för energibesparande produkter vilket är uppsatsens syfte. 

  

16. Jag är en person som människor i min omgivning uppfattar som en trendsättare 

Innovatörer är villiga att ta risker och vågar vara den som sticker ut och denna fråga ämnar att 

mäta huruvida respondenten passar in på detta påstående. Svaret på frågan är även kopplat till 

teorin om opinionsledare då dessa ofta uppfattas som trendsättare. 

17. När jag köpt en ny produkt som jag verkligen gillar så vill jag ofta övertyga mina 

vänner att köpa samma produkt. 

Frågan ämnar att ta reda på om respondenten har samma karaktärsdrag som en opinionsledare. 

Dessa är väldigt måna om att sprida information om produkter som de anser vara bra och frågan 

ställs således för att identifiera eventuella opinionsledare.  
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Frågan är kopplad till modellen för människors attityder och beteende och i synnerhet den 

affektiva komponenten då opinionsledare ofta får känslomässiga uppfattningar om en produkt. 

 

18. Jag håller mig uppdaterad om nya innovationer på marknaden. 

Innovatörer och tidiga användare är mer insatta i vad för nya produkter som lanseras på 

marknaden och denna fråga ämnar att mäta hur väl respondenten stämmer in på detta. 

19.  Jag är tidig med att köpa nya produkter, innan de flesta andra gjort det. 

Innovatörer, tidiga användare och opinionsledare tar till sig en produkt tidigare än majoriteten 

och denna fråga undersöker huruvida respondenten också gör det. 

  

20. Jag anser att jag har ett större socialt nätverk i jämförelse med människor i min 

omgivning. 

Opinionsledare har ett större socialt nätverk och frågan ställs därmed för att determinera 

huruvida respondenten stämmer in på en sådan. 

  

21. Jag anser att jag i större utsträckning är mer mottaglig för förändringar, både i 

vardagen och i samhället, än vad människor i min omgivning är. 

Frågan kan knytas till de beteendeförändrande aspekterna för energibesparande- och 

beteendeförändrande innovationer. Vidare är detta till hjälp för att finna personer med 

karaktärsdrag likt opinionsledare.  

3.4.1 Operationaliseringsmodell 

  

FRÅGA Teorikoppling Källa 

1. Kön 

Nominalskala 

Segmenteringsunderlag - 

2. Ålder 

Nominalskala 

Segmenteringsunderlag - 

3. Vilken är din senast avslutade utbildning? 

Nominalskala 

Segmenteringsunderlag - 

4. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

Nominalskala 

Segmenteringsunderlag - 

5. Vilken är din bruttoinkomst (innan skatt) 

varje månad? (Med bidrag - inkluderat) 

Ordinalskala 

Segmenteringsunderlag - 

6. Jag bor i. Nominalskala Segmenteringsunderlag - 
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7. Har du fast eller rörligt elpris i ditt 

hushåll? Nominalskala 

Segmenteringsunderlag - 

8. Boendesituation? Nominalskala Segmenteringsunderlag - 

9. Jag arbetar aktivt med att hålla min 

elförbrukning låg i mitt hushåll 

Ordinalskala 1-7 

Teorin om människors 

attityder och beteende 

som beskriver beteende. 

(Ford & Smith, 

1987) (Kwon & 

Vogt, 2010) och  

(Evans et al. 2009) 

10. Frågor som rör miljön och hållbart 

samhälle är viktiga för mig. 

Ordinalskala 1-7 

Teorin om människors 

attityder och beteende 

som beskriver känslor. 

(Ford & Smith. 

1987) (Kwon & 

Vogt. 2010) och  

(Evans et al. 2009) 

11. Jag källsorterar alltid. 

Ordinalskala 1-7 

Teorin om människors 

attityder och beteende 

som beskriver beteende. 

(Ford & Smith. 

1987) (Kwon & 

Vogt. 2010) och  

(Evans et al. 2009) 

12. Jag köper alltid energisnåla alternativ till 

glödlampor. 

(Exempelvis; lågenergilampor och ledlampor 

m.fl.) Ordinalskala 1-7 

Teorin om människors 

attityder och beteende 

som beskriver beteende. 

(Ford & Smith. 

1987) (Kwon & 

Vogt. 2010) och   

(Evans et al. 2009) 

13. Jag stänger alltid av lampan när jag 

lämnar ett rum. Ordinalskala 1-7 

Teorin om människors 

attityder och beteende 

som beskriver beteende. 

(Ford & Smith. 

1987) (Kwon & 

Vogt. 2010) och   

(Evans et al. 2009) 

14. Jag har aldrig elektroniskt utrustning på 

standby hemma. Ordinalskala 1-7 

Teorin om människors 

attityder och beteende 

som beskriver beteende. 

