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Abstract 
The aim of this report is to give a picture of how attitudes and behaviours of owners of 
environment cars look like and how they can be influenced. The alignment lies on 
environmental cars which run on biogas and ethanol which both are renewable fuels. The 
starting point is to sort out if it is environmental thinking that controls the choice and use of 
an environmental car. The feeling is that there are many other factors that can be more 
controlling, for example the price and the quality of the car. The result of the questionnaire 
survey which is the foundation of the report shows however that those who buy an 
environmental car do it mostly because of environmental reasons. Also the daily choice of 
fuel is mainly environmentally influenced; it however shows that there is dissatisfaction with 
the high fuel consumption, the short reach and above all the high price of ethanol. It also 
shows that the source of information which had the biggest impact on the choice to buy an 
environmental car is the mass media and that the most influencing policy instruments is the 
price, partly the cheaper on renewable fuel and the more costly fossil fuel. In general the 
environmental car owners are also positively inclined to using policy instruments of various 
kinds in order to increase the proportion of environmental cars on our roads. The conclusion 
becomes thus that the original feeling is incorrect and that environment cars have not at all 
lost credibility, not anyway on the level that has been investigated in this report. 
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Förord 
Anledningen till att examensarbetet inriktades på miljöbilar beror på ett bilintresse från 
författaren samt att utvecklingen av miljöbilar och den debatt som förts i media följts med 
stort intresse. Tanken med arbetet var att inte enbart granska de tekniska lösningarna eller 
olika typer av miljöbilar, utan att ta reda på hur åsikter och beteenden ser ut hos dem som äger 
en miljöbil. Tanken väcktes då att bygga upp examensarbetet kring en enkätundersökning 
riktade till just ägare av denna fordonstyp. 
 
Som examinator för examensarbetet ställde Vesna Djokic upp. Hanna Eklöf på Vägverket 
visade ett stort intresse inför iden och ställde upp som extern handledare. Som handledare från 
MDH ställde Bozena Guziana upp. Ett stort tack riktar jag till mina båda handledare för att ha 
haft bra idéer om arbetet och ställt upp med handledning under arbetets gång. Ett speciellt 
stort tack riktar jag till Hanna för all hjälp med allt det praktiska kring enkätundersökning, 
utan den hjälpen hade den inte kunnat bli verklighet. 
 
 
Västerås februari 2008 
 
Martin Larsson 
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1 Bakgrund 
Idag diskuteras ofta olika frågor kring trafik och bilåkande med inriktning på miljö och inte 
sällan är de så kallade miljöbilarna ämne för denna diskussion. En stor del av denna debatt har 
ägnats åt frågor om teknik, fakta om utsläpp och dyl. Därför har denna rapport en annorlunda 
utgångspunkt där konsumenterna har varit i fokus, för att ta reda på hur miljöbilsägarnas 
attityder och beteendemönster ser ut. Detta är något som är viktigt att veta för att framtida 
typer av fordon ska kunna utvecklas och inte minst marknadsföras på ett lämpligt sätt nu och 
framöver. 

1.2 Problemformulering 
Rapportens problemformulering är uppbyggd kring attityder och beteenden hos ägare av 
miljöbilar drivna av förnybara drivmedel. Det som ska undersökas är beteendemönster hos 
miljöbilsägare och huruvida dessa mönster kan kopplas samman med generella 
handlingsmönster. Hypotesen är att miljöbilarna börjar tappa i trovärdighet på grund av att det 
är mycket annat än själva miljötänkandet som styr attityder och beteenden hos dess köpare 
och ägare. 

1.3 Syfte 
Syftet med rapporten är att med hjälp av litteraturstudier och svar från enkätundersökningen 
besvara följande frågor: 

- Vem är det som köper en miljöbil? 
- Vad är det som är avgörande vid valet att införskaffa en miljöbil i stället för en bil 

driven med fossila bränslen? 
- Används det bränsle som miljöbilarna i första hand är avsedda att drivas med?  
- Strategier för att göra miljöbilar mer eftertraktade än bilar drivna med fossila bränslen, 

hur ser åsikterna ut? 
- Hur ser miljöbilsägarnas inställning till sitt eget fordon ut? 

1.4 Avgränsning 
Rapporten är avgränsad enligt följande: 

- Endast miljöbilar drivna med förnybara drivmedel behandlas, biogas och etanol. 
Således behandlas exempelvis inte hybridbilar och bilar som släpper ut maximalt 120 
gram koldioxid per kilometer. 

- Enkätundersökningen begränsas till personer som köpte miljöbil under 2006. 
- Enkätundersökningen begränsas till Region Mälardalen enligt Vägverkets definition, 

D, U, T, C- län 

1.5 Metod och genomförande 
Rapporten inleds med en kunskapsöversikt där väsentliga bakgrundfakta lyfts fram. Dessa 
kommer sedan att vara viktiga för att göra attityd och beteendeundersökningen lättare att 
förstå och kunna ta till sig. Dessa teoretiska fakta kommer från diverse litteratur, 
undersökningar och statistik kring miljöbilar. Den empiriska delen som knyts samman med 
den teoretiska har sin grund i en enkätundersökning som skickats ut till 200 miljöbilsägare. 
 
För att genomföra rapportens kunskapsöversikt har litteratur från ett antal olika källor 
används. Den största delen kommer från diverse rapporter om beteendemönster samt om olika 
styrmedel. De fakta som används i kunskapsöversikten använder ett antal Internetsidor, 
anledningen till just denna typ av källa används är att stora förändringar hela tiden sker inom 
området och att Internet då är en bra plats att söka aktuell information på. 
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På www.google.se söktes på miljöfordon vilket gav 90 800 träffar, två av de första träffarna 
innehöll den information som söktes samt att de verkade trovärdiga. Träffarna var 
www.miljöfordon.se samt www.miljöfordon.com. Sökordet bilförsäljning användes på 
www.google.se, resultatet blev 115 000 träffar. Av dessa användes en av de fem första, 
www.bilsweden.se av användbarhet och trovärdighet. På www.energimyndigheten.se söktes 
på klimatstyrmedel vilket gav fem träffar, en av dessa användes, utvärdering av ekonomiska 
styrmedel. En källa som överensstämde med fakta som söktes samt att materialet ansågs 
trovärdigt. På www.google.se söktes på miljöinformation vilket gav 276 000 träffar, en av de 
fem första användes, www.norden.org, även här ansågs källan trovärdig och innehållet 
överensstämde med vilken information som söktes. På www.google.se söktes på 
miljöinformation vilket gav 276 000 träffar, en av de fem första användes, www.norden.org. 
Källan användes dels på grund av dess trovärdighet samt att innehållet överensstämde med det 
eftersökta. 

1.5.1 Enkätundersökning 
Syftet med enkätundersökningen är att försöka få fram en bild av vad de som äger en miljöbil 
har för attityder och hur deras beteenden ser ut. Den bygger på frågor om vad som påverkade 
inköpet, deras egen miljömedvetenhet mm. Ytterligare en viktig del i enkäten är frågor kring 
olika styrmedel, dels hur de påverkade miljöbilsköpet men även vad de själva har för någon 
inställning till dessa. 
 
Inom Region Mälardalen enligt Vägverkets definition såldes 423 stycken miljöbilar drivna 
med förnybara bränslen under året 2006. Av dessa slumpades 200 stycken ägare fram, dessa 
personer fick varsin enkät hemskickad till sig. En svarsfrekvens på ca 50 svar var det 
ursprungliga målet, när enkäterna var sammanräknade visade det sig dock att 127 stycken 
svar hade inkommit. Resultaten från undersökningen finns att beskåda längre fram i rapporten 
och själva enkäten finns i bilaga 1. 
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2 Kunskapsöversikt 
Delen kunskapsöversikt innehåller en sammanställning av den litteraturstudie som 
genomförts. Den innehåller fakta om vad en miljöbil är, olika handlingsmönster och 
köpbeteenden samt en sammanställning av styrmedel som kan användas för att påverka 
människors val. Dessa bakgrundsfakta kommer sedan att kopplas samman med attityd- och 
beteendeundersökningen för att kunna svara på de frågeställningar som ställdes i inledningen 
av rapporten. 

2.1 Miljöbil 
Det här kapitlet behandlar frågan vad en miljöbil är, alltså vad är definitionen av en miljöbil?  
En kort beskrivning av de båda bränslena biogas och etanol ges, detta för att ytterligare öka 
förståelsen kring ämnet. Även statistik om försäljningen av miljöbilar redovisas, detta för att 
ge en bild av hur den ser ut i jämförelse med den totala bilförsäljningen. Slutligen ges en 
sammanfattning av det viktigaste som framkommit för att knyta ihop de olika delarna. 

