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SAMMANFATTNING 

Trots att både alternativdrivmedelsbilar och elbilar nu funnits på den svenska marknaden 

under flera år drivs  fortfarande 93 procent av alla bilar med endast bensin eller diesel.  I 

denna rapport låter vi bilägare komma till tals och beskriva vad bilen innebär för dem, hur 

de ser på förhållandet bil och miljö, och vad som får dem att äga eller inte äga någon form 

av elbil. Syftet är att genom deras svar öka förståelsen för faktorer som påverkar bilisten 

att  välja  elbil.  Rapporten  speglar  några  bilägares  reflektioner  kring  sitt  bilägande,  om 

framtidens biltrafik, kring miljö‐ och teknikengagemang och vem som har ansvaret för att 

nå ett, ur miljösynpunkt, mer hållbart  resande. Dataunderlaget  till  rapporten bygger på 

intervjuer med svenska och norska bilägare samt en enkät genomförd i Sverige och admi‐

nistrerad av SCB. Fjorton bilägare djupintervjuades  i Sverige och sju i Norge. Enkätunder‐

sökningen genomfördes under perioden mars – april 2014 och skickades till tre grupper av 

bilägare; 1) 998 elbilsägare (inklusive de som har laddhybrid eller plug‐inhybrid), 2) 1 000 

ägare av fordon med alternativa drivmedel, och 3) 996 ägare av konventionell bensin‐ el‐

ler dieselbil. Totalt var svarsfrekvensen 40 procent. 

Resultaten visar bland annat att rena elbilar upplevs av de tre grupperna av svarande som 

de mest miljöanpassade  och  vanliga  bensin‐  och  dieselbilar  som minst miljöanpassade. 

Elbilsägare är i högra grad opinionsledare (och i lägre grad opinionssökare) och har högre 

grad av kunskap om bilar och miljö jämfört med alternativdrivmedelsägare och fossilbilsä‐

gare. Elbilsägare anger också i högre grad att deras val kan påverka bilindustrin i miljövän‐

lig  riktning och att de känner ett större moraliskt ansvar än de andra  två grupperna. El‐

bilsägare  finns  främst  i  tättbefolkade områden och  längs  kusterna och har något högre 

årsinkomst än de andra  två grupperna. Elbilsägare  tycker  i högre grad att elbilar är mer 

flexibla och bekvämare än alternativdrivmedelsägare och fossilbilsägare. Generellt tycker 

elbilsägare  att  ekonomiska  aspekter  såsom  andrahandsvärde  och  inköpspris  är mindre 

viktiga aspekter än de andra  två ägargrupperna. Motoreffekten är mindre viktigt  för el‐

bilsägarna medan  automatlåda  är mycket mer  viktigt  än  hos  alternativdrivmedelsägare 

och fossilbilsägare. De vanligast angivna nackdelarna som uppges är att en elbil kan laddas 

på el som  inte är miljövänligt producerad, att räckvidden och batterihållbarheten  ifråga‐

sätts, samt att det idag finns för få laddstationer. 
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1. Förord 
Denna  rapport är baserad på data  som  samlats  in  inom  ramen  för projektet  ”Upplevda 

möjligheter och hinder för acceptans av elbilar i Sverige” och finansieras av Statens ener‐

gimyndighet  (nr 37031‐1). Projektet har genomförts vid Transportforskningsenheten vid 

Umeå Universitet (TRUM) ‐ en tvärvetenskaplig enhet som samlar personer med olika ve‐

tenskapliga kompetenser men med samma forskningsintresse kring transporter och miljö. 

Projektledare  för  detta  projekt  är  docent  Annika Nordlund,  Institutionen  för  Psykologi. 

Övriga medverkande är docent Johan Jansson och FK Sofia Bern vid Företagsekonomiska 

institutionen, Handelshögskolan vid Umeå universitet, professor Kerstin Westin, FD Kata‐

rina Haugen och FD Olof Olsson vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia. Sofia 

Bern har genomfört de  svenska  intervjuerna och Oleiv Mæhle Grimsrud har  genomfört 

intervjuerna i Norge. 
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2. Inledning 
Av landets 4 585 519 personbilar svarar (slutet av 2014) de rena elbilarna för endast 0,05 

procent, och räknar man in även ladd‐ och plug‐inhybridbilar är andelen 0,9 procent. Trots 

de små talen noterar vi en kraftig ökning av olika typer av elbilar; mellan 2013 och 2014 

fördubblades antalet rena elbilar, och antalet hybrid och plug‐inhybrider ökade med när‐

mare 10 000 fordon1. En positiv tolkning är att vi kan se ett genombrott där den relativa 

ökningen är magnifik, en mer försiktig tolkning är att vi fortfarande ”laddar” för det stora 

genombrottet när andelen elfordon blir märkbar. Utvecklad batteriteknik med sjunkande 

priser och ökad  räckvidd kan vara en katalysator  för genombrottet  för elbilar, enligt en 

rapport från SEI2. Just det höga priset och en räckviddsångest har ofta framförts som för‐

klaringar till att elbilar och hybrider inte fått samma genomslagskraft som exempelvis eta‐

nolbilar. Men handlar det bara om pris och  räckvidd?  I Norge har utvecklingen varit en 

helt annan. Ekonomiska  incitament och åtgärder  för att underlätta  framkomligheten  för 

elbilar har varit en bidragande orsak, men samtidigt är inte räckvidden på elfordon i Norge 

längre än  i Sverige så räckviddsargumentet förefaller vara  lite skakigt. Så vad är det som 

stoppar bilägare från att ta steget till någon form av elbil? 

I denna rapport  låter vi bilägare komma  till tals och beskriva vad bilen  innebär  för dem, 

hur de ser på förhållandet bil och miljö, och vad som får dem att äga eller inte äga någon 

form av elbil.  Syftet är att genom deras  svar öka  förståelsen  för  faktorer  som påverkar 

bilisten att välja elbil, och i förlängningen komma bort från att ensidigt fokusera på argu‐

mentet ”räckvidd”. Rapporten speglar några bilägares reflektioner kring sitt bilägande, om 

framtidens biltrafik, kring miljö‐ och teknikengagemang och vem som har ansvaret för att 

nå ett, ur miljösynpunkt, mer hållbart resande.  

Underlaget  till  rapporten utgörs av en enkät,  intervjuer, och  registerdata över bilägares 

olika socio‐ekonomiska och geografiska egenskaper.  

Metod 
Enkätundersökningen  genomfördes  under  perioden mars  –  april  2014  och  riktades  till 

3 000 bilägare (privatpersoner) i åldersintervallet 20‐75 år. Enkäten skickades till tre grup‐

per av bilägare; 1) 998 elbilsägare (inklusive de som har laddhybrid eller plug‐inhybrid), 2) 

1 000 ägare av fordon med alternativa drivmedel, och 3) 996 ägare av konventionell ben‐

sin‐ eller dieselbil3. Totalt blev svarsfrekvensen 40 procent (se Tabell 1). SCB genomförde 

urvalsdragning  och  datainsamling medan  forskargruppen  utarbetade  frågeformulär  och 

genomförde analyser. 

                                                       
1 Trafikanalys 2014:7  
2 Nykvist & Nilsson, 2015 
3
 Då antalet bilar med bensin eller diesel som enda drivmedel dominerar stratifierades populationen med 
avseende på bränslegrupp (el‐ och elhybrid, flexfuel/annat, samt bensin/diesel) och region (storstadsregion, 
större regioncentra och mindre regioncentra), och ur denna stratifiering gjordes urvalet.  
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Mot bakgrund av enkätundersökningen där bilägare svarade på olika frågor kring bl.a. bil‐

ism, elbilar och miljö har vi  i  intervjuerna trängt djupare  in  i de mönster/svar som  fram‐

kom  i enkätundersökningen. Under  februari  ‐  april 2015  intervjuade  vi 14  svenska bilä‐

gare;  Fem av de  intervjuade har el, elhybrid eller plug‐inhybrid,  fem har etanol/bensin, 

och sju kör bensin/diesel. Fyra av de  intervjuade har dessutom fler än en bil. Fem av de 

intervjuade bilisterna är kvinnor och nio är män, deras ålder varierar mellan 26 och 80 år, 

och de är bosatta från Haparanda i norr till Torslanda i söder. Då man i Norge kommit be‐

tydligt längre med introduktionen av elbilar har vi också intervjuat sju norska bilägare. Det 

begränsade antalet intervjuer innebär dock att vi inte har kunnat analysera specifika nat‐

ionella skillnader, utan vi använder de norska intervjuerna för att se om vi kan identifiera 

andra faktorer som påverkar valet av elbil än de som ofta framförs i den svenska debatten 

(räckvidd och osäkerhet  kring batterier).  Intervjuerna genomfördes under  våren 2015.  I 

bilaga 1 visas en tabell över de svarandes egenskaper. I redovisade citat nedan benämner 

vi de svaranden med ett S (Sverige) respektive N (Norge) och en siffra, samt vilken typ av 

bil de äger för att ge citatet en bakgrund. 

När  vi  i  den  fortsatta  redovisningen  använder  samlingsbegreppet  elbil  avser  vi  batteri‐

drivna elbilar  (eng: Battery Electric Vehicle, BEV), hybrider  (eng: Hybrid Electric Vehicle, 

HEV) och plug‐inhybrider (eng: Plug‐in Hybrid Electric Vehicle, PHEV) tillsammans. Alterna‐

tiva drivmedelsbilar avser bilar som kan drivas av  icke‐fossila bränslen såsom etanol och 

biogas men ej el.  Fossila drivmedelsbilar  (eller  fossila drivmedel) betecknar diesel‐ och 

bensinbilar  som  saknar möjligheter  att  drivas  av  el  eller  alternativa  drivmedel. När det 

gäller  resultatredovisningen  diskuteras  främst  skillnader  som  är  statistiskt  signifikanta 

med 95 % konfidensintervall (dvs. p ≤ 0,05). 

Tabell 1.   Fördelningen mellan de tre bilägargrupperna i urval, svarsfrekvens och andel av svaren i resul‐

tatredovisningen. 

Grupp av bilägare  Population  Urval  Svarsfrekvens 
Andel i resultat‐ 
redovisningen 

Elbil (el, laddhybrid och plug‐
inhybrid) 

17 949  998  49,5 %  41,4 % 

Alternativ drivmedelsbil 
(flexfuel) 

207 084  1 000  38,6 %  32,4 % 

Fossil drivmedelsbil  
(bensin, diesel) 

3 098 629  996  31,3 %  26,2 % 

Totalt  3 323 662
4
  2 994  39,8 %  100 % 

 

                                                       
4 Populationen utgjordes av privatpersoner förda mellan 1970 och 1994 privatpersoner som är födda mellan 

1939 och 1994. Följande exkluderades från populationen: Husbilar, bilar med årsmodell äldre än 1994, per‐
soner som ägde fler än 5 bilar, personliga företag, personer med okänd kommun, personer som inte var 
folkbokförda i Sverige. 
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Medelåldern på de medverkande  i enkätundersökningen är 54,7 år, och de  i gruppen el‐

bilsägare är signifikant äldre jämfört med de övriga grupperna (se Tabell 2). Vi kan dock se 

att andelen kvinnor som har elbil eller bil med alternativa drivmedel är lägre än för grup‐

pen fossilbilsägare.  I gruppen som äger någon  form av elbil visar det sig att större andel 

har läst vid universitet eller högskola jämfört med gruppen fossilbilsägare och ägare av bil 

som drivs på alternativa drivmedel. Förvärvsintensiteten skiljer sig mellan grupperna, och 

det är ägare av bilar med alternativa drivmedel som har den högsta förvärvsintensiteten. 

Elbilsägarna  i enkätundersökningen har högre bilinnehav  än övriga  grupper; 30 procent 

har fler än en bil medan endast cirka 20 procent av fossilbilsägarna har fler än en bil. De 

medverkande elbilsägarna har de nyaste bilarna medan fossilbilsägarnas bilar är cirka nio 

år.  Elbilsägarna  byter  också  bil  oftare  än  framförallt  ägarna  av  fossilbilar.  Elbilsägarna  i 

studien återfinns också  i större utsträckning  i de större orterna (44 %  i orter med 50 000 

invånare eller fler), vilket inte skiljer sig markant från de övriga grupperna bilägare. 

Tabell 2.   Fördelningen mellan de tre bilägargrupperna i urval, svarsfrekvens och andel av svaren i resul‐

tatredovisningen. 

  Elbil  
(el, laddhybrid och plug‐

inhybrid) 

Alternativ  
drivmedelsbil 
(flexfuel) 

Fossil drivmedelsbil 
(bensin/diesel) 

Medelålder  56,6 år  53,0 år  54,9 år 

Andel kvinnor  34,6 %  32,2 %  44,2 % 

Andel högutbildade
5
  46,6 %  38,4 %  26,4 % 

Andel förvärvsarbetande  64,2 %  73,3 %  61,5 % 

Andel med mer än 1 bil  30,4 %  23,8 %  19,2 % 

Bilens ålder (räknat på 
årsmodell) 

5,7 år  6,3 år  9,1 år 

Hur ofta byter bil  5,8 år  6,6 år  7,3 år 

 

Genom SCB:s MONA‐databas fick vi tillgång till registerdata över samtliga privata bilägare 

åren 2004, 2008 och 2012. Till varje fordon kopplades uppgift om ägarens kön, ålder,  in‐

komst, utbildningsnivå, hemvist  (församlingsnivå) och antal ägda bilar,  samt uppgift om 

fordonets bränsletyp,  årsmodell,  biltyp  samt  inköpsår. Dessa  data  har  vi  använt  för  att 

beskriva  vilka  sociodemografiska  egenskaper  ägare  av  elbilar  och  bilar med  alternative 

drivmedel har samt med kartor visa den geografiska spridningen över tid (kapitel 5).  

 

   

                                                       
5 Universitets‐ eller högskoleutbildning 3 år eller längre 
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3. Bilen i vardagen 
I slutet av 2014 fanns det i Sverige 4 589 519 personbilar i trafik, varav 3 609 290 var regi‐

strerade på  fysiska personer6. Antalet bilar har ökat med nästan 50 procent sedan 1972 

(strax  innan oljekrisen), och utslaget per person är biltätheten 471 personbilar per 1 000 

invånare ‐ vi har nästan en halv bil var oavsett hur unga eller gamla vi är. Kvinnors biläg‐

ande har ökat betydligt mer än männens; medan männens bilägande ökat med cirka 19 

procent sedan 1972 har kvinnors bilägande nästan trefaldigats7. Ändå är det fortfarande 

bara 35 procent  av personbilarna  som  är  registrerade på  kvinnor. Däremot har det  ge‐

nomsnittliga årliga körsträckan per bil inte ökat, utan det är en liten – men dock – minsk‐

ning från 1 228 mil år 2009 till 1 168 mil år 2014. Även räknat i antal körda mil per person 

märks en stagnation. År 1999 (då en resvaneundersökning genomfördes) reste vi med bil 

29,5 km per person och dag, och  senaste undersökningen  (2012‐2013) visade 27 km bil 

per person och dag. Dessa siffror till trots, kan vi ändå konstatera att fortfarande domine‐

rar bilresandet; 64 procent av alla resta kilometrar sker med bil.  