(Ford & Smith. 

1987) (Kwon & 

Vogt. 2010) och   

(Evans et al. 2009) 

15. Jag ser mig själv som en person som 

värnar om miljön. 

Ordinalskala 1-7 

Teorin om människors 

attityder och beteende 

som beskriver känslor & 

beteende. 

(Ford & Smith. 

1987) (Kwon & 

Vogt. 2010) och   

(Evans et al. 2009) 

16. Jag är en person som människor i min 

omgivning uppfattar som en trendsättare. 

Ordinalskala 1-7 

Innovatörer 

Opinionsledare 

(Rogers, 2003) 

17. När jag köpt en ny produkt som jag 

verkligen gillar så vill jag ofta övertyga mina 

vänner att köpa samma produkt. Ordinalskala 

1-7 

Opinionsledare och teorin 

om människors attityder 

och beteende som 

beskriver beteende. 

(Ford & Smith. 

1987) (Kwon & 

Vogt. 2010)  (Evans 
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et al. 2009) och 

(Rogers, 2003) 

18. Jag håller mig uppdaterad om nya 

innovationer på marknaden. 

Ordinalskala 1-7 

Innovatörer och tidiga 

användare 

(Rogers, 2003) 

19.  Jag är tidig med att köpa nya produkter, 

innan de flesta andra gjort det. Ordinalskala 

1-7 

Innovatörer, tidiga 

användare och 

opinionsledare 

(Rogers, 2003) 

20. Jag anser att jag har ett större socialt 

nätverk i jämförelse med människor i min 

omgivning. 

Ordinalskala 1-7 

Opinionsledare (Rogers, 2003) 

21. Jag anser att jag i större utsträckning är 

mer mottaglig för förändringar, både i 

vardagen och i samhället, än vad människor i 

min omgivning är. Ordinalskala 1-7 

Opinionsledare och teorin 

om människors attityder 

och beteende som 

beskriver beteende. 

(Ford & Smith. 

1987) (Kwon & 

Vogt. 2010)   

(Evans et al. 2009) 

och (Rogers, 2003) 

3.5 Analysmetod 

Kapitlet beskriver hur analysen av materialet presenteras och analyserats. 

3.5.1 Redovisning av material 

Från enkätundersökningen så presenterades all rådata och enkäten i bilagor samtidigt som de 

signifikanta resultaten presenterades i Empiri och Analys-avsnittet. Det var som tidigare nämnt 

17 påståenden från de olika segmenten som visade sig signifikanta. För segmenteringsfråga 6. 

bor i var två påståenden signifikanta. Dock visade gruppen av människor som svarat Annat 

vara de som rankades högst i Kruskal-Willys-testet. En sådan grupp är svår att segmentera 

utifrån till skillnad från andra grupper från den segmenteringsfrågan, exempelvis Lägenhet 

eller Villa.  

 

Vidare uteslöts tre signifikanta påståenden från segmenteringsfrågan 4 Vilken är din 

huvudsakliga sysselsättning? Där var gruppen arbetsökande med 2 respondenter och även 

gruppen “Annat” var de grupper som skilde sig från de övriga. Då två respondenter troligtvis 

kan ge missvisande svar, valdes det att bortses från. För gruppen svarande av “Annat” 

motiverades uteslutandet på samma sätt som för påstående 6. Således beslutades det att 

exkludera 5 påståenden från resultatet, även fast de visade en reliabel signifikansnivå. Utöver 

det presenterades all data under premissen att de låg inom signifikansnivån p < 0.05. Vidare i 

4 Empiri och Analys under de tabeller som redovisas för Åldersgrupp och Inkomst så slås vissa 

grupper samman för att öka reliabiliteten resultatet.  
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För åldersgrupperna tenderar sambandet för de båda påståendena att vara starkare i de äldre 

åldersgrupperna ställt mot de yngre.  

 

Noterbart är också att gruppen 65 år och äldre endast innefattar 6 individer. Att slå samman 

grupperna innebär att om den nämnda gruppens svar tidigare kunde anses som mindre reliabla, 

med tanke på de mindre antalet respondenter, så är nu svaren användbara och snarare stärker 

reliabiliteten för en sammanslagen grupp bestående av personer 36 år och äldre. Även vissa av 

inkomstgrupperna har slagits samman vid analysen av datan för att höja reliabiliteten hos de 

svarande i grupper med få respondenter. De som tjänar 40.000 - 50.000 bestod av 9 

respondenter, 50.000 och uppåt bestod av 3. Genom att slå samman de båda bidrar det till att 

göra resultatet mer generaliserbart och reliabelt. Dock får man vara medveten om att det baseras 

på ett urval av 12 personer utav 227 svarande av vad deras inkomst är. Ett större urval hade 

gett större säkerhet, men 12 respondenter ger en indikation och en fingervisning. 