2.1.1 Definitioner 
Det finns inte ett enda svar på hur en miljöbil definieras. Huvudsakligen finns det fyra olika 
definitioner, den som används i Stockholm, den som används i Göteborg och Malmö samt en 
definition på nationell nivå som exempelvis används vid statliga upphandlingar. Till sist finns 
även en definition som gäller vid jämkning av inkomstskatt vid användande av tjänstebil. 
(Vad är ett miljöfordon?, www.miljöfordon.se) 
 
Stockholms definition innefattar de flesta förekommande miljöbilarna på marknaden. Dock så 
utestängs äldre miljöbilar och snåla bilar drivna med fossila bränslen, den omfattar också 
enbart fordon med en totalvikt under 3 500 kg. För närvarande klassas följande fordonstyper 
som miljöfordon enlig Stockholms lokala definition: 
• Elbilar 
• Bensin/Elhybrider fr.o.m. årsmodell 2000 
• De bilar som är godkända enligt miljöklass 2005 och är av följande typ: 

o Bilar som till största del drivs med biogas 
o Bränsleflexibla bilar som till största del drivs med bioalkohol, alltså E85 
(Vad är ett miljöfordon?, www.miljöfordon.se) 

 
Den definition som gällde för att inte behöva betala trängselskatt under Stockholmsförsöket 
ser lite annorlunda ut. Här handlade det om ”… en bil som är utrustad med teknik för drift helt 
eller delvis med elektricitet eller annan gas än gasol, eller med en bränsleblandning som till 
övervägande del består av alkohol”. (Vad är ett miljöfordon?, www.miljöfordon.se) 
 
Det händer dock mycket på området och inför införandet av trängselskatter i Stockholm den 1 
augusti 2007 håller en ny definition på att tas fram. Den stora skillnaden jämfört med dagens 
definition är att tonvikten kommer att ligga på bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid 
och partiklar. Bilar som drivs av förnybara bränslen eller använder hybridteknik men drar 
stora mängder bränsle kommer alltså inte längre att klassas som miljöbilar enligt denna 
definition. (Stockholms stad, 2007) 
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Nästa typ av miljöbilsdefinition är den som används i Göteborg och Malmö. Denna definition 
är bredare och omfattar en större variation av fordon än definitionen i Stockholm. Här 
omfattas förutom personbilar även lätta transportfordon och tunga fordon. Även snåla fordon 
drivna med fossila bränslen klassas som miljöbil enligt definitionen. Här följer de 
fordonstyper som klassas som miljöfordon enligt Göteborg och Malmös definition: 
• Elhybridfordon 
• Elfordon 
• De fordon som kan drivas med naturgas eller biogas. Fordon äldre än 2003 års modell får 

även drivas med gasformigt bränsle som består av exempelvis propan och butan, kallad  
LPG. 

• De fordon som kan drivas med etanol. 
• De extremt snåla bensin- och dieselbilar som max släpper ut 120 respektive 90 gram 

koldioxid per kilometer, vilket motsvarar en bränsleförbrukning på ca 5,1 respektive 3,4 
liter bränsle per 100 kilometer. 

• De personbilar som drivs med elhybridteknik, gas- eller etanolteknik och max släpper ut 
190 gram fossilt koldioxid per 100 kilometer. Utöver detta ställs vissa avgaskrav, samt 
krockkrav för småbilar. 

• Endast de lätta dieseldrivna fordon som drivs med rapsbaserad diesel (RME) eller 
syntetisk diesel som har lägre kväveoxidnivåer (0,08 g/km) än dagens kommersiellt 
tillgängliga. 

• Definitionen innehåller även kommande tekniker såsom bränsleceller och Dimetyleter 
(DME), ett gasformigt bränsle osv.  
(Vad är ett miljöfordon?, www.miljöfordon.se) 

 
Den tredje definitionen är den som används vid statliga myndigheters inköp av miljöbilar. 
Samma kriterier gäller även den miljöbilpremie som infördes den första april 2007 och ger 
privatpersoner ett bidrag på 10 000 kronor vid inköp av en miljöbil. Här följer de fordonstyper 
som klassas som miljöfordon enligt denna nationella lagstiftning: 
• Etanolbilar som drivs av E85. 
• Bilar drivna av natur och biogas. 
• Bensin, diesel och elhybridfordon som släpper ut max 120 gram koldioxid per kilometer. 

Detta motsvarar en förbrukning på ca 5,0 liter bensin respektive 4,5 liter diesel per 100 
kilometer. För att dieselbilar ska kunna godkännas måste de även ha ett partikelfilter som 
gör att de klassas som miljöklass 2005. (Vad är ett miljöfordon?, www.miljöfordon.se) 

 
De som införskaffar en förmånsbeskattad tjänstebil som uppfyller vissa krav har möjlighet att 
begära jämkning på inkomstskatten. Denna fjärde typ av definition lyder ”… en bil är utrustad 
med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade 
drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för 
närmast jämförbara bil utan sådan teknik”. Det är även särskilt förmånligt att införskaffa en 
bil som är ”… utrustad med teknik för drift med elektricitet eller med annan gas än gasol, 
eller … teknik för drift med alkohol.” Uppfyller bilen dessa krav går det alltså att ansöka om 
avdrag på sin inkomstskatt. (Vad är ett miljöfordon?, www.miljöfordon.se) 

2.1.2 Biogas 
Biogas framställs genom rötning av avloppsslam eller från avfall, exempelvis från hushållen. 
Produkten blir metangas, som kan användas för att exempelvis driva fordon med. När 
biogasen framställts kan den i ren form användas i fordon som konverterats till gasdrift, 
exempelvis så kallade bi-fuelbilar som kan använda både gas och bensin. Bilen fungerar 
således med båda bränslena och det går oftast att växla bränsle både manuellt och automatiskt, 
tar biogasen slut är det bara att koppla in bensindriften och köra vidare. Biogas används även 
ofta som bränsle i tyngre fordon, exempelvis bussar, renhållningsfordon, lastbilar etc. 
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(Bränsletyper, www.miljofordon.com) Vad det gäller utsläppen av växthusgaser minskas 
dessa med 70 till 95 procent vid biogasdrift jämfört med en bil som drivs av bensin.  
(Biogas, www.miljöfordon.se) 

2.1.3 Etanol 
Etanol är en alkohol som framställs genom fermentering av någon slags biologisk råvara. Idag 
används några olika råvaror för produktion av etanol till svenska fordon. Till en liten del 
används cellulosa från svenskt skogsbruk, även vete från Sverige används. Det mesta kommer 
dock från europeiska jordbruksgrödor och framförallt från brasilianska sockerrör.  
(Etanol, www.miljöfordon.se) 
 
I dag finns det en mängd olika bilmodeller som kan drivas med etanol. Precis som är fallet 
med biogas kan dessa bilar även tankas med vanlig bensin. Det bränsle som tankas i bilarna 
kallas E85, den innehåller 85 procent etanol medan resterande 15 procent är bensin. Med 
anledning av att etanol har ett lägre energiinnehåll än bensin blir förbrukningen därför högre. 
En bil driven med E85 drar ca 30 procent mer bränsle än en motsvarande bensinbil. 
(Bränsletyper, www.miljofordon.com) En bil driven med sockerrörsbaserad etanol släpper ut 
ungefär 70 till 80 procent mindre växthusgaser än en bil driven med bensin. Etanol används 
dock inte enbart i bränslet E85, det sker även en inblandning i den vanliga bensinen. Ca 5 
procent etanol blandas i för att göra bensinen lite bättre för miljön.  
(Etanol, www.miljöfordon.se) 

2.1.4 Miljöbilsförsäljning 
BIL Sweden är branschorganisationen för företag som tillverkar eller importerar personbilar, 
lastbilar och bussar. Det är dem som för statistik över den svenska bilförsäljningen. Den 1 juli 
2007 presenterade BIL Sweden siffror på nybilsförsäljningen under första halvåret. Totalt 
såldes 23 058 miljöbilar i Sverige under perioden, vilket är den högsta siffra som någonsin 
presenterats. Försäljningen var hela 25 procent högre än samma period förra året 2006. Av 
den totala nybilsförsäljningen stod miljöbilarna för 15,2 procent vilket även det var nytt 
rekord. (Arkiv aktuellt, www.bilsweden.com) 
 
Vad det gäller miljöbilsförsäljningen för 2006, den period som granskas mer ingående i denna 
rapport så såldes totalt 36 617 miljöbilar under hela året. Det var 13 procent av den totala 
nybilsförsäljningen i Sverige under 2006. Av dessa miljöbilar var ca 70 procent av bilar 
drivna med E85 medan bilar drivna med gas stod för ca 9,5 procent. Den övriga delen av 
marknaden togs upp av hybridbilar med en andel på ca 8 procent samt småbilar med ett 
maximalt utsläpp på 120 g/km på ca 12 procent. (BIL Sweden, 2007) 

2.1.5 Sammanfattning 
Som visas ovan är det i dagsläget svårt att veta vad som är en miljöbil, en bil som är 
miljöbilsklassad i Stockholm behöver inte klassas som miljöbil i Göteborg och Malmö. Ett 
bra exempel är snåla bensin- och dieselbilar som klassas som miljöbil enligt den definition 
som råder i Göteborg och Malmö, men som inte klassas som miljöbil enligt Stockholms 
definition.  
 
Det finns förutom kommunspecifika definitioner även en definition för statliga upphandlingar. 
En definition som även gäller för dem som vill ta del av regeringens miljöbilspremie samt för 
dem som har en miljöbil som tjänstebil och därigenom får lägre förmånsvärde. I dagsläget kan 
det alltså bli så att du köper en ny miljöbil, får din premie på 10 000 kronor, men du bor i 
Stockholm där din bil inte klassas som miljöbil och får därmed inte ta del av exempelvis 
gratis parkering. Det är sådana problem som förhoppningsvis kommer att kunna lösas med en 
mer standardiserad definition inom kort. 
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Både etanol och biogas är drivmedel som framställs av organiskt material, så kallade 
förnybara drivmedel. Skillnaden är att etanolen framställs genom fermentering av någon slags 
biologisk råvara, medan biogasen framställs genom rötning av biologisk råvara. Ytterligare en 
skillnad är att biogasen kan användas ren i motorn medan etanolen i dagsläget måste blandas 
ut med bensin för att fungera i dagens motorer. Både bilar drivna med biogas och E85 
utnyttjar ett system som innebär att det även går att tanka vanlig bensin i bilarna, något som 
gör dem mer flexibla och smidigare att använda i vardagslivet. Nackdelen är dock att när 
bensin används är de inte bättre för miljön än en liknande bil som enbart kan drivas med 
bensin. Om bilarna tankas med biobränsle istället för bensin minskar dock utsläppen av 
växthusgaser. Jämfört med bilar drivna med fossila bränslen minskas utsläppen av 
växthusgaser med mellan 70 och 90 procent för bilar drivna med biogas. För bilar drivna med 
E85 minskas utsläppen av växthusgaser med mellan 70 och 80 procent. 
 