De flesta är beroende av att ha bil,  i alla fall uppfattar människor det så – kanske är det 

lika mycket en vana som man sedan tolkar som beroende. Som framgår av Figur 1 angav 

mellan 50 och 56 procent av de svarande  i enkätundersökningen att de är mycket bero‐

ende av sin bil (svarade 6 eller 7 på den 7‐gradiga skalan). Ägarna av fordon med alterna‐

tiva drivmedel upplevde ett något lägre beroende av bil jämfört med de som kör elbil eller 

fossilt. Visserligen angav fler kvinnor än män värdet 4 och fler män än kvinnor angav vär‐

det 5, men sammantaget menade både kvinnor och män att bilen har stor betydelse i de‐

ras vardag. 

 

Figur 1.  I vilken utsträckning är du beroende av bil i din vardag? Svaren angavs på en skala 1‐7, där 1= 

Mycket liten utsträckning, och 7 = Mycket stor utsträckning. 

                                                       
6 Trafikanalys 2015:5 
7 Trafikanalys 2015:5 
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Bilägare har bil för att de behöver den, i alla fall är det ett argument som många framför i 

intervjuerna. Vardagen blir enklare, den geografiska räckvidden  längre och man blir mer 

oberoende av att passa tider.  

”Vi jobbar ju lite udda tider, både jag och min sambo, och kommunalt går då‐

ligt så vi är mer eller mindre beroende av bilen för att kunna ta oss till och från 

jobbet.” (S#1, diesel) 

”Jag tycker ju att vi inte använder bilen så mycket men det är ju ändå en frihet 

att ha bilen.” (S#12, elhybrid) 

Men en del reflekterar också över den roll bilen spelar i deras vardag 

”Just nu väldigt marginell roll men jag har inte bott i Stockholm särskilt länge 

så  tidigare  har  den  väl  spelat  större  roll  när  jag  bott  på  annat  sätt. Men  i 

Stockholm skulle  jag  inte ha någon bil om det  inte hade varit  för att  jag har 

planer och önskemål om ett sommarställe.” (S#3, etanol). 

För en del är bilen nödvändig  trots att det utifrån  sett  finns alternativ, och man kanske 

önskar att man oftare kunde använda andra färdmedel.  

”Ja [bilen] är jätteviktig, du vet om man har en dotter som jag har som är lite 

funktionshindrad så blir det /…/  lite extra körningar.” (S#14, bensin) 

Kvinnan i citatet ovan visar hur bilen används för olika ärenden och att det också är olika 

mellan människor och deras behov. Vi bad de svarande i enkäten att ange hur ofta de an‐

vänder sin bil för resor till arbete/studier, i tjänsten, för inköp, resor till fritidshus och öv‐

riga resor. 

Som Figur 2 visar skiljer sig inte elbilsägarna från fossilbilsägare eller alternativdrivmedels‐

bilsägare. Det är resor  till arbete/studier,  för  inköp och övriga resor  (så som  läkarbesök, 

fritidsaktiviteter, besöka släkt/vänner, till nöjen) som görs cirka 1‐2 gånger per vecka, me‐

dan resor till fritidshus görs cirka 1‐3 gånger per år. Resor i tjänsten görs inte i någon stor 

utsträckning med bil. 
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Figur 2.   Medelvärden  för  resande med bil  för  olika  typer av  resor  i de  tre bilägargrupperna.  Svaren 

angavs  på  en  skala  1  =  aldrig,  2  =  1‐3ggr/år,  3  =  1‐3ggr/mån,  4  =  1‐2ggr/vecka,  5  =  3‐

4ggr/vecka, 6 = 5 ggr/vecka eller mer. 

I  enkätundersökningen  fick  de  svarande  också  ange  i  vilken  utsträckning  de menar  att 

platser de behöver besöka under vardagar  (arbete,  service, vänner och bekanta osv) är 

tillgängliga med olika  färdmedel. Som Figur 3 visar är bilens konkurrensfördel påtaglig – 

och  detta  gäller  de  vardagliga  resmålen  och  inte  semesterresor  etc.  En  skillnad mellan 

fossilbilsägare och övriga är att de förstnämnda i lägre grad menar att vardagliga resmål är 

nåbara med cykel eller lokaltrafik. Män tycker att vardagliga resmål är mindre tillgängliga 

till fots, med cykel eller regional kollektivtrafik (t.ex. pendeltåg) än vad kvinnor tycker. 

 

Figur 3.  Tillgänglighet med olika färdmedel till olika platser som besöks i vardagen för de tre grupperna 

av bilägare. Svaren angavs på en skala 1‐7, där 1= Mycket liten utsträckning, och 7 = Mycket 

stor utsträckning. 
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Tillgängligheten med olika färdmedel är starkt knuten till den typ av ort människor bor  i; 

exempelvis  storlek  och  avstånd mellan  olika målpunkter,  utbud  av  kollektivtrafik,  före‐

komsten av och kvaliteten på gång‐ och cykelvägar.  Överlag uppfattar de svarande i samt‐

liga ortstyper att tillgängligheten med bil är god, dock  i högre grad för boende på  lands‐

bygd där de vardagliga målpunkterna såsom arbete, butiker, hälsocentraler etc. sällan är 

inom gång‐ och cykelavstånd och kollektivtrafiken är begränsad. Ju större orten är desto 

mer  tillgängliga blir målpunkterna med gång och cykel  (se Figur 4). Den bästa upplevda 

tillgängligheten  till  fots  anger  de  svarande  i  storstäder, medan  de  i mellanstora  städer 

(50 000 – 100 000 invånare) menar att tillgängligheten till fots är sämre än vad de i mindre 

orter gör. Det kan ha att göra med att mellanstora städer inte är lika kompakta som stor‐

städer  samtidigt  som de är ytmässigt  större än mindre  städer och orter. Som väntat är 

tillgängligheten med lokal kollektivtrafik högst i storstäderna där också kollektivtrafiken är 

mest utbyggd. 

 

Figur 4.  Tillgänglighet med olika  färdmedel  till olika platser  som besöks  i  vardagen  i olika ortstyper. 

Svaren angavs på en skala 1‐7, där 1= Mycket liten utsträckning, och 7 = Mycket stor utsträck‐

ning. 

 

Många av de intervjuade återkom ofta till hur ortsstorlek och var i landet man bor påver‐

kar valet att åka bil. I små orter och  i norr angavs ofta avstånd och avsaknad av tillfreds‐

ställande kollektivtrafik som motiv till att köra bil. 

” [Bilen] spelar mindre och mindre roll då tycker jag i och med att behovet av 

bil  förändrats  [blivit  pensionär]. Dock  är  det  ju  så  att  när  vi  bor  där  vi  bor 

[mindre stad i norr] så är vi ändå beroende av en bil. Vi kan inte... det är klart 

att man kan klara sig, det kan man göra, men att det finns ändå ett behov av 
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att ha en bil  för att kunna  röra sig  i närområdet men även  för behov  längre 

sträckor.” (S#8, elhybrid) 

Men det är inte alltid ortsstorleken som är av betydelse för tillgänglighet med olika färd‐

sätt. En av de intervjuade, en man bosatt i Stockholm, menade att han är beroende av att 

köra bil till arbetet trots att han bor centralt. Att resa ’i fel riktning’ eller emot pendlings‐

strömmen kan ställa till problem. 

”Jag är beroende av [bilen] till och från jobbet då jag arbetar så pass långt ut 

med så dåliga förbindelser så jag måste ha bil med arbetstiderna jag jobbar.” 

(S#2, diesel) 

Även de som inte kör bilen så ofta i vardagen, då det finns konkurrenskraftig kollektivtrafik 

eller avstånden till vardagens målpunkter är så korta att gång och cykel är de huvudsakliga 

färdsätten, poängterar betydelsen av att ha bil. Möjligheten att kunna ta sig till olika plat‐

ser vid olika tidpunkter – till exempel sommarstugan eller vänner – poängteras, liksom det 

praktiska i att kunna storhandla någon gång i månaden. 

”… för mig är det viktigt att ha bilen kan jag säga, den ger mig en frihetskänsla 

att  jag kan åka och hälsa på människor som  jag ha  i… min syster som till ex‐

empel bor sju–åtta kilometer bort. Eller åka till grannsamhället och handla lite 

och sådär.” (S#5, elhybrid) 

De svarande fick också bedöma vad de tycker om bilar och bilkörning. Överlag är de sva‐

rande tämligen ”neutrala” i sin inställning till bilar och bilkörning. Som Figur 5 visar ligger 

den  genomsnittliga bedömningen  strax under  värdet 4  (varken  instämmer eller  inte  in‐

stämmer). Men inte alla är neutrala; när det gäller exempelvis inställningen till det första 

påståendet ” Att köra bil  innebär avslappning och nöje när  livet är stressigt” menar när‐

mare 20 procent att de inte alls tycker det bilkörning innebär avslappning och nöje (anger 

värdet 1), nästan  lika  stor andel är neutrala  i  frågan, och 13‐14 procent  instämmer helt 

(anger värdet 7). Skillnaderna mellan de olika grupperna är  förvisso signifikant, men det 

finns inget tydligt mönster.  
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Figur 5.  Inställning till bilar och bilkörning för de olika grupperna av bilister. Svaren angavs på en skala 

1‐7, där 1 = Instämmer inte alls, och 7 = Instämmer helt. 
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4. Är bilar och biltrafik ett problem? 
Bilar och biltrafik genererar både nyttor och problem i Sverige. Till nyttorna brukar räknas 

tillgänglighet,  underlättande  av  flöde  av  varor  och  tjänster,  arbetstillfällen,  och  ofta  är 

bilen som transportmedel oöverträffad när det gäller flexibilitet  i både tid och rum. Mot 

detta skall ställas de problem som bilar och biltrafik orsakar. Även om det idag mest foku‐

seras på bilars koldioxidutsläpp (CO2) på grund av klimatproblematiken, orsakar bilar, och 

den infrastruktur de kräver, även andra negativa effekter såsom trängsel, ljud‐ och ljusför‐

oreningar, barriärer i naturen, undanträngningseffekter och naturligtvis trafikolyckor. Som 

exempel uppskattar Världsbanken8 att cirka 184 000 människor dör en för tidig död varje 

år globalt på grund av luftföroreningar orsakade av vägtrafik. Till detta skall läggas att cirka 

1,3 miljoner människor varje år dör  i trafikolyckor (78 miljoner skadas så allvarligt att de 

behöver söka sjukvård).  I Sverige, som har en  lång historia av trafiksäkerhetsarbete, dog 

275 personer  i vägtrafiken under 20149 vilket är bland det  lägsta som uppmätts. När det 

gäller luftföroreningar, som till stor del beror på avgaser och partikelutsläpp från vägtrafik, 

dog cirka 5 000 personer en för tidig död i Sverige under 2010 enligt beräkningar vid Umeå 

universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet10. 

Dessutom  förbrukar  transporter och biltrafik en  stor del  av den olja  som  konsumeras  i 

världen. Av de 93 miljoner fat olja som konsumeras per dag i världen, går 22 miljoner till 

biltrafik11. Prognoser visar att om utvecklingen fortsätter som nu kommer det finnas cirka 

2 miljarder personbilar år 203512 och runt tre miljarder år 205013. För att hantera de pro‐

blem som en ökande bilflotta ger upphov  till krävs både  teknikutveckling och beteende‐

förändring, och det omgående. 

När det gäller just utsläppen står transportsektorn för en tredjedel av Sveriges totala kol‐

dioxidutsläpp enligt Naturvårdsverket14. Huvuddelen av utsläppen  från  transportsektorn 

kommer  från vägtrafiken; och där är det utsläpp  från personbilar och tunga  fordon som 

dominerar. Siffror från 2013 visar att 52 procent av koldioxidutsläppen i transportsektorn 

det  året  kom  från  personbilstrafiken.  Tack  vare  energieffektivare  bilar  och  biobränslen 

(mestadels etanol) har utsläppen  från personbilar minskat med 16 procent mellan åren 

1990 och 2013  trots  att  trafiken ökade  från 1990  fram  till 2008  i  Sverige. Enligt Natur‐

vårdsverket har trafikökningen avstannat under de senaste åren så att sedan år 2008 har 

trafiken legat på en nästan konstant nivå. Även om det kanske är väl tidigt att dra slutsat‐

sen att vi nått toppen på biltrafiken, då sifforna släpar efter, verkar nog Trafikverkets pro‐

                                                       
8 Bhalla et al., 2014 
9 Transportstyrelsen, 2014 
10 Gustafsson et al., 2014 
11 EIA, 2015 
12 Sperling and Gordon, 2009 
13 IEA, 2013 
14 Naturvårdsverket, 2015 
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gnoser på 34 procents biltrafikökning  till 2030 väl  tilltagna15. En övergång  till en  fossilfri 

fordonsflotta skulle främst innebära att lokala utsläpp av gaser och partiklar skulle minska, 

att bullret  i någon mån  skulle minska åtminstone  i  tätbebyggda, medan de  flesta av de 

andra problemen skulle återstå att lösa.  

Även om biltrafikarbetet verkar ha stannat upp ökar antalet bilar på de svenska vägarna 

med mellan en halv och två procent per år. Enligt Trafikanalys16 fanns vid slutet av år 2014 

totalt 4 585 519 personbilar  i  trafik  (3 650 290 ägda av  fysiska personer och 980 229 av 

juridiska personer) vilket är en ökning med cirka nio procent sedan år 2005. Bilökningen 

syns också  i att antalet bilar per 1 000  invånare ökade från 459 år 2005 till 471 år 2014. 

Majoriteten av bilarna på svenska vägar drivs endast av fossila bränslen (bensin och die‐

sel), och vid slutet av 2014 utgjorde dessa bilar cirka 93 procent av alla personbilar. Den 

största  andelen  av  de  bilar  som  kan  drivas  av  alternativa  bränslen  var  etanolbilana 

(E85/flexfuel) som utgjorde cirka 230 000 stycken, eller  fem procent av alla bilar  i trafik. 

Sedan 2008 har försäljningen av etanolbilar nästan upphört även om etanolbilar och tank‐

infrastruktur finns kvar. 

