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Sammendrag
Forfattere: Ada Borgwardt og Alvilde Knutsen.

Tittel: Naboeffekt i verdens elbilhovedstad - Har sosial påvirkning bidratt til spredningen av
elbiler i Oslo?

Veiledere: Erik Nakkerud og Nikolai Olavi Czajkowski, Psykologisk institutt, Universitetet i
Oslo.

Bakgrunn og mål. Verden står overfor store klimautfordringer. For å redusere
klimagassutslipp kan implementering av grønn teknologi spille en avgjørende rolle. I Norge
er overgangen til nullutslippskjøretøy en politisk målsetting, og antall elbiler har de siste
årene skutt i været. I arbeidet med å utvikle tiltak for omstilling, er det i dag økende interesse
for psykologifagets bidrag. Målet med denne studien var å undersøke om sosial påvirkning,
spesifisert som naboeffekt, har bidratt til spredningen av elbiler i Oslo. Tidligere studier på
naboeffekter viser at naboens atferd kan påvirke sannsynligheten for om et individ tar i bruk
en ny innovasjon. Vi diskuterer mulige individuelle og sosiale mekanismer bak naboeffekter,
ut fra litteratur om teknologispredning, identitet og normer. Hovedhypotesen var at en
naboeffekt har bidratt til spredningen av elbiler i Oslo. Delhypotesene gikk ut på at effekten
varierer i ulike områder, basert på blant annet sosioøkonomisk status og grad av urbanitet.

Metode. Studien kan betegnes som en ikke-eksperimentell tverrsnittstudie, og er et
selvstendig forskningsprosjekt. Datamaterialet besto av registerdata på 18 370 elbiler og
92 489 fossildrevne biler i Oslo, innhentet fra Statens vegvesen, samt Elbilforeningens
spørreundersøkelse fra 2017 og demografidata hentet fra Oslo kommunes statistikkbank.
Registerdataene ble geokodet, og nabolagsvariabler ble utformet ved hjelp av Haversines
formel. Med Morans’ I autokorrelasjonsanalyse studerte vi distribusjonen av elbiler i kart.
Gjennom multilevel logistisk regresjonsanalyse utforsket vi sannsynligheten for at en
registrert bil er en elbil versus en fossilbil, som funksjon av antall eksisterende elbiler innad i
gitte intervaller av avstand og tid. Regresjonsanalysen ble utført trinnvis gjennom fire
modeller.

Resultater. Gjennom regresjonsanalysen fant vi et mønster av regresjonskoeffisienter som
avtok i størrelse, i takt med økende avstands- og tidsintervaller. Tidstrender, boligtype og
inntekt var positivt assosiert med sannsynligheten for elbil, i motsetning til ”politisk
grønnhet” som var negativt assosiert. Vi fant en større effekt og et tydeligere mønster for vest
enn for øst. I sentrum fant vi den sterkeste effekten i umiddelbar nærhet. Kartanalysene viste
signifikante klynger av elbiler.

Konklusjon. I tråd med hovedhypotesen, fant vi støtte for en naboeffekt, og at denne avtar
med økende avstand og tid. Forskjellene mellom øst og vest tyder på at høyere
sosioøkonomisk status og høy andel elbiler henger sammen med en sterkere naboeffekt.
Analysen fra sentrum kan tyde på at sosial påvirkning i urbane områder har kortere
rekkevidde. Studiens funn kan gi implikasjoner for omstillingen til et mer bærekraftig
samfunn, og vi argumenterer for at strategisk vektlegging av insentiver og sosiale prosesser,
kan gi synergieffekter og dermed bidra positivt til effekten av tiltak.
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ante vi ikke hvilken heseblesende reise dette skulle bli. Utallige opp- og nedturer, tvil,
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1 Innledning
Klimaet på kloden er i rask endring. At endringene skyldes menneskelig aktivitet er det i dag
stor enighet om (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014). Reduksjon av
klimagassutslipp står sentralt i kampen mot klimaendringene, og tiltak for grønn omstilling
står høyt på den politiske agendaen verden over. Etter at Parisavtalen ble inngått i 2015 har
alle verdens land forpliktet seg til å kutte klimagassutslipp, og det endelige målet er at
landene skal bli klimanøytrale en gang mellom år 2050 og 2100 (FN-sambandet, 2018). For å
drive omstillingen i tempoet som kreves, er vi avhengige av å koordinere kunnskap fra ulike
fagfelt, i arbeidet med å utvikle effektive tiltak.
Ettersom reduksjon av klimagassutslipp i siste instans ofte handler om individets
atferd, valg og prosesser, er det i økende grad interesse for hva psykologien kan bidra med.
Clayton og kolleger (2015) peker på at psykologifeltet er unikt i sin posisjon ved å kunne
tilby teoretiske rammeverk og empiriske metoder for å beskrive og predikere atferd (av
betydning for miljøet), og (Stoknes, 2017) går så langt som å hevde at løsningen på
klimakrisen ligger i psykologien. Der mange fagfelt enten ser på individuelle prosesser eller
overordnede systemer, kan det psykologiske forskningsperspektivet romme begge, og
integrere multiple faktorer og nivåer (som kognitive, sosiale, økonomiske og kulturelle).
Områder som dulting - fra det engelske nudging, og atferdsdesign har de siste årene fått
økende interesse, og bidrar til problemløsning på stadig flere samfunnsområder (The World
Bank, 2015). I denne studien skal vi se på kollektiv omstilling (atferdsendring) fra et
sosialpsykologisk perspektiv, konkretisert gjennom spredningen av elbiler i Oslo, “verdens
elbilhovedstad” (Berg, 2018).
Som del av det grønne skiftet har Norge forpliktet seg til å kutte utslippene av
klimagasser med 40 prosent av nivået fra 1990 innen år 2030 (Jeløya-plattformen, 2018).
For å nå utslippsmålet, kan overgang til nullutslippskjøretøy spille en nøkkelrolle. I
Stortingsmelding 41 Klimastrategi for 2030, pekes det på at transportsektoren står for omtrent
en tredjedel av utslippene i Norge, totalt 15,6 millioner tonn (Klima- og miljødepartementet,
2017, s. 37). Utslipp fra veitrafikk står for den største andelen. Ifølge Nasjonal Transportplan
2018-2029, er målet blant annet at alle nye personbiler og lette varebiler skal være
nullutslippskjøretøy i 2025 (Samferdselsdepartementet, 2017, s. 217). Batteridrevne
nullutslippskjøretøy hører til segmentet ladbare biler sammen med hybridbiler.
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Hydrogenbiler hører også til nullutslippskjøretøy. Denne oppgaven vil kun ta for seg
helelektriske nullutslippskjøretøy med ladbart batteri, heretter kalt elbiler.
Elbilen kan sies å være en av de siste tiårs viktigste miljøinnovasjoner, og hører til
kategorien miljøvennlige teknologier kalt PETs - pro-environmental technologies, som
elsykler, solcelleteknologi og annen fornybar elektrisitet. En innovasjon er en form for
nyvinning; en idé, et produkt eller konsept (Rogers, 2003). Elbilen er som innovasjon
kjennetegnet ved å være kvalitativt forskjellig fra eksisterende måter å ha bil på: den tar i
bruk batteriteknologi, som for de fleste forbrukere er ukjent og krever ny atferd (Morton &
Anable, 2011). I tillegg skal den være en bærekraftig arvtager til dagens bensin- og
dieseldrevne biler, heretter kalt fossilbiler. Det er fra tid til annen diskusjoner i media om
hvorvidt elbiler faktisk bidrar til reduksjon av de totale utslippene (Norsk elbilforening,
2012). Vi kommer i denne studien ikke til å ta stilling til dette, men forholde oss til at det er
en politisk målsetning å fase ut fossilbiler til fordel for elbiler, ettersom vi først og fremst
utforsker de psykologiske prosessene knyttet til kollektiv atferdsendring.

1.1 Spredning av elbiler
Personbilen har blitt en elementær del av den vestlige livsstilen og fyller mange funksjoner. I
Norge har 90% av befolkningen i en husholdning tilgang på bil, og 45% har tilgang på minst
to biler (Hjorthol, Engebretsen, & Uteng, 2014). I tillegg til det praktiske aspektet, peker Steg
(2005) på at bilen også kan fylle sosiale og affektive behov. For de fleste er anskaffelse av bil
en betydelig investering som overveies nøye, og en elbil representerer en ekstra terskel ved at
den fører med seg større usikkerhet og risiko (Morton & Anable, 2011). Rekkeviddeangst angsten for å gå tom for batteri før man når destinasjonen, er blitt et etablert ord i kjølvannet
av elbilens inntog (Franke, Neumann, Bühler, Cocron, & Krems, 2012). Globalt er salget av
elbiler i rask vekst, men likevel utgjør verdens 2 millioner elbiler kun 0,2 prosent av den
totale bilbestanden (International Energy Agency, 2017, s. 5-6). Med 4 prosent elbiler av den
totale bilbestanden (per 2017), har Norge verdens største elbilpark målt i antall per
innbygger. I 2017 var markedsandelen på elbiler i Norge 20 prosent, og hele 30 prosent i
Oslo (Berg, 2018). Det gjør at verden ser til Norge og norsk elbilpolitikk for å lære av
prosessene rundt spredning av elbiler.
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Figur 1. Antall registrerte elbiler i Oslo pr. år 2010-2017. Basert på opplysninger fra Statens kontor for
kjøretøyregistrering.

Salget av elbiler tok for alvor fart i 2011 (figur 1), etter lanseringen av flere nye bilmodeller
og fritak fra engangsavgift, moms og det meste av årsavgiften. I 2010 var det tilsammen i
overkant av 3000 elbiler å se på norske veier. Men på få år har det blitt en nærmest eksplosiv
økning i antall elbiler, og ved overgangen til 2017 passerte antallet elbiler i Norge 100 000
(Bøeng, 2017). Selv om det er stor enighet om at den særnorske elbilpolitikken har vært
avgjørende for suksessen, er det fra andre kontekster rimelig å anta at virkningen av de
politiske insentivene ikke alene forklarer spredningen.
Ulike fagdisipliner prøver å forklare beslutningstaking, og mer spesifikt prosessen
som leder opp til om individet aksepterer en ny innovasjon. På den ene enden av skalaen
finner vi den individfokuserte konvensjonelle økonomien som gjennom ulike varianter av
Rational Choice-Theory (RCT) ser mennesket som «homo economicus», et rasjonelt
handlende vesen som, når det står overfor et valg, veier kostnader mot nytte med mål om å
treffe det alternativet som maksimerer personlig gevinst (Simon, 1997). Dette har vært det
dominerende teoretiske paradigmet i litteraturen på valg av elbiler (Morton & Anable, 2011).
En kjerneantagelse i RCT er at individet velger det mest lønnsomme alternativet i henhold til
uforanderlige og stabile preferanser og begrensninger, noe som åpenbart kun delvis gjør
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teoriene egnet til å forklare valg og atferd rundt bil. I motsatt ende av skalaen har sosiologien
fokusert på beslutningstaking som en sosial prosess hvor individet belager seg på sosial
informasjon i møte med et valg. Mellom disse ytterpunktene har sosialpsykologien og
tilnærminger rundt teknologispredning (for eksempel Diffusion of Innovations, Rogers 2003),
forsøkt å forklare hvordan både individuelle og kontekstuelle, i tillegg til sosiale faktorer,
spiller inn i beslutningsprosessen (Wilson & Dowlatabadi, 2007). Elbilisten 2017 (vedlegg
1), Elbilforeningens årlige spørreundersøkelse som samler inn svar fra et representativt utvalg
norske elbileiere, understøtter at insentivene er avgjørende for valg av elbil. Tabell 1 viser
hvordan Oslo-respondentene rangerer de viktigste grunnene sine for å skaffe seg elbil.
Tabell 1. Hvorfor byttet du til elbil?
Prosent
Lave driftskostnader
74
Gratis bompassering
70
Elbil er miljøvennlig
69
Det var beste bil for mitt behov
49
Lavere årsavgift
46
Gratis parkering på offentlige parkeringsplasser
42
Jeg er interessert i ny teknologi
41
Konkurransedyktig pris
38
Adgang til kollektivfelt
33
Elbil er i tiden
22
Mitt foretrukne bilmerke førte elbil
6
Elbilens sikkerhet
6
Gratis ferge
5
Det fantes en elbilforhandler i nærheten
2
Elbilisten, 2017. Deltakerne ble bedt om å krysse av for de tre viktigste grunnene. n = 1736

Når respondentene ble bedt om å velge mellom økonomiske fordeler og miljøhensyn, svarte
65 prosent at økonomiske fordeler er viktigst for deres valg mot 33 prosent som satt
miljøhensyn høyest. Basert på disse selvrapporterte svarene får vi bekreftet at økonomiske
insentiver vurderes som mest avgjørende for valg av elbil. Samtidig er det relativt høye
svarprosenter for miljøhensyn, interesse for teknologi og «elbil er i tiden», noe som antyder
at holdninger, verdier og sosiale forhold også kan være av betydning.

1.2 Teoretisk og empirisk bakgrunn
Sosial påvirkning kan forstås som all påvirkning på individuelle valg som kan tilskrives
andres meninger, atferd og valg (Pettifor, Wilson, Axsen, Abrahamse, & Anable, 2017).
Sosial påvirkning er mektig, og veldokumentert i litteraturen; å observere andres handlinger
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har en sterk påvirkning på atferd (Asch, 1956; Darley & Latané, 1970; Milgram, Bickman, &
Berkowitz, 1969). En studie på strømsparing konkluderte med at informasjon om at naboen
sparte strøm hadde størst innvirkning på strømsparing, sammenliknet med annen relevant
informasjon, som kostnadsbesparelser eller miljøargumenter (Nolan, Schultz, Cialdini,
Goldstein, & Griskevicius, 2008). Men da deltakerne ble spurt om hva de trodde hadde mest
innvirkning på deres strømsparing vurderte de informasjon om naboens atferd som minst
viktig. Disse funnene tyder på at betydningen av sosial påvirkning kan undervurderes, og at
andre metoder enn selvrapportering alene bør vurderes for å identifisere sosial påvirkning.
Med de store lokale forskjellene vi ser i forekomsten av elbiler i Oslo (vedlegg 2) og
funksjonene en bil kan tenkes å fylle (status, identitet, osv.), er det nærliggende å anta at
sosial påvirkning i en eller annen form har spilt sin rolle i “det norske elbileventyret”. Ifølge
Elbilisten 2017 estimerer respondentene at de gjennomsnittlig har påvirket 2,4 personer til å
kjøpe elbil.