Under det första halvåret 2007 ökade försäljningen av miljöbilar med 25 procent jämfört med 
samma period förra året. Denna försäljning stod för 15,2 procent av den totala bilförsäljningen 
vilket är nytt rekord. De mer specificerade siffrorna från 2006 visar att 70 procent av den 
totala miljöbilsförsäljningen bestod av bilar drivna med E85. Bilar drivna med gas stod 
samma år för 9,5 procent av försäljningen.  

2.2 Handlingsmönster 
Kapitlet behandlar hur handlingsmönster kan användas för att förklara olika beteenden. I den 
första delen beskrivs olika typer av handlande. Del nummer två skildrar vilka faktorer som 
styr olika typer av handlande. Den tredje delen behandlar konsumenternas miljömedvetenhet 
och hur den är kopplad till miljöanpassade beteenden. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning där de olika delarna knyts samman. 

2.2.2 Olika typer av handlande 
När det gäller handlande som kan leda till en mindre negativ påverkan på miljön finns det inte 
enbart en typ. Det finns flera olika typer av handlande som påverkar och belastar individen i 
olika hög grad. (Lindén, 2001 s.52) 
 
Den första typen av handlande behöver inte innebära någon stor förändring i vardagen, den 
passiva handlingen. Här handlar det om att undvika en typ av beteende, det kan röra sig om 
att undvika att skräpa ner, eller att undvika att köpa en vara som har negativ miljöpåverkan. 
(Lindén, 2001 s.52) 
 
Nästa steg på skalan är den frekventa vanan, nu handlar det inte längre om att undvika ett 
beteende utan att göra mer aktiva val. Det rör sig nu således om att göra några små val i 
vardagen miljöanpassade, detta utan att gå miste om exempelvis kvalitet eller funktion. Detta 
kan vara något som kan vara lite ansträngande i början, men efter en tid blir även det rutin. 
(Lindén, 2001 s.52-53) 
 
Planerad handling handlar mer om förändring av vanor än de föregående exemplen. Nu rör 
det sig inte längre om att göra små justeringar i sitt livsmönster, nu är det nya vanor som 
gäller. I och med att vanor förändras och miljömedvetenheten växer blir vanorna ändrade och 
jämförande av miljödata en lika viktig del som exempelvis jämförande av priser på olika 
varor. Det startar helt enkelt upp en ny typ av tänkande som leder till att uppmärksamheten för 
miljöfrågor uppträder i många olika sammanhang i vardagslivet. (Lindén, 2001 s.53) 
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Den näst sista av de olika typerna av handlingsmönster är omvärldsberoende, något som 
innebär att en handlingsförändring kan få följdkonsekvenser i flera andra handlingar som 
följer. Ett bra exempel är om inomhustemperaturen sänks för att minska energianvändningen, 
det medför att det blir svalare och att klädseln måste anpassas därefter. Alltså en 
beteendeförändring som leder till flera andra. (Lindén, 2001 s.53) 
 
Nu har vi kommit till den sista typen av de handlingsmönster som presenteras här. Det 
handlar om omställningar, alltså att göra stora förändringar i vardagen som leder till en 
förändring av hela livsstilen. Det kan handla om att avstå från bil och istället cykla eller åka 
kollektivt, något som gör att stora planeringsförändringar måste till när det gäller exempelvis 
tid och klädsel m.m. (Lindén, 2001 s.53) 

2.2.3 Vad styr olika typer av handlande? 
Kunskap har nu getts angående de olika typerna av handlande och det är nu på sin plats att 
närmare studera vad som påverkar människor att agera på olika sätt. Nedan förklaras tre olika 
faktorer som har betydelse för val av handlande. Den första faktorn handlar om kunskap som 
drivkraft för miljöanpassade handlingar. Den andra faktorn handlar om omställningar av 
handlingar och livsstilar. Den tredje faktorn handlar om socioekonomiska faktorer. (Lindén, 
2001 s.104) 
 
Kunskap som drivkraft för miljöanpassade handlingar 
Det diskuteras ofta hur viktig kunskap är för att gå över till en mer miljöanpassad livsstil. 
Självfallet är kunskapen ett viktigt element, svårigheten är dock att det kan röra sig om olika 
typer av kunskap. Med anledning av det ska vi nu skilja teoretisk- och praktisk kunskap åt. 
Generellt är det så att yngre människor har en stor teoretisk kunskap i miljöfrågor, detta som 
en följd av den debatt som finns i samhället och hur den avspeglas på skolundervisningen. 
Miljöfrågor är helt enkelt en helt naturlig del i vardagen. Äldre människor däremot har ofta 
inte denna teoretiska kunskap inom miljöämnet med den enkla anledningen att det inte varit 
en naturlig del av uppväxten. Frågan är nu vilken kunskap som är mest värd när det kommer 
till att handla miljömässigt korrekt. (Lindén, 2001 s.105-106) 
 
Vid första anblick kan det vara lätt att tänka sig att det är den teoretiskt pålästa unga 
människor som har lättast att övergå till ett sådant beteende. Visst gör denna grupp aktiva val, 
köper miljömärkta produkter osv. Men det levnadssätt som många yngre människor har går 
helt emot detta. Den snabba konsumtionstakten leder till stora inköp av produkter som får en 
relativt sett kort livslängd. Då spelar det ingen roll om produkten är miljömärkt. Kunskapen 
finns där men den används på fel sätt. Det skulle kunna tolkas som ett översättningsproblem, 
svårigheter att översätta all teoretisk kunskap till det verkliga livet och de verkliga 
situationerna. (Lindén, 2001 s.105) 
 
Här finns det en stor skillnad till de äldre som oftast har en stor praktisk kunskap. I stället för 
att växa upp med stora globala miljöproblem var det i stället mer vardagliga problem som 
hade betydelse. Det kan gälla exempelvis hushållning med resurser, kanske av ekonomiska 
skäl. Det kan därför vara lättare för en äldre person att gå tillbaka till ett resurssnålt liv och 
vara mer sparsam. Just detta kan vara svårt för en ung människa som aldrig upplevt den typen 
av behov. (Lindén, 2001 s.106) 
 
Detta visar alltså att de äldre personerna har lättast att övergå till ett ur miljösynpunkt bra 
handlingsmönster. Tyder detta på att den teoretiska kunskapen inte är viktig? Självfallet är det 
inte så, skulle det inte finnas någon kunskap om miljöproblemen skulle det heller inte finnas 
någon anledning att utnyttja sin praktiska kunskap. Slutsatsen blir således att båda typerna av 
kunskap är viktig som drivkraft för miljöanpassade handlingar. (Lindén, 2001 s.107) 
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Omställningar av handlingar och livsstil 
Precis som presenterades i avsnitt 2.3.2 så finns det ett flertal olika typer av handlingsmönster 
som kräver olika insatser från individen. Flera av dessa typer är svåra att ändra på medan 
några kräver en förhållandevis lite arbetsinsats. Ett stort problem här är vanans makt. Det är 
ingenting vi tänker på med det ligger där i bakhuvudet när olika val ska göras. Ett bra 
exempel på detta är de bilberoende attityder som den som dagligen pendlar med bil skaffar 
sig. De attityder och argument för att köra bil till jobbet lägger sig då för och blockerar de 
praktiska och teoretiska kunskaperna som diskuterades i föregående del, vilket gör 
omställningar av handlandet svåra. (Lindén, 2001 s.112-113) 
 
Det är annorlunda när det handlar om så kallade lätta omställningar, då kan vanans makt 
istället ha en positiv inverkan. Då finns de kunskaper om miljöfrågor som inhämtats tidigare 
där i det undermedvetna och leder till ett miljömässigt bättre agerande. Ett bra exempel på 
detta är lärdomen från barnsben att inte skräpa ner. De som lärt sig detta kastar förmodligen 
skräpet i en papperskorg även i vuxna år, utan att egentligen tänka på det, det sker då helt 
naturligt. (Lindén, 2001 s.112) 
 
Socioekonomiska faktorer 
När det gäller att nå ut med information och kunskap kan vissa grupper i samhället vara 
svårare att nå, medan andra är lättare att nå ut till. Detta beror på att det finns olikheter i hur 
olika individer eller grupper av individer uppfattar kunskapen. Här går det att prata om tre 
olika socioekonomiska grupper, ålder, kön och yrkesgrupp. Ålder har vi redan varit inne på 
och konstaterat att det finns skillnader i handlingsmönster mellan yngre och äldre personer. 
(Lindén, 2001 s.114) 
 
Det finns även skillnader mellan män och kvinnor när det gäller miljörelaterade beteenden. 
Flera undersökningar visar på att kvinnor utför fler miljöanpassade handlingar i hemmet än 
vad män gör. Vad detta beror på kan vara svårt att svara på, men det kan finnas en koppling 
till att kvinnans roll historiskt sett är i hemmet och att attityder och beteenden med den 
anledningen lever kvar. Det är även intressant att konstatera att mäns arbetsuppgifter i 
hemmet oftare innefattar handlingar som utförs mer sällan, exempelvis att köpa bil. Även 
andra handlingsmönster som är svåra att förändra hamnar oftare i männens sfär. Allt detta är 
något som är viktigt att tänka på när mäns och kvinnors miljöhandlande ska försöka påverkas. 
(Lindén, 2001 s.115-116)  
 
Den sista socioekonomiska faktorn är yrkesgruppen, som även den är en viktig 
påverkansfaktor. Inom olika typer av yrken finns det stora skillnader i synen på miljön. 
Undersökningar visar att det minsta miljöengagemanget finns inom yrkesgrupper som arbetar 
med miljöstörande verksamhet. Detta tyder på att arbetsplatsen har en stor betydelse för de 
handlingar som styrs av vanemässiga beteenden. Arbetet spelar även en annan roll. De som 
saknar arbete värderar miljön mycket lägre än de som har arbete. Detta beror till stor del på att 
den huvudsakliga prioriteten hamnar på att hitta ett arbete. Det handlar alltså om att 
försörjning och överlevnad blir överordnad all annan hänsyn. (Lindén, 2001 s.117) 
 
Detta var lite fakta om vad som styr människor till olika typer av handlande. I kommande del 
redovisas olika fakta och forskningsresultat om konsumenternas miljömedvetenhet och hur 
den kan variera för olika individer. 
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2.2.4 Konsumenternas miljömedvetenhet 
Med den kunskap om olika typer av handlande och vad som påverkar dessa är det nu dags att 
studera konsumenternas miljömedvetenhet. Flera undersökningar visar på att konsumenters 
miljöbeteende är olika dels inom olika grupper och dels beroende på vilka val det gäller. 
(Norden, 2003 s.60-61) Detta studeras närmare i detta kapitel.  
 