Siffror från Bil Sweden17 visar att det säljs cirka 300 000 nya bilar per år i Sverige, med till‐

fälliga minskningar  i samband med lågkonjunkturer (2009 var försäljningen ”endast” runt 

230 000 stycken, medan år 2007 var den nästan 340 000). De senaste åren har diesel varit 

det vanligaste bränslet  för nyregistrerade bilar; 2014 var cirka 60 procent av alla nyregi‐

strerade bilar just dieselbilar enligt Bil Sweden. Detta är en väsentlig förändring de senaste 

åren. 2005 utgjorde dieslar under tio procent av de nyregistrerade bilarna. Dieselbilar för‐

brukar generellt mindre bränsle, vilket är positivt. Men samtidigt orsakar de större utsläpp 

av kväveoxider än motsvarande bensinbilar gör, vilket får negativa konsekvenser för män‐

niskor och natur. 

Sammantaget tyder siffrorna på att en övergång till andra typer av bilar, såsom elbilar och 

andra typer av bränslen såsom el, skulle lösa en del av de problem som bilar och biltrafik 

orsakar. Dock bör det inte glömmas bort att elbilar också kan orsaka nya typer av problem. 

Till exempel har studier i Norge visat på att de som köpt elbil använder den mer i vardagen 

än de som  inte valt en sådan bil18. Detta kan på sikt  leda till ökad trängsel på vägarna.  I 

detta sammanhang är det speciellt viktigt med ökad förståelse för konsumenters attityder 

och uppfattningar kring både för‐ och nackdelar med elbilar som en viktig del i övergången 

till mer fossiloberoende biltrafik. 

                                                       
15 Trafikverket, 2013 
16 Trafikanalys 2015:5 
17 Bil Sweden, 2015 
18 Klöckner et al., 2013 



13 
 

I enkäten blir det tydligt att det bland de svarande finns olika åsikter om hur miljöanpas‐

sade bilar är som drivs av olika bränslen. På frågan ”Hur miljöanpassade anser du att föl‐

jande typer av bilar är?” fördelar sig svaren enligt Figur 619. 

 

Figur 6.   Medelvärden  för synen på graden av miljöanpassning  för olika bilar  (och drivmedel)  i de  tre 

bilägargrupperna.  Svaren  angavs  på  en  skala  1‐7,  där  1  =  Inte  alls miljöanpassad,  och  7  = 

Mycket miljöanpassad. 

Av  Figur 6  framgår  att bensin‐ och dieseldrivna bilar  ses om mindre miljöanpassade än 

bilar som drivs på alternativa drivmedel, och den rena elbilen anses vara mest miljöanpas‐

sad. Elbilsägarna  i denna studie anser  i mindre utsträckning än fossilbilsägarna och alter‐

nativdrivmedelsbilägarna att den vanliga dieselbilen och den bensinsnåla dieselbilen (s.k. 

miljöbil) är miljöanpassad. Fortsatt skiljer sig elbilsägarna från de som äger alternativdriv‐

medelsbilar vad gäller gasbilars grad av miljöanpassning. Bilar som drivs av bensin (bräns‐

lesnål eller ej) anses av både elbilsgruppen och de som äger en bil som drivs på alternativa 

drivmedel,  vara mindre miljöanpassade  än  vad  bensinbilsägarna  anser.  Inga  statistiskt 

signifikanta skillnader föreligger för synen på hybrid‐, plug‐in‐hybrid‐, el‐ och etanolbilars 

grad av miljöanpassning. 

Även i intervjuerna talar deltagarna om olika bränslen i relation till miljöpåverkan.  

                                                       
19 Enkät‐ och  intervjuundersökningarna genomfördes 2014  respektive 2015, dvs.  långt  innan nyheten om 

den s.k. VW‐skandalen (fusk med mätning och redovisning utsläpp från dieselmotorer). Detta kan vara värt 

att ha i åtanke när vi redovisar de svarandes uppfattning om hur miljövänliga olika bränsle‐ och biltyper är. 

 

1 2 3 4 5 6 7

Vanlig bensinbil

Vanlig dieselbil

Bränslesnål bensinbil

Bränslesnål dieselbil

Gasbil

Etanolbil

Hybridbil (el & bensin, ej ladd)

Plug‐in‐hybridbil (el & bensin)

Elbil (endast el)

Elbil Alt drivmedelsbil Fossilbil
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”Jag  tror  att  diesel  släpper  ut mer  avgaser,  /…/  Jag  tror  att  den  släpper  ut 

mest skräp. Det är inte bra. Annars är dom väl på gång att göra bra motorer 

tror jag på diesel som skall dra mindre bränsle, om det nu stämmer. Man kan 

ju aldrig veta säkert innan det är testat”. (S#5, elhybrid) 

Det  finns också exempel på  respondenter  som upplever att  intresset ökar  för bilar med 

alternativa bränslen och elhybrider, i alla fall bland de som redan äger en sådan typ av bil. 

”Jag har faktiskt känsla av att intresset då för alternativa bränslelösningar då 

ökar mer och mer hela tiden. Det är fler och fler som pratar om exempelvis hy‐

briden. Tittar man tillbaka i tiden kunde ju folk nästan inte ens uttala ordet, så 

visst  tusan har medvetenheten och  intresset ökat och nyfikenheten  framför‐

allt. Att ta reda på fakta, vad är myt och fakta, det tycker jag definitivt.” (S#8, 

elhybrid) 

Sammantaget visar resultaten att vilken typ av bil man äger är relaterat till hur man upp‐

fattar miljöanpassningen hos olika bilar. Elbilsägare anser nästan uteslutande att alla bilar 

är mindre miljöanpassade än vad andra bilägare anser. Detta kan tyda på att elbilsägare är 

mer  insatta i bilars miljöpåverkan och kanske är mindre benägna att  lyssna på miljöargu‐

ment  rörande  andra  bränslen  såsom  för  bränslesnåla  bensin‐  och  dieselbilar. Hur man 

uppfattar  olika  bilars  och  bränslens miljöanpassning  är  dessutom  relaterat  till  kunskap 

vilket också var en del av enkäten. 

Kunskap om bilar 
Kunskap kan vara av karaktären subjektiv eller objektiv. Den subjektiva kunskapen handlar 

om vad vi  tror vi kan, medan den objektiva kunskapen är kopplad  till om vi  faktiskt har 

kunskapen eller  inte.  I den här studien  ingick frågor som både täcker den subjektiva och 

den objektiva kunskapen om bilar. För  frågor om den  subjektiva kunskapen  (se Figur 7) 

fick deltagarna ta ställning till en rad påståenden genom att på en sjugradig skala ange  i 

vilken utsträckning de höll med eller inte. För frågorna om objektiv kunskap fick deltagar‐

na ange i vilken utsträckning påståendet var falskt, sant, eller varken eller. 
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Figur 7.   Medelvärden  för  subjektiv kunskap om bilar  i de  tre bilägargrupperna. Svaren angavs på en 

skala 1‐7, där 1 = Håller inte alls med, 4 = Varken eller, och 7 = Håller helt med. 

 

Elbilsägarna  anger  att  de  vet  ganska mycket  om  bilar  i  större  utsträckning  (och  även  i 

mindre utsträckning att de egentligen inte vet så mycket) än ägare av bensin‐ eller diesel‐

bilar. Elbilsägarna menar också  att de  i  större utsträckning  är  ”experter” på bilar bland 

vännerna och i mindre utsträckning att de kan mindre om bilar än andra människor, detta 

i jämförelse med alternativdrivmedelsbilägarna. 

När det gäller den objektiva kunskapen kring bilar och miljö är den relativt god i alla grup‐

per. Till exempel vet en överväldigande majoritet att en bil på tomgång släpper ut växt‐

husgaser och  att olika bilar  förorenar  olika mycket. Däremot  är  det  förvånande många 

som anser att påståendet att katalysatorn minskar utsläpp av koldioxid är sant (vilket det 

inte är)20. Skillnaderna  i objektiv kunskap mellan bilägargrupperna är  inte speciellt stora 

(se Figur 8). De tre grupperna gör  likartade bedömningar av hur många som dör av  luft‐

föroreningar jämfört med av trafikolyckor, huruvida moderna dieselbilar släpper ut hälso‐

skadliga partiklar eller ej, att  inrikes vägtransporter står för ungefär en tredjedel av växt‐

husgasutsläppen och att dagens utsläppsregler kan innebära att en större bil kallas ”miljö‐

bil”  fast den  släpper ut mer koldioxid än en mindre bil. Elbilsägarna anser dock  i högre 

utsträckning än de andra att påståendet att alla bilar förorenar lika mycket är falskt, samt 

att det är falskt att en bil på tomgång  inte släpper ut några växthusgaser. Avslutningsvis 

anser elbilsägare att påståendet att katalysatorer minskar utsläpp av koldioxid är  falskt  i 

högre grad än andra bilägare.  

                                                       
20 Gröna bilister, 2015 

1 2 3 4 5 6 7

Jag vet ganska mycket om bilar

Bland mina vänner är jag en av "experterna" på bilar

Jämfört med andra människor så kan jag mindre om
bilar än de kan

När det gäller bilar vet jag egentligen inte så mycket

Elbil Alt drivmedelsbil Fossilbil
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Figur 8.   Medelvärden  för objektiv  kunskap  om bilar  i de  tre  bilägargrupperna.  Svaren angavs på  en 

skala 1‐7, där 1 = Falskt, 4 = Varken eller, och 7 = Sant. 

Även om elbilarna sammantaget ses som mer miljöanpassade av de svarande, och elbilsä‐

garna verkar ha både högre subjektiv och objektiv kunskap kring bilar och miljö, uttrycks 

en medvetenhet om att även elbilar påverkar miljön. 

”Jag vet  ju att dom andra skapar en avgas där de är och elbilen skapar  ju en 

någonstans…  den  har  ju  också  en  fabrik  och  vart  kommer  den  elen  ifrån?” 

(S#14, bensin) 

”En elbil är  ju miljövänlig såtillvida att den släpper  ju ut obefintligt när man 

kör med den men elen ska  ju  tillverkas, batterier ska  tillverkas, bilen ska  till‐

verkas, batterier ska  tas om hand om och avfall och så vidare  så den  totala 

miljöpåverkan är  ju större än vad man vill göra gällande när man  lyfter fram 

den i daglig media. Där är det som att en elbil är det bästa som finns, som inte 

släpper ut någonting men riktigt så är det ju inte. (S#1, diesel) 

Dessutom uttrycker deltagarna en medvetenhet kring att den miljövänligaste bilre‐

san är den som inte blir av, oavsett vilken typ av bil som väljs samt att andra trans‐

portsätt kan ha fördelar som bilresandet inte medger: 

”Jo det finns ju de som påstår att /…/ ’hur mycket miljöbil är det egentligen?’. 

Men jag tycker ändå att… man skaffar ju... vi skaffade ju bilen för att när vi kör 

med den vill vi köra miljövänligt, alla andra resor är  ju till fots eller cykel,  jag 

menar vi väljer ju bort bilen mycket också.” (S#12, elhybrid) 

1 2 3 4 5 6 7

Alla bilar förorenar lika mycket per körd km

Katalysator minskar utsläpp av koldioxid

Fler dör av luftföroreningar varje år än av trafikolyckor

Dagens moderna dieselbilar släpper inte ut några
hälsoskadliga partiklar

I Sverige står alla inrikes vägtransporter för ungefär en
tredjedel av växthusgasutsläppen

En bil på tomgång släpper inte ut några växthusgaser

Med dagens utsläppsregler kan en större bil kallas 
”miljöbil” fast den släpper ut mer koldioxid än en …

Elbil Alt drivmedelsbil Fossilbil
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”…det är ju ansvar som varje individ måste bära i någon form då och framför‐

allt vända blicken inåt. Jag menar att om jag skall måste handla  ingredienser 

till middagen, det enklaste är  ju att  jag tar bilen och kör  iväg men  jag kan  ju 

likväl ta promenera som tar lite längre tid, och jag själv har ju ut mer positivt 

av det.” (#8, elhybrid) 

Det finns också deltagare som anser att det inte görs tillräckligt för att klargöra och infor‐

mera kring de negativa effekterna av bilar. Respondenten nedan verkar önska att kun‐

skapsnivån höjdes och att det skulle kunna  innebära att fler agerade för att  lösa proble‐

men. 

”… Man  kanske  ska  börja  i  en  annan  ände, man  kanske  ska  göra  folk mer 

medvetna på ett bättre  sätt…  /…/ Att man blir mer  tydliga och  förklarar åt 

vilka håll det bär… (S#12, elhybrid) 
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5. Vems är ansvaret för hållbar biltrafik? 
Det finns ett stort antal studier som visar att ju mer ansvar en individ känner för miljöpro‐

blem desto större är sannolikheten att den individen också vill göra, eller gör mer, för att 

lösa problemen21. Detta undersöktes också i enkäten. Exempel på frågor kring ansvar och 

miljö i relation till biltrafik finns i Figur 9.  

 

Figur 9.   Medelvärden  för  ansvar  kring miljö  i  relation  till  biltrafik  för  tre  bilägargrupperna.  Svaren 

angavs på en skala 1‐7, där 1 = Instämmer inte alls och 7 = Instämmer helt. 

Av figuren framgår att elbilsägare svarar åt ett mer miljöinriktat håll på alla frågor jämfört 

med de andra två bilägargrupperna. Det framgår att elbilsägare i högre utsträckning än de 

övriga grupperna anser att deras val som konsument kan påverka bilindustrin  i en miljö‐

vänlig  riktning och elbilsägarna anser också att det är viktigt att de bidrar  till att minska 

negativa  effekter  på miljön  i  högre  utsträckning  än  de  andra  två  grupperna. Dessutom 

instämmer elbilsägarna  i  lägre utsträckning med påståendet att det  inte är någon  idé att 

                                                       
21 Se till exempel Jansson et al., 2011; Nordlund et al., 2003 

1 2 3 4 5 6 7

Jag känner ansvar för miljöproblemen till följd av
den typ av bil jag äger

Mitt val av bil har ingen större inverkan på miljön

Att äga en bil som inte är miljöanpassad skulle ge
mig dåligt samvete

Utifrån mina värderingar är/skulle det vara rätt
för mig att köpa en miljöanpassad bil

Jag känner en moralisk skyldighet att minska de
negativa miljöeffekterna av mitt bilkörande

Det är ingen idé att jag minskar min bilanvändning
eftersom det endast har liten betydelse för de

negativa effekterna på miljön

Även om mitt bidrag är litet är det viktigt att jag
bidrar till att minska de negativa effekterna på

miljön

Mitt val som konsument kan påverka bilindustrin i
en miljövänlig riktning

Elbil Alt drivmedelsbil Fossilbil
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de minskar sin bilanvändning eftersom det endast har  liten betydelse för de negativa ef‐

fekterna på miljön. En tolkning av resultatet här är att även om elbilsägarna redan valt en 

mindre miljöpåverkande bil är de  fortfarande mer benägna att minska sin bilanvändning 

av miljöskäl än de andra två grupperna. I likhet med tidigare studier ser vi att elbilsägarna i 

högre  utsträckning  än  de  övriga  bilägargrupperna  känner  en  moralisk  skyldighet  att 

minska de negativa effekterna av bilkörande samt att det skulle kännas mer rätt för denna 

grupp att köpa en miljöanpassad bil jämfört med de andra grupperna. Skillnaden är också 

stor mellan grupperna när det gäller dåligt samvete över att äga en bil som inte är miljö‐

anpassad;  elbilsägarna  ligger  i  topp medan  alternativdrivmedelsbilägarna  och  fossilbilä‐

garna  inte har samma nivå av dåligt samvete för detta. Slutligen anser elbilsägare  i  lägre 

utsträckning att deras val av bil inte har någon större inverkan på miljön, samtidigt som de 

känner ett större ansvar för miljöproblemen för den typ av bil de äger. Just ansvarsfrågan 

är något som  flera svaranden återkommer  till  i  intervjuerna också. En av de  intervjuade 

elbilsägarna  tror  till exempel att  fler  i  framtiden kommer att känna ett miljöansvar och 

agera i grönare riktning när det gäller bilköp och relaterar detta till samvetet. 