3.5.2 Kapiteluppdelning i Empiri och Analysavsnitt 

Datan presenterades i tabeller som visar hur analyserna rankat respektive svarsgrupp värde 

mellan varandra i kapitel 4. Empiri och Analys. Kapitlet var i sig uppdelat i tre huvudavsnitt. 

4.1 Presentation och analys, 4.2 Teoretisk analys och 4.3 Sammanfattning av analys. Den 

första delen av empirin består av fyra avsnitt; 4.1.1 Inkomst 4.1.2 Ålder, 4.1.3 Kön och 4.1.4 

Bor i. I de olika kapitlen beskrivs matriserna med hjälp av en kortare text som understöd för att 

beskriva samband och anmärkningar för de olika segmenten. Som tidigare nämnt visas inte de 

delar från undersökningen som inte visade på en signifikans över p < 0.05. I tabellerna kan man 

utläsa hur högt i förhållande till varandra alla grupper inom, exempelvis åldersgrupp, rankats. 

“N” I tabellen står för antalet respondenter för varje svarsgrupp och Mean Rank, är värdet efter 

vad Kruskal-Wallys- eller Mann-Whitney-analysen rankat de olika svarsgrupperna i 

förhållande till varandra. Ett högre värde i Mean Rank innebär att gruppen i genomsnitt svarat 

ett högre alternativ på likertsskalan än vad andra grupper har gjort på det påståendet som 

presenteras i tabellen.  

 

I avsnitt 4.2 Teoretisk analys det vill säga den renodlade teoretiska analysen av kvantitativa 

data  delades upp i fem huvudsakliga delar, där de fyra första kopplade empirisk data med 

teorier från den teoretiska referensramen. Avsnitten heter 4.2.1 Inkomst 4.2.2 Ålder, 4.2.3 Kön, 

4.2.4 Bor i. Slutligen en avslutande del som syftade till att koppla samman de olika 

svarsgrupperna med varandra och knyta ihop analysen inför slutsatserna. 4.2.5 Sammanfattning 

av analys. 
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4. Empiri och Analys 

Kapitlet presenterar empirin samt en analys av det som presenterats. 

4.1 Presentation av data 

I tabellerna nedan kan man utläsa hur högt i förhållande till varandra alla grupper inom, 

exempelvis åldersgrupp, rankats. “N” I tabellen står för antalet respondenter för varje 

svarsgrupp och Mean Rank, är värdet efter vad Kruskal-Wallys- eller Mann-Whitney-analysen 

rankat de olika svarsgrupperna i förhållande till varandra. Ett högre värde i Mean Rank innebär 

att gruppen i genomsnitt till högre grad än andra har hållt med om just det påståendet som för 

tillfället utläses i tabellen. 

 

4.1.1 Inkomst  

 

 

Ranks 

  Vilken är din bruttoinkomst 

(innan skatt) varje månad? 

(Med bidrag inkluderat). N Mean Rank 

Frågor som rör miljön och 

hållbart samhälle är viktiga för 

mig. 

0 - 10 000 kr 63 132.74 

10 001 - 20 000 kr 58 107.62 

20 001 - 30 000 kr 60 97.12 

30 001 - 40 000 kr 34 105.87 

40 001 - 50 000 kr 9 139.28 

50 001 < kr 3 197.83 

Total 227   

Jag källsorterar alltid. 0 - 10 000 kr 63 124.12 

10 001 - 20 000 kr 58 94.48 

20 001 - 30 000 kr 60 105.49 

30 001 - 40 000 kr 34 129.41 
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40 001 - 50 000 kr 9 148.39 

50 001 < kr 3 171.17 

Total 227   

Jag köper alltid energisnåla 

alternativ till glödlampor. 
0 - 10 000 kr 62 104.84 

10 001 - 20 000 kr 57 108.62 

20 001 - 30 000 kr 60 104.58 

30 001 - 40 000 kr 34 138.15 

40 001 - 50 000 kr 9 129.94 

50 001 < kr 3 197.50 

Total 225   

Jag ser mig själv som en person 

som värnar om miljön. 
0 - 10 000 kr 62 129.84 

10 001 - 20 000 kr 58 110.69 

20 001 - 30 000 kr 60 98.78 

30 001 - 40 000 kr 34 97.63 

40 001 - 50 000 kr 9 150.33 

50 001 < kr 3 193.83 

Total 226   

Jag är en person som 

människor i min omgivning 

uppfattar som en trendsättare. 