Studier som granskar kopplingar mellan beteenden i vardagslivet och miljöbeteenden visar att 
det finns många olika faktorer som styr individers miljömedvetenhet. Det kan handla om 
vilket område eller vilket land individen bor i, eller kulturella uppfattningar som påverkar 
individen i att på olika sätt tänka miljömässigt. Förutom att det finns flera olika faktorer som 
styr olika individers miljömedvetenhet finns det olika typer av miljöanpassade beteenden. Det 
handlar om miljöpolitiska aktiviteter, miljöanpassat handlande, källsortering och 
miljöeffektivisering. Nästan alla av dessa har en koppling till individens miljömedvetenhet, 
det finns alltså ett samband mellan tanke och handling. De miljöpolitiska aktiviteterna styrs 
dock inte till så stor del av medvetenheten, utan där är det andra faktorer som spelar in. Det 
har även framkommit att det inte finns några direkta samband mellan de olika beteendena som 
redovisas ovan. Det är således olika grupper i samhället som utför de olika typerna av 
handling. (Norden, 2003 s.61-62) 
 
Det är även så att miljömedvetenheten bland befolkningen stadigt ökar, men leder detta till ett 
förändrat beteende? Ofta är det så att konsumenterna uttalar en hög miljömedvetenhet, men 
när det kommer till valet att köpa en miljövänlig produkt eller att börja sortera sitt avfall är det 
inte ovanligt att det sker ett tillbakafall till de gamla vanorna. En förklaring till detta kan vara 
att det går bra att vara miljömedveten så länge det inte kostar något på livskvaliteten eller 
levnadsmönstret. Studier visar att hushåll som blir tillfrågade att reducera sin 
energianvändning först och främst pekade på åtgärder som var enkla och som gick att köpa, 
exempelvis att byta ut energislukande produkter. Att minska sina transporter för att minska 
hushållets energiförbrukning var dock inte lika populärt, eftersom ett invant mönster då blir 
tvunget att förändras. Samma typ av beteende visas i en annan studie där miljömedvetenheten 
avspeglar sig på viljan att minska sin avfallsproduktion medan viljan att minska sina 
transporter även där var liten. Detta visar tydligt på att det är stor skillnad mellan hur hushåll 
klassar olika typer av miljömedvetenhet. (Norden, 2003 s.62-63) 
 
Är det så att olika grupper i samhället är miljömedvetna i olika grad? Och vilka grupper är i så 
fall de som är mest miljömedvetna? Detta är två frågor som är oerhört intressanta och viktiga 
för att veta vilka grupper som är i behov av exempelvis mer information. Mycket tyder på att 
det finns en stark koppling mellan ålder och miljömedvetenhet. Detta har redan diskuterats 
tidigare i denna rapport men det är viktigt att ta upp det igen. Det verkar alltså vara så att 
miljömedvetenheten är en generationsfråga där de äldre generationerna har lättare att handla 
miljömässigt, något som ser ut att vara svårare för de yngre generationerna. Däremot kan det 
vara så att miljömedvetenheten inte varierar så mycket, utan att det är vanan att leva under 
svårare ekonomiska förhållanden som är den stora skillnaden. Detta skulle i så fall stödja att 
äldre generationer oftare handlar på ett sätt som är bättre för miljön. (Norden, 2003 s.64) 
 
Förutom att det finns skillnader mellan olika generationer finns det även skillnader mellan 
könen. Många undersökningar genom åren har visat att det är kvinnorna som i högre grad än 
männen är miljömedvetna och handlar därefter. Så om vi generaliserar de olika resultaten från 
de olika undersökningarna är det alltså de äldre kvinnorna som är mest miljömedvetna och har 
ett handlingsmönster som stämmer bäst överens med denna syn. (Norden, 2003 s. 64) 
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2.2.5 Sammanfattning 
Kapitlet tar upp en mängd fakta kring olika typer av handlingsmönster, vad som styr dessa 
samt vad det finns för någon koppling till konsumenternas miljömedvetenhet. Det som 
framkommer är att det finns olika typer av beteenden, dessa olika typer har olika inverkan på 
individens vardagsliv och kräver olika stora ansträngningar. Dessa olika typer av handlande 
styrs av olika faktorer. Exempelvis så styrs ofta bilresandet av attityder som byggs upp av 
daglig pendling med bil, det är således beteenden som kan vara svåra att ändra på och där 
miljömedvetenheten har en liten inverkan. Det finns dock situationer där det i stället är 
miljöattityder eller långt tillbaka rotade beteenden som spelar in, exempelvis att inte kasta 
skräp på marken. 
 
Det finns även skillnader i miljömedvetenhet och beteenden hos olika grupper i samhället. 
Det framgår att äldre och kvinnor är grupper som har lättare att ställa om sitt 
handlingsmönster och handla på ett sätt som är bättre för miljön. Men det är inte enbart dessa 
skillnader som förekommer, även vilken yrke individen har påverkar miljömedvetenheten. 
Studier visar att de yrkesgrupper som arbetar med miljöstörande verksamhet har den lägsta 
miljömedvetenheten. Det visar sig även att de som är arbetslösa inte alls har samma intresse 
för att handla för miljöns bästa, där är att skaffa sig en sysselsättning mycket viktigare. 
 
Detta kapitel har nu gett en inblick i de olika typerna av handlingsmönster samt hur de kan 
förändras. Även fakta om konsumenters miljömedvetenhet har presenterats, allt detta för att 
ge en bild av hur individer tänker och fungerar i olika valsituationer.  

2.3 Styrmedel 
Kapitlet behandlar olika typer av styrmedel som alla har till uppgift att påverka människors 
beteenden och inställningar. Förutom en beskrivning av olika typer av styrmedel redovisas 
även hur det kan användas inom transportsektorn samt vilka effekter de kan ha. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning där de viktigaste aspekterna från de delarna lyfts fram. De 
olika grupperna av styrmedel som presenteras är informativa, ekonomiska, samt 
administrativa styrmedel. 
 
Generellt när det handlar om att använda olika styrmedel för att åstadkomma 
beteendeförändringar i miljöanpassad riktning är det viktigt att tänka på några aspekter. Dels 
är det viktig att undvika motstridigheter mellan olika styrmedel, dessa motstridigheter kan 
skapa förvirring och ointresse. Det gäller även att styrmedlet måste ha en positiv återkoppling, 
det man som invånare gör måste leda till något positivt, annars riskerar intresset och 
motivationen att falna. (Lindén, 2001 s.110-111)  

2.3.1 Informativa 
Denna typ av styrmedel kan ha flera olika uppgifter. Den kanske mest självklara är att försöka 
få en viss grupp att förändra beteende eller att påverka attityder. Det finns dock flera, att 
skapa nya normer, skapa acceptans och att genomföra någon slags symbolhandling. Som 
attitydförändrare är information bra, det kan dock vara svårt att få en förändring genomförd. 
Även om en förändring kommer till stånd så kan det ta lång tid, detta just på grund av att det 
handlar om en frivillig åtgärd. (Lindén, 2001 s.107-108) (Norden, 2003 s.35-36) 
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En förutsättning för att information ska ha någon inverkan är att målgruppen på frivillig basis 
tar till sig information och på egen hand agerar därefter. Informativa styrmedel kan liknas vid 
kommersiell reklam som även den har som mål att nå ut med ett budskap. Skillnaden mellan 
reklam och miljöinformation är att miljöinformationen inte har den omedelbara uppfyllelsen 
av individens direkta behov i den mån reklamen kan ha. Detta är en av de svårigheter som 
förknippas med att använda information som styrmedel. Ofta används dock de informativa 
styrmedlen i samband med ekonomiska eller administrativa styrmedel. Informationens roll är 
då att ge information om någon slags åtgärd som i sin tur sker med en annan typ av styrmedel. 
(Norden, 2003 s.35-36) 
 
När det nu är bestämt vilken typ av miljöinformation det rör sig om och vilka mottagarna ska 
vara gäller det att få ut informationen på bästa sätt. För det första gäller det att utforma 
informationen så att den fyller sitt syfte hos den målgrupp den är tänkt för. Sen måste 
kommunikationssätt väljas, här kan exempelvis media vara en bra kanal om målet är att nå ut 
till en stor grupp människor. Svårigheten med just massmedial information är dock att de 
flesta människor tar intryck av oerhört stora mängder information varje dag, vilket leder till 
att sållandet av vad som fastnar och inte kan bli stort. Det finns därför en risk att 
miljöinformationen sållas bort av annan information. (Norden, 2003 s.43-49) 
 
Som nämnts tidigare finns det många likheter mellan informativa styrmedel och reklam. I 
själva verket finns det mer än bara likheter, miljöinformation kan vara kommersiell reklam, 
exempelvis reklam för miljöbilar. Reklam är en viktig källa till information för dem som avser 
att handla miljövänligt. Det är dock viktigt att även andra aspekter lyfts fram, exempelvis pris 
eller kvalitet, annars finns risken att många tappar intresset för produkten.  
(Norden, 2003 s.49-51) 
 
Som framgått kan miljöinformation innebära olika typer av företeelser, leda till olika typer av 
handlande och användas i en mängd olika medier. För att spinna vidare på det nät som 
miljöstyrmedlen utgör kommer de ekonomiska styrmedlen att redovisas härnäst. 