”Jag vet att flera säger att nästa gång jag byter bil ska jag välja något som är 

bättre för miljön, de får lite dåligt samvete när dom ser att det finns folk som 

väljer bättre saker för miljön.” (S#13, elbil) 

Det finns även svarande som resonerar kring hur ansvaret för en bättre miljö fördelar sig 

mellan  konsumenter/bilägare  och  andra  parter  såsom  staten.  Även  frågan  kring  hur 

mycket enskilda individer kan påverka diskuterades i intervjuerna. 

”Alla  har  självklart  ett  ansvar men  jag  känner  väl  att  som  individ  är man 

ganska maktlös även om man kan  så att  säga… om alla allt mer hoppar på 

bättre miljöalternativ så borde ju utvecklingen gå snabbare framåt.” (S#1, die‐

sel) 

”Jag tror att om vi alla drar lite strån till denna miljöstack så tror jag att allting 

skulle kunna bli mycket bättre. Jag tror inte att det är så stora och revolution‐

erade saker utan med det lilla kan vi nog komma långt. /…/Klart att staten har 

ju ett ansvar, om vi säger med miljöbilarna när dom kom, att dom var skatte‐

fria i fem år. Det är ju sådant som triggar, ett incitament som får en att tänka 

till i sitt val, så det tror jag är jätteviktigt”. (S#14, bensin) 

”Jag skulle nog säga att det största ansvaret har den enskilda individen, sen är 

det väl staten... staten har väl ett ansvar att göra valet så lätt som möjligt för 

de enskilda  individerna. Ge bra  incitament och sådär, men  i slutändan är det 

individen som måste ta sitt eget ansvar tycker jag." (S#7, elbil) 

Det  fördes även resonemang kring vem som skall bestämma  inriktningen och hur hårda 

styrmedlen skall vara. De svarande verkar överlag vilja bestämma själva samtidigt som de 

inser vikten av styrmedel.  
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”Jag tror att det är… människan måste själv få besluta om man vill göra annat, 

eller göra rätt för sig. Jag tror inte att man kan gå [in] med politik och […], det 

är upp till människan själv tror jag”. (S#11, diesel) 

”…huvudansvaret har  staten, det är det  ju men alla måste  ju  ta  sitt ansvar. 

Men man måste  ju kunna göra regler och  lagar som man måste  följa.” (S#4, 

elhybrid) 

”Staten ska påverka men det är  individen som ska ta ett ansvar/…/ Man kan 

från  statens  sida påverka och kanske  subventionera mot en  riktning men de 

får  aldrig  komma  med  pekpinnar  för  det  kommer  människor  att  reagera 

mycket på, jag tror... det är inte bra”. (S#6, diesel) 

Det finns även de som anser att och styrmedel är för otydligt utformade och att politiker 

inte vill fatta beslut som går på tvärs mot individers bekvämlighet. 

 ”Jag tycker att politikerna är för fega för att ta kontroversiella beslut som jag 

tror behövs egentligen. Det måste till mer än vad som är nu, det är lite tafatt 

det som händer inom miljö. Det släpps ut alldeles för mycket.” (S#5, elhybrid) 

De svarande tillmäter information, kunskap och förståelse stor vikt för en omställning till 

en mindre miljöskadlig  fordonsflotta  samtidigt  som  flera noterar att utsläpp  från bilkö‐

rande till stor del är ofrivilligt. Att känna ansvar  för något som då endast är en oönskad 

bieffekt av ett beteende blir därför problematiskt. 

”Så länge som man kan få människor att förstå hur mycket bilar förstör miljön 

så är framtiden ljus. Det är ju ett måste att övergå till sådana bilar.” (S#4, el‐

hybrid) 

”Jag tänker att var och en människa resonerar utifrån sitt perspektiv och  jag 

kan  inte sitta och säga hur andra ska göra. Alla har vi  ju barn och barnbarn 

och en generation som kommer efter, jag tror väl att ingen av ovilja sitter och 

släpper ut massa avgaser. /…/ Du vet  inte hur min situation ser ut och varför 

jag kör och jag vet inte din. /…/ Javisst det vore ju jättekäckt att minska bilkö‐

randet men jag vet inte. /…/ Det är lite populistiskt att vara emot bilar. (S#14, 

bensin) 
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6. Var finns elbilen? 
Det tar tid innan nya produkter och ny teknik får fotfäste och sprids bland köpare och an‐

vändare.  I  forskningen  talar man om  ”the  neighbor  effect”  dvs.  hur  grannar och  andra 

nära som t ex. familj och vänner påverkar vilka val man gör22. En  intressant fråga  i detta 

fall är därför om olika typer av elbilar är mer vanligt förekommande och accepteras snabb‐

bare i vissa områden än i andra, och också om det finns socio‐demografiska skillnader mel‐

lan de som väljer olika typer av elbilar. Vi väljer att  inte beskriva spridningen av bensin‐ 

och dieselbilar då de redan är väl spridda över landet.  

Geografisk spridning av privata bilägare 
Med hjälp av ett geografiskt  informationssystem (GIS) har vi karterat den rumsliga sprid‐

ningsprocessen av privata bilägare över tid i Sverige. Karteringen tar sin utgångspunkt i år 

2004, med ytterligare nedslag 2008 och 201223. Syftet är dels att undersöka den geogra‐

fiska koncentration och spridning av ägare till elbilar,  laddhybrider och bilar som kan dri‐

vas av alternativa bränslen vid respektive år, dels att undersöka hur dessa koncentrationer 

har  förändrats över  tid. År 2004  fanns det  i genomsnitt 3,9 elbilsägare per 100 000 bilä‐

gare  i Sverige. Antalet ökade till 5,1 elbilsägare per 100 000 bilägare år 2008 och det  låg 

kvar på ungefär samma nivå (5,3) år 2012. I relativa tal ökade andelen elbilsägare med 53 

procent under den  studerade perioden, medan  andelen bilägare endast ökade med  10 

procent. Jämfört med utvecklingen av det totala antalet bilägare i Sverige har förändring‐

en av antalet ägare till renodlade elbilar således varit relativt stark under den förhållande‐

vis korta studieperioden.  

När det gäller den geografiska spridningsprocessen av privata elbilsägare mellan 2004 och 

2012 visar Figur 10 ett ganska  förväntat  resultat, med  intensivare koncentrationer  längs 

med kusten och i områden med högre befolkningstäthet24. Det finns dock en handfull om‐

råden  som väcker uppmärksamhet,  framförallt  i norra och södra  inlandet. Både år 2004 

och 2008 uppvisade områden i närheten av Storuman, Ås och Malung tydliga koncentrat‐

ioner av elbilsägare, men även de relativt höga värdena i områden norr om de stora sjöar‐

na samt i närheten av Ljugarn på Gotland indikerar att elbilsägande inte nödvändigtvis är 

ett storstadsfenomen. Resultatet av spridningsanalysen antyder dock en viss  instabilitet  i 

det totala mönstret, vilket inte minst framgår om man jämför kartan för år 2012 med de 

tidigare  åren, där  ”hot  spots”  som  till exempel  Storuman  fortfarande  förekommer. När 

man tolkar kartorna bör man ha i åtanke att bakgrunden till en del av koncentrationerna 

utgörs av bara en handfull individer, som har varit tidiga med att äga en elbil men senare 

har köpt någon annan  typ av bil  (jämför  till exempel områden  i anslutning  till Luleå och 

                                                       
22 Axsen et al., 2009; Mau et al., 2008 
23 Valet av årtal motiverades av att få jämna tidsintervall, samt av att när studien inleddes var 2012 det se‐
naste år som hade tillgängliga registerdata. 

24 Notera att karteringen utgår från data som, med avseende på geografisk täckningsgrad, skiljer sig något 

från den statistik som avsnitt 2 i rapporten i övrigt är baserad på. 
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Storuman för de olika åren). Medan en del koncentrationer av elbilsägare således har för‐

svunnit under den studerade perioden är den ovan nämna positiva utvecklingen överlag 

ganska påtaglig, vilket framgår av de för hela  landet tätare koncentrationerna av elbilsä‐

gare per 100 000 bilägare år 2012. 

 

 

Figur 10:   Koncentration och spridning av privata ägare av rena elbilar 2004‐2012 

När det gäller hybridbilar  (inkl. plug‐inhybrider) har utvecklingen av det privata ägandet 

mellan  2004  och  2012  varit  betydligt  kraftfullare  än utvecklingen  av  rena  elbilar  under 

motsvarande period. Medan det genomsnittliga antalet hybridbilsägare  i Sverige år 2004 

var  fem per 100 000 bilägare  så hade  antalet  stigit  till 145 hybridbilsägare per 100 000 

bilägare endast  fyra år senare. Ytterligare  fyra år senare, år 2012, hade antalet stigit  till 

401  hybridbilsägare per  100 000  bilägare.  Totalt  sett  innebär  det  en ökning med  7 920 

procent. Om man bortser från normaliseringen på antalet bilägare så ökade det absoluta 

antalet hybridbilsägare från 183 till 15 882 stycken, vilket innebär att andelen hybridbilsä‐

gare ökade med 8 579 procent.  

Oavsett hur man räknar är det tydligt att en kraftfull tillväxt av landets privata hybridbils‐

park ägde  rum under de här åren. Dess geografiska avtryck  framträder också  i Figur 11, 

som visar en tydlig spridning av antalet hybridbilsägare per 100 000 bilägare från södra till 
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mellersta och norra delen av landet efter år 200425. Medan koncentrationerna överlag är 

mer  intensiva  inom  storstadsregionerna  så  finns  relativt  höga  antal  av  hybridbilsägare 

även  i mindre befolkningsrika orter runt om  i  landet. Både år 2008 och 2012 finner vi till 

exempel  tydliga koncentrationer  i gränsnära områden, som Duved och Hemavan/Bierke. 

Norra  inlandet uppvisar överlag en  stark  tillväxt  av  antalet hybridbilsägare per 100 000 

bilägare  efter  år  2004.  Jämfört med  spridningsprocessen  av  elbilsägare  under motsva‐

rande period är det också få områden som visar tendenser till att vara så kallade ”one hit 

wonders”, snarare pekar kartorna i Figur 11 på en tämligen stabil tillväxt över tid, där kon‐

centrationerna snarare växer i magnitud än krymper eller försvinner helt. 

 

Figur 11.   Koncentration och spridning av privata hybridbilsägare 2004‐2012 

Avslutningsvis har vi även studerat den geografiska spridningsprocessen av privata ägare 

till bilar som drivs av alternativa drivmedel. I likhet med adopteringstakten av hybridbilar 

har antalet privata ägare av fordon med alternativt drivmedel i Sverige ökat väsentligt, och 

gått  från 6 833 ägare år 2004 till 207 107 ägare år 2012 – en ökning motsvarande 2 931 

procent. Om man normaliserar  siffrorna per 100 000 bilägare per år,  så  innebär det att 

antalet ägare  i genomsnitt ökade från 190 till 5226 stycken mellan 2004 och 2012, vilket 

                                                       
25 Pga. den kraftfulla utvecklingen av antalet hybridbilsägare mellan 2004‐2012, som redovisas i texten, är 
det inte möjligt att göra kartor med exakt samma värden i klassindelningarna. Kartorna är dock baserade på 
en relativ klassindelningsmetod, med samma datamängd i respektive klass, vilket fortfarande möjliggör 
rättvisa jämförelser mellan åren. 
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motsvarar en relativ ökning på 2 650 procent. Den starka ökningen resulterade i att 5 pro‐

cent av Sveriges privata bilägare ägde en alternativdrivmedelsbilbil år 2012.  

Det  geografiska  spridningsmönstret  av  antalet  ägare  av  alternativdrivmedelsbilar  per 

100 000 bilägare per år framgår i Figur 12. Områden i södra delen av landet uppvisar inte 

några större visuella förändringar under studieperioden, dvs. även om magnituden givet‐

vis har förändrats så har den rumsliga koncentrationen cementerats ganska tydligt26. Me‐

dan kustområdena uppvisar en relativt stabil utveckling över tid så har de mest markanta 

förändringarna mellan 2004 och 2012 skett i norra inlandet.  

 

Figur 12.   Koncentration och spridning av privata ägare till bilar med alternativa bränslen 2004‐2012 

 

Bilägarnas socioekonomiska och demografiska egenskaper 
Utöver geografisk spridning och koncentration av privata bilägare  i Sverige så har vi med 

hjälp  av  registerdata  undersökt  förändringar  i  bilägarnas  socioekonomiska  och  demo‐

grafiska egenskaper från 2004 till 2012 (Tabell 3). Privata elbilsägare är i genomsnitt något 

yngre än ägare av hybridbilar och bilar som drivs av alternativ bränslen. De utgör dock den 

                                                       
26 Pga. den kraftfulla utvecklingen av antalet ägare till alternativdrivmedelsbilar mellan 2004‐2012 är det inte 
möjligt att göra kartor med exakt samma värden i klassindelningarna. Kartorna är dock baserade på en rela‐
tiv klassindelningsmetod, med samma datamängd i respektive klass, vilket fortfarande möjliggör rättvisa 
jämförelser mellan åren. 
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enda gruppen i studien vars medelålder ökar under den studerade perioden. I jämförelse 

så har den genomsnittliga åldern av ägare till hybridbilar minskat med tre år, medan den 

genomsnittliga åldern av ägare till bilar med alternativa drivmedel varit relativt oföränd‐

rad  under  studieperioden.  En majoritet  av  bilägarna  är män,  framförallt  när  det  gäller 

renodlade  elbilar,  där  andelen manliga  bilägare  även  har  ökat  något  under  studieperi‐

oden.  Jämfört med  renodlade  elbilar  så  ägs  både  hybridbilar  och  bilar med  alternativa 

drivmedel i högre utsträckning av kvinnor.  