1.2.1 Naboeffekt
Tradisjonelt er begrepet naboeffekt knyttet til en bestemt type forskning som dreier seg om
hvordan fattige nabolag kan påvirke livsutfall (Sampson, Morenoff, & Gannon-Rowley,
2002). Manski (1993) mener at naboeffekt er ett av flere såkalt endogene sosiale fenomener,
kjennetegnet av at en atferdstendens hos individet varierer med prevalensen av denne
atferden i en referansegruppe som individet er en del av. Avhengig av kontekst beskriver
flere beslektede begreper slike mekanismer: peer influence, konformitet, imitasjon, smitte,
epidemi, bandwagon-effekter, flokkatferd eller sosial interaksjon. De senere år har
naboeffekt-begrepet blitt tatt i bruk av flere fagfelt og blitt forstått og operasjonalisert på
ulike måter. Det som går igjen er utgangspunktet i nettverk der medlemmene primært er
knyttet sammen gjennom geografisk nærhet (Wejnert, 2002).
En rekke studier hevder å ha funnet en naboeffekt i spredningen av for eksempel
solceller, biltype eller bilmerker (Graziano & Gillingham, 2015; Schaffer & Brun, 2015;
Müller & Rode, 2013; Adjemian, Cynthia Lin, & Williams, 2010; Grinblatt, Keloharju, &
Ikäheimo, 2008). For eksempel fant Grinblatt og medarbeidere i en stor finsk studie (n=200
000) at bilkjøp i nabolaget påvirket et individs kjøp av bilmerke og modell. Funnene er
signifikante, og indikerer en naboeffekt (R =0.081) som er sterkest nærmest i tid og avstand,
2

nærmere bestemt innenfor de ti siste dagene forut for bilkjøp, og innenfor de ti nærmeste

5

naboene. I en studie på spredningen av solceller (n=3833) i California, operasjonaliseres
nabolag på en annen måte, med radier på henholdsvis 800, 1600 og 3220 meter (Graziano &
Gillingham, 2015).
Det er flere grunnleggende utfordringer knyttet til forskning på naboeffekter. På
grunn av kompleksiteten i både nabolag og sosiale prosesser, er det ingen gullstandard for
studiedesign og analysemetode. Hartmann et al., (2008) peker på at alle ikke-eksperimentelle
analyser av sosial interaksjon er gjenstand for identifiseringsproblemer. Dette på grunn av
vanskelighetene med å isolere ekte kausale effekter (fra et individ til et annet) fra
korrelasjoner i observert atferd. Noen stiller spørsmål rundt hvorvidt det gir mening å studere
grunnleggende endogene konsepter gjennom statistiske metoder (Angrist & Pischke, 2008)
og hele naboeffektens gyldighet er til og med blitt trukket i tvil (Lupton, 2003).
Det er også utfordrende å identifisere de mange bakenforliggende mekanismer og
psykologiske prosesser som kan tenkes å spille inn; bredden i teoretiske innfallsvinkler og
mengden litteratur tyder på at det ikke er noe entydig som ligger bak. Det kan være både
bevisste og ubevisste prosesser, kontekst, og interaksjoner på flere nivåer - fra prosesser
internt i individet til makronivå. Det finnes ingen modell som integrerer enkeltteorier og
modeller, men flere aktuelle teorier som belyser en del av bildet. I det følgende vil vi se på
relevant litteratur med en psykologisk innfallsvinkel, der fokuset vil være på sosial
påvirkning, læring og beslutningstaking i konteksten spredning av elbiler. Ut ifra dette vil vi
utforme hypoteser som vi vil ha en utforskende tilnærming til i analysen.
En metastudie tok for seg 21 studier på sosial påvirkning og valg av bil (Pettifor,
Wilson, Axsen, Abrahamse, & Anable, 2017). Den fant en generell liten til moderat effekt av
sosial påvirkning på bilvalg (r=0.241). Metastudien identifiserte tre typer sosial påvirkning
som kan skilles empirisk: “interpersonlig kommunikasjon” - forstått som utveksling av
informasjon om en innovasjon gjennom et strukturert sett av linker mellom individer innad i
et sosialt system, “naboeffekt” - definert som sosial påvirkning som virker gjennom
observasjon av kjøretøy i fysisk nærhet, samt “sosiale normer” - etter den klassiske
definisjonen med injunktiv og despriptiv av Cialdini, Kallgren & Reno (1991) (se 1.2.4). Det
ble imidlertid ikke funnet signifikante forskjeller i styrken av de tre typene. Myket man
derimot opp den restriktive analysemetoden, fant man at naboeffekten hadde signifikant
sterkest effekt (r=0.271; etterfulgt av sosiale normer, r= 0.260 og interpersonlig
kommunikasjon, r=0.197). Dessuten argumenteres det for at de tre begrepene er distinkte,
men relaterte. Man kan derfor tenke seg betydelig grad av overlapp og samvariasjon. For
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eksempel er det i nabolag en sjanse for å observere bilene som befinner seg i nærheten,
samtidig som den geografiske nærheten også øker sannsynligheten for kommunikasjon. I tråd
med det vi har diskutert tidligere, finner flere at interaksjonen mellom naboeffekt og sosiale
normer er grunnleggende vanskelig å isolere i empiriske studier (Goetzke & Weinberger,
2012; Grinblatt et al., 2008). Vi er derfor ikke så opptatt av å skille disse begrepene fra
hverandre. I vår studie forstår vi naboeffekt som elbilkjøp som kan tilskrives sosial
påvirkning i geografisk nærhet, der alle disse effektene kan forekomme, i konteksten nabolag.

Figur 2. Nivåer og teorier for atferdsendring (Morton & Anable, 2011).

Figur 2 er hentet fra en metastudie på beslutningstaking i elbilsammenheng (Morton &
Anable, 2011), og viser et forsøk på å organisere ulike nivåer og teorier, og plassere en mulig
forståelse av naboeffekten i en teoretisk kontekst. I fremstillingen plasseres naboeffekten som
et konsept på tvers av nivåer, som knytter prosesser i individet til omgivelsene, og gjennom
toveis-piler indikerer at disse to nivåene har gjensidig innvirkning på hverandre. Videre
plasseres sosial læringsteori parallelt med naboeffekten, i fremstillingen. Sosial læringsteori
er sosialpsykologen Banduras klassiske modell fra 1977, som hevder at individer lærer av
hverandre gjennom observasjon, imitasjon og modellering. Ifølge teorien eksisterer individet
i en interaktiv relasjon med omgivelsene sine, som også gjelder for naboeffekten vi tar sikte
på å studere.
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1.2.2 Diffusion of Innovations
En modell som baserer seg på sosial læring er Rogers klassiske modell Diffusion of
Innovations fra 1962, heretter kalt DOI. Modellen er omfattende og empirisk drevet, med mål
om å forklare prosessen for hvordan og hvorfor innovasjoner tas i bruk og spres. At den tar
for seg spredningen av innovasjoner, gjør den aktuell for vår studie av elbiler. Rogers (2003)
definerer spredning som prosessen der en innovasjon er kommunisert gjennom bestemte
kanaler over tid, mellom medlemmene av et sosialt system (s. 5, vår oversettelse). I vår studie
tar vi for oss nabolag som sosiale systemer, og tenker at læringen som skjer i dette systemet
manifesterer seg som naboeffekt: Et individ observerer naboens elbilbruk, og dermed øker
sannsynligheten for at individet kjøper elbil selv. Å akseptere en innovasjon, altså beslutte å
kjøpe/ta i bruk den kalles i modellen to adopt. Vi bruker begrepene opptak, bruk og kjøp av
elbil, og forstår det som nettverksbasert beslutningstaking i tråd med DOI.
Valente (1995) introduserer økt press mot konformitet og reduksjon av oppfattet
risiko blant potensielle kjøpere som viktige mekanismer. Rogers (2003) beskriver hvordan
beslutningsprosessen (Figur 3) påvirkes av trekk ved innovasjonen, trekk ved aktørene og
trekk ved omgivelsene. For eksempel anvender Ozaki (2011) DOI-rammeverket for å
undersøke hvordan noen individer går over til fornybar elektrisitet, mens andre ikke gjør det.
Studien identifiserer praktiske ulemper, usikkerhet internt i individet, og svak sosial normativ
påvirkning som hovedbarrierer for å gjøre endringen.

Figur 3. The Innovation Decision Process (Rogers, 2003).
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Den trinnvise prosessen går fra kunnskap om innovasjonen, via overbevisning, til valg
og implementering. Det er særlig i fasene for kunnskapsinnhenting og overbevisning man kan
tenke seg at grunnlaget for naboeffekten utspiller seg, ettersom nabolag kan være en arena for
å bli bevisst og opparbeide seg kunnskap og forståelse for en innovasjon. Noe som igjen kan
påvirke oppfattelsen av innovasjonen. Rogers (2003) deler individene som tar i bruk en
innovasjon i grupper som danner en normalfordelt kurve basert på hvor raskt de tar i bruk
innovasjonen, og hvor lav terskel de har for å la seg overbevise. Den første gruppen betegnes
som innovatører, den neste tidlige brukere, tidlig og sen majoritet, og etternølere til slutt, til
innovasjonen (teoretisk sett) har nådd 100 prosent markedsandel (vedlegg 3).
Elbiler er fortsatt i mindretall i Oslo, og et viktig spørsmål er derfor hva som
kjennetegner de første individene som kjøper en elbil. Disse er avgjørende for at
innovasjonen skal spres til majoritetsbrukere, som er mer drevet av sosial påvirkning i sin
beslutningsprosess (Mahajan, Muller, & Bass, 1991). De første 2,5 prosentene er innovatører
og har gjerne spesielle forutsetninger, slik som teknisk kompetanse eller tilknytning til
universitetsmiljøer. Den påfølgende gruppen, de tidlige brukerne utgjør 13,5 prosent. Disse
har ofte høy sosioøkonomisk status (SES), og i tillegg skårer de gjennomsnittlig høyere på
empati, har bedre evne til å håndtere abstraksjoner, skårer høyere på mål for rasjonalitet og
intelligens. De har også bedre evne til å håndtere usikkerhet og risiko, høy self-efficacy, og en
mer positiv holdning til forskning. I tillegg er de mer åpne for endring, og har oftere høyere
utdannelse og statusjobber (Rogers, 2003). Individer med disse karakteristikkene bruker også
kortere tid på beslutningsprosessen enn senere brukere. De tidlige brukerne er gjerne de som
fungerer som foregangspersoner for et større sosialt nettverk. Ved å dele erfaringer,
informasjon og demonstrere elbilen i bruk, antar vi at individer med disse karakteristikkene
kan ha vært viktige for elbilspredningen i Oslo.
Elbilen er en spesielt observerbar innovasjon (i motsetning til en robotstøvsuger), noe
som kan gjøre bruken av den særlig egnet for sosial læring. En studie av Adjemian, Lin og
Williams (2010) fant at biltyper var klynget sammen (romlig autokorrelert), og fant
indikasjoner på at det å observere biler i fysisk nærhet kan redusere usikkerhet, for eksempel
knyttet til ny teknologi eller sosiale normer relatert til bilkjøp. Rogers (2003) hevder at fysisk
nærhet øker frekvensen av kommunikasjon og at akkumulert eksponering for andres
(bil)atferd senker terskelen for å akseptere en innovasjon. Hansen blir mer fortrolig med
tanken på elbil om han ser Olsen lade bilen sin i oppkjørselen. Hvordan denne ladingen
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foregår kan godt ha eksistert som konsept eller generell kunnskap hos Hansen, men å
få det praktisk demonstrert av noen i fysisk nærhet har altså vist seg å øke sjansen for at
Hansen føler seg kjent og fortrolig med innovasjonen. Dermed senkes terskelen for elbilkjøp.
Rogers (2003) peker på at informasjon fra kjente kilder oppleves som mer betydningsfull enn
informasjon fra objektive kilder slik som media eller vitenskapelige omtaler av en
innovasjon. Dette er konsistent med annen forskning som vektlegger at tillitsforhold til kilden
er viktig når informasjon i usikre situasjoner vurderes (Siegrist & Cvetkovich, 2000). Det
som er nært er ofte kjent, noe som kan øke betydningen av observasjoner gjort i egne
nabolag.
Bass´ spredningsmodell Bass Diffusion Model (Mahajan, Muller & Bass, 1990)
beskriver hvordan de første som tar i bruk en innovasjon i hovedsak må belage seg på
informasjon fra media eller vitenskapelige kilder. Ettersom tiden går, og flere tar i bruk
innovasjonen, blir de nye brukerne i økende grad påvirket av interpersonlig kommunikasjon
gjennom sosiale nettverk.

