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Sammendrag 

 

Overgang fra fossile energikilder til fornybar energi, er en bærebjelke i den 

grønne omstillingen av økonomien. Det er også her de direkte utslippene kan 

kuttes raskest. I Norge er det satset stort på å fremme en overgang fra biler med 

bensin- og dieselmotor til biler med elektrisk drift. Dette har i stor grad blitt drevet 

frem av en kraftfull og langsiktig økonomisk insentivpakke.  

 

Transportøkonomisk institutt (TØI) er en sentral premissleverandør for 

utformingen av elbilpolitikken i Norge. TØI bruker i stor grad diffusjonsteori som 

teoretisk rammeverk for å analysere bilmarkedet, og hva som skal til for å få til en 

overgang fra fossil- til elektrisk drift. I løpet av de siste 10 årene har dette bidratt 

til at markedsandelen for elektriske biler har steget fra rundt 2 prosent i 2011 til 

mer enn 50 prosent i 2021.  

 

Problemstillingen i denne prosjektoppgaven er hvorvidt de insentivene som har 

vært effektive for å fremme elektrifisering i bilmarkedet vil være tilsvarende 

effektive for elektrifisering i båtmarkedet. Litteraturgjennomgangen og funnene i 

undersøkelsen indikerer at en insentivpakke for elbåter er en nødvendig, men ikke 

tilstrekkelig, forutsetning for at elbåter skal få et fotfeste i markedet de kommende 

årene.  

 

Funnene i undersøkelsen styrker antakelsene som er formulert i oppgavens 

hypotese. Gitt at det er ønskelig å fremskynde en elektrifisering av båtlivet, er det 

mye som tyder på at kommunikasjonen i starten bør rettes inn mot innovatører og 

tidligbrukere. Disse er mer åpne enn gjennomsnittet for å ta i bruk nyvinninger, og 

de kan la seg overbevise gjennom den sentrale ruten for påvirkning. Med gode 

brukeropplevelser som base, vil nyvinningen spre seg fra tidligbrukerne til andre 

segmenter av markedet, med sosiale nettverk og word of mouth som de sentrale 

kanalene for kommunikasjon.  

 

Kombinasjonen av økonomiske insentiver og strategisk kommunikasjon kan i 

neste omgang føre til at man overstiger kløfta mellom tidligbrukere og tidlig 

majoritet – en gruppe som må nås dersom en nyvinning skal oppnå full 

integrasjon i markedet og etter hvert bli mainstream.  

 

Oppgaven avsluttes med en sammenligning av insentiver for elbil og mulige, 

lignende insentiver for elbåt, med en vurdering av dokumentert effekt og 

overføringsverdi. Litteraturgjennomgangen og funn fra oppgavens undersøkelse 

tyder på at det er økonomi som er viktigst. Valg av elektrisk teknologi handler lite 

om klimaengasjement, men kjøpere av elektriske kjøretøy blir mer opptatt av 

klimavennlige løsninger i etterkant.  

 

For at forbrukere skal velge en elbåt fremfor en båt med fossil drift, må de relative 

fordelene være tydeliggjort og det må være «mye båt for pengene». Fra et 

kommunikasjonsfaglig ståsted, gir dette verdifull informasjon. Atferd driver 

holdninger, og det er lite som synes å være mer effektiv markedsføring enn å la de 

riktige personene teste teknologien i praksis. Dette kan tilrettelegges både ved 

økonomiske insentiver og strategisk kommunikasjon.  
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1 Innledning 

«Spår bølge av elbåter», var overskriften på et 6 siders oppslag i Finansavisen 

nylig (Finansavisen, 20.02.2021), mens VG melder at fritidsbåter med elektriske 

motorer er på full fart inn i det norske markedet (VG nett, 09.03.2021). Norge er i 

verdenstoppen når det gjelder andel elbiler. Nå er det flere aktører som ønsker at 

sjøfartsnasjonen Norge skal gjøre det samme innenfor fritidsbåtsegmentet. Bare 

de siste årene har en rekke aktører kommet på banen, med felles mål om et 

utslippsfritt båtliv.  

 

I 2017 ble Elbåtforeningen stiftet. To år senere ble elbåtfestivalen Lydløs etablert. 

Miljødirektoratet gir støtte til utredning av ladekart for ladeinfrastruktur langs 

kysten (Ladeplan for el-båter, 2020), mens Enova og Innovasjon Norge oppretter 

nye støtteordninger for elektrifisering på sjøen. Forskningsrådet og Regjeringen 

ga i 2020 millionstøtte til aktører i båtbransjen gjennom samarbeidsprosjektet 

«Transformasjon til elbåt». Elbåt start-upen Evoy sikret seg 45 millioner i støtte 

fra EU, gjennom akseleratorprogrammet til EIC, som er en del av EU programmet 

«Green Deal» (Shifter, 2020). Båtdesignere som Bård Eker (Hydrolift) og Helge 

Duus (Ibiza) har varslet at de vil lansere attraktive, utslippsfrie båtmodeller i årene 

fremover. Den første lynladeren for elbåter åpnet nylig i Florø (NRK, 07.05. 

2021) og energiselskaper som BKK og Plug har planer for etablering av 

hurtigladere langs kysten.  

 

I det politiske miljøet har flere varslet en økt satsing på elektrifisering av båtlivet. 

I august 2019 døpte statsminister Erna Solberg den hurtiggående elbåten Evoy 1 – 

en båt enkelte omtaler som «havets Tesla». Høyres landsmøte vedtok i mai 

enstemmig å etablere ladeinfrastruktur for elbåter langs kysten. Også 

opposisjonspartiene har meldt sin interesse. Arbeiderpartiets miljø- og 

energipolitiske talsperson, Espen Barth Eide, vil ha fritidsbåtene over på strøm og 

tror elbåter kan bli et norsk eksporteventyr (NTB, 2020).  

 

Men ambisjoner forblir ambisjoner frem til noe skjer som endrer holdninger og 

atferd. Tallenes tale er ikke til å misforstå. Båter med elektrisk drift utgjør i dag en 

forsvinnende liten andel av den norske båtparken, og det er få tilgjengelige 
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modeller i markedet. Hva skal egentlig til for å gå fra ambisjoner og mål til endret 

atferd og justerte holdninger hos forbrukere og båtbransje?  

 

Det norske elbileventyret  

Den raske overgangen til elektrifisering av den norske bilparken, har i stor grad 

blitt drevet frem av en langsiktig insentivpakke. I tillegg til å endre atferd blant 

norske forbrukere, har dette bidratt til å drive teknologisk utvikling for elbiler. 

Samtidig har batteriteknologien globalt utviklet seg raskt, og de store 

bilprodusentene lanserer attraktive modeller som passer «hvermansens» behov og 

budsjett.  

 

I utformingen av norsk elbilpolitikk, har Transportøkonomisk institutt og andre 

deler av forvaltningen (Figenbaum & Kolbenstvedt, 2015a) i sine råd til 

politikerne lent seg tungt på Everett M. Rogers’ kjente diffusjonsteori (Rogers, 

1995), som senere har blitt videreutviklet av flere andre forskningsmiljøer og 

fagretninger. Jeg skal drøfte denne teoriretningen nærmere i kapittel 2.  

 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Gjennom min stilling som kommunikasjonsrådgiver har jeg tidligere jobbet med 

elektrifisering av bilparken. Fra våren 2018 til våren 2020 var jeg prosjektleder for 

et større kunnskapsdelingsprosjekt i regi av Miljødirektoratet. Her jobbet jeg blant 

annet med å spre kunnskap om måter å etablere ladeinfrastruktur for elbiler i 

norske kommuner og fylker, samt innkjøpsmodeller for nullutslippskjøretøy i 

kommunesektoren.  

 

Jeg synes det har vært svært interessant å reflektere over hva som driver 

utviklingen fra fossilt drivstoff til utslippsfrie alternativer. Er det politiske 

insentiver og avgiftslettelser som er mest vesentlig, eller er det teknologisk 

disrupsjon som er den største driveren? Hvor viktige er opinionsledere for 

spredning av nye produkter, og hvor mye betyr folks holdninger og oppfatninger 

for deres tilbøyelighet til å vurdere en elbåt i årene fremover?  
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1.2 Introduksjon til temaet  

Antallet fritidsbåter har vokst formidabelt de siste årene. Per 2021 er det nærmere 

én million registrerte fritidsbåter i Norge. Av disse er rundt 600.000 motordrevne 

(Norboat - Fakta om båtlivet i Norge, 2021). Det er nye rekorder i etterspørsel 

etter fritidsbåter for andre år på råd, og ifølge statistikk fra Finn.no er det 

rekordtrafikk på søk etter brukte båter (NRK, 2020). Segmentet «båter til leie» 

hadde i 2020 en trafikkøkning på 83 % sammenliknet med 2019 (Finn.no, 2020).  

Norge har en utstrakt kyst- og båtkultur, og 279 norske kommuner har kystlinje.  

 

1.2.1 Fritidsbåter i Norge  

I båtundersøkelsen fra 2018 er hele det norske fritidsbåtsegmentet kartlagt, og det 

er gjennomført omfattende intervjuer med båtbrukere for å forstå brukeratferd og 

holdninger. Her er noen utvalgte fakta med relevans for prosjektoppgavens 

formål:  

• Gjennomsnittlig timebruk for en norsk fritidsbåt skal ifølge bransjen være 

mellom 30 og 35 timer per år 

• Mer enn halvparten av de motoriserte båtene har utenbords motor, mens 

drøyt 1 av 4 har innenbords motor. 1 av 4 har motor som yter 100 hk eller 

mer, og 1 av 5 har en maks hastighet på 30 knop eller mer 

• Dags- og ettermiddagsturer er aller vanligste bruksform, og 7 av 10 (3 av 

4) oppgir at det er dette de vanligvis benytter fritidsbåten til 

• Rundt halvparten av befolkningen var på en eller flere turer med fritidsbåt 

i løpet av 2018. Dette er en klar økning fra tidligere undersøkelser 

• I de siste årene har det vært en stor økning i mindre båter. Særlig for 

kajakk/kano har antallet doblet seg siden 2011 

• Den klart mest vanlige båttypen er motorbåt uten overnattingsmulighet 

• Fritidsbåtene det er flest av i Norge er mellom fire og åtte meter, og brukes 

til dagsturer, fiske og vannsport  

1.2.2 Norske klimaforpliktelser  

Elektrifisering av båtlivet har, i likhet med elektrifisering av bilparken, ofte blitt 

knyttet til reduksjon av norske klimagassutslipp. All fossil drift skal på sikt fases 

ut, og det ikke unaturlig å tenke på disse tiltakene som et ledd i dette. Dette vil bli 
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problematisert senere i oppgaven. Men først vil jeg skissere de forpliktelsene 

Norge har for å redusere utslipp fremover.  

 

Norge ratifiserte Parisavtalen i 2016, og har siden den tid ytterligere hevet 

ambisjonsnivået for utslippskutt frem mot 2030. Samlet skal Norge redusere 

utslippene av klimagasser med minst 50 prosent - opp mot 55 prosent - frem mot 

2030, sammenlignet med 1990-nivå (Klima- og miljødepartementet, 2020). Dette 

er den største omstilling av norsk økonomi (og samfunnsliv) i nyere tid, og det vil 

kreve vesentlige tiltak i både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor.  

 

Tidligere har mye av klimadiskusjonen i Norge handlet om kvotepliktig sektor, 

der blant annet utslipp fra petroleumsnæringen og flytrafikken er regulert gjennom 

EUs kvotesystem. Mens Kyoto-protokollen fremdeles var det rådende regimet, ble 

Norge av enkelte beskyldt for å kjøpe «avlatsbrev» ved å kjøpe seg bedre 

klimasamvittighet (Dagsavisen, 13.02. 2008). Med Parisavtalen er det blitt større 

oppmerksomhet omkring ikke-kvotepliktig sektor, som blant annet omfatter 

veitrafikk, jordbruk, avfall og avløp, bygg og anlegg (Miljødirektoratet, 2019). 

Ikke-kvotepliktig sektor dekker om lag halvparten av Norges totale utslipp.  

 

Dette er det uansett ikke mulighet til å kjøpe seg ut fra, siden dette i all hovedsak 

dreier seg om utslipp fra fastlandsnæringer og drift i kommunesektoren. Det har 

også dreid det politiske ordskiftet om klimaforpliktelser fra de store globale 

avtalene, til å handle mer om lokale utslipp og utslippskutt i alle sektorer 

innenlands. Denne dreiningen i debatten, og «fortellingen» om hva omstillingen 

til et lavutslippssamfunn handler om, danner et viktig bakteppe for elbåtsatsing 

fremover.  