Under samma period har den genomsnittliga årsinkomsten ökat med ungefär 25 procent 

för samtliga bilägargrupper. Med undantag för år 2008 så har de privata ägarna av renod‐

lade elbilar haft en högre genomsnittlig årsinkomst än de övriga  två grupperna. När det 

gäller utbildningsnivå  finner vi  relativt små  förändringar  inom grupperna hybridbilsägare 

och ägare till alternativa drivmedelsbilar under den studerade perioden. Utbildningsnivån 

är överlag något högre bland ägare till hybridbilar  jämfört med ägare till alternativa driv‐

medelsbilar,  även om utbildningsnivån hos den  förstnämnda  gruppen har minskat över 

tid. Andelen privata elbilsägare utgör den enda gruppen vars utbildningsnivå har ökat vä‐

sentligt från 2004 till 2012. 

Tabell 3.  Genomsnittliga  socioekonomiska  och  demografiska  egenskaper  hos  bilägarna mellan  2004‐

2012 

  2004  2008 2012 
Ålder       

Elbil  47 år  47 år  50 år 

Hybridbil  56 år  53 år  53 år 

Alternativdrivmedelsbil  50 år  51 år  50 år 

Kön (andel kvinnor)       

Elbil  11 %  8 %  6 % 

Hybridbil  26 %  30 %  32 % 

Alternativdrivmedelsbil  31 %  29 %  32 % 

Årsinkomst*       

Elbil  244 723 kr  275 113 kr  303 437 kr 

Hybridbil  240 456 kr  291 805 kr  294 956 kr 

Alternativdrivmedelsbil  221 924 kr  268 123 kr  276 596 kr 

Utbildning**       

Elbil  37 %  45 %  60 % 

Hybridbil  56 %  55 %  52 % 

Alternativdrivmedelbil  44 %  48 %  45 % 

Antal ägare       

Elbil  139  185  212 

Hybridbil  183  5 292  15 886 

Alternativdrivmedelsbil  6 833  69 609  207 107 

*Justerad för inflation till år 2014 
**Andel med minst två års eftergymnasial utbildning 

 

Som redan har framgått av kartorna i Figurerna 10‐12 rör det sig om stora skillnader i an‐

talet ägare mellan de olika bilägargrupperna. Medan antalet ägare har ökat inom samtliga 
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grupper under den studerade perioden rör det sig om relativt små  förändringar  (+53 %) 

när det gäller ägande av renodlade elbilar; från 139 personer år 2004 till 212 personer år 

2012. Antalet ägare av hybridbilar har dock ökat med 15 703 personer  (8 581 %) under 

motsvarande  period, medan  antalet  ägare  av  bilar med  alternativa  bränslen  ökat med 

200 274 personer (2 931 %) från 2004 till 2012.  
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7. Vad tycker elbilsägaren? 
Förutom skillnader i var elbilarna finns är vi intresserade av hur bilägare ser på elbilen och 

vilka  skillnader  som  finns  i  värderingar,  attityder  och  andra miljörelaterade  beteenden 

mellan elbilsägare och de som äger alternativdrivmedelbil och fossilbil. 

Värderingar, attityder och miljöbeteenden 
Människor  skiljer  sig  åt  vad  gäller  vilka  värden/värderingar  som  fungerar  som  ledande 

principer i livets alla situationer, samt kring attityder till och syn på miljörelaterade frågor. 

I detta  stycke  fokuserar  vi på  i  vilken mån elbilsägare  skiljer  sig  från  fossilbilsägare och 

alternativdrivmedelsbilägare vad gäller värderingar, attityder och syn på miljö. 

Vad gäller de mest grundläggande värderingarna27 kan de delas upp i fyra typer av värden; 

1) kollektiva värderingar som belyser vilken vikt vi  lägger vid t.ex. aspekter så som social 

rättvisa,  hjälpsamhet  och  lojalitet;  2)  individuella  värderingar  som  rör  aspekter  så  som 

framgång, makt och inflytande; 3) konservativa värderingar som rör aspekter så som själv‐

disciplin, respekt för traditioner och säkerhet/trygghet för mina närmaste, samt 4) värden 

som  andas öppenhet  för  förändring,  som  innehåller  aspekter  så  som  frihet, oberoende 

och nyfikenheten. Elbilsägare  i denna  studie  skiljer  sig  inte nämnvärt  från de övriga bil‐

ägargrupperna vad gäller dessa grundläggande värderingar. Alla tre grupperna ligger högt 

på kollektiva värden och är öppna för förändring, samtidigt som man även  ligger relativt 

högt på de konservativa värdarna men något  lägre på de rent  individuella värderingarna 

(se Figur 13).  

 

Figur 13.   Medelvärden  för kollektiva,  individuella och konservativa värden, samt värden av karaktären 

öppenhet för förändring  i de tre bilägargrupperna. Svaren angavs på en skala 9‐gradig skala, 

där 1 = Tvärt emot mina värderingar, 2 =  Inte viktigt, 8 = Mycket viktigt, och 9 = Av yttersta 

vikt. 

                                                       
27 Schwartz, 1994 
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Synen på miljö och människans  relation  till ekosystemet kan vara av betydelse  inom en 

rad olika miljörelaterade beteendeområden. Miljösyn mäts ofta med skalan ”New Ecologi‐

cal paradigm”28 och i denna studie använder vi en kort version av denna skala29. Frågorna i 

skalan rör hur känslig balansen i naturen är, om världens/samhällets oförändrade utveckl‐

ing kommer leda till en ekologisk katastrof, om människans ingrepp i naturens förlopp får 

katastrofala följder och huruvida den ”ekologiska krisen” har överdrivits kraftigt.  

Resultatet visar (se Figur 14) att elbilsägare inte skiljer sig åt vad gäller denna syn på mil‐

jön, utan den är  lika  stark  i de  tre bilägargrupperna. Elbilsägarna är däremot  signifikant 

mer problemmedvetna om privatbilismens negativa inverkan på miljön. Detta gäller även 

insikten om den begränsade tillgången på naturresurser. Fortsatt upplever elbilsägarna att 

de kan påverka bilindustrin och miljön genom sitt val av bil i större utsträckning än de öv‐

riga bilägargrupperna. Vidare upplever elbilsägarna en  starkare personlig norm  (dvs. en 

känsla  av moraliskt  skyldighet)  i  relation  till  att  äga  en mindre miljöskadlig  bil  och  att 

minska sin transportrelaterade effekt på miljön. Elbilsägarnas sociala norm (vad förväntar 

sig för mig viktiga personer av mitt agerande) i relation till transportfrågan är starkare än 

för de övriga två bilägargrupperna, men generellt ligger den sociala normen lågt i samtliga 

grupper. 

 

Figur 14.   Medelvärden för miljösyn, problemmedvetenhet, upplevs förmåga att påverka, personlig norm 

och social norm i de tre bilägargrupperna. Svaren angavs på en skala 1‐7, där 1 = Tar helt av‐

stånd ifrån och 7 = Instämmer helt. 

I intervjuerna får de svarande resonera kring hur de ser på miljö och bilism.  

                                                       
28 Dunlap et al., 2000 
29 Negativt vända frågor vänds för analyser, vilket innebär att ett högt värde innebär en ”grön” miljösyn. 
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”Det har ju visat sig att man äntligen har kommit underfund med att det är en 

kraftig miljöförstöring vi håller på med och klimatförändringar och sådär va, 

vilket  man  ett  tag  tvivlade  på,  men  nu  är  det  väl  ingen  som  gör  det 

längre.”(S#9, bensin) 

”Det finns bara en [nackdel med bilism] tycker  jag och det är avgaser, det är 

alltså miljösidan som är det tråkiga. Sen ser jag nog mest fördelar och friheten 

hos människan.” (S#6, diesel)  

Många menar att miljöfrågorna är viktiga och något de är intresserade av, och biltrafiken 

bidrar till problemen. Men ofta ser man inte hur man skulle lösa behoven av att resa utan 

biltrafik. 

”Ja, självklart, självklart visst är det [biltrafik] ett självklart miljöproblem men jag vet 

inte hur vi alla skulle transportera oss från A till B till C till D utan våra bilar. Jag ser 

inget alternativ. (S#14, elbil) 

Men det finns också de som menar att problemen är mindre. Förvisso bidrar biltrafiken till 

utsläpp men det finns andra saker som är betydligt mer problematiska. 

”Jag tror väl att den mänskliga påverkan inte är så stor som våra politiker vill 

göra gällande. /…/ Det  finns en del skeptiska sidor på  internet som då  lyfter 

fram motfakta och då ser man att när man  läser dagsmedia att all  informat‐

ionen är vinklad… till miljöpåverkans fördel eller vad man ska säga, det är min 

syn på det hela.” (S#1, diesel) 

”… man  får  titta  på  fakta,  dagens  bilar  är  inte  några  stora miljöbovar. Det 

finns  större  saker att  satsa på om man  ska  förändra miljösituationen.  (S#3, 

etanolbil) 

En vanlig  fråga är huruvida ett miljövänligt beteende  (så som valet av en elbil kan sägas 

vara) ”smittar av sig”, dvs. om man då även ser en högre grad av andra miljövänliga bete‐

enden i vardagen. I enkäten ställde vi frågan om en rad olika miljövänliga beteenden i var‐

dagen på en fem‐gradig skala (1= aldrig, 2 = sällan, 3 = ibland, 4 = ofta, 5 = alltid) (se Figur 

15). Överlag skiljer sig  inte elbilsägarna  från de övriga bilägargrupperna. Dock kan vi no‐

tera att elbilsägarna anger att de  i större utsträckning använder miljömärkta rengörings‐

produkter jämfört med fossilbilsägarna, att de sparar energi genom att ställa ner inomhus‐

temperaturen i större utsträckning än alternativdrivmedelsbilägarna, samt att elbilsägarna 

talar om hur man  lever miljövänligt med människor omkring sig  i större utsträckning än 

båda de andra bilägargrupperna. 
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Figur 15.   Medelvärden  för olika typer av miljövänliga beteenden  i vardagen  i de tre bilägargrupperna. 

Svaren angavs på en 1‐5 skala, där 1= aldrig, 2 = sällan, 3 = ibland, 4 = ofta, och 5 = alltid. 

 

Elbilen som färdmedel 
En fråga av intresse är hur elbilen upplevs i jämförelse med en konventionell bensin‐ eller 

dieseldriven bil. Här är det viktigt att skilja på den  jämförelsen med avseende på resans 

längd (kort eller lång resa), eftersom ”räckviddsångest” (range anxiety) är ett begrepp som 

ofta återkommer när elbilar diskuteras.  I enkätundersökningen lät vi deltagna själva defi‐

niera vad som är en  lång resa, genom att ange vad som är en  lång resa  i antal kilometer 

(Bilresors  längd kan upplevas olika beroende på våra erfarenheter. Hur många mil är en 

lång resa med bil enligt din uppfattning [tänk inte på semesterresor]). På basis av median‐

värdet ses en resa som är längre än 200 km som en lång resa. Jämförelsen mellan en resa 

(kort respektive  lång) med elbil och en bensin/dieselbil skedde på en 7 gradig skala (‐3 – 

3). Den negativa delen av skalan stod för aspekter så som Inte alls färdigutvecklad, Lägre 

status, Mindre miljövänlig, Mindre  flexibel, Mindre  trafiksäker, Otryggare, Obekvämare, 

Långsammare, Bullrigare och Dyrare. På den positiva delen av skalan fanns dess motpoler, 

dvs.  Helt  färdigutvecklad,  Högre  status, Mer miljövänlig, Mer  flexibel, Mer  trafiksäker, 

Tryggare, Bekvämare, Snabbare, Tystare och Billigare. I Figur 16 presenteras resultatet för 

en kort resa och i Figur 17 för en lång resa (över 200 km).  

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Mijömärkta rengöringsprodukter

Sorterar hushållsavfall

Ställer ner inomhustemperaturen

Undviker onödiga förpackningar

Inte duschar för länge

Talar om sätt att leva miljövänligt

Köper miljömärkta kläder

Använder andra färdsätt än bil

Elbil Alt drivmedelsbil Fossilbil



31 
 

 

Figur 16.   Medelvärden för jämförelsen mellan en elbil och en bensin/dieselbil för en kort resa (<200 km) i 

de tre bilägargrupperna. Svaren angavs på en 7‐gradig skala (‐3 – 3). 

Generellt visar  resultatet att elbilsägarna  skiljer  sig  signifikant  från både  fossilbilsägarna 

och alternativdrivmedelsbilägarna för samtliga aspekter, förutom huruvida en elbil är tys‐

tare/bullrigare jämfört med en bensin/dieselbil. Ägare till en elbil anser således att en elbil 

är billigare, bekvämare,  tryggare, mer  trafiksäker, mer miljövänlig och har högre  status 

jämfört med de övriga bilägargrupperna. Fortsatt ser vi att elbilsägarna  inte håller med  i 

samma utsträckning att elbilen är mycket långsammare eller mindre flexibla jämfört med 

de övriga grupperna. Mönstret ser lika ut för både den kort och lång resan om än lite mer 

”extrema” värden i negativ riktning för den längre resan med elbil. 
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Figur 17.   Medelvärden för jämförelsen mellan en elbil och en bensin/dieselbil för en lång resa (>200 km) 

i de tre bilägargrupperna. Svaren angavs på en 7‐gradig skala (‐3 – 3). 

 

Kostnaden  för elbilar nämns av många  i  intervjuerna. En elbilsägare konstaterar att  för‐

visso är elbilar dyra men kopplar det till ett ansvar för miljö. 

Sen är det ju så då att produktionskostnaden och köpkostnaden för en sådan bil är ju 

ganska mycket mer än för en konventionell bil då men… Du frågade tidigare vems an‐

svar är det då och där tyckte vi då att vi får väl ta vårt individuella ansvar när vi nu 

tycker att vi behöver en bil och ska köpa en bil. (S#7, elbil) 

Ingen nämner trygghet, däremot nämner några trafiksäkerhet i termer av att elbilar är så 

tysta att de inte hörs av fotgängare och cyklister. Men just att de är tysta uppfattas också 

som positivt för den eller de i bilen ”en tystare och skönare miljö” (S#12, elhybrid). 
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Opinionssökare och opinionsledare 
Människor påverkar varandra på olika sätt när det gäller konsumentbeteenden. Forskning 

visar  att  vissa  typer  av  individer har en opinionsbildade  roll och  andra  agerar mer  som 

opinionssökare30. Opinionsbildare (eller opinionsledare, ”opinon  leaders”) brukar definie‐

ras som personer som påverkar andras attityder och  inköpsbeteenden, medan opinions‐

sökare är sådana som söker råd och information från andra personer innan de gör ett val. I 

Figur 18 redovisas medelvärden från tre frågor som undersöker opinionsledande och tre 

frågor  som  undersöker  opinionssökande  när  det  gäller  bilar  generellt  (dvs.  inte  endast 

elbilar eller el som bränsle). Resultatet visar att elbilsägare  i större utsträckning är opin‐

ionsledare  och  mindre  utsträckning  är  opinionssökare  jämfört  med  ben‐

sin/dieselbilsägargruppen och alternativdrivmedelsgruppen. Elbilsägargruppen anger t.ex. 

att de oftare påverkar andras åsikter om bilar än de andra bilägarna gör. 