2.3.2 Ekonomiska 
Det finns två olika huvudtyper av ekonomiska styrmedel, dels de negativa ekonomiska 
styrmedlen, så som skatter avgifter och böter. Exempelvis på resandet med bil visar forskning 
att denna typ av styrmedel till en början ger en god effekt med minskat resande och nya 
rutiner. Efter en tid är dock återgången till de gamla mönstren stor, det sker helt enkelt en 
anpassning till de högre kostnaderna genom att andra kostnader minskas.  
(Lindén, 2001 s.108)  
 
Positiva ekonomiska styrmedel har oftast helt andra effekter än de negativa. Nu handlar det 
om inlärning av olika slag, exempelvis vid pantning av tomglas, den här inlärningen kan 
sedan spridas till andra delar och andra produkter. Här handlar det om att uppmuntra till vanor 
och handlande som är miljömässigt bättre. Detta kan ge en vinst för konsumenten, en vinst på 
en produkt som tidigare setts helt ekonomiskt värdelös. (Lindén, 2001 s.108-109) 
 
Ett av ekonomiska styrmedel som idag används för att minska användningen av fossila 
bränslen är drivmedelskatterna. Genom att höja dessa skatter och därmed priset för bensin och 
diesel hoppas beslutsfattarna på en minskad användning vilket leder till minskade 
koldioxidutsläpp. (Energimyndigheten och Naturvårdsverket, 2004 s.143) Den praktiska 
nyttan med att använda skatt på fossila drivmedel som ett styrmedel har visat sig god. 
Beräkningar visar att genom att styra skatten och därigenom drivmedelspriset minskade 
koldioxidutsläppen med 1,5-3,2 Mton/år mellan år 1990 och 2005 jämfört med att skatten 
skulle ha varit kvar på den nivå som rådde år 1990.  
(Naturvårdsverket och Energimyndigheten, 2006 s.162-163) 
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Drivmedelskatterna kan även användas för att öka attraktiviteten för ett bränsle. Så är fallet 
när det gäller förnybara drivmedel, vilka skattebefriade. Med anledning av de förnybara 
bränslenas dyrare framställningskostnad är en sådan typ av subvention nödvändig för att göra 
dessa till alternativ till de fossila bränslena (Energimyndigheten och Naturvårdsverket, 2004 
s.159). Det finns olika sätt att se på att biodrivmedel är skattebefriade. Vissa menar att det kan 
leda till en överkonsumtion av framförallt etanol och att oljebolagens förtjänst är för stor. 
Detta står dock mot att dessa skattesubventioner är nödvändiga för att biodrivmedel ska vara 
konkurrenskraftiga. Oavsett hur räknandet på skatter fram och tillbaka sker går det inte att 
bortse från att denna typ av styrmedel har ökat biodrivmedlens marknadsandel på bekostnad 
av de fossila bränslena. (Naturvårdsverket och Energimyndigheten, 2006 s.164-166) 
 
Även fordonsskatten används som ett ekonomiskt styrmedel. Den 1 maj 2006 infördes en 
koldioxiddifferentierad fordonsskatt, det fungerar så att bilar som släpper ut lite koldioxid 
betalar mindre i fordonsskatt än de bilar som släpper ut mycket. Skattesatsen är alltså kopplad 
till bilens utsläpp. Detta infördes för att ge ett incitament för bilköpare att köpa bilar som har 
låga koldioxidutsläpp. Det visar sig dock att detta har en relativt liten påverkan på 
koldioxidutsläppen. En större differentiering, alltså större skillnader mellan stora och små 
bilar skulle kunna påverka mer. Det går även att se detta styrmedel ur en vinkel där det kan 
påverka biltillverkarna att ta fram energieffektivare bilar. Då krävs det dock att denna typ av 
styrmedel införs i flera olika länder eftersom Sverige klassas som en relativt liten marknad 
och därigenom inte har makt att styra biltillverkarna.  
(Naturvårdsverket och Energimyndigheten, 2006 s.166-170)  
 
Med hjälp av dessa olika styrmedel kan användningen av fossila bränslen komma att minska i 
andel medan andelen förnybara bränslen ökar. Något som i slutändan kan det leda till 
minskade utsläpp av exempelvis koldioxid. Detta bygger dock på att framställningstekniker 
förbättras så att framställningen blir mer miljöanpassad.  
(Energimyndigheten och Naturvårdsverket, 2004 s.164) 

2.3.3 Administrativa 
De typer av samhällelig åtgärder som beskrivs här är styrmedel med en tvingande påverkan, 
det handlar om lagar, regler och normer, dessa kan kallas för administrativa styrmedel. 
Denna form av styrmedel ger en omedelbar påverkan på alla. Det handlar om en gemensam 
förändring i samhället och målet är att ge en både direkt- och varaktig effekt på människors 
beteende. Det är dock inte så enkelt, det finns alltid dem som letar efter kryphål i systemet och 
försöker undvika lagar och regler. Då kan negativa ekonomiska styrmedel så som böter 
användas för att tvinga fram en förändring. (Lindén, 2001 s.109-110)  

2.3.4 Sammanfattning 
Målet med de informativa styrmedlen är att ändra människors attityder och beteenden. 
Svårigheten med denna typ av styrmedel är att målgruppen för informationen på frivillig basis 
måste ta till sig informationen och eventuellt handla därefter. Med anledning av denna 
svårighet är det väsentligt att informationen utformas för att ge bästa möjliga resultat. Det är 
även viktigt att komma ut med informationen på rätt plats, media är ofta ett bra forum för att 
nå en stor grupp människor. Även om man når ut till en stor grupp är det dock inte säkert att 
de utför den förändring som eftersträvas. Med anledning av det kan de informativa styrmedlen 
med fördel kopplas samman med andra typer, exempelvis ekonomiska styrmedel. Alltså att 
information om ett ekonomiskt styrmedel sprids i media. 
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Just de ekonomiska styrmedlen är ett effektivt sätt att påverka attityder och förändra 
beteenden. Det finns två olika typer av ekonomiska styrmedel, de positiva och de negativa. De 
positiva handlar om att konsumenten tjänar på att handla miljömässigt, exempelvis att få pant 
på tomglas. De negativa däremot rör sig om skatter eller avgifter, här är skatten på fossila 
bränslen ett sätt att öka andelen bilar drivna med förnybara bränslen på våra vägar. 
 
De administrativa styrmedlen handlar om lagar, regler och normer som är av tvingande 
karaktär. Jämfört med de två tidigare typerna av styrmedel har detta en omedelbar påverkan 
på hela samhället och kan således ge en direkt påverkan. 
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3 Attityd- och beteendeundersökning 
I detta kapitel redovisas de resultat som enkätundersökningen frambringat. Enkäten skickades 
till 200 slumpvis utvalda miljöbilsägare av de 423 som köpte miljöbil inom 
undersökningsområdet under 2006. Av dessa 200 enkäter svarade 127 stycken. Enkäten 
skickades ut till ägare av bilar drivna med biogas och E85. Däremot representerades 
enkätsvaren enbart av ägare till bilar drivna med E85. Inga av de svarande angav att de har en 
bil som drivs av biogas. Således finns inga åsikter från ägare av biogasdrivna bilar med i 
rapporten. 
 
Kapitlet är uppdelat på flera underkapitel som innehåller olika delar av resultatet från 
undersökningen, allt för att på ett så okomplicerat sätt som möjligt kunna bena ut det 
viktigaste som enkäten har frambringat. Kapitlet inleds med att lyfta fram vem 
miljöbilsägaren är samt hur miljömedveten denna person är. Delen därefter lyfts fram fakta 
om exempelvis inköp och användning av miljöbilen. Den sista delen behandlar attityder 
angående olika styrmedel och efter den sammanfattas hela kapitlet där de viktigaste delarna 
presenteras. 
 
I attityd- och beteendeundersökningen finns det fyra olika typer av figurer. Den första typen 
är den som representeras av figur 1 och figur 2 med flera. Dessa har en stapel för varje 
svarsalternativ. Staplarna redovisar antalet svarande under varje kategori, i tabellen finns även 
hur många procent varje kategori representerar. Stapelns höjd motsvarar antalets svarande, 
desto högre stapel desto fler svarande. 
 
Den andra typen av figur är den som representeras av figur 6 och figur 7 med flera. De har 
staplar numrerade från 1 till 4. Här representerar 1 det lägsta värdet, exempelvis ”inte alls 
intresserad” och 4 det högsta värdet, exempelvis ”mycket intresserad”. Talen 2 och 3 är 
mellanting, i det här fallet ”inte intresserad” respektive ”intresserad”. I kapitlet används 
uttrycket majoriteten kopplat till dessa figurer. Med det menas att 1 och 2 respektive 3 och 4 
räknas samman. Den av de två kategorierna som har det högsta värdet är således majoriteten. 
Om 1 och 2 är i majoritet har de svarande en negativ inställning och om 3 och 4 är i majoritet 
har de svarande en positiv inställning. Precis som för den första typen av figurer visar tabellen 
även hur den procentuella fördelningen ser ut. 
 
Den tredje typen av figur är den som representeras av figur 12 och figur 13 med flera. 
Upplägget är detsamma som för den andra typen av figur. Skillnaden är att det är flera olika 
svar med i samma figur samt att det inte finns någon procentuell fördelning med i tabellen. 
Majoriteten beräknas på samma sätt som för den andra typen av figur. 
 
Den fjärde typen av figur representeras endast av figur 14. Här representeras 1 det alternativ 
som stämmer bäst, 2 det neutrala alternativet och 3 det alternativ som stämmer sämst. De 
svarande skulle sätta en 1 för det bästa, en 2 för det näst bästa och 3 för det som stämde sämst 
in. Den kategori där stapel 1, den gula, är högst är den kategori som fått flest positiva svar. 
Den kategori där stapel 3, den bruna, är högst är den kategori som fått flest negativa svar. Den 
kategori där stapel 2, den gröna, är högst är således den kategori som fått flest neutrala svar. 
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3.1 Miljöbilsägaren 
Det här kapitlet påbörjas med att de resultat som framkommit i enkäten angående vem som 
köper en miljöbil redovisas. Dessa fakta används senare för att skapa en profil över vem den 
generella köparen/ägaren av en miljöbil är. Den andra delen av kapitlet lyfter fram svar från 
enkäten som är kopplade till hur miljöbilsägarnas miljömedvetenhet ser ut. 