 

I Klimameldingen (Klima- og miljødepartementet, 2021) la regjeringen frem sin 

plan for oppfyllelse av klimamålet for 2030. Her slås det fast et mål om kutt i 

ikke-kvotepliktige utslipp med 45 prosent. I regjeringens perspektivmelding 

varsles det videre at CO2-avgiften gradvis skal økes til rundt 2 000 kroner per 

tonn i 2030. Til sammenligning ligger EUs snittpris per tonn CO2 i dag på rundt 

350 kroner. Det skal stilles strengere krav om nullutslippsløsninger, Enova skal 

spisses som klimavirkemiddel og det skal stilles klare klimakrav i offentlige 
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anskaffelser (Finansdepartementet, 2021). Alt dette skaper helt nye økonomiske 

og politiske incitamenter for en overgang til utslippsfritt båtliv.  

1.2.3 De tre søylene for en grønn omstilling  

Boken A good disruption har blitt en akademisk bestselger, og siteres jevnlig av 

politikere, forskere og samfunnsdebattanter i flere land. I boken argumenterer 

forfatterne for at vi radikalt må redefinere sentrale deler av våre 

markedsøkonomiske vekstmodeller. De mener en grønn vekst må bygge på tre 

hovedpilarer: fornybar energi, delingsøkonomi og sirkulær ressursbruk (Stuchtey 

et al., 2016). Her hjemme har Per Espen Stoknes ved BI publisert forskning som 

viser muligheten for å kombinere fortsatt økonomisk vekst med kraftig reduserte 

klimagassutslipp. Han belyser også de atferdspsykologiske aspektene ved en 

grønn omstilling (Stoknes, 2015).  

 

Etter denne logikken virker det helt naturlig å avvikle alle former for ikke-

fornybar energibruk. En disruptiv innovasjon kan defineres som «en banebrytende 

markedsdrevet eller teknologidrevet nyskaping som forstyrrer og endrer et 

eksisterende marked ved å gjøre eksisterende forretningsmodell irrelevant» 

(Clayton M. Christensen, 1995, referert i Nygaard, 2019).  

 

For at en disruptiv innvasjon – som i starten er enda mer «fremmed» for 

forbrukere flest enn andre innovasjoner – skal få fotfeste i markedet, må man 

lykkes med å tette gapet mellom de visjonære og entusiastiske tidligbrukerne av 

nyvinninger til de mer pragmatiske forbrukerne i det segmentet av markedet som i 

terminologien til markedsmodellen «Technology Adoption Life Cycle» kalles 

tidlig majoritet (Moore, 1999). 

1.2.4 Utslipp fra fritidsbåter  

Det har vært, og er, noe uenighet om størrelsen på samlet utslipp fra fritidsbåter. 

Det tallet flest refererer til i det offentlige ordskiftet, stammer fra Statistisk 

sentralbyrås oversikt over utslipp fra all motorisert ferdsel i Norge (Statistisk 

sentralbyrå, 2019). Ifølge denne statistikken slipper norske bensin- og 

dieseldrevne fritidsbåter ut 531.000 tonn CO₂-ekvivalenter hvert år. Statistisk 

sentralbyrå har siden den gang endret metodikk for beregning av utslipp fra 

fritidsbåter, og siste anslag er nedjustert fra 531.000 tonn til 278.000 tonn.  
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Figur 1Klimagassutslipp etter transportkilder 2017. 1 000 tonn CO2-ekvivalenter (Statistisk sentralbyrå, 

2019). 

 

 

Figur 2 Endring som følge av ny metode fra 2020. Kilde: Miljødirektoratet/SSB 

 

 

Usikkerhet om makrotallene til tross, hvis vi ser på enkeltbåter, ser bildet 

annerledes ut. En moderne hurtiggående båt mellom 24 og 28 fot, som det selges 

mye av, med for eksempel 250 eller 300 hestekrefter, bruker fort 10 til 15 ganger 

mer drivstoff per mil (ca. fem nautiske mil) enn en sjekte. To liter drivstoff for å 

kjøre 1852 meter, er mye. Det tilsvarer ti liter pr. landeveismil. Dette er trolig 

betraktelig mer enn mange båteiere tenker over (Teknisk Ukeblad, 2019).  
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1.2.5 Ulike syn på hvorvidt fritidsbåter bør prioriteres  

Det er ulike syn på hvorvidt fritidsbåter skal prioriteres med hensyn til 

økonomiske insentiver. De direkte utslippene er små sammenlignet med andre 

deler av ikke-kvotepliktig sektor, og til forskjell fra bil er ikke fritidsbåter noe folk 

må ha. Fritidsbåter er for de fleste et tilleggsgode man kan klare seg uten. Mange 

vil derfor bestride at det er rimelig å gå inn med statlige subsidier her. Men hva 

om elbåter er et mulig nytt eksporteventyr langs kysten? Hva om elbåter skaper 

nye og mer attraktive opplevelser av det å være på sjøen? Eller skal elbåter først 

og fremst forstås som et klimatiltak? Kanskje er det litt av alt, men valg av 

innfallsvinkel er viktig, og får flere til å komme til ulike konklusjoner.  

 

1.3 Foreløpig problemstilling  

I prosjektoppgaven vil jeg undersøke hvorvidt de ulike insentivene som er tatt i 

bruk ved overgangen til elbiler, vil være tilsvarende effektive for å fremskynde en 

elektrifisering av fritidsbåter. For å belyse denne problemstillingen, vil jeg gå 

gjennom to teoriretninger, henholdsvis diffusjonsteori og Elaboration Likelihood 

Model (ELM).  

 

Diffusjonsteori er den viktigste forklaringsrammen for denne oppgaven, mens 

ELM brukes for å utdype og forstå de kommunikasjonsfaglige sidene ved en 

diffusjon og hvordan kommunikasjon kan bidra til å fremskynde og/eller forsterke 

en innovasjonsprosess.  

 

En slik problemstilling kan være interessant både for nasjonale, regionale og 

lokale myndigheter, forvaltningen, maritime teknologimiljøer og for det 

båtinteresserte publikum.  

 

 

2. Litteraturgjennomgang  

2.1 Tilnærming  

Den tysk-amerikanske sosialpsykologen Kurt Lewin skal ha sagt at ingenting er så 

praktisk som en god teori. I et hav av informasjon, er teorier ofte et nødvendig 
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virkemiddel for å tolke og forstå fenomener. I beste fall er teoriene praktisk 

anvendbare, de hjelper til å avdekke og forstå mønstre, og de kan være en hjelp til 

å predikere senere holdnings- og atferdsmønstre i en kompleks virkelighet.  

 

I prosjektoppgaven studerer jeg samfunnsfenomener, og det er mennesker som er 

studieobjektene. Jeg kan dermed ikke å operere med sikre, universelle modeller 

for å predikere fremtiden, slik naturvitenskapen kan gjennom for eksempel 

relativitetsteorien. PR-forskning befinner seg på et middelnivå hva angår teorier – 

middle-range theories make specific explanations rather than broad, 

generalizable ones (Brunner, 2019, s. 5).  

 

Noen bruker metaforer for å forklare hva en teori er, for eksempel linser eller kart. 

Uansett er målet for en teori å forklare, forutse og kontrollere (Infante, Rancer & 

Womack, 1997, referert i Brunner, 2019, s. 1). En god teori hjelper oss å bedre 

tolke ting som skjer rundt oss.  

 

Bertram M. Gross introduserte allerede på 60-tallet begrepet «information 

overload» (Bertram M. Gross, 1964, referert i Muraszkiewicz, 2014). Mengden 

tilgjengelig informasjon har økt eksponentielt med ny teknologi, nye plattformer 

og økt lagringskapasitet. Vi lever i dag i et hypermoderne samfunn, preget av 

raskt tempo, et bombardement av inntrykk og mange valgmuligheter (Tench et al., 

2017, s. xxiv). I lys av dette, har betydningen av et solid teoretisk fundament for å 

forstå samtidige fenomener bare blitt enda større.  

 

2.2 Forskning på elektrisk mobilitet  

Norge er et svært interessant land hva angår elektrisk mobilitet, siden det er 

innført så mange incentiver som er ment å påvirke kjøpsatferd og transportatferd. 

Mange forskningsmiljøer forsker derfor på Norge som en case. I samtale med 

forsker på Transportøkonomisk institutt (TØI) Lasse Fridstrøm 3. februar 2021, 

ble jeg anbefalt å søke på rapporter fra enkelte fagmiljøer ved TØI, med blant 

andre forskerne Vibeke Nenset, Erik Figenbaum, Susanne Norbakke og Marika 

Kolbenstvedt som sentrale faglige premissleverandører.  
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I tillegg ble jeg anbefalt å ta utgangspunkt i kildereferanser og rapporter fra 

Institute of Transportation Studies ved University of California – blant annet fra 

forskere som Daniel Sperling og Lewis Fulton. Jeg har brukt dette som 

utgangspunkt, eller base, for søk, og har utvidet søket derfra. Søket er gjennomført 

både på Oria, Google Scholar og ordinære desktop-søk via virksomheters 

hjemmesider, åpne forskningspublikasjoner med videre.  

 

Det er et svært tilfang av forskningsartikler og metaanalyser på elbiler. Det er lite 

tilgjengelig forskning direkte på elbåter. I en gjennomgang av virkemidler for 

forbruksendringer – med utgangspunkt i tiltak fra Klimakur 2030, samlet forskere 

ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO – OsloMet innsikt fra 

forskningslitteraturen. Her bekreftes det som er status på forskningsfronten på 

båtliv og mulige tiltak for å elektrifisere fritidsbåter – det er svært sparsommelig.  

Men det er mye overførbar innsikt å hente fra elbilsatsingen (Tangeland et al., 

2020).  

 

Selv om forskningen på fritidsbåter er begrenset, finnes det mye forskning som 

nettopp handler om denne konflikten mellom ro, stillhet og trygghet versus fart og 

spenning. Vi har en politikk som er satt til å fremme det enkle friluftslivet. De 

båtene som er vanskeligst å elektrifisere, er de som også skaper størst problemer 

for enkelt friluftsliv til sjøs; hurtiggående båter fra vannskutere, via rigg- og 

racerbåter til hurtiggående bobåter. De bidrar med bølger, støy og usikkerhet for 

andre som ferdes til sjøs, i tillegg til skyhøy bruk av fossilt drivstoff. Forskerne 

fant at særlig følgende ikke-økonomiske, og myndighetsstyrte, faktorer kan ha noe 

å si for elektrifisering av båtlivet fremover (Tangeland et al., 2020):  

 

• Støybegrensinger - vil både øke etterspørsel etter støysvake motorer og 

bidra til teknologiutvikling.  

• Fartsbegrensninger (i større områder): ville gjøre det mindre attraktivt med 

raske båter. Båtundersøkelsen viser at 53 % ønsker strengere fartsgrenser 

til sjøs. 

• Områdebegrensninger: f.eks. forbeholdt nasjonalparker, andre utvalgte 

områder, sjøer og vann for nullutslippsbåter.  
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• Utvikle gode delingsløsninger for elektriske båter. Dette arbeidet kan 

bygge videre på det som finnes av slike løsninger for kajakk og robåter. 

 

2.3 Problemstilling i lys av teori   

2.3.1 Diffusjonsteori  

Diffusjonsteori er en mye benyttet forståelsesramme innen flere fagretninger, fra 

økonomi, til sosiologi og kommunikasjon. Rogers (1995) definerte diffusjon av 

innovasjoner som en prosess der innovasjon formidles gjennom mellom 

medlemmer av et sosialt system, gjennom bestemte kanaler og over tid (Rogers, 

1995, referert i Brønn et al., 2015, s. 112).  

 

Dette later til å ha vært en sentral teori for norske myndigheter i utformingen av 

norsk elbilpoltikk. Det vil tilsvarende kunne være en sentral teori ved 

utarbeidelsen av en elbåtpolitikk. I begge tilfeller handler det om å forstå hvordan 

mennesker enten tar opp i seg eller avviser nye ideer, ny teknologi og nye 

produkter.  

 

Teorien er grundig empirisk testet innen mange fagretninger, og den ser ut til å ha 

stor forklaringskraft, i tillegg til å bidra med viktig praktisk innsikt når 

virkemidler skal utarbeides. Blant annet gjelder dette utforming av skreddersydd 

budskap og valg av kanaler for budskap til ulike adopsjonsgrupper. Her er det for 

kommunikasjonsfolk en nyttig lenke mellom diffusjonsteori og Elaboration 

Likelihood Model, blant annet ved at de tidligste adopsjonsgruppene er mer 

mottakelige for den sentrale veien til påvirkning enn de senere gruppene. Dette 

kommer jeg tilbake til senere i litteraturgjennomgangen.  