 

Figur 18.   Medelvärden  för  tendensen att vara opinionssökare och opinionsledare  i de  tre bilägargrup‐

perna. Svaren angavs på en skala 1‐7, där 1 = Instämmer inte alls och 7 = Instämmer helt. 

Många elbilsägare uppfattar att deras beslut att köpa någon typ av elbil har väckt intresse 

hos vänner och bekanta, och att de får många frågor om hur bilen fungerar. 

”Nä men vänner och bekanta som man pratat med som har åkt med i bilen, vi har 

pratat om bilen, så absolut, det är många som kan tänka sig att välja en sådan här 

bil nästa gång de ska köpa bil.” (S#12, elhybrid) 

Några fossilbilsägare menar att de inte blivit påverkade av någon i sitt beslut men heller 

inte påverkat andra. De har ofta köpt den bil de har för att de hade erfarenhet av märket 

eller modellen sedan tidigare. 

                                                       
30 Shoham & Ruvio, 2008 
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Viktiga aspekter vid bilköpet 
När vi köper en bil är det en rad olika aspekter vi tar hänsyn till och lägger olika vikt vid, så 

som miljöaspekter, säkerhet, ekonomi, teknik och annat. Vi lät deltagarna ange hur viktiga 

en rad aspekter var när de köpte sin elbil  (för elbilsägarna) samt hur viktiga dessa skulle 

vara om de bestämde sig  för att köpa en elbil  (för  fossilbilsägarna och alternativdrivme‐

delsbilsägarna) på en  sju‐gradig  skala  (från  inte viktigt överhuvudtaget  (1), viktigt  (4)  till 

mycket viktigt (7). Resultatet presenteras utifrån ovan nämnda kategorier (miljöaspekter, 

säkerhet, ekonomi, teknik och övriga aspekter) i figurerna 19‐23. 

 

 

Figur 19.   Medelvärden för hur viktiga miljöaspekter är vid faktiskt/tänkt köp av en elbil i de tre bilägar‐

grupperna.  Svaren angavs på en skala 1‐7, där 1 = Inte viktigt överhuvudtaget, 4 = Viktigt, och 

7 = Mycket viktigt. 

Samtliga grupper anger att ett noll‐utsläpp av växthusgaser vid användning av elbilen och 

minimerade utsläpp av växthusgaser vid produktionen av elbilen är viktigt vid köpet  (el‐

bilsägarna)  och  vid  ett  tänkt  köp  (övriga  bilägare).  Elbilsägarna  angav  dock  att miljöa‐

spekterna (se Figur 19) var mindre viktiga vid inköpet av elbilen än de övriga bilägargrup‐

perna angav för tänkt köp av elbil. Resultatet kan vara relaterat till att man tror att miljöa‐

spekterna kommer vara viktigare än de  faktiskt är vid ett  tänkt köp. De som  faktiskt ge‐

nomfört ett köp av en elbil har en mer realistisk estimering av hur viktigt miljöaspekterna 

är i relation till andra viktiga aspekter vid en stor investering. 

Men i intervjuerna kommer också frågan upp om huruvida den el som bilarna laddas 

med är ”miljövänlig” och vilka utsläpp som produktionen av bilen medför. 

Fördelen är ju naturligtvis att minska användandet av fossila bränslet och sen 

måste man ju liksom också se på vilket sätt den el som används och vad inne‐

bär det för eventuell miljöpåverkan då. (#8, elhybrid) 
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”Jag menar en elbil är ju miljövänlig såtillvida att den släpper ju ut obefintligt när 

man kör med den, men elen ska ju tillverkas, batterier ska tillverkas, bilen ska tillver‐

kas, batterier ska tas om hand och avfall och så vidare så den totala miljöpåverkan 

är ju större än vad man vill göra gällande när man lyfter fram den i daglig media.” 

(S#1, diesel) 

 

Figur 20.   Medelvärden  för  hur  viktiga  säkerhetsaspekter  är  vid  faktiskt/tänkt  köp  av  en  elbil  i  de  tre 

bilägargrupperna. Svaren angavs på en skala 1‐7, där 1 = Inte viktigt överhuvudtaget, 4 = Vik‐

tigt, och 7 = Mycket viktigt. 

Säkerhet  är  en  annan mycket  viktig  aspekt  vid  ett bilköp,  så  även  i detta  fall.  Samtliga 

grupper  lägger stor vikt vid säkerhetsaspekter som bilens storlek, räckvidden, driftsäker‐

heten och krocksäkerheten. Vi kan dock se i Figur 20 att räckvidden och krocksäkerheten 

var något elbilsägarna uppger att de la mindre vikt vid när de köpte bilen än de två övriga 

grupper trodde att de skulle göra. Att räckvidden var mindre viktig kan vara relaterat till 

att man som elbilsköpare har tillskansat sig den kunskapen man behöver för att göra en 

bedömning av huruvida räckvidden är tillräcklig, något som man vid ett tänkt köp nödvän‐

digtvis inte har gjort – och räckviddsångesten gör sig påmind. Och för de med elhybrid blir 

ju inte räckvidd någon större fråga. 

Bilköp, vare sig det är en elbil eller konventionell bil man tänkt köpa, är en stor  investe‐

ring. Den initiala kostnaden vid inköpet är stor men kostnader är sedan även närvarande 

vid  det  fortsatta  bruket  av  bilen.  Således  är  inköpspris  och  möjlighet  till  finansie‐

ring/avbetalning av vikt  initialt,  följt av driftskostnader och kostnader  för underhåll  (ser‐

vice), samt även det potentiella andrahandsvärdet vid en  framtida  försäljning av den  in‐

köpta  bilen.  Genomgående  angav  elbilsägarna  att  de  la  mindre  vikt  vid  ekonomiska 

aspekter vid sitt elbilinköp  jämfört med fossilbilsägarna och alternativdrivmedelsbilsägar‐

na  (se Figur 21). Det  resultatet är mest  troligt  relaterat  till det  faktum att elbilsägarna  i 
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undersökningsgruppen (och landet i stort) har en starkare finansiell status vilket möjliggör 

för en mindre vikt lagd vid kostnader. 

 

 

Figur 21.   Medelvärden  för hur  viktiga  ekonomiska aspekter  vid  faktiskt/tänkt  köp  av  en  elbil  i  de  tre 

bilägargrupperna är. Svaren angavs på en skala 1‐7, där 1 =  Inte viktigt överhuvudtaget, 4 = 

Viktigt, och 7 = Mycket viktigt. 

Kostnader för bil och bilkörning är något som flera har synpunkter på, och för en del hand‐

lar det om inköpspris och för andra driftkostnader. 

”.. jag tror att en ren elbil skulle jag nog aldrig köpa men en hybrid om det finns till 

ett rimligt pris.” (S#10, diesel) 

”Nu är ju Tesla en väldigt dyr bil, jag tror att det är jättemånga som skulle vilja ha en 

Tesla men som inte har råd... sen tjänar man i och för sig... Det sa jag nog inte som 

en fördel men den är ju väldigt mycket billigare att köra. Vi kör väl åtminstone 5 000 

mil per år tror jag. Tidigare då på två bilar, vi hade ju två bilar tidigare, körde vi 

2 500 per bil. Sedan vi köpte Teslan har nästan all körning har skett på Teslan och 

bara pyttepyttelite på bensinbilen då. Vi har väl kört, säg 4 000 mil på ett år, de där 

4 000 kostar väl ungefär 1,5 krona milen istället för 14 ungefär. Vi sparar väl in 

40 000 ‐50 000 i bensinpengar per år. På ett par år sikt är det inte så himla dyrt då 

egentligen. Det blir en väldigt dyr initialkostnad men sen kan man faktiskt tjäna in 

det allt eftersom.” (#7, elbil) 
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Elbilen erbjuder köparen en ny transportrelaterad teknik med låg ljudnivå inne i bilen, po‐

tentiell möjlighet att ladda under färd eller i ett vanligt uttag samt olika långa laddningsti‐

der. Samtidigt finns de vanliga tekniska specifikationerna att ta ställning till så som moto‐

reffekt, huruvida bilen har fyrhjulsdrift och automatlåda. Aspekter relaterat till laddning av 

bilen la man störst vikt vid, men vad gäller vikten lagd vid dessa tekniska aspekter går det 

att utläsa att elbilsägarna lägger mindre vikt vid kort laddningstid och möjlighet att ladda i 

ett vanligt el‐uttag, men även vid motoreffekt. Elbilsägare  lägger dock större vikt vid att 

bilen ska ha en automatisk växellåda (se Figur 22).  

 

Figur 22.   Medelvärden för hur viktiga tekniska aspekter vid faktiskt/tänkt köp av en elbil i de tre bilägar‐

grupperna är. Svaren angavs på en skala 1‐7, där 1 = Inte viktigt överhuvudtaget, 4 = Viktigt, 

och 7 = Mycket viktigt. 

Just  laddning berörs av många av de  intervjuade. Det handlar om hur utbyggd  laddinfra‐

strukturen är, hur snabbt batterier kan laddas upp. 

”.. man måste  ju  köra  långa  sträckor  för  att den  [elhybriden]  ska  ladda upp  sig.” 

(S#12, elhybrid) 

Andra aspekter än miljö, ekonomi, säkerhet och teknik kan vara av stor vikt vid bilköpet. 

Det kan handla om aspekter som rör bilens utseende, design, interiör, komfort, men även 

om det finns färddator och klimatanläggning. I den svenska kontexten kan även förekoms‐

ten av dragkrok vara av stor vikt.   I Figur 23 ser vi att det främst är klimatanläggning och 

sittkomfort som man  lägger störst vikt vid, men vi ser även att elbilsägarna främst skiljer 

sig från de övriga bilägargrupperna vad gäller förekomst av dragkrok, vilket  inte ses som 

lika viktigt. Ett resultat som förvisso även speglar att många hittillsvarande bilar på mark‐
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naden har varit av små‐ och mellanbilsklassen där dragkrok blir  lite av en omöjlighet. Att 

inte kunna fästa en dragkrok uppfattas ändå av en del hybridägare som en stor nackdel. 

Denne person har löst detta på ett annat sätt men ett betydligt krångligare sätt. 

”.. det [dragkrok] hade jag gärna velat ha. Nu har vi en speciellt som vi köpte så man 

kan hänga på cyklar med den är väldigt tung och omständlig att hänga på så det blir 

inte så ofta vi använder den.” (S#5, elhybrid) 

 

 

Figur 23.   Medelvärden för hur viktiga övriga aspekter vid faktiskt/tänkt köp av en elbil i de tre bilägar‐

grupperna är. Svaren angavs på en skala 1‐7, där 1 = Inte viktigt överhuvudtaget, 4 = Viktigt, 

och 7 = Mycket viktigt. 

Vid intervjuerna kommer det fram att design och utseende har viss betydelse även om det 

i Figur 23 värderas mindre viktigt än klimatanläggning och komfort. En ägare av hybridbil 

sa på frågan om huruvida design är viktigt att 

”.. absolut, det ska man väl  inte sticka under stolen med. Lite viktigt är det  ju ändå 

hur bilen ser ut, absolut.” (S#12, elhybrid) 
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8. Motiv och hinder 
Det är av stor vikt att  identifiera vilka motiv som människor upplever  till att byta  till en 

elbil, men kanske ännu viktigare att även identifiera de hinder som finns. Starka motiv till 

ett beteendeval så som att köpa en elbil som en enskild person har kan tyngas ner av de 

upplevda hinder som finns för ett sådant val. Hinder som förekommer rent objektivt, eller 

som  finns  internt hos personen som en åsikt eller attityd, kan  lätt vinna över våra goda 

intentioner31.  

I studien  fick deltagarna med öppna svar ange vad de ansåg är den största  fördelen, re‐

spektive nackdelen, med elbilar och nedan följer en redovisning av dessa utan hänsyn ta‐

gen till vilken bil typ av bil de äger. Svaren från deltagarna kan kategoriseras som att ha att 

göra med miljö, ekonomi, teknik och annat, och vi finner svar inom samtliga för både an‐

givna fördelar och nackdelar (se Tabell 4). 

De två absolut vanligaste fördelarna som nämndes är att en elbil är bra för miljön, att elbi‐

lar resulterar i mindre utsläpp av växthusgaser och att tekniken är tyst. Samtidigt ser vi att 

de vanligast angivna nackdelarna är att en elbil kan  laddas på el som  inte är miljövänligt 

producerad, att räckvidden och batterihållbarheten ifrågasätts, samt att det idag finns för 

få laddstationer.  

Vad gäller miljö som motiv eller hinder, kan vi se att motiven är fler än hindren. På motiv‐

sidan återfinns att elbilism anses kunna ha direkta miljöeffekter, så som minskade utsläpp 

och  förbättrad hälsa  som  resultat, att det är ett  lätt  sätt att vara  ”grön” eller att  leva  i 

harmoni med naturen. Resultaten visar även att en  fördel med elbilar är att det  lägger 

större tyngd på statens ansvar för tillgången på förnyelsebar energi. Dock finns hinder som 

är miljörelaterade, dels en tvekan eller oro över att den el som bilarna  laddas på  inte är 

miljövänlig, över graden av miljöskadlighet  i batterierna, samt det faktum att ett genom‐

brott av elbilism i Sverige kan leda till ökad elförbrukning. 

Även i kategorin ekonomi ses fler motiv än hinder. Generellt kan sägas att elbilen ses som 

dyr i inköp men billigare in drift. Sedan finns även andrahandsvärdet angett både som ett 

motiv (bättre) och som ett hinder (sämre), vilket kan spegla den verklighet vi lever i där få 

elbilar finns på andrahandsmarknaden ännu. 

” [För att en elbil ska vara aktuell för mig krävs] att de prismässigt kommer ner 

i någorlunda nivå med övriga bilar och en driftskostnad på hela  livslängden 

med batteribyten och  så  som  inte är alltför mycket  större än en  vanlig bil.” 

(S#1, diesel) 

   

                                                       
31 Lewin (1952) 
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Tabell 4.   Angivna fördelar, respektive nackdelar, med elbilar. Vanligt förekommande fördelar/nackdelar 

är markerade med ***. 