0 - 10 000 kr 60 123.88 

10 001 - 20 000 kr 57 117.38 

20 001 - 30 000 kr 60 95.26 

30 001 - 40 000 kr 34 99.43 

40 001 - 50 000 kr 9 156.89 

50 001 < kr 3 114.83 

Total 223   

När jag köpt en ny produkt 

som jag verkligen gillar så vill 

jag ofta övertyga mina vänner 

att köpa samma produkt. 

0 - 10 000 kr 63 130.25 

10 001 - 20 000 kr 58 124.28 

20 001 - 30 000 kr 60 94.28 

30 001 - 40 000 kr 34 93.29 

40 001 - 50 000 kr 9 135.94 
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50 001 < kr 3 137.33 

Total 227   

Jag håller mig uppdaterad om 

nya innovationer på 

marknaden. 

0 - 10 000 kr 61 121.36 

10 001 - 20 000 kr 58 114.69 

20 001 - 30 000 kr 60 87.24 

30 001 - 40 000 kr 34 113.26 

40 001 - 50 000 kr 9 185.44 

50 001 < kr 3 205.17 

Total 225   

Jag är ofta tidig med att köpa 

nya produkter, innan de flesta 

andra gjort det. 

0 - 10 000 kr 63 114.88 

10 001 - 20 000 kr 58 120.76 

20 001 - 30 000 kr 60 102.18 

30 001 - 40 000 kr 34 100.50 

40 001 - 50 000 kr 9 169.44 

50 001 < kr 3 187.83 

Total  

227 

  

 

 

Personer som tjänar 40 000 kronor och uppåt visar högst värden vad gäller källsortering vilket 

visar på ett miljömedvetet beteende. Att personerna i denna lönegrupp ger indikationer på att 

vara miljömedvetna förstärks dessutom i och med att det är den lönegrupp som i högst i grad 

anser sig värna om miljön. Beteendet som gruppen besitter ger indikatoner på att de kan vara 

benägna att anamma en energibesparande produkt, då de värnar om miljön och kan tänkas göra 

miljömedvetna val. De anser dessutom att frågor som rör miljön och hållbart samhälle är 

viktiga. Vidare så är dessa personer, tillsammans med de som tjänar 30 000 kronor och uppåt 

de som i högsta grad köper energisnåla alternativ till glödlampor, vilket visar på ett 

energibesparande beteende.  

 

Personerna som tjänar 40 000 kronor och uppåt är mer benägna än andra att övertyga sina 

vänner om att köpa en produkt som de själva är nöjda med. De är dessutom tidigare än de flesta 

andra med att köpa nya produkter vilket ger indikationer på att de är mer mottagliga för 

innovationer.  Detta kan vara en anledning till att gruppen även ses som trendsättare av personer 

i sin omgivning.  

Denna grupp håller sig också mer uppdaterade om nya innovationer på marknaden än vad 

övriga grupper gör. Dessa karaktärsdrag tyder på att denna grupp är mer benägna än andra att 

främst ta till sig en innovation, men även att övertyga sin umgängeskrets att köpa densamma. 
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4.1.2 Åldersgrupp  

 

 

Ranks 

  Ålder? N Mean Rank 

Jag köper alltid energisnåla 

alternativ till glödlampor. 
18-25 år 116 103.80 

26-35 år 53 113.79 

36-45 år 13 153.19 

46-55 år 22 128.41 

56-64 år 21 134.36 

65+ 5 171.00 

Total 230   

Jag källsorterar alltid. 18-25 år 118 103.73 

26-35 år 53 109.71 

36-45 år 13 142.42 

46-55 år 22 134.61 

56-64 år 21 159.00 

65+ 5 164.20 

Total 232   

 

                                     

I studien visade personer som är 36 år och äldre signifikanta skillnader jämfört med yngre åldersgrupper 

i. Personer som är 36 år och äldre visade sig vara den grupp som i högst grad köper energisnåla alternativ 

till glödlampor. Att personer i denna ålder visar tendenser på att ha ett energibesparande beteende ger 

en indikation på att de även kan vara mottagliga för en innovation inom produktområdet. Personerna i 

detta ålderspann är också de som källsorterar mest nogrannt jämfört med yngre personer. Att någon 

källsorterar kan ses som en indikation på att individen fattar miljömedvetna beslut och av den 

anledningen skulle kunna vara mottaglig för en energibesparande innovation.  
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 4.1.3 Kön 

 

  Kön. N Mean Rank Sum of Ranks 

Jag har aldrig elektronisk 

utrustning på stand-by hemma. 
Kvinna 151 126.92 19165.50 

Man 81 97.07 7862.50 

Total 232     

Jag håller mig uppdaterad om 

nya innovationer på marknaden. 
Kvinna 150 100.78 15117.50 

Man 80 143.09 11447.50 

Total 230     

Jag är ofta tidig med att köpa nya 

produkter, innan de flesta andra 

gjort det. 