 

Technology adoption life cycle  

Diffusjonsteorien tilbyr også en strategi for hvordan man kan planlegge 

kommunikasjonskampanjer og markedsføringsplaner, blant annet gjennom funn 

som viser at Word of Mouth (WOM) spiller en relativt større rolle for tidlig- og 

sen majoritet.  
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Ifølge diffusjonsteorien går vi mennesker på individnivå gjennom fem stadier når 

vi skal vurdere å ta i bruk en nyvinning – bevissthet, interesse, utprøving, 

evaluering og adopsjon. Dette minner om AIDA-modellen, som er en klassiker for 

markedsførere (Selfors & Pihl, 2020).  

 

Men i befolkningen – når vi beveger oss fra individnivå til samfunnsnivå - er det 

vidt ulik grad av adopsjon til det som er nytt, og det fordeler seg i et 

utviklingsforløp gjennom en gaus-kurve, eller normalfordeling, som figuren under 

viser. Dette har vist seg å være et mønster som går igjen i adopsjon av nye ideer 

og produkter.  

 

Figur 3 Diffusion of Innovation model (Rogers, 1995) 

 

 

I norsk elbilpolitikk har det vært vektlagt å finne insentiver som kan fremskynde 

adopsjonen av elbilteknologi, særlig blant innovatører og tidligere brukere. Dette 

er ofte folk som ressurssterke og godt integrert i sitt sosiale miljø (Brønn et al., 

2015, s. 112). Det er også folk som er mer åpne for nyvinningen og i noen grad 

villige til å ta en risiko, også økonomisk. Det er antatt at påvirkning fra disse 

adopsjonsgruppene vil føre til at tidlig majoritet tidligere vil bli introdusert for 

produktet eller ideen. Tidlig majoritet regnes som en kritisk masse – får man ikke 

fotfeste her, så vil nyvinningen trolig stoppe opp. Sen majoritet trenger å 

eliminere all usikkerhet ved nyvinningen før de adopterer den (Brønn et al., 2015, 

s. 113).  

 

Geoffrey A. Moore (1999) videreutviklet denne teorien og lanserte i 1991 boken 

«Crossing the Chasm». Der argumenterer han, med utgangspunkt i 

diffusjonsteorien, for at det er en kløft mellom teknologientusiaster og de 
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visjonære tidligbrukere - og den mer pragmatiske tidlige majoriteten. Ifølge 

Moore bør markedsførere og kommunikasjonsfolk konsentrere innsatsen om et 

markedssegment av gangen, og bruke hvert segment som base for kommunikasjon 

til neste segment.  

 

Figur 4 Crossing the chasm (Moore, 1999)  

 

 

I forskningslitteraturen finner vi en rekke studier som viser diffusjon av 

nyvinninger. Det er antakelig særlig studier av slike diffusjonsprosesser for 

overgang til elektriske biler som har stor overføringsverdi for elbåter.  

 

Figurene under viser transformasjonen av det norske bilmarkedet i løpet av de 

siste ti årene.  

 

Figur 5  Totalt antall registrerte elektriske personbiler, og tilhørende markedsandel av nybilsalget.  

Kilde: Motorvognregisteret og Opplysningsrådet for veitrafikken. Sist oppdatert 31.12.2020 (Elbilforeningen: 

Antall elbiler og ladestasjoner i Norge, 2021) 
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Figur 6 Drivstoffandeler, personbiler i Norge. 

 

 

Elektromobilitet som en hovedløsning  

Daniel Sperling, professor ved University of California og grunnlegger av 

Institute of Transportation Studies UCLA, er en toneangivende forsker på feltet. 

Boken 2 billions cars la viktige premisser for diskusjonen om overgangen fra 

fossil til elektrisk transport i USA, og har blant annet vært en direkte 

inspirasjonskilde for Californias satsing på fornybar energi og elektrifisering 

under daværende guvernør Arnold Schwarzenegger (Sperling et al., 2007). Senere 

har instituttet blitt et nav for forskning på utslippsfri mobilitet i USA og har 

samarbeid med en rekke forskningsmiljøer i flere deler av verden, herunder 

Transportøkonomisk Institutt i Norge.  

 

Forenklet har Sperling noen hovedknagger i sin forskning. Det mest fundamentale 

premisset er, ifølge Sperling, at de globale klimamålene kun kan oppnås dersom vi 

raskt får biler og andre transportmidler over på nullutslippsteknologi. Det er mer 

enn ett av flere delmål – det er etter hans oppfatning en forutsetning, og det 

viktigste enkelttiltaket av dem alle. Han argumenterer også for at 

nullutslippsteknologi egner seg godt til å kombinere med annen ny teknologi som 

vi vet kommer på biler og andre transportmidler fremover.  

 

Tre «revolusjoner» vil endre passasjertrafikken dramatisk i tiden fremover, og de 

kan forsterke hverandre. Det dreier seg om autonome (eller selvkjørende) 

kjøretøy, elektrifisering ved en disrupsjon innen batteriteknologi, samt nye 
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delingsmodeller for kjøretøy (Sperling, 2018).  Som vi skal se senere i oppgaven, 

er dette ideer som har direkte overføringsverdi til fritidsbåter.  

 

Adopsjonsgrad i innovasjonsprosesser     

I boken «Reinventing green building» skriver Jerry Yudelson (2018) at det typisk 

tar 10 år å oppnå 50 prosent markedspenetrasjon i målgruppen for en nyvinning. 

Det tar ofte 20 år for å nå 67 prosent av markedet. Et sentralt moment i 

forskningen til nevnte Institute of Transportation Studies og Transportøkonomisk 

Institutt, er hvordan ulike insentiver og tiltak kan påvirke forbrukeratferd, 

holdninger og adopsjonsgraden i diffusjonsprosesser.  

 

I det følgende trekker jeg frem funn fra forskning ved Transportøkonomisk 

institutt som har vært – og er – førende for norske elbilpolitikk. For å vurdere 

effekten av mulige insentiver for overgang til elektriske båter, er det veldig mye 

lærdom å hente fra to tiårs forskningsevaluert erfaring med elbilinsentiver.  

 

Det er også verdt å minne om innsikt fra tostegshypotesen, utviklet av Paul F. 

Lazardfeld, som i korte trekk handler om påvirkningen skjer i to steg. Budskap 

formidlet gjennom massemediene går i første omgang fra sender til en 

opinionsleder, som tolker, forsterker eller svekker budskapet før det i neste trinn 

går videre til mottakerne. En opinionsleder har gjerne en spesiell interesse og 

kunnskap på området og kan sette informasjonen inn i en større sammenheng 

(Cappelen Damm: Mangfold, 2021; Gripsrud, 2015, s. 61–62).  

 

Kunnskapen om elbåtteknologien er ikke bredt tilgjengelig i dag, og det er rimelig 

å anta at markedsførere og myndigheter som ønsker å fremskynde en 

elektrifisering må sette trykket inn mot opinionsledere i første omgang.  

 

Insentiver for elektromobilitet  

Insentiver for elektromobilitet kan være av økonomisk og regulatorisk art. Målet 

med begge er å avlaste kompensasjon for ulemper ved en umoden teknologi, samt 

å gjøre det tilstrekkelig attraktivt slik at teknologien får et fotfeste blant 

innovatører og tidlig brukere. Deretter vil teknologisk utvikling og forbedring av 
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produktene i neste fase drive utviklingen videre av seg selv – enten med en 

utfasing eller en nedskalering av insentivene i første fase av diffusjonsprosessen.  

 

Transportøkonomisk institutt har som tidligere nevnt vært sentrale rådgivere for 

innretningen av norske elbilinsentiver, og lener seg tungt på teorien om Diffusion 

of Innovations (Fearnley & Figenbaum, 2016; Rogers, 1995). Insentiver som 

fanger opp markedet av innovatører og tidlig brukere bidrar til at den tidlige- og 

etter hvert den sene majoriteten vil se på elbilen som et aktuelt alternativ.  

 

Fearnley og Figenbaum (2016) beskriver mekanismen slik: «For å få fotfeste i 

markedet, må altså elbilene først bli interessante for konsumenter som har 

interesse, økonomi og en livssituasjon som tillater risikoen det innebærer å 

investere i ny teknologi. Disse innovatørene og tidlig brukerne viser seg i 

overveiende grad å være unge, høyt utdannede, godt betalte menn i og rundt 

byområder». Dette mønsteret synes også å være dokumentert i en rekke andre 

studier (Figenbaum et al., 2014; Orlov & Kallbekken, 2019).  

 

Transportøkonomisk Institutt har analysert norske bilkjøpere etter Rogers 

diffusjonsmodell, og laget en beregning av andel som kan kategoriseres i de ulike 

teoretiske gruppene.  
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Figur 7- Norske bileeiere og veien til markedsdominans for elbiler. Kilde: TØI, 2014 

  

 

 

Diffusjonstakten (Figenbaum & Kolbenstvedt, 2015b; Rogers, 1995) påvirkes av 

hvordan teknologien oppfattes når det gjelder: 

 

• Relative fordeler i forhold til andre teknologiers  

• Overenstemmelse med brukerens behov, grunnleggende verdier og 

normer i samfunnet 

• Kompleksitet, det vil si hvor enkelt det er å forstå og bruke teknologien, 

og dens evne og fleksibilitet med hensyn til å utvikle flere muligheter 

• Testbarhet eller muligheter for å få prøve ut teknologien. Innovasjoner 

som kan prøves ut i liten skala oppleves som mindre usikre enn de som 

krever full implementering med en gang. Mulighetene for utprøvning er 

viktigere for tidligbrukerne enn for de som kommer senere, og som lettere 

kan få informasjon 
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• Synlighet øker diffusjonstakten og understreker viktigheten av nettverks-

kommunikasjon og en strategi for å lansere det nye produktet 

 

Relative fortrinn som suksesskriterium  

TØI-forskerne Figenbaum og Kolbenstvedt (2015) oppsummerer «Insentiver som 

øker potensielle brukeres oppfatning av relative fordeler, er de mest effektive for å 

øke takten på diffusjoner».  

 

Elbil-insentivene har trigget tidligkjøperne, og det er trolig dette som er nøkkelen 

til en vellykket diffusjonsprosess også for elbåter. Figenbaum og Kolbenstvedt 

(2013) påpeker at innovasjon ikke bare dreier seg om å utvikle eller produsere nye 

teknologier, nye ting eller nye måter å gjøre ting på. En vellykket  

innovasjonsprosess er også i stor grad en kommunikasjonsprosess, som forutsetter 

evne til å få frem relative fortrinn og kompabilitet med brukernes behov. Videre er   

det viktig å gi muligheter til å teste nyvinningen før beslutning om bruk, velge 

riktige kanaler for spredning av kunnskap om innovasjonen og forme budskap 

som trigger dem som er villige til å ta risiko.  

 

Generelt viser studier av diffusjon av innovasjoner at de aller første 2-3 prosent 

som adopterer eller tar en innovasjon i bruk er risikovillige, unge, har høy 

utdanning, god økonomi og gjerne kontakt med vitenskapelige miljøer. Den neste 

puljen av tidligbrukere, som kan utgjøre rundt 13 prosent av mulige brukere, har 

også bedre økonomi, utdanning og status og er yngre enn de som tar teknologien i 

bruk senere. De er ofte opinionsledere og viktige for den videre 

innføringsprosessen. De er noe mer forsiktige enn de aller første brukerne, noe 

som gir dem tillit i kommunikasjon med de som kommer etter (Figenbaum & 

Kolbenstvedt, 2013). Synet på elbiler er i stor grad formet av det man hører i sine 

fysiske og digitale, sosiale nettverk (Axsen et al., 2013; Pettifor et al., 2017).  

 

«Større samfunnsmessige mobilitetsendringer spres i og gjennom sosiale nettverk 

som et resultat av repetitiv imitasjon, som sosial smitte eller læring» (Nenseth & 

Klimek, 2019). 
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Endringene i sosio-demografiske kjennetegn på kjøperne av elbiler over tid, tyder 

på at elbilmarkedet – i lys av diffusjonsteoriens begrepsapparat - er på vei inn i 

tidlig majoritet av kjøpergrupper (Figenbaum & Norbakke, 2019). Da er vi nær et 

tipping-point som er en ikke-reversibel endring av bilmarkedet – eller «crossing 

the chasm», for å bruke Geoffrey A. Moores (1999) terminologi.  

 

Atferd driver holdninger  

Bilister i Oslo har lettere for å kjøpe en elbil dersom naboen har kjøpt en. 