3.1.1 Ägarprofil 
Svaren från enkätundersökningen visar att det är mestadels män (89st av totalt 120st 
svarande) som köpte miljöbil inom den studerade gruppen. (figur 1) 
 

Fråga 1. Är du kvinna eller man?
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Figur 1, Könsfördelning hos ägare av miljöbilar 
 
Det har visat sig att den grupp som hade den största representationen i undersökningssvaren 
(39st av totalt 126st svarande) är de som är mellan 55 och 64 år. Upp till denna åldersgrupp 
ökar antalet miljöbilsägare medan det sker en minskning ju äldre åldersgrupperna blir efter 
det. (figur 2) 
 

Fråga 2. Hur gammal är du?
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Figur 2, Åldersfördelning hos ägare av miljöbilar 
 
Den inkomstgrupp som har den största representationen är de som lever i ett hushåll som 
tjänar mellan 300 001 och 600 000 kr per år (61st av totalt 124st svarande). Upp till denna 
inkomstgrupp stiger ägandet och efter denna sjunker återigen ägandet. Det rör sig således om 
samma typ av trend som går att skåda i fallet med åldersgrupperna. (figur 3) 
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Fråga 3. Vilken är hushållets årsinkomst?
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Figur 3, Hushållens årsinkomst  
 
Hur tar sig då dessa personer till sig till sin dagliga sysselsättning och hur långt de har till den 
samma? De flesta svarande åker bil till sin dagliga sysselsättning (53st av totalt 123st 
svarande) och därefter kommer den grupp som inte har någon daglig sysselsättning (38st av 
totalt 124st svarande). (figur 4) De flesta har även mer än 10 kilometer att fördas till sin 
dagliga sysselsättning (48st av totalt 127st svarande), även här följt av den grupp som inte har 
någon daglig sysselsättning (39st av totalt 127st svarande). (figur 5) 
 

Fråga 4. Hur tar du dig vanligtvis till din dagliga 
sysselsättning (jobb, skola etc.)? 
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Figur 4, Transportsätt till daglig sysselsättning 
 

Fråga 5. Hur långt har du till din dagliga sysselsättning 
(jobb, skola etc.)? 
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Figur 5, Avstånd till daglig sysselsättning 
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3.1.2 Miljömedvetenhet 
En klar majoritet (113st av totalt 125st) av de svarande anser att de har ett intresse för 
miljöfrågor. (figur 6) Förutom detta intresse är det även många (100st av totalt 124st) av de 
svarande som följer den debatt kring miljön som till och från pågår i media. (figur 7) 
 

Fråga 6. Hur intresserad är du av miljöfrågor?
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Figur 6, Intresse för miljöfrågor 

Fråga 7. Till hur stor del föjer du miljödebatten i media?
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Figur 7, Miljödebatten i media 
 
Förutom att en stor mängd av de svarande är intresserade av miljöfrågor och följer debatten i 
media är det också många som känner att de själva kan påverka situationen. En majoritet 
(106st av totalt 125st) av de svarande anser att de genom att göra olika val på det individuella 
planet kan minska den negativa påverkan på miljön. (figur 8) 
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Fråga 8. Känns det som att du genom ditt levnadssätt 
och att genom att göra olika val kan minska din negativa 

påverkan på miljön?
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Figur 8, Påverkan av den negativa miljöpåverkan 
 

3.2 Miljöbilen 
I det här kapitlet kommer själva miljöbilen att behandlas. Första delen visar på vilka aspekter 
som är avgörande för valet att införskaffa en miljöbil istället för en bil driven av fossila 
bränslen. Därefter avhandlas hur bilen används, exempelvis vad som påverkar vilket bränsle 
som bilen tankas med. Kapitlet avslutas sedan med att ge en förklaring till vilken inställning 
ägarna själva har till sin miljöbil.  

3.2.1 Inköp 
Angående vilken aspekt som är viktigast vid val av en produkt är det skillnad på en produkt i 
största allmänhet och valet att köpa miljöbil. När det gäller valet av en produkt i största 
allmänhet tycker de flesta att kvaliteten är viktigast (81st av totalt 118st svarande). Kategorin 
annat har tio svarande har kryssat i. Exempel på vad som angetts där är en kombination av 
olika delar, exempelvis kvalitet och pris. Andra anser att det varierar från fall till fall. En av 
de svarande anser även att den viktigaste delen vid köp av en ny vara är att det går att ta ett 
förmånligt lån. (figur 9)  
 
De miljömässiga aspekterna ansågs dock vara viktigast när det gällde valet att köpa en 
miljöbil (72st av totalt 118st svarande). Kategorin andra är det sju svarande som har kryssat i. 
Exempel på vad som angetts är framtidsförutsättningar, tekniken att kunna köra två olika 
bränslen i kombination med miljömässiga vinster, intressant bilkoncept, varumärke och miljö 
samt designen. (figur 10) 
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Fråga 9. Vilka av nedanstående delar tycker du är 
viktigast när du köper en ny produkt? (det kan handla 

om mat, kläder, elektronik osv.)
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Figur 9, Viktiga aspekter vid inköp av en produkt 

Fråga 12. Vilken av följande aspekter var viktigast för dig i valet 
att köpa en miljöbil?
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Figur 10, Viktiga aspekter vid köp av miljöbil 

Det har redan framkommit att många av de svarande följer den miljödebatt som till och från 
pågår i media. Något som framkommit är att denna debatt också har satt sina spår i valet att 
köpa en miljöbil. Majoritet (92st av totalt 126st) av de svarande som anser att de påverkats av 
miljödebatten i valet att köpa en miljöbil. (figur 11) 

Fråga 11. Till hur stor del tror du att miljödebatten som 
äger rum i samhället påverkat ditt val att köpa en 
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Figur 11, Miljödebattens påverkan vid miljöbilsinköp 
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Precis som framkom här ovan har miljödebatten i media påverkat köparna till stor del. Detta 
visar sig även i vad som har påverkat till valet att köpa en miljöbil. Det visar sig att det är just 
media som har haft den största påverkansgraden (84st av totalt 122st svarande), det är den 
enda källan till information som har fler positiva än negativa svar. De källor till information 
som hade den lägsta påverkansgraden på köparna är information från bilhandlare (35st av 
totalt 121st svarande), rekommendationer från omgivningen (36st av totalt 118st svarande) 
samt informationssökning på Internet (48st av totalt 119st svarande). (figur 12) 
 

Fråga 10. Hur värderar du att följande källor till information 
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Figur 12, Olika källor till information 
 
Vid sidan av information finns det även andra typer styrmedel med uppgift att påverka 
köparna. Här nedan presenteras hur ett antal olika styrmedel påverkade de svarande att köpa 
en miljöbil. Två av de styrmedel som presenteras har fått fler positiva än negativa svar, det rör 
sig om lägre pris på förnybara bränslen (70st av totalt 124st svarande) samt det högre priset på 
fossila bränslen (73st av totalt 122st svarande). 
 
De resterande styrmedlen anser de flesta miljöbilsköparna ha haft en mindre påverkan i valet 
att just köpa en miljöbil. De som hade liten inverkan var bidrag vid inköp (13st av totalt 121st 
svarande), inte så underligt då miljöbilspremien inte hade införts 2006, lägre förmånsvärde 
(14st av totalt 123st svarande), gratis parkering (27st av totalt 123st svarande) samt att bilen 
är befriad från trängselskatt (33st av totalt 123st svarande). (figur 13) 
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Fråga 18. Hur mycket påverkade nedanstående 
styrmedel dig att köpa en miljöbil istället för en bil 

driven av fossila bränslen?
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Figur 13, Påverkan från styrmedel 
 

3.2.2 Användning 
När det gäller vad som påverkar vilket bränsle som tankas, E85 eller bensin, tankar de flesta 
det bränsle som har minst negativ påverkan på miljön (51st av totalt 91st svarande). Därefter 
tankas det bränsle som blir billigast att köra på (29st av totalt 91st svarande) och i sista hand 
tankas det bränsle som är lättast att få tag på (11st av totalt 91st svarande). (figur 14). 
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Figur 14, Påståenden kring bränsleanvändning 
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Ovan presenterades vad de svarande tycker är viktigast när de väljer bränsle. Där framkom att 
det minst viktiga är att det bränsle som är lättast att få tag på tankas i första hand. Detta kan 
vara kopplat till att en stor del av de svarande inte anser att det har några svårigheter att få tag 
på miljöbränslet till sin bil. Majoriteten (98st av totalt 120st) av dem som svarade på frågan 
anser att det är lätt att få tag på miljöbränslet till sin bil. (figur 15) 
 

Fråga 21. Hur lätt är det att få tag på miljöbränsle till din 
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Figur 15, Tillgång på miljöbränsle 
 

3.2.3 Inställning 
Resultatet från enkätundersökningen visar att en klar majoritet (118st av totalt 125st) av de 
svarande är nöjda med valet att köpa en miljöbil. Resultaten visar även att det inte är någon av 
de svarande som är mycket missnöjd med valet att köpa en miljöbil. (figur16) 

Fråga 13. Hur nöjd är du med valet att köpa en mlijöbil?
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Figur 16, Hur nöjda är miljöbilsägarna med valet att köpa en miljöbil? 
 
Som redovisats ovan var många av de svarande nöjda med valet att köpa en miljöbil. Frågan 
är nu om de gjort samma val om de stått inför valet idag? Resultatet från enkätundersökningen 
visar att en majoritet hade gjort samma val idag. (figur 17) En sammanställning av varför de 
som svarade att valet inte blivit detsamma idag finns att beskåda i bilaga 2. 
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Fråga 14. Om du stått inför valet att köpa en miljöbil 
idag, hade valet blivit det samma?