Kvinna 151 104.53 15783.50 

Man 81 138.82 11244.50 

Total 232     

Jag anser att jag har enklare att 

anpassa mig till förändringar, 

både i vardagen och i samhälle, 

än vad människor i min 

omgivning har. 

Kvinna 150 108.29 16244.00 

Man 81 130.27 10552.00 

Total 231     

 

I jämförelsen mellan män och kvinnor så anser sig männen vara mer benägna att köpa produkter 

tidigt efter lansering i större utsträckning än vad kvinnor anser sig göra. Männen håller sig 

också mer uppdaterade om nya innovationer än vad kvinnorna gör. Att männen visar på ett 

intresse för innovation samt en köpvillighet kan tolkas som att de är benägna att anamma även 

en energibesparande innovation. Männen anser sig även mer benägna till förändringar än vad 

kvinnorna gör vilket kan underlätta en förändring i sin vardag och sin vardagliga elförbrukning. 

Att vara öppen för förändringar kan också tas till en högre nivå, då en innovation kan förändra 

samhället där individen vistas och det är då fördelaktigt att kunna anpassa sig till förändringen.  

 

Kvinnorna i studien visade på en signifikant skillnad jämfört med männen. Kvinnorna visar en 

tydligare tendens på att inte lämna elektronisk utrustning på standby. Att aktivt stänga av sin 

elektroniska utrustning kan ses som ett energibesparande beteende och ur den aspekten kan då 

kvinnorna anses som mottagliga för en energibesparande produkt. 
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 4.1.4 Bor i 

 

 

Ranks 

  Boendesituation? N Mean Rank 

Jag källsorterar alltid. Annat 14 135.68 

Ensamstående 84 101.04 

Kollektiv 11 147.09 

Sambo/Gift 100 118.11 

Sambo/Gift med barn 23 139.70 

Total 232   

  

 

Det framkommer i studien att personerna som bor fler än en i sitt hushåll är bättre på att 

källsortera än vad ensamstående är. Att vara aktiv med att källsortera kan ses som en indikation 

på att individen fattar beslut som är miljövänliga och kan därför ses som mottagliga av en 

energibesparande innovation.  

4.2 Teoretisk analys av kvantitativ data 

Kapitlet kommer att analysera resultatet med teorierna som grund. 

4.2.1 Segment inkomstgrupp över 40 000 kronor - Människors attityder och beteende 

Personer som tjänar 40 000 kronor i månaden och mer har visat signifikanta skillnader 

jämfört med övriga lönegrupper på flera olika påståenden i undersökningen. De tycker att 

frågor som rör miljön och hållbart samhälle är viktiga, i större grad än övriga grupper. De 

anser sig även vara miljövänliga personer som källsorterar och köper energisnåla alternativ 

till glödlampor. Detta kan kopplas samman med de affektiva och kognitiva komponenterna 

vilket visar sig i hur de källsorterar och köper energisnåla lampor.  

 

Gruppen av människor är alltså bäst på att källsortera i jämförelse med övriga lönegrupper 

och tillsammans med personerna som tjänar 30 000 kronor och mer så är de också bäst på att 

köpa energisnåla alternativ till glödlampor. Dessa två faktorer, källsorteringen samt det 

energibesparande beteendet gällande glödlampor visar att gruppen mycket väl kan vara 

mottagliga för en energibesparande produkt i enlighet med den konativa komponenten från 

modellen för människor beteende och attityd.  
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De sparar energi genom liknande produkter och värnar om miljön, det är också ett tecken på 

att det kan vara så att de just sparar energin för miljöns skull.  

4.2.2 Segment inkomstgrupp över 40 000 kronor - Opinionsledare 

Denna grupp visar inte bara tendenser på att vara mottagliga för produkten utan även att de kan 

vara tänkbara opinionsledare. Opinionsledare övertygar ofta personer i sin umgängeskrets om 

att köpa särskilda produkter och det gör även personerna som tjänar 40 000 kronor och uppåt. 

Personerna i denna lönegrupp anser sig också vara trendsättare i sin umgängeskrets vilket är 

ett karaktärsdrag för en opinionsledare. Detta stämmer med Rogers (2003) teori om att 

opinionsledare är personer som har det gott ställt ekonomiskt.  