Kartanalyser viser tydelige klynger av elbiler i Oslo. Denne effekten er sterkest 

nært i tid og rom (Borgwardt og Knutsen, 2018, referert i Mullis, 2019).  

 

Vi ser samme effekten ved andre fornybare energiøsinger, som solceller. Også her 

øker sjansen for anskaffelse av solcellerpaneler dramatisk i grad med tettheten av 

solceller i nabolaget (Bollinger & Gillingham, 2012; Graziano & Gillingham, 

2015).  

 

Ikke nok med det. Elbileiere er også mer tilbøyelige til å ta i bruk annen fornybar 

energi. Det virker som om bevisstheten om energiforbruk er selvforsterkende, og 

at handling former holdninger (Shahan, 2017).  

 

2.3.3 Elaboration Likelihood Model (ELM)  

ELM er en modell som søker å gi et bidrag til å forstå hvordan vi mennesker 

bearbeider og sorterer informasjon. Vi må alle forholde oss til store mengder 

informasjon, og det meste må vi sortere bort (Brønn et al., 2015, s. 114).  

 

Modellen, som er utviklet av de amerikanske forskerne Richard E. Petty og John 

Cacioppo (1986), har vist seg å ha stor forklaringskraft når det kommer til å forstå 

hvordan vi mennesker overbevises. I modellen beskrives det to hovedveier til 

overtalelse – enten den sentrale veien eller den perifere veien (på originalspråket 

central and peripheral routes). Elaboration viser til den kognitive bearbeidelsen 

av informasjon, mens likelihood er sannsynlighet. ELM er en måte å beskrive 

sannsynligheten for at en mottaker av informasjon vil bearbeide og bruke 
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informasjonen til å foreta en holdnings- eller atferdsendring (Brønn et al., 2015, s. 

114).  

 

Den sentrale tilnærmingen er aktiv tenking i en kontekst der personen som mottar 

informasjon er både motivert og i stand til å reflektere over argumenter og om det 

er i tråd med egne verdier og ønsker. Den perifere tilnærmingen er overbevisning 

som bygger på mindre refleksjon eller, enten det er tilfeldigheter, gammel vane 

eller «overflatiske» ting som at man liker den som presenterer informasjonen.  

 

Holdninger som er etablert gjennom sentral tilnærming, er mer varig og stabil enn 

holdninger med fundament i en perifer tilnærming. Det er også en mye større 

sjanse for at holdninger etablert via den sentrale ruten faktisk påvirker atferd.  

 

 

Figur 8 - Elaboration Likelihood Model (Petty og Cacioppo 1986) 

 

Teorien har likhetstrekk med forskningen til psykolog og nobelprisvinner i 

økonomi, Daniel Kahnemann, som er oppsummert i boken Thinking, fast and slow 

(Kahneman, 2011).  

 

Type 1 tenking – eller rask tenking – er det evolusjonspsykologer snakker om som 

overlevelsesmekanismer, og en type hjerneaktivitet som hjelper oss å ta raske 

beslutninger og ta mer eller mindre automatisk stilling til handlemønster og 

oppfatninger i hverdagen. Type 2 tenking – eller sakte tenking – handler mer om 

rasjonell, overveid tenkning, der man henter inn informasjon og bearbeider den 

før en beslutning tas eller en oppfatning konsolideres eller endres. Når de to 
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tenkemåtene, eller de to hjernefunksjonene, jobber sammen, gir det rom for et mer 

nyansert og opplyst syn på verden rundt oss (Stoknes, 2015, s. 41).  

 

Den perifere ruten til overtalelse bygger på mentale snarveier, eller heuristikker 

(Gass & Seiter, 2018, s. 92). Dette er «tommelfingerregler» som krever mindre 

innsats enn den sentrale ruten.  

 

Selv om båtfolket er en svært sammensatt gruppe mennesker, er det likevel slik at 

mange av oss skjeler til dem vi ser opp til. Petty og Cacioppo (1986) regner 

kredibilitet hos avsender som en perifer rute til overbevisning. Forbildeeffekten 

øker dersom mottaker av informasjonen ikke er spesielt opptatt av temaet, eller 

ikke særlig motivert til å sette seg inn i det (Gass & Seiter, 2018, s. 92).  

 

Per i dag er det rimelig å anta at det er få forbilder i båtmiljøet som promoterer 

elbåter overfor forbrukerne. For aktører som vil fremme elbåtsatsing, må det i så 

fall gjøres en betydelig innsats for å øke engasjementet og vekke interessen hos 

flere for å sette seg inn i elbåtmodeller og de muligheter som ligger i denne 

teknologien fremover.  

 

«Explaining why a topic or issue is relevant to receivers and how it affects them 

personally will increase their motivation to use central processing» (Gass & 

Seiter, 2018, s. 62).  

 

Valgenes arkitektur  

Hva er det som er viktigst for oss når vi velger båttype og motortype? Gitt at 

myndighetene mener at fossile båter er et dårlig valg med tanke på de 

klimamålene Norge har satt, og med tanke på at vi likevel skal omstille 

økonomien til grønn vekst, basert på fornybar energi, da bør det klimavennlige 

valget gjøres til default.  

 

Vi tar masse valg hver dag – noen store og noen små. Mange av valgene er mer 

eller mindre ubevisste, og det er ikke alltid at valgene er i tråd med verken egne 

langsiktige mål eller det som er best for samfunnet som helhet. Nobelprisvinner 

Richard H. Thaler og professor ved Harward Law School, Cass R. Sunstein, skrev 
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i 2008 en bestselger som - basert på innsikt fra flere tiårs forsking på menneskelig 

atferd – viste nye veier til å påvirke hvilke valg folk tar. Små endringer i 

valgarkitekturen kan ha stor betydning på forbrukeratferd, noen ganger til og med 

større betydning enn prisen (Chetty et al., 2014).  

 

«Nudging» har vist seg å være en svært effektiv måte å bevege atferdsmønstre. 

Thaler og Sunstein (2008, s. 258) omtaler dette fenomenet: «Choice arhitecture, 

both good and bad, is pervasive and unavoidable, and it greatly affects our 

decisions». Videre skriver de: «For a host of reasons, which we shall explore, 

people have a strong tendency to go along with the status quo or default option». 

(Thaler & Sunstein, 2008, s. 8).  

 

De viser mange eksempler på betydningen av valgstruktur i boken. Et av dem er 

valg av ny telefon. Utvalget er nesten uendelig, men dersom forhandleren har en 

anbefalt modell, eller en modell som er foreslått som standard med mindre man 

velger noe annet, så har folk en sterk tendens til å velge den modellen.  

 

Norsk forskning har vist at bilselgerens presentasjon av biltyper i stor grad 

påvirker forbrukerens valg, og det kan ha mye å si for om kunden faller ned på en 

elbil eller en bensin- eller dieselbil (Zarazua de Rubens et al., 2018, s. 501–507).  

 

Den sentrale ruten til påvirkning  

Overført til problemstillingen i denne oppgaven, så er det rimelig å anta at den 

første gruppen mulige kjøpere av elbåter må overbevises via den sentrale ruten, 

mens den perifere ruten blir mer gjeldende etter hvert som markedet modnes noe. 

Forskere har testet ELM-modellen på kjøpsatferd for elektriske kjøretøy, i første 

rekke elektriske biler. Her er det noen funn er vesentlige for dem som skal 

promotere elbåter fremover.  

 

I en studie av sammenhengen mellom involvering og interesse for produkttyper 

og grad av bærekraftig konsum, påviste Imran Rahman (2018) en klar 

sammenheng mellom value for money og kjøpsatferd hos bilinteresserte. Det 

tyder på at forbrukere som har stor interesse for bil, og som typisk må overtales 

via den sentrale veien til påvirkning, må oppleve at elbilen gir enda mer valuta for 
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pengene enn alternativene med fossil drift. De må rett og slett bli overbevist av en 

bedre brukeropplevelse – både kjøreteknisk og utstyrsmessig (Rahman, 2018, s. 

411). Dette er nettopp et av de viktigste kjennetegnene på Teslas branding, og 

suksess, overfor det kravstore markedssegmentet av forbrukere med stor 

bilinteresse.  

 

I en annen studie, som undersøkte hvordan ytre påvirkning formet grad av 

tilfredshet ved overgang til nye IT-systemer, fant forskerne støtte for at både den 

sentrale og den perifere ruten var viktige for ulike brukergrupper. I tråd med 

antakelsen i ELM, var brukere med høy interesse og motivasjon for IT-systemer, 

mest åpne for påvirkning gjennom den sentrale ruten, mens de med lav interesse 

og mindre evner innen IT, var mer åpne for påvirkning gjennom den perifere 

ruten.  

 

Det er, etter min oppfatning, kort vei fra den teoretiske innsikten her til helt 

praktiske implikasjoner for virksomheter som bruker millioner på å kjøpe inn nye 

IT-systemer som de håper skal øke effektiviteten og bedre bunnlinjen. Ansatte 

med høy motivasjon og interesse vil være langt mer mottakelige for kurs, ekstern 

coaching og å bli «superbrukere», mens de mindre interesserte i større grad vil 

støtte seg til hva andre på jobben synes, hva de har hørt personer de ser opp til sier 

eller hva de har lest i mediene. Det er ikke en one size fits all (Bhattacherjee & 

Sanford, 2006, s. 819–822).  

 

Malcolm Gladwell traff en nerve da han i ga boken The Tipping Point i starten av 

det nye årtusenet (Gladwell, 2009). I boken sammenligner Gladwell word-of-

mouth (WOM) med et virus, og forklarer hvordan et budskap kan spres inntil hele 

samfunnet er «smittet». Basert på det han kaller «the law of the few», kan et lite 

knippe opinionsledere eller innflytelsesrike mennesker skape en bølge av støtte til 

en ide, merkevare eller fenomen. Hvis et budskap får tilstrekkelig trekkraft, når 

det etter hvert et «tipping point» og blir smittsomt.  
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2.4 Fra problemstilling til hypotese  

Ingen av de store produsentene av utenbordsmotorer har så langt satt i gang 

serieproduksjon av elektriske modeller. Det kan tyde på at de i sin nåværende 

forretningsmodell ser seg tjent med å opprettholde en høy produksjon av fossile 

drivlinjer. Frem til utfordrere i markedet kommer opp med konkurransedyktige 

alternativer, vil det neppe skje noen rask endring. Det kan dermed argumenteres 

for at statens rolle bør være å sikre effektiv konkurranse og lave inngangsbarrierer 

for innovative entreprenører som kan komme inn i markedet med mer 

bærekraftige løsninger (Nygaard, 2019, s. 56–57).  

 

2.4.1 Hypotese  

En hypotese er en gjetning, antagelse eller forklaring som synes rimelig ut fra 

foreliggende kunnskap, og som man forsøker å avkrefte eller bekrefte (Tranøy, 

2020a).  

 

Hypotesen i denne prosjektoppgaven er at en statlig, økonomisk insentivpakke 

trolig er minst like viktig for å fremskynde overgang til elbåter som det har vært 

for overgangen til elbiler. Kommunikasjonstiltak som er ment å fremme diffusjon 

av elbåter, bør i starten nærmest utelukkende rettes inn mot innovatører og 

tidligbrukere, og det må i vesentlig grad handle om påvirkning via den sentrale 

ruten.  

 

Funn fra litteraturgjennomgangen indikerer at økonomiske insentiver som 

vesentlig senker investeringskostnaden ved kjøp av nullutslippsbåt, er en 

nødvendig, men ikke tilstrekkelig, betingelse for å nå et tipping-point på elbåter. 

Summert er det grunn til å tro at diffusjonsteori har tilsvarende teoretisk 

forklaringskraft for utforming av elbåtinsentiver, som det har hatt for 

elbilinsentiver.  

 

Den strategiske kommunikasjonen henger sammen med, og kan forsterke effekten 

av de økonomiske insentivene. Funn fra litteraturgjennomgangen indikerer at 

brede opplysningskampanjer ikke vil være effektive i en tidlig fase. Nøkkelen 

ligger i å la de rette personene få tilgang til å teste og investere i nullutslippsbåter.  
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3. Metode  

3.1 Grunnlag for valg av metode  

Når jeg skal undersøke oppgavens hypotese i lys av empiri, har jeg to 

hovedmetoder å velge mellom. Den ene, kvantitativ forskning, baserer seg på 

numeriske data – ofte basert på et stort antall respondenter. Data kan for eksempel 

hentes inn gjennom spørreundersøkelser. I undersøkelsesdesignet tas det høyde 

for vekting av ulike variabler, slik at utvalget skal være representativt for det 

universet som skal undersøkes. Ved hjelp av ulike matematiske formler kan 

kvantitativ data analyseres, og ofte kan dataen brukes til å generalisere kunnskap 

(Brønn et al., 2015, s. 129).  