1.2.3 Elbilen som identitetsmarkør
Allerede i 1979 foreslo Tajfel at gruppene man tilhører (sosial klasse, familie, fotball-lag
osv.) er en viktig kilde til selvtillit og grunnleggende følelser som stolthet og tilhørighet.
Dette er grunnlaget for sosial identitetsteori (SIT), som beskriver hvordan et individ som er
klar over sitt gruppemedlemskap, og at dette er av høy verdi og emosjonell signifikans, har
høy inngruppe-identifikasjon. Dette har både affektive og kognitive konsekvenser, slik som
forutinntatte evalueringer av inngrupper og utgrupper (Obst, Smith, & Zinkiewicz, 2002).
SIT anvendes ikke bare på små grupper der alle medlemmene kjenner hverandre, men også
på større grupper og sosiale kategorier, der det er umulig å interagere med, eller kjenne alle
medlemmene av gruppen - slik som nabolag. For å signalisere gruppemedlemskap kan lett
observerbare objekter, som en bil, fylle en viktig rolle. Kahn (2007) demonstrerer i sin studie
hvordan bilen fungerer som statussymbol. Steg (2005) indikerer som tidligere nevnt at en bil
både kan fylle affektive og symbolske behov, og videre at dette særlig gjelder unge menn, der
de praktiske aspektene relativt sett ser ut til å være mindre viktige. Hun trekker fram
symbolske funksjoner ved bilen som en måte å uttrykke identitet, status eller sosial posisjon
på. Mye av dette tenkes å foregå ubevisst. Videre peker Steg på at individer har en tendens til
å undervurdere eller underrapportere de symbolske og affektive verdiene som gjør bilen

10

attraktiv, og at bileierne er tilbøyelige til å rettferdiggjøre og oppgi det de oppfatter som mer
rasjonell motivasjon.
Det er store forskjeller i andelen elbiler i ulike områder i Oslo. I våre data troner bydel
Nordstrand og Vestre Aker på topp med henholdsvis 2607 og 2274 registrerte elbiler pr.
september 2017, mens bydel St. Hanshaugen og Sagene har relativt sett få elbiler med 629 og
683 (vedlegg 2). Dette kan tyde på at det er effekter drevet av både individuelle muligheter
og spesifikke behov, samt sosiale prosesser som utspiller seg i lokale nabolag. Flere studier
har funnet en sterkere naboeffekt i mer rurale og sub-urbane områder, sammenliknet med
urbane områder (Grinblatt et al., 2008; Graziano & Gillingham, 2015). Det kan ha flere
årsaker. Vi kan tenke oss at det er mer heterogene, travle og skiftende nabolag i urbane
områder. Det kan også være en effekt av færre mennesker og mer regelmessig interaksjon
utenfor sentrum, som igjen kan tenkes å skape sterkere inngruppe-identifikasjon. McMillan
og Chavis (1986) foreslår at jo mer folk interagerer, desto sterkere blir de sosiale båndene
mellom dem, i tråd med SIT. PSOC står for psychological sense of community, og kan forstås
som psykologisk opplevelse av å høre til lokalsamfunnet. Obst, Smith og Zinkiewicz (2002)
fant at grad av urbanitet i et område predikerte grad av PSOC, der individer i rurale områder
utviste høyere PSOC enn de i urbane.
Byen, området eller nabolaget ser altså ut til å være en sentral del av individets
identitet. At “like folk flokker seg sammen med likesinnede” er en god indikator på det
(McPherson, Smith-Lovin, & Cook, 2001). Nabolag er ofte homogene hva demografisk profil
angår, og det pekes med jevne mellomrom på at Oslo blir en “stadig mer delt by” (Ljunggren,
2017; Sandvik & Kvien, 2015; Statistisk sentralbyrå [SSB], 2015). Av våre data ser vi at det
er dobbelt så mange elbiler i vest sammenliknet med øst og sentrum (vedlegg 2). Dette
bringer oss til en av kjerneproblemstillingene innen studier av naboeffekter: Self-selection - et
fenomen som beskriver at like individer flokker seg sammen i egenskap av å være like eller
ha like interesser (Manski, 1993; McPherson et al., 2001). Dette kan tenkes å springe ut fra
det grunnleggende behovet for å bli likt, og det å få bekreftet sin identitet gjennom gruppen.
Samtidig har individer i et nabolag en tendens til å bli stadig likere hverandre, gjennom en
selvforsterkende prosess, ettersom personlige karakteristikker ikke utvikles i et sosiokulturelt
vakuum, men i transaksjon med omgivelsene (Wejnert, 2002). Disse prosessene kan være
vanskelige å skille fra naboeffekten.
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1.2.4 Sosiale normer
Hva individet opplever som aksepterte handlingsalternativer i en gitt setting (om det i
nabolag X er akseptert, eller ønskelig å anskaffe elbil), påvirkes av sosiale normer. En vanlig
tilnærming for å studere normativ sosial påvirkning innebærer å skille mellom deskriptive
normer og injunktive normer (Cialdini et al., 1991). Rasjonale bak dette er at sosiale normer
kan regulere og påvirke atferd på forskjellige måter, og at deres virkning på atferd avhenger
av hvorvidt de er observerbare i den aktuelle situasjonen (Kallgren, Reno & Cialdini, 2000).
Deskriptive normer gir retningslinjer for hva som ser ut til å være akseptert atferd basert på
oppfatningen av hva andre gjør (Cialdini et al., 1991). Injunktive normer handler om et
individs oppfattelse av om en atferd vil bli akseptert i en gitt gruppe. En studie som tok for
seg sosiale normer og strømsparing, fant at deskriptive sosiale normer om naboenes
elektrisitetsbruk reduserte deltagernes elektrisitetsbruk betraktelig (Allcott, 2011). Injunktive
sosiale normer hadde derimot ingen signifikante effekter. I forbindelse med spredning av
elbiler kan vi tenke oss at deskriptive normer kan spille en rolle gjennom elbilenes
observerbarhet.
For at man skal kunne snakke om en sosial norm, må den som normen virker på
identifisere seg med gruppen det gjøres normantagelser om; omtalt som referansenettverk
(Bicchieri, 2017). Og for at et individ skal gjøre normantagelser om referansegruppen sin, må
nok og/eller viktige nok personer i nettverket utføre atferden. I Oslos sosiodemografisk
homogene nabolag vil vi dermed anta at individene på en eller annen måte identifiserer seg
med hverandre og opplever seg som del av samme referansenettverk, noe som øker
muligheten for normativ sosial påvirkning. For eksempel fant Grinblatt og medarbeidere
(2008) at naboeffekten var sterkest mellom naboer med lik sosioøkonomisk status.

1.2.5 Grønn identitet
Individer som relativt sett er mer opptatt av miljøspørsmål, og har verdier og holdninger i
tråd med å ta bærekraftige valg, omtaler vi som individer med grønn identitet. Ettersom
elbilen frontes som grønn innovasjon, kan vi tenke oss at elbileierskap har en symbolfunksjon
ved å signalisere grønne verdier. En svensk studie (Jansson, Marell, & Nordlund, 2010) på
avgjørende faktorer for villighet til å begrense bruk av fossilbil og kjøp av ikke-fossildrevne
biler (el og hybrid), konkluderte at beslutningen i stor grad er moralsk basert. Studien er
basert på en spørreundersøkelse blant eiere og ikke-eiere (n= 1832) av slike biler. De fant en
medierende effekt av verdier, generelle miljøholdninger, bevissthet om konsekvenser og
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ansvarsfølelse, som hadde en sterk positiv innvirkning på villigheten til grønn bilatferd.
Styrken på vaner hadde derimot en negativ effekt på denne villigheten.
En britisk studie har funnet at individer med grønn identitet i større grad evaluerer
egenskaper ved elbilen som positive (Axsen, Orlebar, & Skippon, 2013), noe som igjen øker
sjansen for kjøp, jamfør DOI. Samtidig argumenterer Santini & Vyas (2005) for at man
gjennom empirisk modellering kan finne at miljøhensyn er betydningsfullt for tidlige
brukeres beslutning om å kjøpe elbil, men at denne effekten forsvinner når innovasjonen når
majoritetsbrukere. I en studie på bilkjøpsatferd fant man at miljøaspekter er mindre viktige
enn ytelse og pris i vurderingsprosessen (Lane 2005). En annen studie fant at selv der
forbrukerne er klar over bilens miljøfordeler, er de lite tilbøyelige til å velge bil på dette
grunnlaget (Thatchenkery, 2008). Dette reiser spørsmål rundt hvorvidt grønn identitet
interagerer med mottakelighet for sosial påvirkning, og om grønn identitet er en større driver
for noen av DOIs grupper enn andre. Rogers (2003) mener for eksempel at
majoritetsbrukerne er mer mottakelige for sosial påvirkning. Det kan tenkes at individer i de
første gruppene har et sterkere indre moralsk kompass og er mindre påvirkbare av deskriptive
normer og naboeffekt. I en review-artikkel av Gifford og Nilsson (2014) identifiseres 18
personlige og sosiale faktorer som påvirker miljøholdninger- og atferd (i tillegg til utilsiktet
miljøatferd, motivert av økonomi eller helsegevinst), men de påpeker at det er forsket lite på
interaksjonseffekter mellom disse.
Flere av naboeffektstudiene har tematisert sammenhengen mellom grønn identitet og
valg av PETs. Blant annet fant Graziano & Gillingham (2015) som studerte spredningen av
solceller i Connecticut, ingen støtte for sammenhengen mellom installering av solcellepanel
og grønn identitet, målt gjennom politisk orientering på block group-nivå (tilsvarer omtrent
delbydel i antall bosatte). Schelly (2014) konkluderer i sin studie med at grønn identitet ikke
er nok alene, og ikke alltid nødvendig, for å stimulere til opptak av en PET. Funnene i tråd
med resultatene fra Elbilisten 2017, som indikerer at miljøhensyn er viktige, men ikke det
viktigste for Oslos elbileiere (Tabell 1).

1.3 Studiens design og hypoteser
Målet med denne studien er å undersøke om sosial påvirkning, spesifisert som naboeffekten,
kan ha bidratt til spredningen av elbiler i Oslo. Dette gjør vi ved å analysere omfattende
registerdata på utførte bilkjøp foregående år. I metastudien på sosial påvirkning og bilatferd
(Pettifor et al., 2017) benytter de fleste studiene ulike former for selvrapportert preferanse for
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bil, som utfallsmål. Kun tre av studiene ser på bilatferd, altså på bilen folk faktisk har kjøpt.
Vår studie ser nettopp på bilatferd, supplert med aktuelle demografidata og svarene fra Norsk
elbilforenings årlige undersøkelse blant elbileiere, Elbilisten 2017. På grunn av
kompleksiteten i sosial påvirkning, mener vi at indikasjoner på en naboeffekt må tolkes
basert på en helhetlig vurdering av flere innfallsvinkler, og har derfor valgt en todelt metode.
I første del utforsker vi utbredelse, og analyserer klyngetendensen av elbilene i Oslo. Til det
bruker vi kartverktøy. I andre del bruker vi logistisk regresjonsanalyse og sammenlikner ulike
modeller. I denne delen er målet å kunne si noe konkret om indikasjoner på en eventuell
naboeffekt. Studien kan betegnes som en ikke-eksperimentell tverrsnittstudie.
Ved å telle opp antall elbiler som er i nærheten av hver elbilregistrering i datasettet i
rom og tid, sammenliknet med antall elbiler i nærheten av hver fossilbilregistrering,
undersøker vi om antall elbiler i nærheten av en bilregistrering bidrar til å øke
sannsynligheten for at den registrerte bilen er en elbil versus en fossilbil. Dersom effekten i
disse opptellingene kommer ut i favør av elbil, kan det tyde på at sosial påvirkning har spilt
en rolle. Og dersom en eventuell effekt er sterkest nært i rom og tid, kan det tyde på en
naboeffekt i tråd med tidligere studier (Graziano & Gillingham, 2015; Grinblatt et al., 2008;
Müller & Rode, 2013; Schaffer & Brun, 2015). For å undersøke mulig variasjon i effekten,
gjennomførte vi separate regresjonsanalyser stratifisert på det vi har kalt vest, øst og sentrum.

Hypoteser
Hovedhypotese: Det er sosial påvirkning (naboeffekt) av elbiler i nabolag som bidrar til å øke
sannsynligheten for elbilkjøp, og denne effekten er sterkest nært i rom og tid. En indikasjon
vil være signifikante regresjonskoeffisienter i favør av elbil, som danner et mønster av
minkende effekt i takt med økende radius- og tidsintervall: det vi vil kalle et
naboeffektmønster.

Delhypotese 1: Elbilene i Oslo er ujevnt distribuert, noe som fører til markant flere elbiler i
noen områder. En indikasjon på dette vil være at vi kan påvise signifikante, romlig
autokorrelerte klynger av elbiler.
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Delhypotese 2: Det er sterkere naboeffekt i områder med større andel elbiler. Dette vil vi
utforske på to måter: 1. Ettersom det er flere elbiler i vest, vil vi undersøke om det er sterkere
naboeffekt i vest enn i øst. 2. Ettersom det er flere elbiler der det er høyere SES vil vi se på
interaksjonseffekter mellom nabolagsvariabler og inntekt.

Delhypotese 3: Det er mindre naboeffekt i urbane områder av Oslo enn i sub-urbane områder.
Indikasjoner kan være gjennomgående lavere koeffisienter i delanalysen for sentrum,
sammenliknet med vest og øst.
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2 Data
2.1 Registerdata
Til studien benyttet vi omfattende registerdata på bilkjøp. I henhold til offentleglova § 9
(2006) fikk vi fra Statens vegvesen - Kontor for kjøretøygodkjenning og registrering, utlevert
registreringsdato- og adresse for alle registrerte el-personbiler (n=18 694) i Oslo i perioden
01.01.2010 - 19.09.2017, samt alle fossil-personbiler (n= 192 252), definert som bensin,
diesel og hybridbiler, i perioden 01.01.2015-19.09.2017.
Elbilutvalget inneholdt både nyregistreringer og omregistreringer. Dette betyr at
samme elbil kan forekomme opp til tre ganger på tre forskjellige adresser. Vi har valgt å ikke
ekskludere disse fra dataene, primært fordi vi antar at bilene kan ha bidratt til effekten vi
forsøker å måle i løpet av perioden bilen befant seg på den aktuelle adressen. Av samme
grunn har vi ikke fjernet vrakede elbiler (n=437). Deretter fjernet vi 231 elbiler før
geokoding, grunnet manglende opplysninger om adresse (uten eller ufullstendig adresse, uten
fast bopel eller adresse strengt fortrolig).
Av fossilbilutvalget fjernet vi omtrent halvparten av bilene ettersom disse viste seg å
være leasingbiler tilknyttet firmaadresser. Tilfeller hvor det var registrert over 20 biler på
samme adresse i løpet av ett år ble også fjernet (alle eller de fleste av disse var firmaer, ofte
bilforhandlere) ettersom vi vurderte det lite sannsynlig at bilene befant seg på den aktuelle
adressen til daglig. Også fossilbiler med manglende opplysninger om adresse ble fjernet
(n= 1162).

Ettersom vi behandlet personindentifiserende data, ble studien meldt til NSD. For
godkjenning, se vedlegg 4. Vi foretok endringer underveis i prosjektet men disse var ikke
meldepliktige.

2.2 Demografidata
Oslo er delt inn i 17 bydeler som videre er delt inn i 98 delbydeler. Demografidata på
delbydelsnivå ble hentet fra Statistikkbanken - Oslo kommune og SSB (Tabell 2). Disse lå
offentlig tilgjengelig på internett (Statistikkbanken, 2018). På bakgrunn av DOI ble
variablene inntekt og høyere utdanning valgt ut. Basert på tidligere forskning (Graziano &
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Gillingham, 2015; Grinblatt et al., 2008; Schaffer og Brun, 2015) ble variablene folketall,
familietype, politisk orientering, alder og boligtype valgt ut.

Tabell 2. Demografiske variabler

a
Utdanning

Inntekt

b

Familietype
Alder

c

d

Politisk grønnhet
Boligtype
Folketall

f

g

e

M

Min

Max

0.40

0.14

0.58

502 479

284 000

1 158 000

0.25

0.08

0.45

0.28

0.08

0.50

25

11

36

0.23

0

056

6 768

1 146

10 876

a. Andel personer med høyere utdanning (3år+) på delbydelsnivå. 2016
b. Gjennomsnittlig inntekt på delbydelsnivå. 2015
c. Andel familier med ett eller flere barn på delbydelsnivå. 2017
d. Andel personer over 60 år på delbydelsnivå. 2017
e. Prosentvis oppslutning i Stortingsvalget for partiene MDG, SV og Venstre slått sammen. Bydelsnivå. 2017.
f. Andel boenheter som er enebolig, tomannsbolig og rekkehus. Delbydelsnivå. 2017
g. Antall personer på delbydelsnivå. 2017.