4.2.3 Segment inkomstgrupp över 40 000 kronor – Adaptionskategorier. 

De som tjänar mest tenderade att vara uppdaterad om nya innovationer och vara tidiga att 

köpa nya produkter, till högre grad än andra inkomstgrupper. De beskrivna karaktärsdragen 

är sådana av vad tidiga användare och innovatörer har. Det bekräftar även Rogers (2003) 

teorier om dessa två adaptionskategorier, att de som tenderar att vara mest innovativa också 

har det gott ekonomiskt ställt. 

 

4.2.4 Segment åldersgrupp 36 år och äldre - Människors attityder och beteende 

Personer som är 36 år och äldre är de som i högst grad köper energisnåla alternativ till 

gladlampor, framkom det i undersökningen. Samtidigt är personerna i nyss nämnda 

åldersgrupp också den grupp som källsorterar mest noggrant. Båda dessa egenskaper hos 

åldersgruppen ger indikationer på att de kan vara mottagliga för en energibesparande produkt 

i enlighet med den konativa komponenten i teorin om människors attityd och beteende. Detta 

i och med att de redan har ett energibesparande beteende samt att de gör miljömedvetna 

gällande källsortering. 

 

4.2.5 Kön - Människors attityder och beteende  

I studien framkom det att kvinnor är mer noggranna än männen när det kommer till att aldrig 

ha elektronisk utrustning på standby hemma. Kvinnorna visar därmed tendenser på ett 

energibesparande beteende och kan tänkas vara mottaglig för en energibesparande produkt. Det 

kan även kopplas till den konativa komponenten i modellen för människor attityd och beteende, 

att kvinnor har ett starkare beteende kring att stänga av elutrustning på stand by. Det beteende 

kvinnor till större grad än män har är vad en energibesparande och beteendeförändrande 

produkt är ämnad att ha som åverkan. Det kan innebära att kvinnor har lättare att ta till sig en 

sådan produkt då det är i linje med ett befintligt beteende.  
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4.2.6 Kön - Opinionsledare  

I jämförelsen mellan män och kvinnor så är en av de skillnader som framkommit i studien att 

män visar tydligare karaktärsdrag för att vara opinionsledare då de har enklare att anpassa sig 

till förändringar än andra. Att ha lätt att anpassa sig till förändringar är fördelaktigt på flera 

nivåer. Dels så har individen lättare att anpassa sig till förändringar i sin vardag vilket 

exempelvis skulle kunna vara en förändring i individens elförbrukning och beteende kring en 

ny sådan produkt. Individen kan också ha lättare att anpassa sig till förändringar på samhälls-

nivå. En sådan förändring kan vara när en innovation får så pass stor genomslagskraft att det 

sker en beteendeförändring i samhället.  

4.2.7 Kön - Adaptionskategori 

Männen anser sig både hålla sig uppdaterade till högre grad om nya innovationer och även vara 

tidiga med att köpa nya produkter, jämfört med kvinnorna och de håller sig mer uppdaterade 

om nya innovationer på marknaden. Båda dessa karakteriserar en innovatör eller tidig 

användare. Teorierna kring de två tidigaste adaptionskategorierna menar inte att män är tidigare 

än vad kvinnor är att intressera sig eller ta till sig en ny innovation. Det är intressant att det 

visar sig vara annorlunda för den här studien.  

4.2.8 Bor i - Människors attityder och beteende 

De som källsorterar mest verkar inte leva ensamstående utan tillsammans med andra. Det också 

beroende utav vad respondenterna tolkning av “Annat” innebär. Tendenser går mot att 

ensamstående källsorterar till minst grad. Det kan innebära att hushåll med fler personer 

påverkar varandras beteende till en positiv grad, när det gäller att källsortera. Eftersom  

(Gustavsson & Gyllenswärd, 2005) menade att just den energibesparande och 

beteendeförändrande innovationen “The Pac” ändrar beteendet hos dess användare kan detta 

tyda på att ett sådant beteende också kan spridas mellan användarna i ett hushåll med fler 

personer.  

 

4.3 Sammanfattning teoretisk analys 
 

Beteende 

Vid lansering av en energibesparande produkt så har den genomförda studien visat att det finns 

olika grupper av människor som visar signifikanta skillnader mot övriga gällande mottaglighet. 

Att källsortera aktivt kan ses som ett miljövänligt beteende som bidrar till en större mottaglighet 

för en energibesparande produkt. De personer som visar tydligast tendenser på nyss nämnda 

beteende är personer som tjänar 40 000 kronor i månaden eller mer, tillsammans med personer 

som är 36 år eller äldre. Även personer som bor flera stycken i ett hushåll visar signifikanta 

skillnader gällande att aktivt källsortera i jämförelse med ensamstående.  
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De tre grupperna av människor kan rimligtvis slås ihop i en då de som tjänar 40 000 kronor i 

månaden eller mer sannolikt är 36 år eller äldre samtidigt som de kan tänkas bo tillsammans 

med någon eller några. En av anledningarna till att personer som bor flera i ett hushåll 

källsorterar i större utsträckning än människor som bor ensamma kan vara en följd av att de 

har möjlighet att påminna varandra och hjälpas åt att komma ihåg. Det kan ses som en positiv 

aspekt gällande beteendeförändrande produkter, att personerna som bor tillsammans skulle 

hjälpas åt att förändra sitt beteende. 