 

Den andre, kvalitativ metode, går mer i dybden. Det er en induktiv tilnærming 

(Tranøy, 2020b). Data samles ofte inn gjennom intervjuer, observasjon eller 

fokusgrupper. Her er forskeren med på å definere hvem som skal velges ut som 

respondent, og utvalget er dermed ikke-tilfeldig. Det gir andre forutsetninger med 

tanke på overførbarheten av kunnskap til et større publikum.  

3.2 Ontologiske og epistemologiske betraktninger  

Selv om prosjektoppgavens omgang ikke gir rom for et dypdykk i ontologiske og 

epistemologiske betraktninger, er det rimelig å vie dem en snarvisitt. Ikke minst 

for å sette oppgavens formål og ambisjonsnivå inn i en større ramme.  

 

Det aller mest grunnleggende, er oppfatninger om hva vi faktisk kan vite noe om. 

De fleste vil kanskje mene at det ved observasjon av ting rundt oss både er en 

objektiv komponent og en subjektiv komponent – i ulike blandingsforhold.  

 

Valget mellom kvantitativ eller kvalitativ tilnærming henger sammen med 

ontologiske og epistemologiske antakelser, det vil si antakelser om den 

virkeligheten vi ønsker å undersøke, og hvordan den best kan undersøkes 

(Grenness, 2012, s. 136). Et eksempel på et ontologisk spørsmål er om mennesker 

i første rekke er rasjonelle og velger handlinger ut ifra en vurdering av nytte og 

kostnad, eller om våre handlinger mer er styrt av normer, følelser og omgivelser. 
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Et eksempel på et epistemologisk spørsmål er i hvor stor grad våre fordommer 

styrer vår oppfatning av virkeligheten, for eksempel hvordan vår 

oppvekst eller utdanning er med på å forme hvordan vi ser virkeligheten 

(Jacobsen, 2015).  

 

Selv tilhører jeg en faglig tradisjon som går i retning av det fenomenologiske 

paradigmet, mer enn det positivistiske paradigmet. Spissformulert tror jeg det er 

vesentlig å for en PR-rådgiver å reflektere over ordene til forfatteren Anais Nin: 

“We don’t see things as they are, we see them as we are”. I den positivistiske 

tilnærmingen er virkeligheten stabil og preget av lovmessigheter. Forskeridealet er 

å beskrive virkeligheten slik den fremstår. Den fenomenologiske tilnærmingen er 

mer dynamisk og tar høyde for sosialt konstruert virkelighet. Forskeridealet er her 

å forstå det større bildet ved å forstå det lille – en induktiv metode for å forstå 

virkeligheten.  

 

Den hypotetisk-deduktive metoden er av noen regnet som den eneste reelt 

vitenskapelige tilnærmingen, men når vi har med mennesker og organisasjoner å 

gjøre, søker vi å forstå fenomener som ikke lett lar seg kvantifisere, ei heller 

objektivt observere. Som Grenness (2012) påpeker, befinner våre fagområder seg 

i en mellomstilling, og det er ofte mulig å ty til begge metodene ved innsamling 

av data.  

 

Som forfatter av denne prosjektoppgaven blir jeg selv en del av undersøkelsen. 

Først gjennom vinkling av tema, deretter gjennom strategiske valg i litteratursøk 

og valg av respondenter. Jeg er heller ingen tabula rasa før jeg starter å skrive. 

Faren er stor for å søke informasjon som bekrefter egne antakelser, eller den 

konklusjonen jeg på forhånd har regnet som mest plausibel. I så fall er det mer en 

silingsøvelse enn en reell akademisk øvelse. Jeg forsøker å motvirke denne 

tendensen ved å være meg det bevisst, samt å legge opp til et 

undersøkelsesopplegg med høy reliabilitet og validitet (se nedenfor).  

 

Ambisjonsnivået må være å legge en liten millimeter til på de meterne av 

kunnskap som andre har frambrakt tidligere, slik foreleser Tor Bang har minnet 

oss om flere ganger.  
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3.3 Valg av metode   

Litteraturgjennomgangen har avdekket at det foreligger relativt lite kunnskap om 

hva som skal til for å fremskynde en overgang til elektrifisering av båtlivet. 

Markedet for elbåter er umodent og den generelle kunnskapen i befolkningen er 

relativt lav. Jeg vil derfor gjennomføre en kvalitativ undersøkelse i form av semi-

strukturerte intervjuer. Da kan jeg gå i dybden med et utvalg respondenter. Denne 

undersøkelsen handler sånn sett mer om å forstå enn å forklare.  

3.3.1 Metodetriangulering  

Triangulering er et begrep som brukes i landmåling og navigasjon for å bestemme 

en eksakt posisjon. I akademisk virke kan triangulering bety å bruk ulike 

datakilder, ulike forskere eller ulike metoder, for å øke undersøkelsens 

troverdighet. I dette tilfellet har jeg brukt metodetriangulering, med både 

kvalitativ og kvantitativ datainnsamling.  

 

Dersom funn fra de to ulike datasettene er sammenfallende, vil det styrke 

undersøkelsens validitet (se nærmere beskrivelse under). Jeg har også i 

litteratursøket valgt å nærme meg problemstillingen fra to ulike teoretiske 

ståsteder – diffusjonsteori og elaboration likelihood model. I beste fall bidrar også 

dette til å øke validiteten (Grenness, 2012, s. 119).  

3.3.2 Styrker og svakheter ved metoden  

En åpenbar svakhet ved intervjuer som datainnsamlingsmetode, er at kunnskapen 

ikke er generaliserbar. Det bærer mer preg av å være et øyeblikksbilde. To 

forskere vil heller aldri skape en helt identisk intervjusituasjon. Dette utfordrer 

reliabiliteten.  

 

Likevel gir kvalitative intervjuer et førstehånds inntrykk av synspunkter og 

holdninger, og mulighet til å få utdypet resonnementer og bakgrunn for 

synspunkter. Det er også stort rom for at det dukker opp nye og sentrale momenter 

som undersøkelsesdesignet ikke hadde tatt høyde for. Det er dermed en god 

metode for en nysgjerrig og åpen datainnsamling, der problemstilling og hypotese 

faktisk kan bli vesentlig mer presis underveis i undersøkelsen. En annen styrke, er 

det særegne fenomenet ved kvalitative intervjuer, at det er en kontinuerlig 
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læreprosess for den som intervjuer (Grenness, 2012, s. 157). Kvalitetene på 

intervjuene blir ofte bedre og bedre.  

3.4 Utvalg  

I en kvalitativ undersøkelse er forskeren aktiv i valg av respondenter. Utvelgelsen 

i en slik undersøkelse må baseres på skjønn og en grundig vurdering av hva som 

er mest hensiktsmessig, enten dette er begrunnet i teori eller formål (Grenness, 

2012, s. 159). Jeg kontaktet respondentene på epost en stund i forkant med 

forklaring av undersøkelsens form og formål (Se vedlegg 1).  

 

Jeg har valgt opinionsledere med base i ulike virksomheter:  

- Båtbransje, inklusive elbåter: 5 respondenter  

- Politikk og forvaltning: 4 respondenter  

- Frivillighet, foreninger og gründere: 4 respondenter  

 

Valget av opinionsledere – som i mange tilfeller er både mer teknologioptimister 

og visjonære enn snittforbrukeren – har basis i litteraturgjennomgangen og 

antakelser viktigheten av å nå disse i en tidlig fase når ny teknologi skal 

kommuniseres ut i markedet.  

 

I tillegg til mine intervjuer, har jeg fått tilgang til data fra en spørreundersøkelse 

blant innbyggere i Arendal kommune. Det er spørreundersøkelse basert på 

selvseleksjon, der folk har svart på spørsmål via nettsiden til Arendal kommune. 

Metoden er kvantitativ, men det er ikke lagt opp et design som sikrer 

representativitet i utvalget (se vedlegg 3).  

3.5 Gjennomføring av intervjuer  

Samtlige intervjuer ble gjennomført digitalt, enten via Teams eller Zoom. 

Lengden på intervjuene var mellom 20 og 45 minutter, med et snitt på rundt 30 

minutter. Samtlige respondenter ble informert om at alle svar ville bli anonymisert 

i oppgaven. Ingen av respondentene hadde noen forbehold mot gjengivelse av 

synspunkter eller opplysninger gitt under intervjuene, inklusive direkte sitater i 

anonymisert form. Det ble gjort opptak og samtalereferat for hvert intervju. 

Sammen utgjør de det viktigste materialet for analysen av funn i undersøkelsen.  
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Ved å la seg intervjue, har alle gitt samtykke til å dele informasjon. Så vidt meg 

bekjent, er det ingen sider ved innsamling eller lagring av data i denne 

undersøkelsen som bryter med regler eller prinsipper for personvern. Likevel 

understreket jeg at opptak av intervjuer vil bli slettet senest innen utgangen av juni 

2021.  

3.5.1 Reliabilitet – dataenes etterprøvbarhet   

Begrepene reliabilitet og validitet henger historisk sammen med den 

positivistiske, kvantitative vitenskapstradisjonen (Grenness, 2012, s. 118).  Men 

det er mulig å sikre troverdighet også i kvalitative undersøkelser. Jeg har nevnt 

metodetriangulering som en måte å bedre troverdigheten i undersøkelsen min.  

 

Reliabilitet sier noe om hvorvidt vi kan stole på undersøkelsens resultater. Er det 

åpenhet omkring datainnsamling og analyse? Er det mulig for andre å etterprøve 

resultatene eller å gjennomføre en tilsvarende undersøkelse med samme design og 

samsvarende resultater?  

 

For å sikre en best mulig etterprøvbarhet, har jeg tatt opptak av intervjuene og ført 

et detaljert samtalereferat fra hvert intervju. Som jeg var inne på tidligere er det en 

utfordring med såpass få respondenter, kombinert med den metodiske 

utfordringen i at jeg som forfatter påvirker utvalgets sammensetting. Jeg må ta 

som utgangspunkt at intervjuobjektene er opinionsledere som har reflektert mye 

over spørsmålene og formodentlig har relativt konsistente synspunkter på 

tematikken. Og jeg må være åpen på at funnene i undersøkelsen bygger på 

tolkning av virkeligheten, både fra kildene og fra meg som forfatter.  

 

Undersøkelsens reliabilitet styrkes av en høy grad av intersubjektivitet (Tranøy, 

2018) mellom respondentene. Svarene ble etter hvert ganske sammenfallende, og 

det trådte frem tydelige mønstre etter hvert som undersøkelsen ble «mettet».  

 

3.5.2 Validitet – dataenes relevans  

Validitet viser til i hvilken grad en undersøkelse måler det den faktisk er ment å 

måle (Grenness, 2012, s. 106).  Hvis det er høy validitet, er det samlet inn 

relevante data som gir mening for å undersøke oppgavene problemstilling og 
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hypotese. En mulig utfordring for validiteten i denne oppgaven er det vi kan kalle 

en ekkokammer-problematikk. Jeg har valgt opinionsledere som respondenter, og 

det er fare for at tilnærmingen blir for snever. Mange av respondentene har 

overlappende interesser og de har tilgang til informasjon fra de samme kildene.  

 

Den ytre validiteten i denne oppgaven er dermed moderat (Dahlum, 2020).  

Funnene kan ikke generaliseres til befolkningen. Likevel gir det verdifull innsikt 

som bereder grunnen for å kunne gjennomføre bredere undersøkelser senere.  

 

Den indre validiteten sier noen om hvordan funnene på en troverdig måte kan 

forklares gjennom hypotesen. Høy indre validitet forutsetter at man har god 

kontroll over mulige bias (Tranøy, 2020a).  

 

3.6 Funn og analyse  

Om holdninger og synspunkter knyttet til elektrisk båtliv (spørsmål 1-3 i 

intervjuene)  

Respondentene er relativt samstemte i at fordelene ved overgang til et elektrisk 

båtliv fremover i hovedsak dreier seg om tre faktorer – et grønnere båtliv som 

innfrir klimamålene våre, en bedre båtopplevelse (både med hensyn til mindre 

støy og en mer brukervennlig teknologi) og muligheten for et norsk, maritimt 

industrieventyr med røtter i en lang båtbyggertradisjon langs norskekysten.  