0

50

100

150

Antal 110 14

Procent 89 11

JA NEJ

 
Figur 17, Hade valet av miljöbil blivit detsamma idag? 
 
En majoritet av de svarande (76st av totalt 125st) har under sin period som ägare av en 
miljöbil rekommenderat personer i sin omgivning att köpa miljöbil, frågan är nu vilken 
respons de fick? En övervägande del (60st av totalt 76st svarande) känner att omgivningen 
ställer sig positiv till att köpa miljöbil. (figur 18 och figur 19) 
  

Fråga 16. Har du under den period du varit miljöbilägare 
rekommenderat folk i din omgivning att köpa miljöbil? 
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Figur 18, Respons från omgivningen 
 

Fråga 17. Om JA på föregående fråga, vilken respons 
känner du att du har fått?

0

20

40

60

80

1. Mycket negativ respons 1 1

2. 15 20

3. 53 70

4. Mycket positiv respons 7 9

Antal Procent

 
Figur 19, Hur ser responsen ut? 
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3.3 Styrmedel 
Denna avslutande del ger en bild av hur miljöbilsägarnas inställning till de olika 
förekommande styrmedlen ser ut. Detta för att försöka konstatera vilka strategier som är det 
bästa sättet för att göra bilar drivna med förnybara bränslen mer attraktiva än bilar drivna med 
fossila bränslen. 

3.3.1 Informativa 
När det handlar om olika informativa styrmedel visar enkätsvaren att den övervägande delen 
av de svarande ställer sig positiva till denna typ av åtgärd för att öka andelen miljöbilar på 
vägarna. Det framkommer att informationskampanjer från statligt håll (94st av totalt 122st) 
samt information i media (103st av totalt 124st) samlar de mest positiva attityderna. De 
styrmedel som anses vara mindre bra är information från bilhandlarna (79st av totalt 125st) 
samt att själv söka information via Internet (74st av totalt 121st). Enkätsvaren visar dock att 
den generella inställningen till att använda information som styrmedel är positiv, de negativa 
svaren övervägs således av de positiva. (figur 20) 
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Figur 20, Tankar om informativa styrmedel 

3.3.2 Ekonomiska 
Precis som när det gäller informativa styrmedel ställer sig majoriteten av de svarande positiva 
till alla de olika typer av ekonomiska styrmedel som presenteras i enkätundersökningen. Mest 
positiva var de svarande till lägre skatt på förnybara bränslen (118st av totalt 122st), dessa 
bränslen är i dag skattebefriade så de svaren kan ses som att miljöbilsägarna vill att det 
förnybara bränslet ska vara billigare. Även billigare försäkringar (109st av totalt 123st) och 
skattesubventioner (102st av totalt 122st) är åtgärder som de som äger miljöbilar anser är bra 
styrmedel att använda sig av. Styrmedel som de svarande ställer sig mindre positiva till är att 
miljöbilen har ett lägre förmånsvärde (79st av totalt 122st), är befriad från trängselskatt (86st 
av totalt 121st) samt att de fossila bränslena är skattebelagda (86st av totalt 121st). Det ska 
dock sägas att även dessa styrmedel hade en övervägande del positiva svar. (figur 21) 
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Fråga 22. Nedan finns en lista med olika ekonomiska 
styrmedel (skatter och avgifter) som kan öka andelen 
miljöbilar på våra vägar. Hur bra tycker du de olika 

alternativen är?
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Figur 21, Tankar om Ekonomiska styrmedel 
 

3.3.3 Administrativa 
På grund av bristfälliga förberedelser inför utformandet av enkätundersökningen har det visat 
sig att de administrativa styrmedlen som redovisas i enkäten i själva verket klassas som 
ekonomiska styrmedel. Med anledning av det behandlas inga administrativa styrmedel. 
Svaren från fråga 23 i enkäten redovisas istället tillsammans med de ekonomiska styrmedlen 
ovan. 
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4 Resultat 
Här kopplas resultaten från enkätundersökningen samman med det som framkommit i 
kunskapsöversikten. Detta för att se huruvida undersökningens resultat överensstämmer med 
den forskning som finns på området. 

4.1 Miljöbilsägaren 
Med utgångspunkt från enkätundersökningen kan en profil på den vanligaste miljöbilsköparen 
bli följande. En man mellan 55 och 64 år vars hushåll har en årsinkomst mellan 300 001 och 
600 000 kr samt han färdas till den dagliga sysselsättningen med bil. Avståndet som han 
färdas till den dagliga sysselsättningen är mer än 10 km. Tidigare i rapporten har framkommit 
att äldre personer har lättare att ställa om och handla miljövänligt, något som således stämmer 
på undersökningsresultaten. Däremot visade forskning på att det var äldre kvinnor som hade 
lättast att övergå till miljömässigt bättre handlingsmönster. Detta skiljer sig åt från 
enkätundersökningen där majoriteten av de svarande var män. Detta kan ha sin bakgrund i 
andra undersökningsresultat som framkommit tidigare i denna rapport och som visar att 
männen i större utsträckning står för de stora inköpen som sker mer sällan. Kvinnor däremot 
står oftare för de dagliga valen, detta kan vara en avgörande faktor männen är den största 
gruppen av miljöbilsköparna. 
 
När det handlar om människors miljömedvetenhet visar enkätundersökningen att de flesta av 
de svarande miljöbilsägarna har ett intresse för miljöfrågor samt att de följer den debatt som 
pågår i media. Det framkommer även att det är många som känner att de genom sitt 
levnadssätt och att göra olika val i vardagen kan minska sin negativa påverkan på miljön. Som 
redovisats tidigare i rapporten går det att urskilja två olika typer av kunskaper om 
miljöanpassade handlingsmönster, teoretisk- och praktisk kunskap. Eftersom båda dessa typer 
av kunskaper är viktiga för att skapa en förändring är frågan vilken kunskap och intresse de 
som köpt miljöbil har? Eftersom det enbart framkommer att miljöbilsägarna har stort intresse 
och följer miljödebatten i media är det svårt att avgöra kunskapsgrad och vilken typ av 
kunskap som finns. Slutsatsen blir att den teoretiska kunskapen om miljöfrågor bland dessa 
personer borde vara relativt hög beroende av att de är insatta i vad som sker. 
 
Angående inställningen till sin miljöbil framgår det av resultaten från enkätundersökningen att 
majoriteten av de svarande miljöbilsägarna har en positiv inställning till sitt fordon. Detta är 
något som avspeglas på att en stor del av de svarande hade gjort samma val att köpa en 
miljöbil om de stått inför valet idag. Denna positiva inställning visar sig också på att många 
har rekommenderat personer i sin omgivning att köpa en miljöbil, något som även det gav 
positiv respons. Alla åsikter är dock inte positiva, många är kritiska till den höga 
bränsleförbrukningen, den korta räckvidden samt framförallt det höga priset på bränslet. Det 
framkommer även att det finns åsikter om den miljöbilspremie som nyligen införts, åsikterna 
är att premien borde ligga på bränslet istället för på bilen. En bil som är avsedd för E85 men 
som körs på bensin är ju inte mindre skadlig för miljön än en bil avsedd att drivas enbart med 
bensin. 
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4.2 Miljöbilen 
Vilka aspekter som påverkar valet att köpa en viss vara är sammankopplat till vilken typ av 
vara det handlar om. När det rör sig om den vardagliga konsumtionen visar undersökningen 
att det är kvaliteten som är den viktigaste faktorn. Så är det dock inte när det gäller valet att 
köpa en miljöbil. Då var det istället de miljömässiga aspekterna som de flesta ansåg vara de 
viktigaste. Den miljömedvetenhet som diskuterades i föregående kapitel kan i vissa fall enbart 
ligga på det teoretiska planet. Personen i fråga är alltså miljömedveten i tanken men när det 
kommer till handlandet blir det andra aspekter som är viktigare. Frågan är alltså om det är 
miljömedvetenheten eller något annat som styr personer att köpa en miljöbil? Svaret är inte 
givet men just att det skiljer mellan den vardagliga konsumtionen och valet att köpa miljöbil 
tyder på något. Det lutar alltså åt att just detta val har en miljömedvetenhet som grund, det är 
således den egna miljömedvetenheten som styr. Att kalla detta val för en planerad handling är 
inte helt fel. Detta kan jämföras med den vardagliga konsumtionen som ofta kan klassas som 
en frekvent vana. Slutsatsen blir att det kan vara lättare att förändra en planerad handling som 
sker mer sällan än att förändra den konsumtion som sker ofta. Forskningsresultat som 
presenteras tidigare i denna rapport visar även på att människor har lättare att göra ett 
miljömedvetet val som inte kostar något på livskvalitet eller levnadsmönster. Det kan således 
vara lättare att byta ut sin bensindrivna bil mot en miljöbil istället för att minska på resandet. 
 
Den källa till information som varit den viktigaste vid valet att köpa en miljöbil är media. 
Detta kan kopplas samman med att de flesta av de svarande anser sig följa den miljödebatt 
som sker just i media. Exempel på informationskällor som hade lite betydelse vid valet är 
information från bilhandlare samt reklam. Även när det gäller styrmedel finns en del som 
utkristalliserar sig som viktigare vid valet att köpa en miljöbil, nämligen priset på bränsle. De 
två typer av styrmedel som har fler positiva än negativa svar är det lägre priset på förnybara 
bränslen och det höga priset på fossila bränslen. Det som påverkade minst var ett bidrag vid 
inköp, miljöbilspremie, något som inte är så underligt då denna typ av premie inte fanns under 
undersökningsårat, alltså 2006. För utförligare resultat om de olika typerna av styrmedel se 
nästkommande kapitel. 
 