2.3 Spørreundersøkelsen Elbilisten 2017
For å belyse mulige psykologiske aspekter ved vår studie av naboeffekt, fant vi det
hensiktsmessig å diskutere funnene i lys av selvrapportert informasjon fra Oslos elbileiere
(vedlegg 1). Det understrekes at dette kun er et supplement til egne funn og analyser. Norsk
elbilforening foretar årlig en spørreundersøkelse blant et representativt utvalg norske
elbileiere. Undersøkelsen er frivillig og sendes ut på e-post til et tilfeldig utvalg nybileiere
(både medlemmer og ikke-medlemmer av foreningen). Elbilisten 2017 (n=12 510) ble
foretatt i tidsrommet 23. april - 3. mai 2017, og hadde en responsrate på 24%. Vi fikk utlevert
en rapport basert på svarene fra Oslo-respondentene (n=1811). Respondentene har i sin
besvarelse samtykket til at anonymiserte opplysninger kan brukes og publiseres av
elbilforeningen og ikke-kommersielle tredjeparter. Informasjonen vi fikk var basert på hele
utvalget og ikke-personidentifiserende. Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem
elbileierne er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyd de er med
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den. Temaene fra undersøkelsen som er blitt vurdert særlig relevante for vår studie er
demografiske bakgrunnsopplysninger, bruk av elbilen, spørsmål som kan knyttes til
holdninger og oppfatninger om teknologi og miljø, spørsmål rundt energibevissthet, valget av
elbil i form av påvirkningskilder, viktigste grunner for bilkjøp og hvor mange respondenten
selv mener å ha påvirket til å kjøpe elbil.

2.4 Behandling av dataene
2.4.1 Geokoding
For å finne indikasjoner på om et bilkjøp kan predikeres av elbiler i geografisk nærhet, og for
å kunne gjøre analyser i kart, måtte vi gjøre om registreringsadressene til punktdata. Dette ble
gjort ved å geokode alle adressene slik at hver enkelt registrering ble omgjort til lengdegrader
og breddegrader i koordinatsystemet WGS 84 (Word Geodetic System). Geokodingen gjorde
vi i det geografiske infomasjonssystemet (GIS) ArcMap 10.4.1. GIS er programvare som
blant annet brukes til å organisere, analysere og presentere geografiske data (Goodchild,
2009). 99,5 prosent av elbilene ble korrekt geokodet. For fossilbilene ble 99 prosent korrekt
geokodet. Biler som ikke ble korrekt geokodet ble fjernet, og det endelige utvalget besto av
dato- og punktregistreringer for 18 370 elbiler og 92 489 fossilbiler.
For å koble våre punktdata til hver enkelt delbydel, ble det innhentet en liste over alle
adresser med tilhørende delbydel fra Oslo kommune, og ved hjelp av verktøyet join field i
ArcMap ble adressepunktene koblet sammen med riktig delbydel.

2.4.2 Generering av nabolagsvariabler
For hver bilregistrering i datasettet beregnet vi antall elbiler som allerede var registrert
innenfor en avstand på henholdsvis 0 - 50 meter (R1), 50 - 200 meter (R2), 200 - 500 meter
(R3) og 500 - 1000 meter (R4). Beregningen av avstander mellom geoposisjoner ble gjort
med Haversines formel (vedlegg 5). For hver Rn teller vi også antall elbiler registrert mellom
0 og 2 måneder før elbilkjøpet (T1), mellom 2 og 6 måneder før (T2), mellom 6 og 12
måneder før (T3) og mellom 12 og 18 måneder før (T4). Disse beregningene ble gjort i
MATLAB, et program for numeriske beregninger. Til sammen genererte vi 20 ulike radiustid kombinasjoner (R1T1, R2T1....RnTn), som vi heretter vil referere til som RT-er (vedlegg
6). Denne tilnærmingen er en multippelring buffer metode (multiple-ring buffer method),
hvor intervallene både er romlige og temporale (Graziano & Gillingham, 2015). Disse
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radiene og tidsintervallene fanger opp de tidligere elbilkjøpene som vi hypotetiserer kan
påvirke et individs beslutning om å kjøpe elbil.
Vi valgte å sette det første tidsintervallet til 0 - 2 måneder, ettersom vi antar at
bilregisteringer så nært i tid i stor grad fanger opp simultanitet (se del 5). Det er lite
sannsynlig at et individ rekker å observere en nabos nye elbil, overveie kjøp, får bestilt en
elbil selv og får denne registrert på under 2 måneder. 78 prosent av Oslo-elbilistene i
Elbilisten 2017 oppga at de hadde kjøpt nybil, noe som medfører en viss bestillingstid.
Forekommer det registreringer med under 2 måneders mellomrom regner vi altså bilene som
“registrert samtidig”.
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3 Analyser i kart
I likhet med flere andre studier som forsøker å identifisere naboeffekter har vi benyttet
kartanalyser (se for eksempel Voigt, 2017; Graziano & Gillingham, 2015; Müller & Rode,
2013; Schaffer & Brun, 2015). En indikator for eksistensen av en naboeffekt, er at noen
elbiler forekommer i klynger. Hvis bilene er jevnt fordelt, er det mindre sannsynlig at det er
lokal sosial påvirkning i spill. Oslo er som de fleste byer full av kontraster og variasjon, fra
øst til vest, og fra sentrum til Marka (Ljunggren, 2017). Derfor ble det vurdert at en visuelt
utforskende analyse ville gi et mer helhetlig bilde av spredning og forskjeller. De samme
punkt-dataene som ble benyttet til utformingen av nabolagsvariablene ble også brukt i
kartanalysene. De innledende resultatene i denne delen vil presenteres fortløpende, og vil
diskuteres opp mot regresjonsanalysen i del 5.

3.1 Moran’s I klyngeanalyse
For å finne ut om elbilene er signifikant klynget sammen brukte vi Local Moran’s I, som er et
av de mest brukte statistikkverktøy for å finne indikasjoner på romlig autokorrelasjon.
Romlig autokorrelasjon måler korrelasjonen mellom objekter i fysisk nærhet, altså om
objekter med like verdier klynger seg sammen (Anselin, Syabri, & Kho, 2006). Analysen ble
gjennomført i GeoDa som er et GIS -program godt egnet for analyser av romlig
autokorrelasjon. Til denne analysen benyttet vi elbiler fra 01.01.2015 - 19.09.2017. Vi brukte
en metode som kalles fishnetting (Mitchell, 2005), der man deler det geografiske området i
rutenett for å gi et illustrerende sammenligningsgrunnlag. For hver rute telles antall elbiler.
Vi brukte ruteceller på 200 x 200 meter, noe som omtrent tilsvarer radius 1 + 2 i våre
analyser. Denne størrelsen er liten nok til å fange opp lokale forskjeller i antall elbiler, men
stor nok til å fange opp nok biler til å indikere variasjonen. Naboskap (vektmatrisen) er her
definert som dronning-naboskap, altså at analysen tar høyde for alle åtte tilstøtende
naboceller når den vurderer om nærhet betyr lik verdi også.
I analysen ble alle celler inkludert hvor det enten var registrert elbiler i hele perioden
2010-2017, eller registrert fossilbiler i perioden 2015-2017, for å inkludere celler hvor det er
sannsynlig at det er biler, men ikke nødvendigvis er elbil. På denne måten unngår man å få en
kunstig mengde lav-lav klynger i områder der det ikke er biler, som for eksempel i parker og
vann. Analysen ble kjørt med andelen registrerte elbiler 2015-2017 relativt til det totale
antallet registrerte biler for samme tidsperiode. Dette ble gjort for å sikre at det kun var
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områder med spesielt mange elbiler relativt til fossilbiler som eventuelt ville komme ut som
signifikante klynger, og ikke områder hvor det kan forventes mange biler i utgangspunktet,
eksempelvis i tett befolkede områder. Referansekart over delbydeler er vedlagt i (vedlegg 9).

Figur 4. Local Moran’s I analyse på elbiler i Oslo. Bakgrunnskart hentet fra Statens kartverk den 27.03.2018.

Figur 4 viser resultatet fra autokorrelasjonsanalysen. Høy-høy klynge (røde celler), betyr at
naboceller har tilsvarende høy andel elbiler. Lav-lav klynge; (blå celler) betyr at nabocellene
har tilsvarende lav andel av elbiler. Både røde og blå celler er positiv autokorrelasjon.
Lav-høy (lys blå) klynge betyr at en celle med lav andel elbiler har naboceller med høy andel
elbiler og omvendt for høy-lav (lys rød). Begge disse er negativ autokorrelasjon. De grå
cellene er ikke signifikante og betyr at det ikke er noen autokorrelasjon i disse cellene, men
snarere en tilfeldig fordeling av elbiler. Som forventet ser vi flere høy-høy klynger, som
indikerer en opphopning av elbiler relativt til fossilbiler. Det er også flere lav-lav klynger
som indikerer at det er, relativt sett, få elbiler i disse områdene. Dersom det er en naboeffekt i
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spredningen av elbiler i Oslo, gir det mening at analysen både viser områder med opphopning
av elbiler, men også områder uten elbiler.
Disse funnene gir støtte til delhypotese 1 om opphopning av elbiler i ulike områder.
Interessant nok ser vi at røde og blå klyngene også klynger seg, med flere røde klynger i vest,
i sentrum og på Nordstrand, mens de blå klyngene er i nord-østlige deler av sentrum og i øst.
Dersom de røde klyngene indikerer at det er en naboeffekt i disse områdene, kan det bety at
det er større effekt i vest, noe som gir støtte til delhypotese 2 om mer effekt der det er flere
elbiler. Da er også høy-lav og lav-høy klynger spesielt interessante. Lav-høy klynger, som vi
av kartet ser forekommer mye i randsonene av høy-høy klynger, bør bli slike klynger i nær
fremtid. Videre kan høy-lav klynger som vi ser mye av i øst tenkes å representere områder for
begynnende høy-høy klynger.
I GeoDa kjørte vi i tillegg Global Morans I (Anselin et al., 2006) en analyse som
tallfester generell grad av klyngetendens av observasjonene i datasettet og indikerer
signifikansnivået av disse. En Moran's Indeksverdi nært + 1.0 indikerer at alle observasjoner i
datasettet er perfekt klynget sammen romlig, mens en indeksverdi nært - 1.0 indikerer at
observasjonene er perfekt spredt (like stor og maksimal avstand mellom hver celle med høy
andel elbiler, som et sjakkbrett). En indeksverdi på 0 indikerer helt tilfeldig romlig
distribusjon av observasjonene. Vi fant for vårt datasett en Moran's I (index) på 0.16. Dette
indikerer en moderat tendens til klynger i datasettet (merk at dette gjelder klynger av både
høy-høy verdier og klynger av lav-lav verdier). Tendensen er signifikant, med en z-skåre
tilsvarende 15.60.

3.2 Elbiler med bakgrunnskart
I klyngeanalysen i 3.1 ser vi at det er en moderat men signifikant klyngetendens i den romlige
utbredelsen av elbilene i Oslo. Videre ønsker vi å undersøke om andelen elbiler varierer med
de demografiske dataene. Dette er ikke formelle statistiske analyser og vi kan derfor ikke
trekke konklusjoner basert på dem, men grunnet det store datamaterialet har vi funnet det
nyttig å visuelt utforske og illustrere disse sammenhengene. Figur 5a-d viser antall registrerte
elbiler fra perioden 01.01.2015 - 19.09.2017, med bakgrunnskart på delbydelsnivå med
demografidata som definert i del 2.2: folketall, inntekt, politisk grønnhet og boligtype.
Variablene for alder, familietype og utdanning er ikke gjengitt ettersom de ikke viste noe
visuelt identifiserbart mønster.
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I figur 5a kan vi se en antydning, men ikke klar sammenheng mellom antall bosatte i
delbydelen og antall registrerte elbiler. Det kan gi oss en idé om at det ikke er en automatisk
sammenheng mellom flere elbiler og større grunnlag av potensielle kjøpere. Det
gjennomsnittlige inntektsnivået i en delbydel (figur 5b) gir indikasjoner på en tydeligere
sammenheng; i områder med høyere inntekt ser vi også flere elbiler. Bydel Vestre Aker,
Ullern og deler av Frogner, samt bydel Nordstrand har relativt sett høyest inntekt og flest
elbiler. Dette er i tråd med DOIs beskrivelse av at tidlige brukergrupper av en innovasjon har
høyere SES, og kan indikere støtte til delhypotese 2. I de statistiske analysene vil vi videre
utforske dette.
Ikke uventet ser også en høy andel eneboliger/rekkehus i en delbydel ut å
sammenfalle med antall elbiler (Figur 5c). Av kartene ser vi også et relativt lavt antall elbiler
i sentrum. Man kan tenke seg at dette kommer av utfordringer med å ha elbil tilknyttet
leiligheter hvor lademulighetene mange steder er begrenset. Figur 5d antyder at politisk
grønnhet og antall elbiler i delbydeler snarere er negativt korrelert. Vurderer vi disse kartene i
lys av dikotomien fra innledningen (del 1.2.4) kan vi få et inntrykk av at økonomiske og
praktiske motiver trumfer grønn identitet for anskaffelse av elbil. Demografivariablene vil vi
undersøke videre i statistiske analyser.
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Figur 5a. Elbiler og folketall.

Figur 5b. Elbiler og inntekt.

Figur 5c. Elbiler og boligtype.