 

Personer som är 36 år eller äldre är den åldersgrupp som mest aktivt köper energisnåla 

alternativ till glödlampor. Detsamma gäller för personer som tjänar 30 000 kronor eller mer i 

månaden bland lönegrupperna. De två grupperna kan sannolikt bestå av samma personer, alltså 

personer som är 36 år eller äldre och tjänar 30 000 kronor i månaden eller mer. Att köpa 

energisnåla alternativ till glödlampor tyder på ett beteende där elbesparing prioriteras. I 

enlighet med den konativa komponenten från modellen för människors beteende och attityd så 

ger de nämnda personerna indikationer på att vara mottagliga för en energibesparande produkt.  

 

Gruppen av personer som tjänar 40 000 kronor eller mer är den lönegrupp som främst 

värdesätter frågor som rör miljön och hållbart samhälle. De är även den lönegrupp som enligt 

sig själv värnar mest om miljön. Att personerna tycker att frågor som rör miljön och hållbart 

samhälle är viktiga kan ses som en indikation på mottaglighet i enlighet med den affektiva 

komponenten i modellen för människor attityd och beteende. Elbesparing och hur samhället 

behöver minska sin elförbrukning är rimligvis en fråga som personerna i denna lönegrupp 

värdesätter och därav ökar rimligvis deras mottaglighet. Anledningen till att gruppen 

värdesätter frågor som rör miljön kan vara en följd av att utbildningsnivån är hög och 

kunskapen om miljöfrågor är stor. Att de också värnar om miljön kan ses som ett tecken på 

mottagligheten i enlighet med den kognitiva komponten ur modellen för människor attityd och 

beteende. 

 

Slutligen så visade kvinnor en signifikant skillnad jämfört med männen gällande standby. 

Kvinnorna var enligt studien bättre på att inte lämna elektroniskt utrustning på standby i 

hemmet. Det kan ses som ett energibesparande beteende och något som ökar mottagligheten 

för en energibesparande produkt. Det kan vara en följd av en större medvetenhet kring 

energiförbrukning i syfte att antingen spara pengar eller miljö men är utan mer information 

omöjligt att avgöra. 

 

Innovatörer och tidiga användare 

Personer som tjänar över 40 000 kronor i månaden och främst män, visade sig vara både 

intresserade av nya innovationer och vara tidig med att köpa nya produkter. Personer som tjänar 

mycket har tidigare beskrivits i teorin om adaption som tidiga användare och innovatörer, men 

att män till större grad än kvinnor är tidiga att anamma en produkt är inte tidigare klargjort.  

Studien har inte undersökt om det är någon korrelation att de män som ansett sig som innovativa 

också tjänar mycket. Dock är sannolikheten god, enligt studien, att vända sig till en man som 
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tjänar över 40 000 kronor att denne också är tidig med att köpa nya produkter och att de håller 

sig uppdaterade om nya innovationer på marknaden. Det bör också beaktas att det är männens 

uppfattningar om sig själva som styrt svaret och representerar nödvändigtvis inte hur gruppen 

verkligen beter sig. Men en signifikativ skillnad i uppfattning ställt mot kvinnornas.  

 

Opinionsledare 

De som visade sig ha kvaliteter likt sådana av en opinionsledare var både män och de som 

tjänar över 40 000 kronor i månaden. Männen ansåg sig ha enklare till förändring än de flesta 

andra, de som tjänade mer ansåg sig vara trendsättare och ha en vilja att övertyga vänner om 

produkter som de köpt. Opinionsledare beskrivs i teorin som personer med en högre inkomst 

och det bekräftas även i den här studien. Män är dock inte en del av den teoretiska förståelsen 

för opinionsledare, åtminstone inte till en större grad än kvinnor. 
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5. Slutsatser 

Studien presenterar tre slutsatser som uppfyller syftet och utvecklar kunskapen och förståelsen 

för produktkategorin energibesparande- och beteendeförändrande innovationer. Slutsatserna 

identifierar och beskriver karaktärsdrag för innovatörer, tidiga användare och opinionsledare 

för produktkategorin och kan alltså användas av företag som Power Aware och deras produkt 

The Pac. Resultatet avslöjar således karaktärsdrag för personer som anses som mest mottagliga 

för denna typ av innovation och som även uppvisar tendenser till att vilja sprida information 

om en sådan produkt vidare till andra i ett socialt system.  