Interessant nok legges det mer vekt på en bedre brukeropplevelse og mulige 

arbeidsplasser enn på klimaaspektet. I Båtundersøkelsen fra 2018 rangeres 

naturopplevelser veldig høyt over grunner til at folk verdsetter båtlivet. Dette gir 

en indikasjon på hvordan «historien» om overgangen til elektrisk båtliv bør 

kommuniseres.  

 

Funnene går imidlertid til dels i en annen retning enn funnene i 

spørreundersøkelsen fra Arendal kommune. I denne undersøkelsen oppgir 40 

prosent at miljøvennligheten er det sentrale ved elbåter, mens 39 prosent nevner 

fravær av støy. Her var det imidlertid mulig å svare flere faktorer, så det er 

vanskelig å vekte dem mot hverandre. Kun 10 prosent nevner økonomiske 
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driftsfordeler, hvilket er svært lavt med tanke på de faktiske besparelser som er 

mulige på drift og vedlikehold.  

 

Samlet indikerer dataene at hensynet til klima ikke er det vesentlige for folk når 

det gjelder holdninger til elbåt. Dette er i så fall helt parallelt med holdninger til 

elbiler, som er grundig dokumentert i norsk, og internasjonal forskning (se 

kapitlet med litteraturgjennomgang). Aktører som vil fremme elbåtteknologi har i 

så alt å tjene på å bygge opp en troverdig fortelling om en reelt bedre 

brukeropplevelse, «mer båt for pengene» og nye, grønne arbeidsplasser. Gunstige 

effekter på klimautslipp kommer som en hyggelig bieffekt.  

 

Respondentene er svært samstemte i synspunkter på hvilke ulemper som finnes i 

dag med tanke på elektrisk båtliv. Også her er det tre faktorer som gjennomgående 

skiller seg ut, henholdsvis manglende lademuligheter, dårlig rekkevidde på 

eksisterende båtmodeller og, aller viktigst, en altfor høy pris på båtmodeller som 

kan tilfredsstille de kravene båtkjøpere har.  

 

Diffusjon (Spørsmål 4-6 i intervjuene) 

Det er alltid skepsis mot ny teknologi. Mange av diskusjonene om elbåt er, etter 

min oppfatning, gjenkjennbare fra diskusjoner om smarttelefoner for 15 år siden 

eller fra elbiler for 10-12 års siden. Respondentene er åpne på svakheter ved 

dagens teknologi, men de fleste er sikre på at batteriteknologien vil utvikle seg så 

raskt at bildet snart ser annerledes ut. Det brukes enorme summer 

forskningsmidler på batteriteknologi, og det som skjer på laboratoriet ligger 2-3 år 

foran det som skjer i markedet. Flere peker på at årsaken til at vi ikke ser noe 

«tipping-point» på elbåter, er at det ikke er tilstrekkelig risikoavlastning for de 

som vil være tidlig ute med nyvinninger.  

 

Bransjen er helt avhengig av å slippe nye produkter gradvis for å finansiere 

utvikling av neste generasjon. Hvis alle venter med å kjøpe til det kommer noe 

enda bedre, så stopper utviklingen opp. Som vi så i gjennomgangen av 

diffusjonsteori, er det masse empiri på at nye produkter går gjennom en tillitsreise 

fra firstmovers til det sprer seg i en gaus-kurve.  
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På spørsmål om hvor elbåtutviklingen er i dag, sammenlignet med utviklingen 

innen elbilindustrien, er svarene varierte, men med enkelte gjennomgående trekk. 

De fleste nevner at de som skal promotere elbåt har en stor fordel i et mer 

teknologisk modent kundesegment som er vant til elektriske biler. Det er mange 

likhetstrekk mellom de bekymringene folk har med hensyn til henholdsvis elbiler 

og elbåter. Som nevnt ovenfor handler dette i hovedsak om pris, rekkevidde og 

ladeinfrastruktur. Respondentene gir uttrykk for at det er masse gratis lærdom å 

hente fra erfaringer med innrulling av elbiler i markedet. En av respondentene 

formulerte det slik: «Elbåtene er kanskje på Buddy-nivå i dag, men kundene er på 

Tesla-nivå». Forbrukeren starter altså på et annet sted mentalt på elbåter enn de 

gjorde på elbiler.  

 

Til forskjell fra elbiler, der de fleste har måttet skaffe seg hjemmelader, er det for 

mange saktegående båter allerede tilstrekkelig strømtilførsel i tilknytning til 

båtplassen. I Arendal kommunes spørreundersøkelse konkluderes det med at mer 

enn 50 prosent av de spurte allerede i dag har tilgang til ladeinfrastruktur som kan 

drifte saktegående båter, som snekker, små fiskebåter eller sjekter. Det leder over 

til en annen vesentlig forskjell mellom biler og båter. Mens ulike biler varierer 

moderat i drivstofforbruk mellom ulike biltyper, er ofte forskjellen i 

drivstofforbruk formidabel mellom ulike båttyper. Kraften som trengs for å drifte 

en hurtiggående 35 fots daycruiser er det mangedobbelte av en småbåt. Dermed er 

også utfordringen med energilagring en helt annen.  

 

Respondentene gir uttrykk for at det allerede i dag finnes elektriske båtmodeller 

som matcher fossil drift i segmentet saktegående småbåter med en snittfart på 5-

10 knop.  En respondent fra båtbransjen mener at «når det gjelder snekker på 5-7 

knop, så er vi allerede på Tesla-nivå». Det er tilsvarende enighet om at det er en 

lengre vei å gå når det gjelder å få hurtiggående båter med driftsegenskaper som 

tilfredsstiller forbrukernes krav.  

 

Til forskjell fra biler, kan man i båter bytte ut en bensin- eller dieselmotor med en 

elektrisk påhengsmotor. Ofte er drivlinja like dyr som selve båten. I mange 

tilfeller er det også mulig å bygge om båter med innenbordsmotor. Det er 

imidlertid dyrere og mer komplisert. Like fullt er dette viktig for dem som vil nå 

0253367MAN 50451



.  

Side 32 

 

frem til forbrukere i båtmarkedet. Som vi skal se under, er en disrupsjon innen 

påhengsmotorer en mulig gamechanger som kan fremskynde elektrifisering av 

båtparken betydelig.  

 

På spørsmål om det er viktig å få en «sjøens Tesla» for å sette fart på folks 

interesse for elbåt, er svarene varierte. Som eksemplifisert i sitatet ovenfor, mener 

en del av de spurte at vi allerede har «sjøens Tesla» tilgjengelig, men da innen 

segmentet saktegående småbåter. Flere vektlegger mer hva de mener Elon Musk 

og Tesla gjorde riktig overfor forbrukerne. I første rekke handlet dette om å 

presentere en bedre brukeropplevelse enn det de konkurrentene bød på. En 

respondent sa det slik «Tesla forstod at opplevelsen av en elbil måtte være mer 

spennende og interessant enn en fossilbil». De første modellene hadde en voldsom 

appell til innovatører og tidligbrukere, for å bruke begrepsapparatet fra 

diffusjonsteorien. Og som vi så i kapitlet med litteraturgjennomgang, hadde disse 

modellene en målbar nabolagseffekt. Det er en klar dokumentert sammenheng 

mellom erfaring med produktet via venner og bekjente og tilbøyelighet til å kjøpe.  

 

Den andre faktoren Tesla gjorde riktig i markedet, var å satse massivt på 

ladeinfrastruktur tidlig og bygge bilene fra bunn av. Både mekanikk og 

programvare er i Tesla designet for elektrisk drift fra starten av, og det gir et stort 

utslag på brukergrensesnittet. Fortsatt er Tesla en smart bil sammenlignet med 

konkurrentene – litt som Mac vs. pc. Dette nevnes også av flere som et mulig 

markedsfremstøt fra elbåtbransjen. Det er mye som ligger til rette for å kombinere 

elektrisk drift med smartere programvare i båten. Dette kan appellere til nye 

båtbrukere og yngre forbrukere.  

 

Respondentene ble bedt om å oppgi hva de mener er de helt sentrale faktorene 

som bestemmer folks valg av båttype og motortype i dagens båtmarked. Her fikk 

de fem ferdigdefinerte svaralternativer, og ble bedt om å velge to av dem. 

Alternativene var henholdsvis pris, motorkraft og fart, nabolagseffekt (hva slags 

båt venner og bekjente har), komfort og kjøreegenskaper eller sosial status. Det er 

en viss spredning i svarene, men 12 av 13 av de intervjuede er enige i at pris er en 

helt avgjørende faktor. Komfort og kjøreegenskaper er alternativet som nevnes 

nest flest ganger, med nabolagseffekten på en tredje plass.  
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En av respondentene fra båtbransjen legger vekt på at alle fem alternativene er 

like viktige, og at for mange er det elementer av samtlige som avgjør valget. En 

annen respondent fra samme bransje legger vekt på at det er store regionale 

forskjeller i kjøpsatferd: «Bare i Norge er det mer enn 50 båtbyggere, så det er 

ekstrem spredning på hva som trigger folk til kjøp. Hvis du drar til Middelhavet, 

så er sosial status viktig. Hvis du drar til Oslofjorden, så er komfort og 

kjøreegenskaper viktig. Hvis du drar til Nord-Vestlandet, så er pris det klart 

viktigste».  

 

Om barrierer mot elektrisk båtteknologi (Spørsmål 7 i intervjuene)  

Flere respondenter peker på manglende kunnskap om tilgjengelige elbåtmodeller 

som en barriere. Det er også mange som sier at den nokså uensartede gruppen 

«båtfolket» er veldig konservative med hensyn til design og stil, hvilket gjør veien 

tyngre for båtprodusenter som satser på for eksempel foil-teknologi. Men det er, 

ifølge informantene, tre barrierer som er enda viktigere, og som må overkommes 

dersom folk skal ønske å velge elektriske båtmodeller. Det er pris, rekkevidde og 

ladeinfrastruktur.  

 

I spørreundersøkelsen fra Arendal kommune (se vedlegg 3) svarer rundt 4 av 10 at 

lading og manglende ladepunkter er den største barrieren. 3 av 10 er mest 

bekymret for rekkevidde. Interessant nok er bare 1 av 10 bekymret for pris på 

elbåter. Undersøkelsen har imidlertid ikke et design som avdekker årsakene til at 

respondentene tenker slik. Funnene i den kvalitative undersøkelsen dreier i mye 

større grad mot pris som en sentral barriere.  

 

Det er et lite marked for elbåter per i dag. I flere intervjuer utdypes det hvordan 

tilliten i markedet må bygges opp over tid. Det er mange som er nysgjerrig på 

teknologien, men få som vil ta risikoen ved å investere i en teknologi i rask 

utvikling, der sjansen er stor for å sitte igjen med utdaterte produkter etter få år, 

med tilhørende verditap. En respondent sier «de er livredde for å kjøpe en båt som 

taper seg fort i pris, siden utviklingen av batterier går så fort». På et tidlig 

stadium i en diffusjonsprosess for en nyvinning, er skatte- og avgifts virkemidler 

svært effektive, nettopp for å bøte på denne frykten for personlig risiko. I tråd med 
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diffusjonsteorien, later det til at det er helt nødvendig å sette i verk en tiltakspakke 

for å utløse handling. Alle venter på alle, det gjelder både bransjen og 

forbrukerne. Tabellen under viser forskjell i pris på populære båtmodeller i 

elektrisk vs. fossil utgave.  

 

Figur 9 Pris, sammenligning med og uten mva (Elbåtforeningens høringsinnspill til Klimakur 2030) 

 

For raskere og større båter, er prisforskjellene større. Noen produsenter som for 

eksempel Candela og X-shore har bygget båter som er ment å konkurrere med 

større, hurtiggående båter. Prisen er rundt det tredobbelte sammenlignet med 

fossildrevne alternativer. Litt som om en Tesla X skulle koste 3 millioner mot en 

Audi Q7 til 1 million.  

 

Rekkeviddeangst er et nyord som har festet seg i språket som en følge av folks 

erfaring med elbiler. Dette er også en sentral bekymring for folk med hensyn til 

elbåter. Det er viktig å huske på at selve elmotor-teknologien på mange måter er 

overlegen fossildrevet motorteknologi både med hensyn til driftssikkerhet og 

konstruksjon. De varer lengre, har lavere vekt, lavere kostnad og går også (i alle 

fall teoretisk) hurtigere i plan enn fossilmotorer. Det er energilagringen som er 

utfordringen. Det er også viktig å huske på at det er store forskjeller i lade- og 

rekkeviddeutfordringer for ulike typer båter. En av respondentene formulerer det 

slik «Rekkevidde er ikke et problem på snekkebåter. Heller ikke for de som gjør 

10-15 knop og kjører rolige dagsturer. Det er et problem først når man skal kjøre 

fort og langt».  