Figur 5d. Elbiler og politisk grønnhet.
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4 Multilevel logistisk regresjonsanalyse
De statistiske analysene ble utført i R 3.4.4 (R Core Team, 2016). For tilpasning av multilevel
modeller brukte vi pakken lme4 (Bates, Maechler, Bolker og Walker, 2015).
Det finnes ikke en enkelt statistisk modell som identifiserer naboeffekter. Etter en
samlet vurdering rundt tilgjengelige data og hypoteser falt vi på at en mulitlevel logistisk
regresjonsanalyse var det beste alternativet. Den avhengige variabelen i analysen spesifiserer
om en registrert bil i Oslo i tidsrommet [01.01.2015-19.09.2017] er fossilbil (kodet 0) eller
elbil (kodet 1). Fordi den avhengige variabelen er dikotom, benytter vi logistisk regresjon
(Vowler & Dunning, 2014). Bilregistreringer er nøstet innad i høyere ordens enheter (bydeler
og delbydeler), og faktorer som kan påvirke kjøp av enten elbil eller fossilbil kan variere over
disse. Eksempler på slike faktorer er nærhet til bomring og lademuligheter, størrelser som vi
ikke har direkte mål på. Videre, da naboeffekter også kan variere over delbydeler, er det
nødvendig å kontrollere for nivåforskjeller på tvers av delbydeler. I tillegg har vi kun tilgang
på demografiske kontrollvariabler på delbydelsnivå. Disse forholdene gjør at vi benyttet
multilevel logistiske modeller, også kalt mixed effects models, der både faste effekter
(gjennomsnittseffekter på gruppenivå) samt tilfeldige effekter (varians over delbydeler) er
inkludert (Hox, 2010).
Alle modellene ble estimert ved Maximum Likelihood, hvilket muliggjør en formell
sammenlikning av nøstede varianter på bakgrunn av forskjell i -2 log likelihood (Δ-2LL).
Under hypotesen om at de passer like godt, vil forskjellen i -2LL være kjikvadrat-fordelt,
med frihetsgrader lik differansen i antall parametere mellom de to modellene. I tillegg brukte
vi Akaike’s informasjonskriterie (AIC) i valg av beste modell. AIC er en statistikk som tar
både modellens forklaringsevne og parsimoni i betraktning, og tillater også sammenlikning
av ikke-nøstede modeller. Modeller med lavere AIC er foretrukket.

4.1 Modeller og valg i de ulike analysene
Ettersom en naboeffekt ikke kan påvises gjennom en enkelt tallverdi (Graziano &
Gillingham, 2015; Manski, 1993), har vi valgt å utforske prosessen trinnvis også i de
statistiske analysene. Ved å inkludere variablene trinnvis, kan man si mer om hva hver enkelt
variabel utgjør av forskjell.
Regresjonsanalysene ble utført trinnvis gjennom fire modeller (tabell 3). I modell 1
ble hver radius på hvert tidspunkt inkludert som eneste uavhengig variabel. Innledende
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analyser viste at RT-variablene var korrelerte (vedlegg 7). I modell 2 ble samtlige RT-er
inkludert i samme multiple regresjonsmodell i et forsøk på å isolere hvilke RT-er som er av
betydning. I modell 3 ble også demografiske prediktorer på delbydelsnivå inkludert. Ettersom
andelen elbiler har steget kraftig for hvert år, er vi nødt til å ta høyde for tidstrender. I modell
4 inkluderes derfor tid, både lineær og kvadratisk (antall måneder etter 01.01.2015). Alle
prediktorene på delbydelsnivå ble standardisert for å lette sammenligningen, samt for å bidra
til at modellen konvergerte.
Vi valgte ut tidspunkt 2 (foregående 2-6 måneder) for en mer detaljert analyse.
Tidspunkt 2 ble valgt ut ettersom dette er intervallet da naboeffekter med størst sannsynlighet
ville komme til uttrykk. For T2 ble det kjørt modeller der vi inkluderte tilfeldige effekter på
de ulike radiene, hvilket impliserer en interaksjon med inntekt på delbydelsnivå. Gjennom
dette ville vi belyse om en eventuell naboeffekt modereres av inntekt, noe vi vet henger
sammen med den relative andelen elbiler i delbydelen (delhypotese 2).
Til slutt gjennomførte vi analyser stratifisert på det vi har kalt vest, øst og sentrum.
Disse områdene ble laget basert på et helhetlig bilde av sosioøkonomisk og demografisk
profil i det aktuelle området. Vest består av bydel Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker,
Nordstrand og delbydel Bygdøy, øst består av bydel Alna, Østensjø, Grorud, Søndre
Nordstrand, og Sentrum består av bydel Frogner (minus Bygdøy), St.Hanshaugen,
Majorstuen, Sagene, Grünerløkka. Selv om ikke Nordstrand hører geografisk til Oslo vest, er
demografien så lik at bydelen ofte kalles “østkantens vestkant” (Ljunggren, 2017). Størrelsen
på datamaterialet og det store antallet forklaringsvariabler gjorde at kjøretiden på glmerrutinen etter hvert ble svært lang. Inklusjon av interaksjon av samtlige områder og RT-er i
samme modell var ikke gjennomførbart. I stedet ble separate varianter av modell 1 utført for
hvert område. Dette ble gjort i et forsøk på å besvare delhypotese 2 og 3.

4.2 Resultater av statistiske analyser
4.2.1 Prediktiv verdi av elbiler nært i tid og rom
Utfallsvariabelen er altså dikotom og kan beskrives som “log-oddsen for at en registrert bil er
en elbil (1) kontra en fossilbil (0)”, som funksjon av antall eksisterende elbiler innad i gitte
RT-er forut for den aktuelle bilregistreringen, og kontrollert for demografivariabler (modell
3) og tidstrender (modell 4). Regresjonskoeffisientene fra de fire modellene er gjengitt i
tabell 3. Hver koeffisient kan tolkes som bidraget fra hver elbil i en gitt RT til oddsen for
utfallet elbil/fossilbil.

26

Tabell 3. Estimerte regresjonskoeffisienter for de ulike modellene
Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

Separate modeller for hver
RT

Alle RT i en
modell

Modell 2 og
demografi

Modell 3 og
tidstrender

R1T1

0.151**

0.120**

0.122**

0.108**

R2T2

0.066**

0.035**

0.036**

0.030**

R3T1

0.034**

0.009*

0.009*

0.005

R4T1

0.020**

0.009**

0.009**

0.006*

R1T2

0.073**

0.045*

0.047*

0.033

R2T2

0.034**

0.005

0.005

-0.002

R3T2

0.025**

0.007*

0.006*

0.004

R4T2

0.014**

0.007**

0.007**

0.004**

R1T3

0.049*

0.022

0.024

0.009

R2T3

0.037**

0.017**

0.017**

0.009˟

R3T3

0.019**

0.006*

0.006*

0.002

R4T3

0.008**

-1.0 e-05

-1.3 e-04

-0.003**

R1T4

0.033˟

0.013

0.014

0.001

R2T4

0.024**

0.004

0.004

-0.004

R3T4

0.015**

-5.6 e-04

-0.001

-0.004

R4T4

0.008**

1.0 e-05

3.3 e-04

-0.001

INNTEKT

-

-

0.208**

0.238**

GRØNN

-

-

-0.116˟

-0.130*

UTDANNING

-

-

-0.027

0.074

FOLKETALL

-

-

-0.036

-0.072

BOLIGTYPE

-

-

0.227**

0.194**

ALDER

-

-

-0.014

-0.044

FAMILIE

-

-

0.008

-0.028

TID LINEÆR

-

-

-

0.018**

TID KVADRERT

-

-

-

1.9 e-04˟

-2LL

-

76933.8

76759.4

76440.1

AIC

-

76969.8

76809.4

76494.1

˟p < 0.1
* p < 0.05
** p < 0.001
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For å vurdere nødvendigheten av å ivareta klyngetendens på tvers av delbydelene,
sammenliknet vi en logistisk regresjonsmodell med kun intercept, med en multilevel nullmodell, der det også ble estimert en tilfeldig intercept på nivå 2 (delbydel). Den enklere
logistiske modellen hadde en AIC på 79707, og en -2LL på 79705.48, mens multilevel
modellen hadde AIC på 77259.9, og -2LL på 77255.91. Denne forskjellen er sterkt
signifikant (Δ-2LL =2445.58, df=1, p<0.001), og støtter betydningen av å ivareta nøsting
under delbydeler.

Modell 1
Modell 1, der hver tid og radius var separate bivariate regresjonsanalyser, viser at
forklaringskraften til antall elbiler i omkringliggende radier avtar med økende avstand, og
over tid. Alle koeffisientene i denne modellen er signifikante på p < 0.001 - nivå bortsett fra
R1T3 (p < 0.05) og R1T4 (p < 0.1). Dette er i tråd med hovedhypotesen, og viser mønsteret
vi ville forvente som indikasjon på en naboeffekt. For å tydeliggjøre mønsteret er tallene fra
modell 1 i tabell 3 også fremstilt som et søylediagram i figur 6. Vi ser også at den negative
stigningen blir mindre bratt med økende tid.

Figur 6. Søylediagram av koeffisientene i modell 1.

Modell 2
Her er alle RT-kombinasjonene inkludert i samme modell. Sammenliknet med Modell 1, ser
vi at samtlige effekter synker noe, og noen koeffisienter ikke forblir signifikante (R2T2,
R1T3 og samtlige RT fra og med R4T3). Dette er å forvente når koeffisientene korrelerer, og
ved å inkludere dem i samme modell vil de dermed “spise” effekt av hverandre. Dette
problemet er velkjent når man inkluderer mange variabler i samme modell, som diskutert i
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del 4.1. Ved T4, altså 12 - 18 måneder etter bilkjøp, er alle RT-kombinasjoner tilnærmet null.

Modell 3
I modell 3 ble demografivariablene inkludert og kjørt i samme modell med alle RTkombinasjonene. Vi ser at effekten av flere koeffisienter ikke endres i det hele tatt, og de
resterende endres minimalt, slik at vi ser det samme mønsteret med jevnt avtagende effekt
med økende RT. Signifikansnivåene forblir også identiske med de i modell 2. Av
demografivariablene finner vi den største positive effekten (p < 0.001-nivå) av boligtype
(Enebolig = 0.227). Også som forventet finner vi en betydelig effekt (p < 0.001-nivå) av
gjennomsnittlig inntekt i bydelen (Inntekt= 0.207). Også av politisk grønnhet
(Grønn. = -0.116) finner vi en negativ effekt, signifikant på (p < 0.1-nivå). Men denne er
negativ, altså oppslutning på bydelsnivå til partier med miljø som en kjernesak henger
negativt sammen med sjansen for elbilkjøp, kontrollert for de øvrige variablene i modellen.
Vi finner ingen signifikant effekt av utdanning, familietype, folketall og alder. Selv om de
ikke endret estimatene av effekten av nærliggende elbiler, passer modell 3 vesentlig bedre
enn modell 2 (Δ-2LL = 174.4, df= 7, p<0.001).

Modell 4
I modell 4 legges tid (både lineær og kvadrert) til modellen. Vi ser at samtlige RTkoeffisienter synker og at færre kommer ut signifikante. Vi ser også at flere av RTkoeffisientene nærmer seg null eller blir negativ ved større avstand i tid og rom fra
registreringen. Den lineære effekten er mest signifikant (p<0.001), mens kvadrert tid blir
estimert med en p-verdi marginalt over terskelverdien (p<0.057). Sett opp mot modell 3 gir
tid et signifikant bidrag til modelltilpasningen (Δ-2LL = 319.22, df= 2, p<0.001). Modell 4
har også den laveste AIC verdien, (AIC=76494). Begge de statistiske indikatorene vi har
lagt til grunn taler for at modell 4 er den beste. Hvorvidt tid bør inkluderes, kan derimot
problematiseres på substansielt grunnlag, da man i kan risikere å fjerne nettopp den
naboeffekten man ønsker å måle. Dette blir behandlet i del 5.
Vi har definert naboeffekten som at den prediktive verdien av elbil-registreringer faller ved
økende avstand i rom og tid. Selv om verdiene av koeffisientene i modeller 1-4 er i tråd med
en slik tolkning, ønsket vi også en test på om forskjellen i størrelsen av
regresjonskoeffisientene for de ulike RT er signifikant. Til slutt tilpasset vi derfor en modell
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der koeffisientene over de 16 RT-er var satt like. Sett opp mot modell 4 ga dette en
signifikant forverring i tilpasning (Δ-2LL =66.628, df= 15, p<0.001, AIC=76531).
Koeffisientene som favner betydningen av tilgrensende elbilregistreringer kan ikke antas
være lik i størrelse over tid og rom.

For å få en konkret indikasjon på effekten kan tilsvare i praksis, gjorde omregnet vi et av
resultatene til sannsynligheten for utfallet elbil. Vi gjorde denne utregningen for R1T2 for
modell 2 og modell 4. Forventet sannsynlighet for elbilkjøp kan regnes ut for spesifikke
verdier av kovariatene. Ved nivåer av elbiler midtveis i studieperioden, og der antall elbiler i
de ulike radiene og tidspunktene tilsvarer gjennomsnittet for utvalget, er forventet
sannsynligheten for elbilkjøp 0.124. Dersom antall elbiler i den innerste radien (R1T2) øker
med én, øker sannsynligheten for at en registrering er en elbil med 4.01 prosent (modell 2) og
3.38 prosent (modell 4).

4.2.2 Analyse av variasjoner i styrken på naboeffekten over delbydeler
Neste skritt i analysene var å se på om det er variasjoner i styrken på naboeffekten
(koeffisientene), og om denne i tilfelle kan forklares. Som første skritt i analysene tilpasset vi
en modell der naboeffekten (radius 1-4) fikk variere over bydeler, ved å inkludere en tilfeldig
effekt på disse koeffisientene. Gitt at det er svært beregningskrevende å tilpasse tilfeldige
effekter ved store utvalg i logistiske modeller, begrenset vi oss til tidspunkt 2. Relativ til en
modell uten tilfeldige effekter på radius 1-4, passet en modell med slike effekter vesentlig
bedre (Δ-2LL =29.38, df= 15, p<0.001). Det er altså signifikant variabilitet over delbydelene
i størrelsen på regresjonskoeffisientene for de fire ulike radiene ved T2.
For å se på om inntekt på delbydelsnivå kunne redegjøre for noe av denne forskjellen,
testet vi om gjennomsnittlig inntekt på delbydelsnivå interagerte med effektstørrelsene på
koeffisientene, hvilket ga tilpasningen (Δ-2LL =7.6279, df= 4, p<0.11). En modell med
inntekt som forklaring av effekten ga altså ikke signifikant bedring i modellen, men peker i
retning av at høyere inntekt er assosiert med økt styrke på naboeffekten, i tråd med
delhypotese 2.

4.2.3 Forskjeller i naboeffekt mellom vest, øst og sentrum
I figur 7 fremstilles stolper for koeffisientene fra individuelle logistiske multilevel modeller
for hvert område separat (for detaljerte koeffisienter, se vedlegg 8). I vest ser vi et mønster
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som i størst grad er forenlig med en mulig naboeffekt: gradvis avtagende i rom og tid, selv
om R1T4 kommer ut negativ. For øst finner vi at den største effekten er nærmest i rom og tid
(R1T1), men det ser ut å være minimal effekt utover dette. Ettersom vi tilskriver de fire første
RT-ene til simultanitet, ser det samlet sett ut til at vi finner lite effekt for øst. Effektstørrelsen
og mønsteret som er mest forenlig med det vi forventer av en naboeffekt, kommer i øst ut i
T4. I sentrum finner vi gjennomgående en relativt sett stor effekt av R1, altså innenfor 50
meter, til alle fire tider. Det er noe effekt utover disse radiene også, men mindre enn for vest.