Fördelar med elbilar  Nackdelar med elbilar 

Miljö  Miljö 

Bra för miljön***  Laddas på el som ej är miljövänlig*** 

Resulterar i mindre utsläpp av växthusgaser***  Miljöfarliga batterier 

Drar mindre bensin  Ökad elkonsumtion 

Elen  kan  produceras  på  hållbart  sätt  –  lätt  sätt  att  vara 
”grön” 

Kräver  mycket  sällsynta  grundämnen  under  tillverkning, 
därav mindre miljövinst 

Mer buss trafik   

Positiva hälsoeffekter   

Mer statligt ansvar för förnybar energi 

Kan gå på lokalt producerad el   

Den sköna känslan att leva mer i harmoni med naturen!    

   

Ekonomi  Ekonomi 

Billigare i drift  Dyra i inköp 

Visa förmåner (lägre skatt/gratis parkering)  Elpriset 

Möjlighet att ladda gratis  Andrahandsvärdet 

Underhållskostnader   

Bättre andrahandsvärde   

   

Teknik  Teknik

Tysta***  Räckvidden*** 

Bra kvalitet  Batterihållbarheten*** 

Bättre vägegenskaper  För få laddstationer*** 

Enklare teknik  Ny teknik

Känns nytänkande  Komfort, svår att få varm 

Driftsäker  Långsammare 

Trevlig, mer spännande, teknik  Komplicerad teknik, kräver specialverkstäder 

Man kan ”tanka” hemma i garaget  Oklar kostnad för laddning 

  Otryggare 

  Tysta (trafikfarligt) 

  Tyngden 

  Osäkerheten 

  Brist på standardiserade utbytbara batterier 

  Avsaknad av standard för laddningsutrustning 

  Prestanda, mindre körglädje med mindre motor 

  Brist på snabbladdning 

   

Annat  Annat  

Smidigare  Sämre utrymme

Högre trafiksäkerhet  Lägre flexibilitet 

Komfort  Lastkapaciteten, kan ej ha dragkrok 

Att det blir mer bensin över till oss andra  Äldre/medelålders mäns negativa inställning 

Behaglig  Allt för små

”Always on”   

 

Inom kategorin tekniska motiv och hinder ser vi ett större antal hinder än motiv. De motiv 

som deltagarna anger handlar om den tysta tekniken, kvalitet, enkelhet och säkerhet. Där 

finns även motiv som slår an tonen av att elbilens teknik är nytänkande och spännande. 

Räckvidd och batterihållbarhet ses om hinder  för elbilismen av många så även den upp‐
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levda avsaknaden av laddstationer, men ett antal andra hinder omnämns. Att tekniken är 

tyst ses även som ett hinder (inte bara som ett motiv), vilket även det faktum att det är ny 

teknik ses som, vilket återspeglar sig i att tekniken ses som osäker, komplicerad och otyd‐

lig. 

I intervjuerna kom frågan om räckvidd upp både bland de som kör på fossila bränslen och 

de övriga.  

”Jag skulle nog inte ha något emot att ha en elbil om den hade längre räckvidd 

och snabbare kunde tanka den så att säga och så vidare. Så att den kom upp i 

samma prestanda och komfort som en vanlig bil, då skulle  jag definitivt välja 

en elbil, det känns så.” (S#9, etanol) 

Några elbilsägare menar att de vanligtvis  inte har behov av  lång  räckvidd, men det kan 

kräva planering av resan om man har en elbil. 

Så nackdelen med min elbil är att man har kort räckvidd och då kräver det en god in‐

frastruktur och det finns då inte i Sverige överallt. (S#13, elhybrid) 

De fördelar och nackdelar som angivits som definierats som annat, innehåller angivna för‐

delar som att en elbil är smidigare, mer  trafiksäker och komfortabel/behaglig. Samtidigt 

finns angivna nackdelar  så  som att en elbil har  sämre  lastkapacitet, mindre  flexibel, att 

ingen av bilarna på marknaden (historiska sett i alla fall) har dragkrok och att de är för små 

(även detta ur ett historiskt perspektiv). 

Ytterligare en aspekt som berördes i intervjuerna var stolthet över att ha en elbil av något 

slag. Det kan handla om att man uppfattar att man står för nytänkande och att man tänker 

på vad man gör i miljömässig bemärkelse. 

”Jag har känt det här miljösamvetet, att nu känns det jädrigt bra att jag inte belastar 

miljön så speciellt mycket med den bilen. /…/ Jag har kanske slutat tänka så [känna 

stolthet] för nu har jag åkt så pass länge men jag kommer ihåg att jag tänkt så.” 

(S#13, elhybrid) 

”Ja det är ju kul att visa upp, man blir ju lite elbilsambassadör eller vad man ska 

säga.” (S#7, elbil) 
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9. Några röster från Norge 
Norge och Nederländerna nämns ofta som föregångsländer när det gäller genombrott för 

elbilar, plug‐inhybrider och elhybrider. I Norge har staten introducerat ett antal incitament 

(styrmedel)  för  att  göra  elbilar  konkurrenskraftiga.  Incitamenten handlar både om  eko‐

nomi (till exempel ingen moms på elbilar vid inköp och ingen registreringsskatt, fri parke‐

ring, befrielse  från vägtullar,  fri  laddning vid allmänna  laddstationer) och  framkomlighet 

(använda kollektivtrafikfält). I Nederländerna har regeringen använt sig av incitament som 

befrielse från registreringsavgift och vägskatter. De intervjuer vi gjorde med några norska 

bilister visade på många  likheter  i  inställning till elbilar som de svenska  intervjuerna, och 

också varierande attityder till bilar och miljö.  

Miljö och bilism 
Bilism uppfattas ofta som ett problem, och de föroreningar och de resurser som tas i an‐

språk påtalas. Biltrafiken bidrar till klimatförändringar, och många nämner  just utsläppen 

som ett problem. Också användningen av ändliga fossila resurser poängteras. Men biltra‐

fik är  inte alltid kopplad till miljö  i termer av utsläpp. Biltrafik med den  infrastruktur den 

kräver ses som ineffektivt utnyttjande av mark och platser.  

”Rett og slett at det er ineffektivt plassmessig. Mer trafikk, kø og trafikkorker. 

En  person  krever  mye  areal.  Man  trenger  mange  parkeringsplasser,  mye 

areal.”  (N#1, bensin) 

”Ja, det er absolutt, mange problemer med det. Miljømessig så er det mange 

biler som forurenser, og det er ikke plass i byene.” (N#2,elbil) 

Några tänker direkt på trafiksäkerhet när de får frågan om vilka problem de ser med biltra‐

fik. En nämner att det måste göras fler kontroller av nykterhet, en annan menar att dubb‐

däckens  vara  eller  inte  vara  är  den  stora  frågan  och  att med  dubbdäck  skulle  antalet 

olyckor minska. 

Biltrafik påverkar städer också estetiskt och i ett trivselperspektiv. 

”Jeg ser for meg at hvis man byttet ut alt av biltrafikk med trikker, baner og 

busser så vil det føre til et mer behaglig byemiljø.” (N#1, bensin) 

Några av de intervjuade påtalar också de negativa konsekvenserna på människors hälsa 

och ekonomi av att köra bil, alltså ett mer antropocentriskt perspektiv. 

”  .. det er et folkehelseproblem. Det er det som gjør at mange har pråblemer 

med overvekt. Det er mindre fysisk aktivitet i det daglige enn det var før fordi 

folk bruker bil.” (N#5, diesel) 

Nästan samtliga nämner utsläpp och miljö direkt på frågan om vilka problem de ser med 

bilism, men många nämner bara orden och går sedan över till att påtala andra problem, 

som citaten ovan visar. Samtidigt menar de flesta att de är intresserade av miljöfrågor, då 
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det är ett högst aktuellt problem i samhället. En person, som anger att är neutral i miljö‐

diskussionen, berättar ändå att han medvetet väljer tåg framför flyg, och att om han har 

möjligheten ekonomiskt och tidsmässigt så väljer han miljövänliga alternativ. 

Lösningar 
Även om man ser de negativa effekterna av dagens bilar som drivs på fossila bränslen så 

uppfattas inte elbilar nödvändigtvis som en lösning på problem med resursförbrukning. 

”Luftforurensning  syns  jeg  er  et  veldigt  stort  problem….Det  er mange  som 

seier at selv om man går over på batteribiler og sånn, så vill regnskapet  ikke 

gå  opp  fordi  produksjonen  av  batterier  er  for  forurensende  og  energi‐

krevende.” (N#3, elbil) 

Andra färdmedel eller sätt att förflytta sig förs också fram. 

”For å minske biltrafikken blir det å jobbe for å forbedre alternative løsninger. 

For  eksempel  gjøre det mer  gunstig å  sykle,  gå  eller  bruke  kollektivtrafikk.” 

(N#1, bensin) 

Städerna är inte utformade vare sig för den ökande biltrafiken eller för ökat resande med 

kollektivtrafik, cykel eller gång. Stadsplanering – byplanleggning – nämns ofta som ett hin‐

der  för ett ändrat  resbeteende. Att  städerna  inte är utformade  för att klara bilresandet 

leder  till  köbildning och därmed ökade utsläpp, och då mycket mark används  för  infra‐

struktur för bilar (inte minst parkeringsplatser) får utbyggnad av cykel‐ och gångvägar stå 

tillbaka. 

Om elbilar 
De  intervjuade som har elbil är nöjda med sina val. De menar att deras val ger en miljö‐

vinst och att det även varit ekonomiskt riktigt. Valet har varit väl planerat, och även om 

frågan om räckvidd kommer upp menar de som kör elbil att de oftast kör kortare sträckor, 

eller att de har en andrabil  (bensin eller diesel) för  längre resor, så avståndet är  inte ett 

problem. Men de menar att de noga har gått igenom sina resbehov innan köpet och de är 

inte särskilt bekymrade över räckvidden. 

Samtidigt som elbilsägarna säger att ett motiv till att köpa elbil är att känna att man gör 

något för att motverka negativa effekter såsom global uppvärmning, nämns också förde‐

len med de incitament som Norge har. 

”Jeg vil få god samvittighet med tanke på miljøet. I Norge idag har man store 

skatteafdrag og sånne ting. Man kan kjøre i kollektivfeltet og sånn, så det kan 

være mye greiera å ha en elbil. ” (N#1, bensin) 

Men också mer monetära fördelar nämns. 
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”De prøvde å beregne hvor mye  strøm en en elbil  ville bruke,  sånn att man 

kunne ha en godsgjørelse for den strømmen man bruker på nettet. Da kom de 

frem til at 20 000 km kjørning i året ville koste ca 4 000 kroner i strøm. (N#3, 

elbil) 

”Man slipper å betale i bomringen” (N#6, diesel) 

Många  respondenter kommer  in på  frågan om huruvida elbilar är så bra  för miljön som 

ofta hävdas. En elbilsägare nämner frågan om batteriproduktion och ‐återvinning och han 

tror att man ännu inte har bra rutiner för att ta hand om gamla batterier. Några ägare av 

bensin‐ eller dieselbilar är tveksamma till om den ström elbilar laddas med är miljövänlig. 

”En viss garanti for at valget betyr noe for miljøet. Hvis strømmen bilen går på 

er generert av kullkraftverk, så er det ikke så mye vits.” (N#4, bensin) 

”I bysentrum er det klart at man slipper lokal forurensning med elbil i forhold 

til konvensjonelle biler, men utove dt, hvis man regner på virkningsgrader og 

produksjon av  strømmen  inkludert  transport av den  frem  til  ladestasjonen,  i 

tillegg til at elbilen har 90 prosent virkningsgrad, så blir vel summen av tapet 

minst like stor som andre biler.” (N#6, diesel) 

En av de intervjuade, som också återkommer till negativa hälsoeffekter av bilkörning, sä‐

ger att det  finns en risk att elbilar uppmuntrar  till ”så mange gode unnskyldninger  for å 

bruke den…” (N#5, diesel) mer bilåkande och ersätter cykel och gång med bil. 

En av de  intervjuade som har både en bensinbil och en elbil  reflekterar kring att elbilar 

bidrar till ökat bilåkande. Han menar att eftersom har fri parkering av elbilen kan han köra 

till arbetet utan kostnad, och alternativet att åka buss eller tunnelbana kostar 60 kronor. 

Detta leder till ökad trängsel. 

”Det er et uheldig insentiv. Da vil veiene fort fylles opp.” (N#2, elbil) 

Ny teknik 
Det nämns  ibland  i olika  studier att osäkerheten  inför en ny  teknik kan hänga  samman 

med att de potentiella brukarna  inte är så tekniskt kunniga eller  intresserade, och att de 

hellre  väntar  tills  andra  prövat  tekniken32. Risken  för  ”barnsjukdomar”,  osäkerhet  kring 

andrahandsvärdet och en andrahandsmarknad, samt att utvecklingen går så fort att det är 

lika bra att vänta, gör att många tvekar. Just att vänta på en mer utvecklad och kraftfull 

produkt känner vi igen när det gäller exempelvis att köpa en ny dator eller en ny storbilds‐

TV. 

Tvekan  inför en elbil finns bland de norska  intervjuade men nämns  inte rakt ut. En av de 

intervjuade som hade både en elbil och en dieselbil var tydlig i sin positiva uppfattning och 

                                                       
32 Graham‐Rowe, et al., 2012 
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sina erfarenheter av att köra elbil. Det var inte mycket som talade emot elbil, förutom att 

tekniken är ny och utvecklingen går så fort att det är lätt att vänta på nästa fas i utveckl‐

ingen. 

”… det er litt det samme som når man skal køpe en PC: skal jeg hoppe på nå, 

eller skal jeg vente til det blir litt mer utviklet.” (N#3, elbil) 

Denna person  funderade på att byta dieselbilen mot en elbil. Helst av allt vill han ha en 

Tesla som han menar har kommit en bra bit i utvecklingen, men priset på Tesla talar fort‐

farande emot. 

Samtidigt  finns det elbilsägare  som  anser  att  tekniken nu  är mogen och  att  räckvidden 

faktiskt är en fördel nuförtiden. 

”Fordelena er at teknologien er velprøvd. Og nå så er jo rekkevidden et pluss.” 

(N#3, elbil) 

Frågan om  räckvidd kommer upp när de  intervjuade  funderar på vad som  talar  för eller 

emot att köpa en elbil. En av de intervjuade som kör en större dieselbil motiverar valet av 

den  för att de ofta  kör  långt.  Skulle hon  köpa en ny andrabil  skulle möjligen en hybrid 

kunna komma  i  fråga då ”.. den kan kjøre  langt, och det  trenger vi.”  (N#5, diesel). Även 

osäkerheten om hur  länge batterierna håller, och det relativt höga priset får några av de 

intervjuade att tveka inför att köpa en elbil. 

Det är inte bara tekniken i bilarna som kan uppfattas som ny och mindre beprövad. Infra‐

strukturen  kring elbilar ger också upphov  till en del  funderingar  ‐  var och när  kan man 

ladda sin elbil förutom hemmavid? En av elbilsägarna menar att det  inte är några större 

problem med laddning.  