 

Om tidshorisont og insentiver (Spørsmål 8-10 i intervjuene)  
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På spørsmål om hvor lenge det er til elbåter vil bli et vanlig syn på sjøen, fordeler 

svarene seg slik: 3 svarer «Det er allerede i ferd med skje», 7 svarer «det skjer i 

løpet av de kommende årene», mens 3 svarer «det kommer til å gå mange år før 

elbåter blir vanlig». Det er ingen som har valgt svaralternativet «elbåter kommer 

aldri til å bli et vanlig syn på sjøen». Nedenfor er svarene på tilsvarende spørsmål 

i Arendal kommunes spørreundersøkelse.  

 

Figur 10 Synspunkter på tidshorisont. Kilde: Arendal kommunes spørreundersøkelse blant båtfolket, 2021. 

 

 

En sentral del av denne prosjektoppgaven har vært å analysere i hvor stor grad 

insentiver brukt for å fremme diffusjon av elbiler vil fungere tilsvarende effektivt 

for elbåter. Det er bred enighet blant de intervjuende om nødvendigheten av en 

insentivpakke for å utløse handling, selv om det er uenighet om innretning på 

enkelttiltak i en slik pakke.  

 

I Arendal kommunes spørreundersøkelse oppgir respondentene tre ting som må 

oppfylles dersom de skal ønske å vurdere en elektrisk båt. For det første en visshet 

for at det er nok lademuligheter. For det andre at elbåten har god nok rekkevidde. 

Og for det tredje at prisen er på et nivå som forsvarer investeringen. Dette 

samsvarer godt med funnene i de kvalitative intervjuene, det ser ut til at det er her 

trøkket må settes inn med tanke på insentiver.  

 

I det avsluttende kapitlet i prosjektoppgaven har jeg satt opp en tabell som 

sammenligner insentiver for elbiler og elbåter, og graderer effekt av hvert enkelt 

tiltak basert på funn i litteraturgjennomgangen og intervjuundersøkelsen. For å 
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ramme det inn, vil jeg først sammenfatte noen sentrale funn fra intervjuene som 

kan ha implikasjoner for innretningen av insentiver.  

 

3.7 Oppsummering av hovedfunn  

• Klimahensyn ser ikke ut til å være en viktig faktor ved folks valg av 

båttype. Pris og brukeropplevelse trumfer andre faktorer. Dette samsvarer 

godt med forskingen på kjøpsatferd for biler, og har betydning for 

innretning av kommunikasjonen for dem som vil fremme elbåter 

• Kostnaden ved anskaffelse av elbåt samsvarer ikke med opplevd verdi av 

produktet slik det er i da 

• Alle venter på alle. Store aktører venter på at markedet skal bli større før 

de satser på elbåt-produksjon. Mens markedet ikke blir større, siden 

forbrukerne venter på produsentene  

• De tre sentrale barrierene er pris, rekkevidde og lademuligheter  

• En insentivpakke lignende den vi har sett for elbiler, er en nødvendig, men 

ikke tilstrekkelig betingelse for å realisere et elektrisk båtliv  

• I tillegg til en gulrot i form av insentiver, kan også pisk være effektivt for å 

fremskynde en elektrifisering til sjøs. Et eksempel er kraftig økt CO2-

avgift som vil gjøre fossilt drivstoff svært mye dyrere de kommende årene. 

Det kan også komme utslippskrav på sjøen og forbud mot bensin- og 

dieselbåter i enkelte leder  

• Båtliv er for mange en utpreget sosial aktivitet. I tillegg skiller det seg fra 

bil i den forstand at båt for de fleste er noe man velger å ha, ikke noe man 

må ha. Det later til at kjøpsatferd og holdninger i enda større grad enn for 

bil påvirkes gjennom opinionsledere og sosialt nettverk  

• Brukerne er mer modne enn teknologien. Det vil trolig være enklere å nå 

frem til forbrukere med elektrisk båtteknologi siden en kritisk masse 

allerede har erfaring fra elbiler  

• Påhengsmotorer tar en større markedsandel i Norge, selv på større båter. 

Det gir rom for en rask overgang til elektrisk båtliv den dagen 

kombinasjonen av avgiftsfordeler og serieproduserte, elektriske 

påhengsmotorer eventuelt foreligger  
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4. Drøfting og konklusjoner  

4.1 Vurdering av hypotesen  

Kort fortalt peker empirien i denne prosjektoppgaven i retning av at det er 

nødvendig med en økonomisk insentivpakke for å få i gang en spredning av 

elbåter i markedet de neste årene og tiårene. 

 

Funnene i undersøkelsen gir støtte til hypotesen om betydningen av å rette 

kommunikasjonen inn mot tidligbrukere og at dette i stor grad handler om den 

sentrale ruten for påvirkning.  

4.2 Hell doesn’t sell   

Peer behavior is one of the strongest predictors of green behaviors and attitudes 

on issues like littering, energy and water use (Vladas Griskevicius et al., 2012).  

 

Det er lite som tyder på at verken klimaskam eller klimafrykt vil endre 

båtmarkedet. Det later til at vi er mer opptatt av hva naboen gjør, og, ikke minst, 

hva dem vi ser opp til gjør. Som vi var inne på i litteraturgjennomgangen, vil det 

trolig være strategisk smart å danne et brohode blant tidligbrukere av 

elbåtteknologi og deretter bruke dette som base til markedsføring overfor tidlig 

majoritet.  

 

For dem som vil promotere elbåter, kan det være smart med en strategisk 

historiefortelling som vektlegger elbåters relative fordeler og at Norge her har 

muligheten til å lede an i et grønt teknologiskifte med stort eksportpotensial. 

Norge er historisk en av de store skipsnasjonene. I dag er Norge verdensledende 

innen eksport av el-ferger og avansert skipsfart. Vi er verdens nest største 

eksportør av sjømat, og har ledende fagmiljøer innen havforskning og ansvarlig 

forvaltning av havets ressurser.  

 

Men en ting er kultur og industrihistorie. Til forskjell fra det som har vært tilfelle 

med norsk elbilsatsing, så kan myndighetene ved en satsing på elbåtdiffusjon få til 

en næring der hele verdikjeden finner sted i Norge. Det er, etter min oppfatning, 

grønn, norsk verdiskaping basert på fornybar energi.  
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4.3 Money talks   

Mye tyder på at kjøp av klimavennlige kjøretøy har lite å gjøre med klimavennlige 

holdninger. Uten de relative fordelene sammenlignet med fossil teknologi, hadde 

neppe «elbilrevolusjonen» skjedd (Figenbaum et al., 2019).  I Danmark stoppet 

salget av elbiler helt opp da registeringsavgiften på elbiler gradvis ble gjeninnført 

fra 2016 (Klingenberg, 2018; Seglsten, 2017).  

 

I Elbilforeningens medlemsundersøkelse fra 2020 svarer 68 prosent at 

økonomiske fordeler er det viktigste for deres valg av elbil. Av de økonomiske 

insentivene er fritak fra moms og fritak fra engangsavgift klart viktigst. Etter min 

vurdering, virker det nokså illusorisk at markedet, eller entusiaster, på egen hånd 

skal drive frem en elektrifisering av båtlivet.  

4.4 Atferd driver holdninger  

Et minst like interessant funn i medlemsundersøkelsen er at svært mange oppgir at 

de har blitt mer klima- og miljøbevisste etter at de kjøpte elbil (Elbilisten, 2020).  

 

«The clear conclusion, from the psychology perspective, is: More often than not, 

it is actually behavior that determines attitudes, not the other way around. If our 

lifestyles are far from climate-friendly, then our attitudes tend to follow».  

(Stoknes, 2015, s. 67).  

 

Det er vanlig å tenke at holdning alltid leder til handling. Men særlig i situasjoner 

med dissonans, så er det ofte handlingene som styrer holdningen (Mullis, 2019). 

Det er et gjennomgående funn i forskningslitteraturen på elektromobilitet at det er 

atferd som skaper holdninger, ikke motsatt (Tangeland et al., 2020). I 

kommunikasjonsfaget jobbes det ikke sjelden ut ifra en antakelse om at 

holdninger og oppfatninger kommer først, og at det er disse som må påvirkes og 

endres dersom en atferdsendring skal finne sted senere. Dette er åpenbart et «høna 

og egget»- spørsmål, men også de empiriske funnene i denne undersøkelsen gir 

støtte til at det ikke er noe som vil være mer effektivt for å endre holdning til elbåt 

enn enten å teste- eller å kjøpe en elbåt. Dette handler om påvirkning overfor 

tidligbrukere og handler om sentralruten for påvirkning eller type 2-tenkning, for 

å bruke Kahnemanns begrep.   
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4.5 Elbil vs. elbåt: En sammenligning av insentiver  

Fritidsbåter er en betydelig kilde til klimagassutslipp. Vi er nødt til å gjennomføre 

den samme revolusjonen der som vi har sett innenfor personbilmarkedet  

- Sveinung Rotevatn (DN, 24.06. 2019).  

 

Det er gjort mye forsking på effekten av ulike insentiver for diffusjon i markedet 

for elbiler (Figenbaum & Kolbenstvedt, 2013; Figenbaum & Norbakke, 2019; 

Fridstrøm & Østli, 2021; Tangeland et al., 2020). Under følger en skjematisk 

sammenligning av insentiver for elbil og mulige, lignende insentiver for elbåt, 

med en vurdering av dokumentert effekt og overføringsverdi.  

 

Oversikten bygger på litteraturgjennomgang og funn i denne prosjektoppgaven. 

Her underbygges hypotesens antakelser om betydningen av insentiver, hvorav 

insentiver som direkte senker innkjøpsprisen står i en særstilling. Dette er 

insentiver som reduserer risikoen ved å investere i en teknologi i rask utvikling, 

og later til å ha en stor effekt på kjøpsatferd.   

 

Kategoriseringen er kun ment som en forenklet fremstilling, og står for 

forfatterens egen regning.  

 

 

Figur 11 Forklaring til tabellen under: Vurdering av dokumentert effekt og relevans for insentiver - med 

basis i litteraturgjennomgang og funn i undersøkelsen 
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4.6 Funnenes verdi og veien videre  

Det er lite forskning på forbrukeratferd med hensyn til elbåtteknologi. Det er 

imidlertid svært mye forskning på forbrukeratferd knyttet til elbilteknologi. 

Etter min oppfatning egner diffusjonsteorien seg godt som teoretisk overbygning 

også for elbåtteknologi. Men også Elaboration Likelihood Model egner seg godt 

for å forklare veier til påvirkning av målgruppen.  

 

Norske fritidsbåter har en lang levetid og er normalt i bruk i mange år; 

Båtlivsundersøkelsen viser at flertallet (54,3%) av norske fritidsbåter i 2017 

var fra tidligere enn år 2000. De båtene som selges fram mot 2030 kommer til å 

være i bruk utover 2030- og 2040-tallet frem til Norge skal nå 

nullutslippssamfunnet innen 2050. Hvis vi ikke får til en rask utskiftingstakt det 

neste tiåret, kan vi fort låses inn i fossil utslippsteknologi i denne sektoren i lang 

tid fremover.  

 

Problemstillingen i denne prosjektoppgaven var hvorvidt insentiver brukt i norsk 

elbilpolitikk vil være tilsvarende effektive for å fremskynde en overgang til 

elektrisk båtliv. Det er mye lærdom fra elbilpolitikken som kan ha direkte nytte 

hvis det er politisk ønske om å gjøre noe tilsvarende for elbåter. Funnene tyder på 

at det er den relative fordelen som er nøkkelen. Avgiftsfritaket på elbil gjorde det 

så gunstig å kjøpe elbil at alternativet ble relativt sett mye dyrere. Her var Norge 

et foregangsland, og har påvirket hele bransjen internasjonalt. Nye beregninger fra 

selskapet DNV GL viser at elbiler har blitt billigere i hele verden på grunn av 
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salget i Norge. Det har bidratt til store utslippskutt (DNV-GL rapport 2019; 

Aftenposten, 19.04 2020).  

 

Norge har brukt mange milliarder på å sette i gang elbilmarkedet. Den indirekte 

påvirkningen på markedet er mye større enn den direkte (Alvik & Bakken, 2019; 

Figenbaum & Kolbenstvedt, 2015b; Mathismoen, 2020). Når det gjelder elbåt, er 

det mulig å gjøre det annerledes. I stedet for å subsidiere verdiskaping i andre 

land, kan vi, etter min oppfatning, få verdiskapingen til å skje i Norge gjennom 

hele verdikjeden.  