Figur 7. Søylediagrammer over koeffisienter for vest, øst og sentrum.
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5 Diskusjon av resultater
5.1 Hovedhypotesen
I tråd med hovedhypotesen fant vi indikasjoner på at elbiler i nabolag bidrar til å øke
sannsynligheten for elbilkjøp, og at denne effekten avtar utover i rom og tid. For T1 er
effekten sterkest, og gradvis avtagende i intervallene 2 - 6 måneder, og 6 - 12 måneder.
Mellom 12 og 18 måneder i forkant er effekten svakest. Vi vurderer T1 som simultanitet, og
vektlegger derfor ikke denne i videre diskusjon. Samtidig fant vi den sterkeste effekten
nærmest i tid, og selv om vi i utgangspunktet tilskriver denne til simultanitet, kan det også
være at noe av effekten er forårsaket av en naboeffekt. For eksempel fant Grinblatt et al.,
(2008) den største naboeffekten innenfor de ti 10 nærmeste dagene. At vi ser signifikante
forskjeller mellom RT-koeffisientene er videre støtte for at endringen over tid og avstand er
reell, og at det er en naboeffekt.
Funnene er i tråd med litteraturen som sier at det som er nært ofte er
kjent/identifisertbart, og dermed tenkes å ha større påvirkningskraft på et individs
beslutninger (Rogers, 2003). Vi kan tenke oss at individer som bor i tett nærhet, har økt
inngruppe-identifikasjon (Obst et al., 2002), og i økende grad omfattes av de samme sosiale
normene (Bicchieri, 2017). Dermed vil det å observere at en nabo innenfor 50 meter skaffer
seg elbil være av større signifikans enn at naboen 500 meter unna gjør det. I tillegg øker
muligheten for kommunikasjon og akkumulert eksponering for naboens elbilbruk med
økende nærhet (Pettifor et al., 2017).
Av søylediagrammet i del 4. (figur 6) ser vi at ikke bare den generelle effekten avtar
med økende tid, men også at den negative stigningen av koeffisientene innad i et tidsintervall,
flater ut med økende tid. Dette kan tyde på at de nærmeste naboenes elbilkjøp har mest
overbevisningskraft på beslutningen om å kjøpe elbil, men først og fremst tett opp til kjøpet i
tid. En elbil som er kjøpt av en nabo for mer enn et år siden, bidrar ikke i særlig grad til å øke
sjansen for elbilkjøp, selv om dette er nærmeste nabo. I tråd med Rogers (2003), tyder
funnene på at det er en kritisk vurderingsfase hvor man er påvirkbar for naboens bilatferd, og
når dette tidsvinduet er passert har både nære og fjerne naboer, kanskje i likhet med andre
påvirkningskilder, like lite å si. Våre funn indikerer at denne kritiske fasen er et sted innenfor
de første 12 måneder etter naboens elbilkjøp. Basert på effektens utflating med økende tid,
får vi også en hypotese om at effekten utover T4, vil flate helt ut.
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Etter en samlet vurdering av resultatene i kartanalysen og regresjonsanalysene, tolker
vi funnene som en indikasjon på en naboeffekt for spredningen av elbiler i Oslo. Men som
beskrevet i tidligere er det en rekke problemstillinger rundt studier på naboeffekt som også
har implikasjoner for tolkningen av våre resultater (se for eksempel Manski, 1993; Hartmann
et al., 2008).

5.1.1 Tredjevariabler
Et sentralt spørsmål er hvorvidt det faktisk er elbil i nærheten som påvirker elbilkjøpet vi
observerer, eller om det er andre variabler som skaper effekten. Uidentifiserte tredjevariabler
kan skape spuriøse sammenhenger i resultatene. Områdespesifikke påvirkningskilder som en
bomstasjon, utbredelsen av ladepunkter, parkeringsplasser for elbil eller kollektivfelt, kan
være relevante tredjevariabler som kan skape spuriøse sammenhenger. Også tids-spesifikke
faktorer som politisk innføring av et nytt elbilgode eller lansering av en ny bilmodell kan gi
slike effekter på tvers av områder. Vi forsøker å kontrollere for delbydelsspesifikke
tredjevariabler ved å inkludere faste og tilfeldige effekter i regresjonsmodellen. Dette er en
vanlig måte å kontrollere for tredjevariabler i naboeffektstudier (Hartmann et al., 2008;
Graziano & Gillingham, 2015). Tids-spesifikke tredjevariabler kontrollerer vi for gjennom å
inkludere tidstrender. Samtidig kan det være mer lokale forhold (som for eksempel
lademuligheter i enkelte borettslag) som fører til en generell overestimering av effekten.
Dette får vi ikke kontrollert for, og diskuteres i 5.2.2.

5.1.2 Self-selection og uheldige kontrollvariabler
At like folk flokker seg sammen, er et fenomen omtalt som self-selection. Dette kan føre til
en overestimering av naboeffekten. Det vil si at personer med mange likhetstrekk flytter til
samme nabolag nettopp grunnet fellestrekk; som like interesser og lik SES (Manski 1993;
McPherson, Smith-Lovin & Cook, 2001). En høy koeffisient for tidligere registrerte elbiler i
nærheten kan i så fall bare ha fanget opp en felles preferanse. Som tidligere diskutert, vet vi
at en typisk elbileier har visse karakteristikker, og at individer med disse karakteristikkene er
knyttet til geografiske områder, noe som bekreftes gjennom kartene i del 3. Et problem er
derfor å skille mellom hva som er opphopning av elbiler på grunn av sosial påvirkning, og
hva som er opphopning av elbiler på grunn av opphopning av personer med
“elbilkarakteristikker”.
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Vi løser dette delvis ved å kontrollere for relevante demografivariabler på
delbydelsnivå. Men det er vanskelig å kontrollere for alle tenkelige variabler som kan øke
sjansen for elbilkjøp, og det å inkludere for mange variabler kan i en regresjonsanalyse føre
til at man underestimerer effekten. Det ville blitt enda mer presist om vi hadde
kontrollvariablene på individnivå.
Men å kontrollere for aktuelle sosiodemografiske variabler kan også ha en motsatt og
uønsket effekt ved at man “kontrollerer bort” en del av effekten man ønsker å påvise
(kontrollvariabler kan være delvis påvirket av X slik at man ”kontrollerer bort” deler av den
effekten av X på Y som man ønsker å avdekke) (Finseraas & Kotsadam, 2013). Angrist og
Pischke (2008) omtaler denne typen kontrollvariabler som bad controls - uheldige kontroller,
og påpeker at dette er variabler som like gjerne kan være en avhengig variabel i studien. Hvis
man kontrollerer for likhet, kan det være at man da kontrollerer bort en del av det som
kanskje er en forutsetning for naboeffekten, nemlig at man blir mer påvirket av individer som
er like seg selv (Abrahamse & Steg, 2013). Sentralt for vår studie er at vi adresserer selfselection-problemet også ved hvilket kriterium vi legger til grunn som indikasjon på
naboeffekt. Vi tolker altså ikke kun en høy andel elbiler i radiene (i nærheten av
utgangsbilen) som indikasjon på naboeffekt, men en helhetsvurdering av mønsteret utover i
økende radier og økende tid.

5.1.3 Simultanitet
Det kan også være utenforliggende faktorer som fører til at individer kjøper elbil
samtidig. Dette kan for eksempel komme av reflection - refleksjon, et begrep som beskriver
at individer påvirker hverandre gjensidig (Manski, 1993), noe som gjør det vanskelig å fange
opp retningen på kausaliteten ettersom X påvirker Y, men Y påvirker også X. Dette forsøker
vi å kontrollere for gjennom å kun se på påvirkningen av tidligere registrerte elbiler, noe som
gjør at vår elbil Y ikke kan ha påvirket noen av elbilene i X enda (i hvert fall ikke gjennom
observerbarhet). Andre forhold som kan føre til simultanitet forsøker vi å ta høyde for
gjennom å ikke inkludere T1 i tolkningen av naboeffekten.

5.1.4 Tidstrendvariabler
Tidstrendvariabelene i modell 4 er heller ikke uproblematiske. Vi ser at effekten flater raskt
ut og flere RT-er har koeffisienter med negativt fortegn. En av koeffisientene med negativt
fortegn (R4T3) er dessuten statistisk signifikant. En tolkning av dette er at det å observere
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naboens elbil gjør deg mindre tilbøyelig til å bli inspirert til elbilkjøp, og snarere bidrar til å
øke sannsynligheten for fossilbilkjøp. Dette virker urimelig både på bakgrunn av tidligere
gjennomgått empiri, og de RT-er som er statistisk signifikante med positivt fortegn. En annen
forklaring er at vi gjennom tidstrendvariablene underestimerer effekten ved at tid er en
variabel som også påvirker både X- og Y-siden i likningen, i tråd med Angrist og Pischkes
(2008) uheldige kontroller. Dersom tidsvariabelen “kontrollerer bort” effekten av den
generelle økningen i elbiler i datasettet som følge av tid, og en del av denne økningen kan
tilskrives naboeffekt, kontrollerer vi i praksis bort effekten vi er ute etter å isolere. Det er så
og si umulig å skille mellom økning i antall elbiler som kan tilskrives sosial påvirkning og
generell økning (av andre grunner). Ettersom ingen av modellene kan ta hensyn til alle
aspekter samtidig, baserer vi oss altså på den trinnvise analysetilnærmingen i tolkningen.

5.2 Analyser for vest, øst og sentrum
5.2.1 Naboeffekt i vest og øst
I tråd med delhypotese 2 om at det er mer naboeffekt der det er større andel elbiler, fant vi et
tydeligere naboeffektmønster og større koeffisienter for vest sammenliknet med øst. Selv om
interaksjonen mellom inntekt og nabolagsvariabler ikke var signifikant, tydet funnene på at
høyere inntekt er assosiert med sterkere naboeffekt, noe som gir videre støtte til hypotesen.
Det er imidlertid viktig å påpeke at det ikke nødvendigvis er andel elbiler som fører til større
effekt, ettersom det ut fra resultatene like gjerne kunne vært høyere inntekt som fører til
større effekt. Samtidig ville det bety at individer som tjener mer også er mer påvirkbare, noe
som ut fra litteraturen ikke gir mening. Grinblatt et al., (2008) finner for eksempel tendenser
til en motsatt effekt med større naboeffekt for personer med lavere SES. Basert på dette er det
rimelig å anta at retningen på kausaliteten er som følger: Høy SES fører til flere biler, som
igjen fører til større effekt.
I tråd med DOI og Bass spredningsmodell (diskutert i 1.2.2) tyder altså funnene på at
jo lenger man har kommet i spredningskurven, eller jo større andel elbiler det er i et område,
desto mer er brukerne påvirket gjennom sosiale prosesser. Dette kan ses i sammenheng med
at individer har ulike “terskler” for villighet til å ta i bruk en innovasjon, basert på antallet
andre i populasjonen som allerede har tatt den i bruk (Granovetter, 1978; Young, 2009; &
Valente, 1995). Dette kan relateres til sosiale normer, ved at det er rimelig å anta at jo flere
som har elbil i et område, desto større er sannsynligheten for at det å ha elbil blir oppfattet
som en norm, noe som igjen senker terskelen for elbilkjøp.
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Dette kan illustreres ved at majoritetsbrukerne Nilsen i vest og Olsen i øst er ganske
like, med like karakteristikker og beslutningstid, og har tilsvarende sosioøkonomisk profil og
behov. Begge har samme terskel for hvor stor andel elbiler det må frekventere i deres
nettverk for at de skal kjøpe elbil selv. Men fordi det er flere tidlige brukere med elbiler i
vest, oppfylles terskelverdien raskere i Nilsens nettverk, og han ender med å kjøpe elbil lenge
før Olsen. Nilsen bidrar med sitt elbilkjøp videre til å oppfylle terskelverdien til individer i
nettverket som har en enda høyere terskel for elbilkjøp. Slik kan det oppstå en
selvforsterkende effekt av elbilkjøp i ulike områder.
En annen forskjell mellom vest og øst er at effekten ser ut til å være størst ved T2 og
T3 i vest mens den er sterkest ved T4 i øst. Dette kan ses i sammenheng med at tidligere
brukere har kortere beslutningsfase enn senere brukere (Rogers, 2003) og at det på
gruppenivå er flere tidligere brukere i vest enn i øst.