Hvis man skal på hytta kan man handle samtidigt som man lader, det er kjempelett, 

for handle skal man uansett.” (N#6, diesel) 

Just att infrastrukturen för att tanka bensin‐ och dieselbilar är bra, nämns som en konkur‐

rensfördel  för konventionella bilar. Det  finns bensinstationer överallt. Men  frågan är om 

det övertrumfar de negativa miljöeffekterna i form av utsläpp.  

Styrmedel 
Incitament för att möjliggöra för människor att köra elbilar ses som viktigt. Styrmedel för 

att ändra konsumtion har vi på andra områden, t ex inom jordbrukssektorn, så varför inte 

också för att med incitament (”gulrot”) styra färdmedelsvalet, resonerar en av de intervju‐

ade. En annan, som  inte har elbil, menar att det nog behövs en kombination av avgifter 

och incitament för att få fler att köpa elbil. 

”Det borde være litt tvang og litt insentiver. Gjør det litt 

vanskligere/irriterende/slitsomt å ikke velge grønt.” (N#1, bensin) 
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Att bli medveten om kostnaden för elbil och att påverka rätt del av bilkostnaden påtalas 

också. Elbilen är dyr i inköp men billig i drift ‐ kanske skall man utjämna denna skillnad? 

”Ja,  jeg syns nok att  innkjøpsprisen, det at den er subsidiert både  i forhold til 

avgifter og moms og sånn, det er viktigare enn avgifter på drift.” (N#2, elbil) 

Norges framgång i antal elbilar förklarar en av de  intervjuade som ett resultat av de inci‐

tament staten  infört. Men det  finns en gräns  för hur  länge man behöver  incitament och 

morötter. 

”Det  er  ikke  behov  for  insentivene  lenger. Men  jeg  opplever  ikke  at  vi  er 

kommet så langt at de burde kuttes ut i sin helhet.” (N#2, elbil) 

Några menar å andra sidan att vår erfarenhet och vana av att köra bil kan göra det svårt 

att minska bilresandet utan starka styrmedel. Människor behöver ”et spark for endre rei‐

sevaner” (N#4, diesel). Men det är samtidigt ett dilemma med att genomföra stora föränd‐

ringar, det gäller att väga det allmänna mot den enskildes intressen eller behov.  

 

Status och påverkan 
Att köra en elbil kan uppfattas ha många ekonomiska och körmässiga fördelar, men också 

känslor av stolthet och tillfredsställelse lyfts fram av de som kör elbil. 

”Det er  litt som en stolthetsfølelse. Generelt mye feel‐good ved å kjøre en bil 

som kommer lett fram og som ikke forurenser.” (N#2, elbil) 

Status är ett annat motiv som lyfts fram. En av de intervjuade som har en elbil säger 

”I X, der jeg kommer fra, så var det ikke så mange som hadde elbil. Så jeg syns 

det var gøy.” (N#7, elbil) 

Denne elbilsägare, som bor i Oslo men kommer från en mindre ort i norr, uttrycker att hon 

är stolt över att ha en elbil, och att hennes familj i norr tycker det är spännande med elbil, 

inte minst när de själva har mindre möjligheter att äga en (pga. få laddstationer). Hon tror 

också  att  hon  påverkar  personer  utanför  familjen  och  ger  exempel  på  att  kända  och 

okända personer ofta kommer och frågar om bilen. Hon ser detta som ”muligheten til å 

avlive noen myter om elbilar og særlig rekkevidde og hvor vanskelig/lettvint det egentlig 

er.” (N#7, elbil) 

Men hon påpekar också att hon får höra en del negativa kommentarer om hur miljövänlig 

hennes bil egentligen är och det finner hon märkligt. 

”De kommer ofte med den regla om at det forurenser mer å produsere en elbil 

enn en vanlig bil, og jeg blir ofte sittende og forsvare at jeg kjører en elbil. Noe 

jeg syns er en veldig merkelig greie.” (N#6, diesel)   
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10. Framtidens (el‐)bilar och bilresande 
Om man summerar resultaten kring vem elbilsägaren är, kan man kanske även säga något 

om  framtidens elbilar och bilresande. Ser man  till det urval av elbilsägarna som deltog  i 

denna studie är den typiska elbilägaren en man i övre medelåldern, gift eller sammanbo‐

ende, med universitetsutbildning och 1‐2 bilar i hushållet. Det är en person som reser rätt 

likt de  flesta andra. Det är en person  tänker på kollektivets bästa och som är öppen  för 

förändringar, men även  rätt  så konservativ  i sitt sätt att  tänka. Elbilsägaren  idag är pro‐

blemmedveten kring biltrafikens negativa miljöeffekter och känner  rent av en personlig 

moraliskt skyldighet att agera i frågan. Då de faktiskt har agerat (genom sitt elbilsköp) ses 

elbilsägaren även uppleva sig ha förmåga att påverka branschen och sin omgivning i posi‐

tiv riktning. Elbilsägare tycker sig fortsatt veta rätt mycket om bilar och ser sig själv som en 

opinionsledare snarare än en opinionssökare. 

Dock kan vi se att intentionerna att byta till/köp av en elbil, bland de som idag inte äger en 

elbil, är rätt svala (se Figur 24). Generellt finns  intentionen även om den  inte är så stark, 

och därmed kanske marknadsgenombrottet kan sägas ligga minst tio år bort. 

 

Figur 24.   Medelvärden för intention att byta till/köpa en elbil i framtiden (närmaste framtiden, vid nästa 

bilbyte, inom 5 år, inom 10 år) i de tre bilägargrupperna. Svaren angavs på en skala 1‐7, där 1 

= Instämmer inte alls, och 7 = Instämmer helt. 

Så vad kan man  säga utifrån de  resultat  som presenterats  i denna  rapport om  siktet är 

inställt  på  ett  framtida marknadsgenombrott  för  elbilar?  En  aspekt  som  bådar  gott  för 

framtiden är det faktum att de som köpt elbil tidigt inte skiljer sig åt mot andra bilägare på 

något avgörande sätt. Även om utmaningen är stor, så hade den kanske varit än större om 

dessa elbilägare, som utgör förtruppen till resten av befolkningen, varit så ”gröna” att de 

riskerats  att uppfattas  som mycket  speciella människor  av den  stora massan.  Så  verkar 

inte vara  fallet även om elbilsägarna sticker ut  i många av enkätfrågorna som redovisats 

1 2 3 4 5 6 7

Jag har för avsikt att köpa en elbil inom den närmsta
framtiden

Jag har för avsikt att byta till en elbil nästa gång jag byter
bil

Jag är övertygad om att jag äger en elbil inom 5 år

Jag är övertygad om att jag äger en elbil inom 10 år

Elbil Alt drivmedelsbil Fossilbil
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ovan. Skillnader finns men de är inte extrema. För elbilsköp och elbilsanvändning, så som 

för  de  flesta  miljörelaterade  beteenden  (t.ex.  minskning  av  bilresande,  sophantering, 

energibesparing, ekologisk konsumtion), är en normaktivering viktig. Köp och användning 

av elbilsteknik ses som ett sätt att agera för miljöns bästa och ligger inom ramen för indi‐

viders känsla av moralisk skyldighet att agera. Det är således viktigt att betona det mora‐

liska dilemma  vi  står  inför  gällande  resbeteende,  färdmedelsval och miljökonsekvenser. 

Den aktiverade normen behöver stöttas av kollektiva värderingar och av en hög medve‐

tenhet om miljöproblemet. Det är därför viktigt att samhället betonar kollektivets långsik‐

tiga vinster med en omställning och fortsätter arbetet med att upprätthålla och öka med‐

vetenheten kring miljöproblem och dess möjliga lösningar. 

Det är fortsatt viktigt att bygga upp en känsla kring och insikt om konsumenternas makt. 

Att skapa känslan av eller  insikten om att man kan påverka en bransch och ett miljöpro‐

blem i positiv riktning är viktigt och något som kan leda till att man snarare fungerar som 

en opinionsledare som sprider både kunskap och väcker  intresse hos andra för att agera 

mer miljövänligt. 

I intervjuerna ser vi att både fossilbilsägare och elbilsägare tror att framtiden inte rymmer 

bilar som drivs med fossila bränslen. Behoven att resa kvarstår dock och utvecklade elbilar 

tror man på. Men många understryker att de måste få nästan samma egenskaper vad gäl‐

ler räckvidd, motorstyrka mm. som dagens bensin‐ och dieselbilar.  I både de norska och 

svenska  intervjuerna  talas  också  om  att  ändra  färdmedelsval  (mer  buss  och  cykel),  att 

hitta bättre teknik för bilar så utsläpp minskar. Dock verkar få se att resandet är något som 

de kan och vill minska på för att minska den egna miljöbelastningen. . Inte idag i alla fall.  

”Nu tror jag att elbilar i sig inte kommer att vara framtiden, det kanske är en 

elbil med en liten motor med diesel eller bensin men jag tror /…/ gasdrift och 

elektrolyt och sånt där, det är det som  jag tror kommer, som  inte släpper ut 

några avgaser. För bilen i sig är ju ett underbart fortskaffningsmedel, och den 

tror  jag  fortfarande att  iallafall nästa generation kommer att  vara kvar, att 

man vill ha en bil, det tror jag.” (S#6, diesel)  

”För att kunna  riktigt värna om miljön  så kanske man måste göra avkall på 

vissa saker och det vill man inte vet du, man vill ha det som man redan har det 

idag. Det kanske är människans bekvämlighet eller någonting annat som gör 

att det blir så.” (S#9, bensin/etanol) 

Så  vad  kan  vi  slutligen  säga  om  framtiden? Mindre  privatägande  av  bilar,  leasing  och 

samägande nämns som framtidens modell. Elbilar tror många på, men också tekniker som 

förarlösa bilar. Däremot verkar minskat resande inte vara något som de intervjuade reflek‐

terar över. Att cykla, gå, köra elbil eller åka kollektivt och andra lösningar nämns, men be‐

hovet av att vara lika mobil som idag ses uppenbarligen som given. 
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”Jeg tenker at det er viktigt å bygge ut kollektivtrafikken ..//.. fleksibilitet i ar‐

beidstid.” (N#7, elbil) 

Att minska bilresandet är alltså inget som de intervjuade ens nuddar vid, och samma erfa‐

renhet noteras i andra länder. Vi vill minska de negativa effekterna av bilism, men det ge‐

nom att söka tekniska lösningar och reducera bilarnas utsläpp snarare än att drastiskt för‐

söka ändra människors ”mindset”33. 

 

 

 

 

                                                       
33 Ionnides & Zampoulos, 2015 
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Bilaga 1 

 
Nr Kön Ålder Familjeför-

hållanden Boendeort Bostadstyp Sysselsättning Nuvarande bil Drivmedel 

Sverige 

S1 M 48 
Sambo, 2 vuxna 
barn, (varav ett 
bor hemma) 

Mindre stad Villa Officer VW PASSAT 3C, 2011 
(även Mitsubishi ASX) Diesel 

S2 M 26 Sambo, husdjur Storstad Lägenhet Förvärvsarbetande VOLVO M + C30, 2010 Diesel 

S3 K 60  1 vuxet barn Storstad Lägenhet Förvärvsarbetande RENAULT CLIO, 2010 Etanol + bensin 

S4 K 32 Gift, 2 barn (8 & 
3 år) Mindre stad Villa Förvärvsarbetande   TOYOTA AURIS, 2013 El + bensin 

S5 K 64 
Gift, 2 vuxna 
barn, 3 barn-
barn 

Landsbygd Parhus Pensionär LEXUS A10(A), 2011 El + bensin 

S6 M 80 

Gift, 2 vuxna 
döttrar, barn-
barn och barn-
barnsbarn 

Kranskommun Lägenhet Pensionär Husbil  Diesel  

S7 M 41 Gift, 3 barn (14, 
7 & 5 år) Mellanstor stad Villa Förvärvsarbetande TESLA Model S, 2014 

(även Prius & Lexus) El 

S8 M 67 Gift, 3 vuxna 
döttrar,  Mindre stad Lägenhet Pensionär TOYOTA AURIS, 2013 

(även en husbil) El + bensin 

S9 M 75 Gift, 2 vuxna 
barn, barnbarn 

Mindre stad 
 

Jordbruksfas-
tighet 

Pensionär, arbetar 
fortfarande som  
seniorkonsult 

SAAB 9-3, 2010 Etanol + bensin 

S10 M 55 Gift, vuxet barn Mellanstor stad Radhus Förvärvsarbetande VOLVO F + V60, 2013 Diesel 

S11 M 26 Sambo, husdjur  Mellanstor stad Lägenhet, 
snart villa Förvärvsarbetande   KIA CEED, 2012 Diesel 

S12 K 47 Gift, 2 vuxna 
barn Mellanstor stad Lägenhet Förvärvsarbetande TOYOTA AURIS, 2014 El + bensin  

S13 M 58 Gift, 2 tonårs-
barn Mellanstor stad Lägenhet Förvärvsarbetande   BMW BMWI-1, 2014 

(Range extender) El + bensin 

S14 K 61 2 vuxna barn Storstad Lägenhet Förvärvsarbetande OPEL CORSA, 2010 Bensin 

 

 



 

 

Nr Kön Ålder Familjeför-
hållanden Boendeort Bostadstyp Sysselsättning Nuvarande bil Drivmedel 

Norge 

N1 M 23 Ensamstående Mellanstor stad Kollektiv Student VOLVO, 1982 STA-
SJONSVOGN Bensin 

N2 M 48 
Gift, 3 vuxna 
barn (varav 2 
bor hemma)  

Mellanstor stad  Radhus Förvärvsarbetande MITSUBISHI 2011,  
OPEL SAFIRA 2001 

Elbil, 
Bensin 

N3 M 52 Sambo, 4 barn Mellanstor stad Villa Förvärvsarbetande 
PEUGEOT 106 electric 
2001,  
VOLVO STASJONSVOGN 

Elbil,  
Diesel 

N4 M 23  Ensamstående Mellanstor stad Lägenhet Förvärvsarbetande TOYOTA AVENSIS 2009 Bensin 

N5 K 59 Gift, 3 vuxna 
barn  Storstad Villa Förvärvsarbetande VW TOURAN 2011,  

TOYOTA YARIS 2001 
Diesel, 
Bensin 

N6 M 56 Gift, 2 barn Mellanstor stad  Villa Förvärvsarbetande 

TOYOTA AVENSIS 
200?,TOYOTA LAND 
CRUISER 200? 
(TOYOTA AVENSIS, 
198?) 

Diesel, 
Diesel, 
(tidl. Lakse-
diesel) 

N7 K 32 Sambo Storstad Lägenhet Förvärvsarbetande NISSAN LEAF 2013 Elbil 

 

 

 