 

Norge har gått glipp av gevinsten fra flere teknologihopp tidligere. Mange mener 

vi gikk glipp av store markedsmuligheter innen mobil og elbil – begge områder 

der Norge var verdensledende teknologisk på et tidlig stadium. Det ser ut til at vi 

taper terreng innen hydrogen og havvind. Men på elektrifisering til sjøs er vi 

verdensledende i dag, for eksempel gjennom elektrifiseringen av fergetrafikken. 

Hadde norske aktører klarer å utvide dette til småbåtsegmentet – både fritids- og 

proffmarkedet, så blir volumet stort. Dette kan bli en stor eksportnæring. Og 

globalt er dette en så ung industri at det er alle muligheter for å ta en lederrolle.  

 

Gitt at dette er et mål, indikerer denne oppgaven at en insentivpakke er et godt 

sted å starte. I likhet med markedet for elbiler, er det vesentlig å få tak i 

innovatørene og tidligbrukerne først, så vil elteknologien spre seg derfra. Det 

handler mer om å senke de økonomiske og praktiske tersklene for å teste og 

investere i elbåter, enn tradisjonell kommunikasjon for å påvirke holdninger. 

Holdningen kommer i etterkant. Og på det tidspunktet bjellesauene i båtfolket 

snakker varmt om elbåtteknologi, kan utviklingen potensielt skje raskere enn det 

det er mulig å forutse i dag.  
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Vedlegg  

Vedlegg 1: E-post til respondenter  

Mailtekst – forespørsel om intervju  

Emne: Forespørsel om kort intervju - undersøkelse om elektrisk båtliv  

Hei!  

Jeg tar en mastergrad på BI ved siden av jobben som kommunikasjonsrådgiver. 

Jeg ønsker å lage en analyse av holdninger til en eventuell elektrifisering av 

båtlivet. I tillegg skal jeg i analysen vurdere hvorvidt incitamenter som er tatt i 

bruk for å fremskynde overgangen til elbiler, også vil være tilsvarende effektive 

ved en overgang til elbåter.  

 

Jeg tar kontakt med et knippe personer som jeg mener har særskilt kompetanse og 

relevant bakgrunn for å belyse dette. Respondentene er både fra næringsliv, 

forvaltning, politikk og frivillig sektor. Kan jeg få intervjue deg enten på telefon 

eller på Skype/Zoom en gang i løpet av perioden 08. - 26. februar?  

 

Intervjuet vil ha en tidsramme på maksimalt 30 minutter. Jeg er helt fleksibel på 

tidspunkt. Svarene blir anonymiserte. Det er ikke behov for noen forberedelser (se 

mer om bakgrunn for temaet og undersøkelsen under). 

 

Undersøkelsen gjøres ikke på oppdrag av noen, og det er ikke kommersielle eller 

interessepolitiske føringer på undersøkelsen.  

 

Håper dette er noe du kan tenke deg å bidra til!   

Beste hilsen,  

Peder Tellefsdal, seniorrådgiver i Innoventi  

-----  

Nærmere om temaet  

Det er rundt én million registrerte fritidsbåter i Norge, hvorav ca 600.000 er 

motordrevne. Mens det i dag selges flere elbiler enn biler på fossilt drivstoff, er 

det fortsatt en liten andel elbåter i Norge. 

0253367MAN 50451



.  

Side 51 

 

Det er en del miljøer som ønsker en endring på dette fremover. Et eksempel på 

dette er Arendal kommune, som har satt et mål om at båtlivet i hovedsak skal ha 

elektrisk drift innen 2030. Miljødirektoratet har nylig bevilget midler for 

kartlegging av ladeinfrastruktur langs kysten. Flere båtprodusenter har elektriske 

modeller i produksjon, og det er etablert interessegrupper og frivillige initiativer 

som elbåtforeningen og elbåtfestivalen Lydløs.  

 

Nærmere om undersøkelsen  

Undersøkelsen har to hovedformål. 

Det første formålet er å kartlegge holdninger og synspunkter knyttet til elektrisk 

båtliv. Noen stikkord her: Er det veien å gå? Hvilke fordeler og ulemper ser du 

ved elektrisk båtliv? Bør elektrifisering av båtlivet være et prioritert virkemiddel 

for å redusere norske utslipp av klimagasser fremover? Er det realistisk og/eller 

ønskelig å se for seg en overgang til elektrisk drift i samme takt som for den 

norske bilparken?  

 

Det andre formålet er å hente inn synspunkter på om de tiltakene som er satt inn 

for å fremskynde overgang til elbiler også vil fungere ved en eventuell overgang 

til elbåter. Noen stikkord her: Er en «sjøens Tesla» det som skal til for å vekke 

interesse for elbåt? Er det helt andre virkemidler (sml med bil) som vil ha effekt 

for å påvirke kjøpsbeslutninger for båt- og motortype? 
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Vedlegg 2: Intervjuguide kvalitativ undersøkelse  

Bakgrunnen for undersøkelsen   

Jeg undersøker holdninger til en eventuell elektrifisering av fritidsbåter i Norge 

fremover. Jeg er opptatt av tekniske muligheter og barrierer, men like interessert i 

å finne ut mer om eksisterende holdninger og oppfatninger knyttet til elbåter.  

 

I oppgaven min søker jeg bredt i norsk og internasjonal forskningslitteratur for å 

kartlegge eksisterende kunnskap på feltet. Det er relativt mye forskning om hva 

som påvirker folks valg av biltype, og hva som fungerer for å bryte en barriere 

mot å velge bil med elektrisk drift. Det er mindre tilgjengelig kunnskap om hva 

som får folk til å evt. velge en båt med elektrisk drift. Men har vi ikke kunnskap, 

så får vi skaffe den. Intervjuet i dag er et lite skritt i den retning.  

 

Gangen i intervjuet  

• Jeg starter med å stille deg noen åpne spørsmål. Disse stiller jeg til alle jeg 

intervjuer, slik at jeg har et grunnlag for sammenligning. Det er stor 

fleksibilitet utover det.   

• På et par spørsmål kommer jeg til å be deg om å velge blant faste 

svaralternativer.  

• Vi skal være ferdige i løpet av 30 minutter. Jeg tar opptak. Det er kun for å 

renskrive egne notater i etterkant. Alt som refereres i oppgaven vil være 

anonymisert, og opptakene vi bli slettet senest etter at oppgaven er levert i 

slutten av mai 2021.  

Bolk 1: Holdninger og synspunkter knyttet til elektrisk båtliv 

Spørsmål 1: Kan du peke på noen fordeler ved en overgang til et mer elektrisk 

båtliv fremover?  

Spørsmål 2: Kan du peke på noen mulige ulemper?  

Spørsmål 3: Tenker du på elektrifisering av fritidsbåter først og fremst som et 

klimatiltak, eller er det andre sider som er mer vesentlige?  

 

Bolk 2: Diffusjon  

Høsten 2020 var mer enn 60 prosent av alle nyregistrerte personbiler elektriske. 

Stadig flere opplever at elbiler dekker de kravene og behovene de stiller til en 
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personbil. Myndighetene har satt som mål at alt nybilsalg skal være elektrisk i 

2025. Veldig mye har skjedd på 10 år.  

Spørsmål 4: Hvis vi ser på elbåter - hvor tenker du at vi er vi i dag i forhold hvor 

vi var under utvikling av elbiler? 

I elbilens spede barndom ble det vitset en del med at folk «kledde på seg bilen» og 

modeller som Think appellerte kanskje bare til en relativt smal målgruppe. Så 

hevder mange at Tesla ble en gamechanger.  

Spørsmål 5: Hvor vesentlig er det å få en «sjøens Tesla» for at folk skal finne det 

interessant å vurdere en elbåt?  

Spørsmål 6: Hva er, etter din oppfatning, det aller viktigste for folk når de gjør et 

valg av båt? Her vil jeg be deg om å velge maksimalt 2 alternativer av 5 

tilgjengelige:  

a) Pris  

b) Motorkraft og fart  

c) Hva slags båt og motor venner og kjente har – altså en form for 

nabolagseffekt   

d) Komfort og kjøreegenskaper  

e) Sosial status og identitet – altså båten/motoren som et statussymbol eller 

identitetsmarkør   

Bolk 3: Om barrierer mot å velge båt med elektrisk drift.  

Salget av fritidsbåter har vokst kraftig de senere årene. Likevel har ikke eldrift tatt 

helt av på fritidsbåter ennå.  

Spørsmål 7: Hva tror du er de største barrierene folk har i dag mot å velge en 

elektrisk båtmodell?  

Spørsmål 8: Hva tror du er det viktigste som må skje før mange vil ønske å kjøpe 

elbåt fremfor en båt med bensin eller dieselmotor?  

 

Bolk 4: Vurdering av tidshorisont og insentiver  

Spørsmål 9: Elbiler har blitt vanlig på veien. Når tror du elbåter blir et vanlig syn 

på sjøen? 

a) Det er allerede i ferd med å skje 

b) Det skjer i løpet av de kommende årene 

c) Det kommer til å gå mange år før elbåter blir vanlig 

d) Elbåter kommer aldri til å bli et vanlig syn på sjøen 
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e) Vet ikke 

Spørsmål 10: Vi kan gruppere fordeler ved elbil i fire kategorier:  

1. Økonomiske fordeler – «mye bil for pengene» ingen engangsavgift, 

momsfritak, lavere årsavgift  

2. Lokale fordeler – lavere bomavgift, kjøre i kollektivfelt, gratis parkering  

3. Driftsfordeler – lavere drivstoffutgifter, mindre servicebehov og mindre 

støy  

4. Atferdspsykologi – elbil som et symbol på klimaansvarlighet og 

modernitet.  

Tenker du at det er de samme kategoriene incitamenter/insentiver som er relevante 

for elbåt?  
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Vedlegg 3: Hovedfunn fra innbyggerundersøkelse om båtliv i Arendal 

kommune  
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Vedlegg 4: Klimakur - De viktigste barrierene mot overgang til elektrisk båtliv   

Hentet fra Miljødirektoratets faglige innspill til Klima- og miljødepartementet i 

forkant av Klimakur 2030. Dette er en del av forvaltningens utredninger, med 

forslag til tiltak som kan lede til at Norge når sine klimamål i 2030. Klimakur 

legger vekt på tiltak i ikke-kvotepliktig sektor, og dannet grunnlag for 

regjeringens klimamelding.  

 

Kostnader 

• Den privatøkonomiske merkostnaden er svært høy ved investering. I 

elbåtmarkedet har det ikke vært i nærheten av samme prisfall som i 

bilmarkedet, siden markedet for elektriske fritidsbåter er langt mindre. 

Elbåtforeningen har samlet inn kostnader for ulike småbåter, hvor 

merkostnaden for elmotor og batteri er på 30 prosent eller mer for en 

Bavaria 34, Polar 20 eller seilbåt. En påhengsmotor fra Torqeedo med 

batteri har en merkostnad på seks ganger kostnaden av en bensinmotor, og 

retrofit av eldre båter med ny elmotor 3,5 ganger kostnaden av en ny 

dieselmotor. Dersom båten skal kunne lades fort må man også legge til 

kostnad for hurtiglader. Privatøkonomisk tiltakskostnad ved kjøp av én båt 

i tiltaket er ca. 8000 kr/tonn CO2-ekvivalenter. 

 

• Merkostnaden vil kunne falle over tid grunnet teknologisk utvikling og at 

markedet for elbåter blir større internasjonalt. 

 

Teknologi 

• Mangel på teknologi. Dagens elbåter har mye lavere rekkevidde enn det 

fossile alternativet. Ved høy hastighet er rekkevidden med dagens elbåter 

svært lav, og dermed ikke et fullgodt alternativ i mange 

fritidsbåtsegmenter. Elbåtene på markedet er i de fleste tilfeller heller ikke 

tilrettelagt for hurtiglading. 

 

• Mangel på modeller. Det er få produsenter og tilgjengelige modeller på 

markedet. 
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Infrastruktur  

• Mangel på hurtigladere i gjestehavner og marinaer. Elbåter kan lade fra 

vanlig stikkontakt som ofte finnes på egen båtplass eller i gjestehavner, 

men ladingen vil ta lang tid. 

 

Atferd 

• Rekkeviddeangst og behov for å tilpasse seg et nytt bruksmønster med 

fokus på lavere hastighet og energibruk underveis. 

 

• Man må lade, noe som må skje oftere og vil ta lengre tid sammenlignet 

med å fylle tanken med drivstoff, i alle fall på kort sikt. 

 

Mangel på kunnskap 

 

• Elbåter er foreløpig lite kjent blant fritidsbåtbrukere.  

 

0253367MAN 50451