5.2.2 Naboeffekt og urbanitet
Delhypotese 3 om svakere effekt i sentrum sammenliknet med øst og vest ble ikke bekreftet.
Selv om man kan si at mønsteret vi ser i vest er mer forenlig med det vi forventer av en
naboeffekt, er likevel naboeffekten i sentrum sterkere enn i øst. Dette tyder altså på at
urbanitet ikke fører til en svekket naboeffekt for elbiler i Oslo. Det ser imidlertid ut til å være
et annerledes mønster med gjennomgående stor effekt av R1 med et brattere fall utover i
radier, enn for de andre områdene. Dette kan være på grunn av boligstrukturen i sentrum som
i mange tilfeller medfører begrensede lademuligheter, der en effekt i umiddelbar nærhet kan
gjenspeile tendensen til at kun enkelte borettslag har lademuligheter. Samtidig kan man tenke
seg at en opphopning av elbiler i borettslag som har tilrettelagt for lading også delvis kan
skyldes en sosial påvirkning, eller at nyopprettede lademuligheter muliggjør sosial påvirkning
av elbiler. Det vil i så fall være vanskelig å skille disse effektene fra hverandre.
En annen forståelse er at funnene tyder på en betydelig sosial påvirkning av elbiler i
umiddelbar nærhet i sentrum, men i liten grad av biler utover 50 meter. Ettersom folk bor
tettere i disse områdene, og dermed har flere naboer i de ulike radiene, kan funnet tyde på at
individer har et slags “tak” for hvor mange de er mottagelige for sosial påvirkning fra, og at
dette er nådd i en mindre radius i sentrum. Dette kan også tyde på at det ikke bare er elbilens
observerbarhet som bidrar til naboeffekten, men også at interpersonlig kommunikasjon og det
å kjenne naboen er av betydning, i tråd med Pettifors´ (2017) funn.
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5.3 Generell diskusjon
Studiens design har flere styrker. Det store datagrunnlaget er en fordel for robuste statistiske
analyser. En unik fordel med vår analyse er at vi sammenlikner elbilkjøp med fossilbilkjøp. I
mange naboeffektstudier har man ikke et slikt sammenlikningsgrunnlag. Videre adresserer vi
alle de klassiske naboeffektproblemer som diskutert tidligere, både gjennom studiens
multilevel design, gjennom kontrollvariabler, tolkning av resultatene og utelukking av T1
som simultanitet. I denne sammenheng er likevel en begrensning at demografivariablene er
oppløst på delbydelsnivå. Selv om de fanger opp en del variasjon, er de ikke egnet til å fange
opp individuell variasjon. Å få tak i variabler på individnivå er ikke bare vanskelig og etisk
betenkelig, men det er også usikkert om det hadde gitt mer informasjon om de psykologiske
prosessene som ligger til grunn for effekten. For å finne dette kunne man supplert med
selvrapportering eller dybdeintervjuer.
Det er noen utfordringer knyttet til utfallsvariabelen. En dikotom utfallsvariabel er en
forenkling av virkeligheten. Vi kan tenke oss at det er en gruppe som ikke ville kjøpt bil i det
hele tatt dersom ikke elbil var et alternativ. Vi får heller ikke målt de individene som,
påvirket av naboen, gjerne skulle kjøpt elbil, men ikke har mulighet eller må utsette kjøpet
grunnet ladebegrensninger i borettslaget eller økonomi. Et annet aspekt er at vi har inkludert
hybridbilene i fossilbil-gruppen, og dette kan bidra til at vi underestimerer naboeffekten
ettersom vi like gjerne kunne fokusert på “eldelen” av hybridbilen og inkludert den i
elbilutvalget.
Ved at vi ser på faktisk atferd i en reell kontekst, løser vi mange
generaliserbarhetsproblemer. Hvorvidt utvalget er representativt for populasjonen vi studerer
er heller ikke en bekymring, ettersom vi studerer hele populasjonen. Men hvorvidt vi kan
generalisere funnene til andre kontekster eller utover tidsintervallet for studien, er usikkert
nettopp fordi det er snakk om spredningen av en innovasjon i en kontekst som stadig er i
endring. Gjennom vår bruk av registerdata unngår vi problemene med selvrapportering, slik
som over- eller underrapportering.
Til sist er det utfordrende å vurdere styrken av en eventuell naboeffekt for å kunne si
noe om hvor utslagsgivende den er sammenlignet med andre påvirkningskilder. I forsøket på
å si noe mer konkret om betydningen av naboeffekten, omregnet vi koeffisienten for et gitt
scenario til sannsynligheten for elbilkjøp, og fant en økning på omtrent 4 prosent. Dette kan
likevel ikke generaliseres utover akkurat dette scenariet.
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For å komme nærmere i å identifisere den relative styrken på naboeffekten, kunne det
vært nyttig å studere flere interaksjonseffekter, studere naboeffekten over lengre tid eller
sammenlikne to områder som er tilnærmet like, men med flere elbiler i det ene (Müller &
Rode, 2013). Vi mener våre resultater er forenlige med en naboeffekt, men er varsomme med
å trekke entydige konklusjoner om årsakssammenhenger. Når vi legger separate koeffisienter
fra analysen til grunn for en naboeffekt, overvurderer vi kanskje effekten, men når vi
inkluderer tidsvariabelen er det mulig vi undervurderer den. Sannheten om naboeffekten
ligger trolig et sted midt i mellom.
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6 Sosial påvirkning som virkemiddel
Gjennom vår studie har vi funnet det vi mener er en naboeffekt, og vi har funnet at effekten
varierer i styrke og mønster i ulike områder. I denne delen vil vi diskutere funnene i en
bredere miljøpsykologisk kontekst med mulige praktiske implikasjoner. Virkningen av
politiske reguleringer, slik som insentiver for elbileiere, har blitt viet stor oppmerksomhet i
samfunnslivet. Men i senere tid har interessen økt for psykologiske mekanismer i
atferdsendring og bærekraftig utvikling, slik vi har tematisert i vår studie. Vi mener det er
sentralt å forstå disse to perspektivene i sammenheng. Verdensbanken publiserte i 2015 for
første gang sin rapport Mind, Society and Behaviour, som skal bidra til å bruke
atferdskunnskap i kampen mot globale utfordringer som fattigdom og klimaendringer, med
det utgangspunktet at politikken bør være tilpasset atferd. I rapporten argumenteres det for at
utviklingspolitikk basert på ny innsikt om hvordan mennesker faktisk tenker og tar
beslutninger, vil hjelpe myndigheter og sivilsamfunnet til lettere å møte utfordringene de står
overfor.

6.1 Elbil og grønn identitet
Et utgangspunkt for vår studie var elbilen som grønn innovasjon. Men vi finner snarere at
politisk grønnhet har en negativ effekt på sannsynligheten for å eie en elbil, noe som
underbygges av svarene fra Elbilisten 2017, som indikerer at elbileiere i Oslo stemmer
mindre på partier med miljø som fanesak, enn Osloborgerne generelt (20 versus 25 prosent).
Ser vi tilbake på kartene (del 3) er det sentrumsbydeler som har de høyeste verdiene for
grønnhet. Bak dette kan vi tenke oss årsaker knyttet til at det er mindre behov for (el)bil i
sentrum generelt. Vi får også en hypotese om en urban, kanskje yngre generasjonen som
stemmer grønt og verken har elbil eller fossilbil, men som vil være mer tilbøyelig til å velge
elbil den dagen de kommer i etableringsalder og får behov for bil.
Disse funnene kan også gjenspeile andre karakteristikker hos elbileierne, og vi vet
ikke om resultatene hadde kommet ut annerledes med andre mål på grønnhet eller
kontrolldata på individnivå. Vi kan ikke si med sikkerhet at ikke elbileierne er grønnere enn
eksempelvis fossilbileiere med ellers tilsvarende demografisk profil. Av de samme Osloelbilistene svarer hele 78 prosent at de er “enig” eller “veldig enig” i påstanden
“klimaendringer er et stort problem”. I uttalelsen “Vi bør satse mer på miljøvern og klima,
selv om det innebærer lavere levestandard for alle (inkludert meg selv)” svarer henholdsvis
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59 prosent at de er “enig eller veldig enig” (kontra 18 prosent “uenig eller veldig uenig”).
Men alt i alt tyder funnene våre på at ikke miljøhensyn er en primær driver for valg av elbil.
Miljøpsykologien er ofte opptatt av tilsiktet miljøatferd, men basert på funnene om
grønnhet er det sentralt også å tematisere utilsiktet miljøatferd. Tilsiktet miljøatferd er for
eksempel kjøp av elbil med hovedmotivasjon knyttet til grønn identitet, og ønske om å bidra
til utslippsreduksjon. Å kjøpe elbil primært av andre grunner, som økonomi eller interesse for
teknologi, kan forstås som utilsiktet miljøatferd. Miljøgevinsten er den samme i begge
tilfeller.
Axsen, TyreeHageman, og Lentz (2012) undersøkte nyansene i dette skillet i sin
studie om hvordan og hvorfor individer tar i bruk PETs som elbil, solcellepanel og grønn
elektrisitet. Basert på en spørreundersøkelse (n=711), fant de gjennom faktoranalyse at
deltakerne faller i fem ulike grupper basert på livsstil, holdninger til miljø og åpenhet for
forandring. De fant at individer som allerede hadde en miljøvennlig livsstil var opptatt av
miljø og teknologi, og i tillegg var åpne for forandring, var mest tilbøyelige til å ta i bruk
PETs. Individer som var minst opptatt av miljø, og skåret lavt på åpenhet for forandring, men
som var interessert i teknologi, var også tilbøyelige til å ta i bruk PETs. Individer som var
opptatt av miljø, men som ikke var åpne for forandring eller opptatt av teknologi, var derimot
ikke tilbøyelige til å ta i bruk PETs. De konkluderte med at PETs er mer attraktive for de som
allerede har en miljøvennlig livsstil, de som er opptatt av teknologi og/eller de som er åpne
for forandring. Disse karakteristikkene er i tråd med DOIs beskrivelse av innovatørene og de
tidlige brukerne (Rogers, 2003), og vi vet det er avgjørende for videre spredning at
tilstrekkelig mange individer i disse gruppene velger elbil.
Utfra de tvetydige funnene om grønn identitet og valg av elbil, kan man tenke seg at
det er viktig å kommunisere ulike sider av elbilen, for å treffe de ulike gruppene av
potensielle brukere. I denne kommunikasjonen kan det være virksomt å ta utgangspunkt i de
ulike behovene en elbil kan dekke: praktiske, så vel som affektive og symbolske (Steg, 2005).
Teslaen har blitt en spesielt populær elbil blant nordmenn, og er Oslos mest kjøpte elbil. En
årsak til dette kan være at elbilprodusenten var raskt ute med å kombinere sportsbil-design og
ytelse, med stor plass og miljøfordeler. Denne assosiasjonen mellom innovativ teknologi,
fornøyelse og grønnhet kan også påvirke omdømmet til andre elbiltyper eller elbilen som
konsept i seg selv. Noppers, Keizer, Bolderdijk, & Steg (2014) bekrefter at innovatørene, og i
enda større grad de tidlige brukerne, er opptatt av symbolverdien bilen har, sammenliknet
med majoritetsgruppene og etternølerne.
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De identifiserte gruppene til Axsen, TyreeHageman og Lentz (2012) understreker
også viktigheten av å fortsatt fremheve miljøaspektet. Elbileierskap kan tenkes å utløse
spillover effekter (Truelove, Carrico, Weber, Raimi & Vandenbergh, 2014), ved at
elbilkjøpet i utgangspunktet var en utilsiktet miljøhandling. Men ved å observere seg selv ta i
bruk en grønn innovasjon, kan individet få en grønnere selvoppfattelse som igjen kan føre til
annen, kanskje tilsiktet miljøatferd.
Gjennom Elbilisten 2017 kan vi få en hypotese om at elbileierskap har potensiale til å
skape en slik effekt. På spørsmål om installasjon av solcellepanel, svarte i overkant av én
prosent av Oslo-elbileierne at de også har solcellepanel installert på huset sitt, noe som er
betydelig mer enn landstotalen på 700 installasjoner, eller 0,03 prosent av alle husstander i
2017 (Sæther, 2017). Dette kan si noe om generelle grønne verdier hos elbileiere, eller være
mediert av høy SES, ressurser og teknologiinteresse. Men av respondentene svarer likevel
hele 16 prosent at de vurderer å installere solcellepanel, og nesten 60 prosent sier at de “har
blitt mer energibevisste” etter at de fikk elbil. Dette kan tale for en potensiell spillover effekt.

6.2 Syntese av sosiale normer og insentiver
I 2016 publiserte Nyborg et al., en artikkel med tittelen Social norms as solutions, der de
argumenterer for at selv globale problemer som klimaendringer kan adresseres ved hjelp av
sosiale normer. I Norge snakkes det om på sikt å avvikle insentivordningene rettet mot
elbiler. Men for oppnåelsen av de politiske målene er det avgjørende at dette gjøres på riktig
tidspunkt. Et sentralt spørsmål er dermed: når er spredningen i systemet selvgående (drevet
av sosiale normer), og ikke avhengig av regulering og insentiver fra myndighetene?
Vi vet fra tidligere at grunnleggende forutsetninger for at en innovasjon er egnet til å
bli normdrevet, er at den oppleves lønnsom, er forståelig, relevant og gir mening for brukeren
(Abrahamse & Steg, 2013; Rogers, 2003). Innovasjonen må i tillegg fylle et viktig behov, og
medføre konsekvenser for individet og/eller omgivelsene som kan sanksjoneres eller
anerkjennes i en normkontekst (en nøytral atferd som å velge gul eller blå bukse er lite
egnet). Basert på elbilens foreløpige suksess, kan vi anta at den innehar dette potensialet.
Lover og insentiver har potensiale til å endre sosiale normer og generere effekt som vedvarer
selv etter at lovene oppheves (Nyborg & Rege, 2003). Men dette skjer ikke automatisk.
Nyborg et al., (2016) argumenterer at for atferd som er enkel å observere (som røyking og
bilatferd), kan sosial sanksjonering være en sterk driver for atferdsendring. I en studie fant
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man at nettopp det å bli observert av andre, tredoblet deltagelsen i et eksperiment,
sammenliknet med et pengeinsentiv på 25 dollar (Yoeli, Hoffman, Rand & Nowak, 2013).
Det teoretiske punktet på spredningskurven (figur 3), der nok individer har tatt i bruk
innovasjonen til at spredningen er selvgående, kalles tipping point - tippepunktet (Gladwell,
2000). For å komme dit postulerer Moore (1995) at man må nå den kritiske massen for å
overkomme et gap (crossing the chasm) i kurven; et konsept som springer ut fra DOI.
Tippepunktet er i overgangen mellom de tidlige brukerne og majoritetsbrukerne. Dette er
relevant for naboeffekten, ettersom sosial påvirkning blir stadig viktigere etterhvert som
innovasjonen når flere og flere brukergrupper (Mahajan et al., 1991). Vi vil derfor
argumentere for at insentivene ikke må fases ut for tidlig, da insentivene tenkes å være
essensielle for at nok individer kjøper elbil og demonstrerer den i bruk for påfølgende
individer med høyere terskel for opptak. Akkurat hvor dette punktet er kommer delvis an på
hvilken populasjon man legger til grunn for opptak. Er det hele landet? Oslo? Eller enkelte
nabolag? Det er svært ulike andeler brukere som har kjøpt elbil avhengig av dette, og vi vet at
flere individer som tilhører de tidlige gruppene (innovatører og tidlige brukere) bor i bestemte
områder. Ser vi Oslo som helhet, med en markedsandel på rundt 30 prosent elbiler, har vi
forsert tippepunktet, men innad i mange bydeler er det langt færre elbiler, og jamfør
spredningskurven har man i disse enda ikke nådd tippepunktet.
Sentralt for tippepunktet er også hvilken elbil det er snakk om. Det kan argumenteres
for at den store markedsandelen i Oslo er for “elbiler med insentiver”. Disse kan ha blitt en så
integrert del av elbilen som innovasjon, at dersom insentivene fases ut for brått, kan elbilen
tenkes å bli en ugjenkjennelig versjon med fallende markedsandel, usikkerhet blant
potensielle nye brukere og bråbrems i spredningen som resultat. Vi kan tenke oss at det
finnes et alternativt tippepunkt for “elbiler uten insentiver”, på en kurve som har nådd en mye
lavere markedsandel. Den selvrapporterte vektingen av økonomiske fordeler over
miljøgevinst blant elbileierne, styrker dette argumentet.
Vi kan videre tenke oss at dersom insentivdrevet spredning av elbiler fortsetter, vil det
til slutt også forsere tippepunktet for “elbiler uten insentiver”, der den praktiske nytten
kommer mer i bakgrunnen og funksjoner som spennende, attraktivt og miljøvennlig, styrkes.
Dette i kontrast til å kjøpe ny fossilbil som da i enda sterkere grad signaliserer et uansvarlig,
gammeldags og lite bærekraftig valg. Slik kan elbil bli det normativt foretrukne valget i flere
og flere sosiale nettverk. På bakgrunn av dette vil vi argumentere for at verken sosiale normer
eller insentiver kan igangsette og opprettholde varig atferdsendring (elbilspredning) i et
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nettverk alene. Å vektlegge disse innfallsvinklene strategisk, kan derimot gi betydelig effekt
(til et nivå som etterhvert er normdrevet).
En studie argumenterer for at gradvise lovendringer er mest effektive for å stimulere
varig atferdsendring, ved at normene får fotfeste i de sosiale systemene (Acemoglu &
Jackson, 2017). For 30 år siden var det i Norge vanlig å røyke i det offentlige rom, selv inne
på restauranter og arbeidsplasser. Men politiske målsetninger og aktive grep som røykeloven,
har etterhvert endret normen for røyking. Nå er det knapt nok akseptert å røyke utendørs.
Hadde røykeloven blitt opphevet i dag, er det utfra overstående diskusjon, holdepunkter for at
røykeatferden i det offentlige rom likevel ikke ville blitt reversert. Normen om røyking kan
tenkes å ha blitt endret, og opprettholdes med god hjelp av de kollektive og personlige
fordelene (rent inneklima, helse). Stoknes (2017) argumenterer for at vektleggingen av
nærmiljø og helseaspekter kan være viktige drivere for atferdsendring i miljøvennlig retning,
kontra vektleggingen av globalt miljø, som for mange oppleves for abstrakt og uhåndterlig.
Svar fra Elbilisten 2017 støtter dette, der 70 prosent av Oslo-respondentene sier at den
viktigste miljøfordelen med elbil er redusert lokal luftforurensning, versus 23% globale
klimagassutslipp. Denne typen innsikt har implikasjoner for hvordan egenskapene til elbilen
vektlegges i utforming av tiltak.