 

Det hela presenteras genom att bygga en persona utav de högst statistiskt rankade svaren i 

studien. Personan är byggd utifrån separata segment och har nödvändigtvis inget direkt 

samband mellan varandra, men illustrerar ett ideal-segment för en energibesparande- och 

beteendeförändrande innovation. 

 

 Kvinnor som är 36 år gamla eller äldre, tjänar över 40 000 kronor och bor i ett hushåll 

med andra uppvisar beteenden som sannolikt är till gagn för att ta till sig en 

energibesparande- och beteendeförändrande innovation. De har attityder som indikerar 

att de bryr sig om miljö och ett hållbart samhälle i större utsträckning än andra och är 

villiga att leva sitt liv efter det. Det gör de genom att exempelvis både spara på energi 

och genom att källsortera.  

 Män som tjänar 40 000 kronor eller mer tenderar att vara de som är mest mottagliga för 

innovationer i allmänhet då de håller sig uppdaterade om nya innovationer och är tidig 

med att köpa nya produkter. De som tjänade 40 000 kronor eller mer hade även ett 

miljömedvetet beteende vilket möjliggör att de skulle kunna vara mottagliga för just 

energibesparande- och beteendeförändrande innovationer och uppvisar alltså 

egenskaper som innovatörer eller tidiga användare har. 

 Män som tjänar 40 000 kronor eller mer är mest benägna att sprida en innovation vidare 

till andra i ett socialt system likt en opinionsledare. Samma gäller här för de som tjänar 

40 000 och över, att de också har ett miljömedvetet beteende till större grad än andra, 

vilket kan göra dem mer mottagliga för energibesparande- och beteendeförändrande 

innovationer. 
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5.1 Slutdiskussion 

Slutsatserna för studien berör Rogers (2003) teorier om de två första grupperna i 

adaptionskategorierna, innovatörer och tidiga användare men även teorin för vad som 

karaktäriserar opinionsledare. Slutsatserna bidrar även inom området för energibesparande- 

och beteendeförändrande innovationer och hur grupperna karaktäriseras. Forskning har tidigare 

bedrivits inom området för energibesparande innovationer med Rogers (1962) teorier som 

grund. Det fanns dock ingen uppfattning om resultaten för de undersökningarna var 

applicerbara för beteendeförändrande innovationer, i synnerhet inte empiriskt granskade 

svenska studier, där få studier bedrivits inom området. Ball et. al (2009) visade att ett beteende 

att stänga av elektronisk utrustning inte har någon signifikans för att faktiskt köpa en 

energibesparande produkt. Det är något som inte undersökts i den här studien men är intressant 

när man tolkar slutsatserna. För det är i den här studien påvisat att vissa grupper av människor 

har mer lämpliga attityder och beteenden för att potentiellt mottaga en energibesparande- och 

beteendeförändrande innovation. Det är också en rekommendation för fortsatt forskning att 

undersöka en redan kommersialiserad energibesparande- och beteendeförändrande innovation, 

för att på så vis kunna undersöka innovationens specifika produktfördelar och människors 

mottaglighet och attityder för den specifika produkten i sig. Därmed kan det också påvisas hur 

stor roll ett beteende, att exempelvis källsortera eller stänga av stand by-utrustning, har för att 

verkligen köpa en sådan produkt snarare än att börja använda den.  

 

Studien visar att män anser sig ha egenskaper av både innovatörer, tidiga användare och 

opinionsledare. I Rogers (2003) nämns det inte några skillnader mellan könen och deras 

innovativa drag eller benägenhet att sprida produkter i ett socialt system. Det är en intressant 

kontradiktion och som är möjligt att fördjupa sig mer inom. Det kan ha geografiska orsaker 

eller med könens självkänsla eller tolkning av frågan. Slutsatsen är också ett förslag för 

framtida studier att se till orsaker och samband kring. Respondenterna själva som uttryckt sig 

ha dessa karaktärsdrag och är nödvändigtvis inte sanningsenliga i individernas faktiska 

beteenden och attityder.  

  

Slutsatserna beskriver vad som karakteriserar innovatörer och tidiga användare genom 

demografiska och psykografiska variabler men beskriver även generella attityder och 

beteenden hos segmenten. Liknande studier har inte genomförts för energibesparande- och 

beteendeförändrande innovationer, så förståelse byggs både empiriskt och teoretiskt kring just 

det innovationsområdet, i synnerhet på en svensk marknad. Det ger en större förståelse av vilka 

individer och segment som är gynnsamma att vända sig till för företag som Power Aware med 

sin produkt The Pac.  
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