6.3 Sosial påvirkning i kontekst
I prosessen med å utarbeide effektive tiltak for atferdsendring i miljøvennlig retning, er det
relevant å kjenne til mulige kontraproduktive mekanismer i den individuelle
beslutningsprosessen og sosiale systemer. Dersom det innføres lover eller retningslinjer som
går på tvers av eksisterende sosiale normer, kan man mislykkes i å påvirke atferd i betydelig
grad, og til og med oppnå motsatt effekt, i form av en økning i atferden man prøver å regulere
bort (Acemoglu & Jackson, 2017). Blant annet snakker Kverndokk, Figenbaum og Hovi
(upublisert), om dette når de tematiserer økt bruk av “brune biler” (fossilbiler) som mulig
konsekvens av økning i “grønne biler”.
Boomerang-effekt er et fenomen som beskriver hvordan et forsøk på å påvirke atferd,
nettopp skaper motsatt effekt (Byrne & Hart, 2009). Studien til Nolan et al., (2007) på
strømsparing illustrerer denne effekten. En melding som inneholdt deskriptiv normativ
informasjon om nabolagets gjennomsnittlige strømforbruk ble sendt ut til deltagende
husholdninger (n=290). For deltakerne som hadde et høyt strømforbruk (over snittet), førte
intervensjonen til ønsket reduksjon av strømforbruk, mens for deltakerne som i
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utgangspunktet hadde et lavt forbruk, observerte man en uønsket boomerang-effekt ved at
deltakerne økte sitt strømforbruk. Studien demonstrerte på den annen side at denne
boomerang-effekten forsvant dersom en injunktivt normativ beskjed ble inkludert, som
formidlet sosial anerkjennelse eller fordømmelse av atferden.
En slik kontraproduktiv effekt kan blant annet oppstå dersom avsenderen av
budskapet oppleves som fremmed for målgruppen. Hvordan man rammer inn budskapet som
skal bevirke opptak av elbil, er dermed ikke ubetydelig. Jo mer ladet og symboltungt objektet
elbil er, desto større sjanser foreligger for å finne en hel del individer som ikke vil identifisere
seg med elbil, snarere tvert imot, og som velger fossilbil for å markere avstand. Elbilen er
egnet til å vekke engasjement, noe som kan illustreres gjennom Facebook-gruppen ”Vi som
ønsker elbilen dit pepper´n gror” som er svært aktiv og har over 28 000 medlemmer (per 8.
april 2018).
At vi fant indikasjoner på naboeffekt i konteksten spredning av elbiler, kan ikke uten
videre generaliseres til all (miljø)atferd og betydningen av annen sosial påvirkning. Nolan et
al., (2008) fant for eksempel at sosial påvirkning var den sterkeste driveren for
atferdsendring, noe som trumfet økonomiske fordeler. I elbilsammenheng ser vi en slags
motsatt vekting. En mulig forklaring på dette kan være at det er ulike mekanismer avhengig
av hvor innsatskrevende miljøatferden er. For eksempel argumenterer Clayton et al., (2015)
at krevende miljøatferd er vanskeligere å endre på grunn av dypt forankrede sosiale normer.
Det krever mindre innsats å dusje litt kortere og skru av lyset når du går ut av døren enn å
kjøpe en elbil, eller å slutte å fly på ferie.
Vi har sett på lokale sosiale systemer forstått som nabolag i Oslo. Hvorvidt disse
resultatene er generaliserbare til andre kontekster er også et spørsmål om kultur. Kulturelle
forskjeller i mottakelighet for sosial påvirkning kan eksistere på flere nivåer. Det viser seg for
eksempel at grad av kulturell homogenitet i populasjonen er positivt relatert til
spredningstempo på grunn av likhet mellom foregående gruppe som har tatt i bruk
innovasjonen, og potensielle nye brukere (Takada & Jain, 1991). Metastudien til Pettifor et
al., (2017) undersøker sosial påvirkning på bilatferd i kulturell kontekst. De ser på
dimensjonene kollektivistisk - individualistisk og den nyere dimensjonen pragmatisknormativ som skiller normative kulturer (for eksempel Irland) med større respekt for status
quo og en tendens til å sementere tradisjoner, fra pragmatiske som mer fleksibelt tilpasser
tradisjoner i takt med sosiale og økonomiske endringer (for eksempel Nederland). Av
individualistisk-kollektivistisk dimensjonen fant metastudien ingen effekt, men de fant at jo

44

høyere et land skårer på normativ-skalaen, desto større effekt har sosial påvirkning på
bilatferd. På denne dimensjonen skårer Sverige midt mellom pragmatisk og normativ, noe
som kan være overførbart til norsk kontekst. Dette er i så fall i tråd med våre funn av det vi
mener er en moderat naboeffekt på kjøp av elbil.

45

7 Konklusjon
Målet med studien var å undersøke om sosial påvirkning har bidratt til spredningen av elbiler
i Oslo. I tråd med hovedhypotesen fant vi støtte for at naboeffekten kan bidra til å forklare
elbilkjøp. Det kan altså se ut som at dersom naboene dine har elbil, senkes terskelen for å
kjøpe elbil selv. Dette kan være knyttet til reduksjon av usikkerhet, og sosiale prosesser
relatert til identitet og normer. Det er imidlertid vanskelig å si noe om en generell styrke på
effekten. Vi fant en sterkere naboeffekt i vest enn i øst, som tyder på at høyere
sosioøkonomisk status og høy andel elbiler henger sammen med en sterkere naboeffekt.
Effektmønsteret i øst kan tyde på en lengre overveielsesfase før kjøp av elbil. Vi fant en
brattere avtagende effekt i sentrum, noe som kan indikere at den sosiale påvirkningen har
kortere rekkevidde i tett befolkede områder. Gjennom økt kunnskap om individuelle
beslutningsprosesser og kollektiv atferdsendring, kan studiens funn gi implikasjoner for
omstillingen til et mer bærekraftig samfunn. Vi argumenterer for at strategisk vektlegging av
insentiver og sosiale prosesser kan gi synergieffekter og dermed bidra positivt til effekten av
tiltak.
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Vedlegg
Vedlegg 1
Gjengivelse av utvalgte spørsmål og svar, fra Norsk elbilforenings årlige spørreundersøkelse.

54

55

Vedlegg 2
Oversikt over antall og andel elbiler i studiens datasett, i hver bydel og delbydel.
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Vedlegg 3
Spredningskurven til Diffusion of Innovations (Rogers, 2003).

DIFFUSION OF INNOVATIONS
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Vedlegg 4
Kopi av prosjektvurdering fra NSD (uten vedlegg).
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Vedlegg 5
Kode og beskrivelse, generering av nabolagsvariabler med Haversines formel.
[num,txt,raw] = xlsread('Til programmering- elbilNY.xlsx'); % Leser inn excel
pos=deg2rad(num(:,8:9)); % Samler geolokasjoner
T=datetime(num(:,4),'ConvertFrom','yyyyMMdd'); % Konverterer datoformat
dt=[2 6 12 18];R1=0.05;R2=0.2;R3=0.5;R4=1.0;clear R; % Definerer radier og tidsintervaller
t=tic;
for i=1:length(pos); % Teller fra 1 til lengden p? poisjonsvektor
nR1T0=0;nR1T1=0;nR2T1=0;nR3T1=0;nR4T1=0; % Preallokerer variabler
nR2T0=0;nR1T2=0;nR2T2=0;nR3T2=0;nR4T2=0; % Preallokerer variabler
nR3T0=0;nR1T3=0;nR2T3=0;nR3T3=0;nR4T3=0; % Preallokerer variabler
nR4T0=0;nR1T4=0;nR2T4=0;nR3T4=0;nR4T4=0; % Preallokerer variabler
for j=1:length(pos) % Teller fra 1 til lengden på posisjonsvektor
% Kalkulerer distanser mellom alle geolokasjoner med Haversines formel
dla = pos(j,2)-pos(i,2);
% Forskjell i breddegrad
dlo = pos(j,1)-pos(i,1);
% Forskjell i lendegrad
a = sin(dla/2)^2+cos(pos(i,2))*cos(pos(j,2))*sin(dlo/2)^2; % Mellomvariabel
dx = 2*6371*atan2(sqrt(a),sqrt(1-a)); % Lengde mellom punkt i og j
if dx<R4 % Sjekker om avstanden er mindre enn R4
if T(j)<T(i) % Sjekker om kj?p j er gjort f?r kj?p i og lagrer isåfall RXT0
if dx<R1;nR1T0=nR1T0+1;elseif dx<R2 && dx>R1;nR2T0=nR2T0+1;elseif dx<R3 &&
dx>R2;nR3T0=nR3T0+1;elseif dx>R3;nR4T0=nR4T0+1;end
end
if T(j)<T(i) && T(j)>T(i)-calmonths(dt(1)) % Sjekker om kjøp j er gjort innen 2 mnd før kjøp i og lagrer isåfall
RXT1
if dx<R1;nR1T1=nR1T1+1;elseif dx<R2 && dx>R1;nR2T1=nR2T1+1;elseif dx<R3 &&
dx>R2;nR3T1=nR3T1+1;elseif dx>R3;nR4T1=nR4T1+1;end
end
if T(j)<T(i)-calmonths(dt(1)) && T(j)>T(i)-calmonths(dt(2)) % Sjekker om kjøp j er gjort innen 6 mnd før kjøp i
og lagrer isåfall RXT2
if dx<R1;nR1T2=nR1T2+1;elseif dx<R2 && dx>R1;nR2T2=nR2T2+1;elseif dx<R3 &&
dx>R2;nR3T2=nR3T2+1;elseif dx>R3;nR4T2=nR4T2+1;end
end
if T(j)<T(i)-calmonths(dt(2)) && T(j)>T(i)-calmonths(dt(3)) % Sjekker om kjøp j er gjort innen 12 mnd før kjøp i
og lagrer isåfall RXT3
if dx<R1;nR1T3=nR1T3+1;elseif dx<R2 && dx>R1;nR2T3=nR2T3+1;elseif dx<R3 &&
dx>R2;nR3T3=nR3T3+1;elseif dx>R3;nR4T3=nR4T3+1;end
end
if T(j)<T(i)-calmonths(dt(3)) && T(j)>T(i)-calmonths(dt(4)) % Sjekker om kjøp j er gjort innen 18 mnd før kjøp i
og lagrer isåfall RXT4
if dx<R1;nR1T4=nR1T4+1;elseif dx<R2 && dx>R1;nR2T4=nR2T4+1;elseif dx<R3 &&
dx>R2;nR3T4=nR3T4+1;elseif dx>R3;nR4T4=nR4T4+1;end
end
end
end
% Lagrer variable i matriseform
EL(i,:)=[nR1T0 nR2T0 nR3T0 nR4T0 nR1T1 nR2T1 nR3T1 nR4T1 nR1T2 nR2T2 nR3T2 nR4T2 nR1T3 nR2T3
nR3T3 nR4T3 nR1T4 nR2T4 nR3T4 nR4T4];
end
toc(t) % Teller hvor lang tid kalkuleringen har brukt
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Vedlegg 6
Illustrasjon for generering av nabolagsvariabler (anonymisert).
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Vedlegg 7
Korrelasjonskoeffisienter mellom alle radius/tid-intervaller.

Alle korrelasjonene har et signifikansnivå p < 0.05
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Vedlegg 8.
Regresjonskoeffisienter fra delanalyser for vest, øst og sentrum.

Vest

Øst

Sentrum

R1T1

0.125*

0.188**

0.146*

R2T1

0.100**

0.030˟

0.059**

R3T1

0.038**

0.025*

0.038**

R4T1

0.017**

0.020**

0.024**

R1T2

0.071*

0.013

0.128**

R2T20.012827872

0.059**

0.013

0.024˟

R3T2

0.030**

0.021**

0.023**

R4T2

0.013**

0.016**

0.014**

R1T3

0.040

0.038

0.070˟

R2T3

0.060

0.006

0.038**

R3T3

0.060**

0.013*

0.019**

R4T3

0.007**

0.013**

0.008**

R1T4

-0.044

0.054

0.092*

R2T4

0.046**

0.040**

-0.005

R3T4

0.021**

0.011*

0.013**

R4T4

0.009**

0.013**

0.003

˟p < 0.1
* p < 0.05
** p < 0.001
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Vedlegg 9.
Referansekart over bydeler og delbydeler I Oslo.
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