De som svarade på frågan vilket bränsle som bilen huvudsakligen är avsedd att drivas med 
svarade alla (120st) etanol eller E85 som är den korrekta beteckningen på bränslet. När det 
gäller vad som styr vilket bränsle som tankas i bilen är det i första hand det bränsle som har 
minst negativ påverkan på miljön som tankas. Därefter kommer det bränsle som blir billigast 
att köra på. Minst styr tillgången på bränslet, alltså om det är lätt att få tag på. Detta kan även 
sammankopplas med resultatet att de flesta av de svarande inte anser att det inte är några 
svårigheter att få tag på miljöbränslet till sin bil. Om samma teori som användes när det gällde 
inköp av miljöbilen ska användas här blir uppgifterna motstridiga. Där konstaterades att den 
frekventa vanan är svårare att påverka och ändra på än den planerade. När det rör sig om 
vilket bränsle som tankas kan det tolkas som en frekvent vana. Resultaten visar dock att det är 
miljöaspekterna som är det viktigaste vid valet av bränsle inte pris eller tillgänglighet. Det 
tyder på att inte bara den planerade handlingen (inköpet av miljöbilen) utan även handlingar 
runt denna produkt visar på en lättare omställning av handlingsmönster. Det visar sig dock 
bland enkätens övriga kommentarer (bilaga 3) att missnöjet är stort på det relativt sett höga 
priset på E85 och att många där anger att de tankar det bränsle som för dagen blir billigast att 
köra på. 
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4.3 Styrmedel 
När det handlar om strategier för att göra miljöbilar mer eftertraktade är åsikterna likartade 
både när det gäller informativa och ekonomiska styrmedel. Åsikterna är överlag positiva till 
de olika alternativ som presenterades i enkätundersökningen. De alternativen som har fått den 
positivaste responsen är att information i media är ett bra informativt styrmedel och att lägre 
skatt på förnybara bränslen (ett bränsle som redan är skattebefriat) är ett bra ekonomiskt 
styrmedel. Det rör sig således om en positiv inställning till ett lägre pris på bränslet. De 
alternativ som har flest negativa åsikter är reklam som informativt styrmedel och lägre 
förmånsvärde för miljöbilar som ekonomiskt styrmedel. Det ska dock sägas att inget av alla 
styrmedel som presenterades i enkäten hade fler negativa än positiva svar, detta tyder på att de 
svarande anser att det behövs någon form av styrmedel när det gäller den här frågan. 
 
De som äger en miljöbil tycker således att styrmedel är bra för att göra miljöbilar mer 
eftertraktade än bilar drivna med fossila bränslen. Hur har de själva då påverkats av de olika 
styrmedlen? Detta framkom i kapitel 4.2 i denna rapport. Det går att se ett mönster när både 
vad som påverkade och vad de tycker är bra kopplas samman. På båda dessa frågor är det 
information från media som har den högsta svarsfrekvensen när det gäller information. 
Samma typ av mönster går att skåda när det rör sig om ekonomiska styrmedel, här är det de 
lägre prisen på förnybara bränslen som återkommer. Det styrmedel som var populärast är 
alltså ett negativt ekonomiska styrmedel, en skatt. I det här fallet har dock det negativa 
ekonomiska styrmedlet en positiv inverkan för dem som tankar förnybara bränslen. Detta med 
anledningen att styrmedlet håller nere skatten istället för att öka den. Det är alltså tvärt om 
mot vad som sker med skattestyrmedel för fossila bränslen, där ökas skatten för att minska 
användningen. 
 
Åsikterna om att styrmedel är positivt för att öka andelen miljöbilar på vägarna överväger 
således de negativa. Frågan är vilken effekt styrmedel har i verkligheten? Kapitel 2.4 i denna 
rapport tar upp just denna fråga. Det visar sig att styrmedel av olika slag kan ha stor effekt att 
påverka konsumenternas val. Några aspekter är viktiga för att ett styrmedel ska få effekt, ofta 
är det bra att kombinera olika typer av styrmedel, exempelvis informativa och ekonomiska. I 
det fallet ges information om ett styrmedel som har ekonomisk effekt, till exempel 
information om lägre pris på miljöbränsle. Det är dock viktigt att dessa styrmedel samspelar 
och inte skapar en konflikt som enbart förvirrar situationen för konsumenten. Då finns risken 
att den positiva effekten går förlorad. Denna typ av kombination kan vara bra för att 
informationen ska få någon effekt, detta beror på att informationen i sig inte har någon 
omedelbar uppfyllelse av individens behov. Trots detta faktum kan dock enbart information 
också påverka människors val, men då är det av stor vikt att informationen förmedlas på ett 
effektivt sätt. 
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5 Diskussion och slutsatser 
Uppfattningen som fanns innan examensarbetet påbörjades var att miljöbilarna tappat i 
trovärdighet med anledning att det är andra faktorer än miljötänkandet som styr både val och 
användning. Med hjälp av de olika frågeställningarna som presenteras i kapitel 1.3 och som 
besvaras i kapitel 4 har bilden hur det ser ut nu blivit tydligare. 
 
När det rör sig om införskaffandet av miljöbilen finns det mycket som tyder på att det är 
ägarens egen miljömedvetenhet som styr valet. Detta står klart eftersom majoriteten av de 
svarande ansåg att de miljömässiga aspekterna var det viktigaste i valet att köpa en miljöbil. 
Detta är något som stärks ytterligare då de svarande med en klar majoritet ansåg att kvaliteten 
har den största inverkan vid konsumtion av vardagsprodukter. Det finns således en skillnad 
mellan konsumtion av olika produkter. Att det är just den egna miljömedvetenheten som 
spelar en viktig roll framstår mer och mer klart då det visar sig att den grupp som köper 
miljöbil anser sig vara insatta i miljöfrågor samt i miljödebatten. Flera gånger har gruppen 
miljöbilsägare nämnts, här beskrivs hur den generella profilen ser ut. Den generella 
miljöbilsägaren är en man som är mellan 55 och 64 år. Han åker mer än 10 km med bil till sin 
dagliga sysselsättning och hushållet han lever i har en årsinkomst på mellan 300 001 och 
600 000 kr. 
  
Den här studien har dock inte enbart behandlat beteenden hos ägare av miljöbilar, även frågor 
om hur andelen miljöbilar kan komma att ökas på vägarna har behandlats. Inriktningen har 
här legat på styrmedel av informativ- och ekonomiskt slag. Det som har undersökts är att 
försöka bringa klarhet i hur åsikterna angående olika styrmedel ser ut samt hur mycket 
miljöbilsägarna själva påverkades av dessa i valet att köpa en miljöbil. Av de källor till 
information som presenteras i enkätundersökningen är det en typ som sticker ut över 
mängden, det rör sig om media. Den miljödebatt som pågår i media har således varit en viktig 
del i valet att det blev just en miljöbil. Detta stämmer även överens med tidigare resultat som 
visar på att en stor andel av miljöbilsägarna följer miljödebatten i media. Även reklam har 
påverkat till köp, det är dock inte alls lika många som påverkats av reklam som av media. 
Även ett antal olika ekonomiska styrmedel som används för att gynna användning av 
miljöbilar har visat sig påverka till köp. Här är bilden tydlig, priset har betydelse, både det 
lägre priset på förnybara bränslen samt det höga priset på fossila bränslen har påverkat ett 
större antal av köparna. Miljöbilsägarna har dock inte påverkats av alla typer av styrmedel. Ett 
styrmedel som hade fler negativa än positiva svar är att den gratis parkering för miljöbilar 
som förekommer i vissa städer har påverkat valet. Detta kan bero på att denna förmån är 
förhållandevis okänd samt att det krävs lite pappersexercis för att tillhandahålla ett sådant 
tillstånd, eller att det rör sig om en så pass lite vinst, rent ekonomiskt. Detta om vad som 
gjorde att valet föll på en miljöbil. Nästa steg är att studera hur miljöbilsägarnas attityder 
angående användning av olika styrmedel ser ut.  
 
Överlag är inställningen till att använda styrmedel för att öka andelen miljöbilar på vägarna 
positiv. Av de styrmedel som presenterades i enkätundersökningen var det inte något som 
hade fler negativa än positiva svar. Både information i media samt informationskampanjer 
från statligt håll fick en mycket positiv respons medan inställningen till information från 
reklam och information på Internet inte var lika positiv. Inställningen till att använda olika 
former av ekonomiska styrmedel är också den positiv. Skattesubventioner och billigare 
försäkringar är de ekonomiska styrmedel som får den mest positiva responsen. Styrmedel som 
får mindre positiv respons är exempelvis det lägre förmånsvärdet på miljöbilar.  
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Ett av de ekonomiska styrmedlen som diskuteras mycket idag är den miljöbilspremie som 
infördes 2007. Åsikterna till denna typa av styrmedel är förhållandevis positiva, det 
framkommer dock en mängd åsikter om just detta. Många ägare anser att subventionerna 
borde läggas på bränslepriset och inte på bilen eftersom en miljöbil som tankas med ett fossilt 
bränsle inte är bättre för miljön än en bil avsedd att enbart drivas med bensin. Detta är 
intressanta åsikter som förhoppningsvis makthavarna i Sverige reflekterat över. Det kan nu 
vara svårt att dra några slutsatser av vilka styrmedel som bör användas och vilka som bör 
undvikas. Det som klart framkommer av undersökningen är dock att miljöbilsägarna ställer 
sig positiva till att använda olika styrmedel för att påverka konsumenterna att köpa miljöbil.  
 
En mängd av de fakta som framkommit genom enkätsvaren tyder på att den ursprungliga 
uppfattningen inte är korrekt. Uppfattningen var att miljöbilar börjar tappa i trovärdighet på 
grund av att det är mycket annat än själva miljötänkandet som styr attityder och beteenden. 
Det framkommer dock en mängd övriga åsikter från miljöbilsägarna (bilaga 3), mycket 
handlar om priset på E85. Det anses att det är för dyrt och att prisskillnaden mot bensin borde 
vara större, en fråga som har genomsyrat debatten kring miljöbilar under lång tid. Många 
verkar också tanka det bränsle som för tillfället är billigast, även om majoriteten i 
undersökningen i första hand tankar det bränsle som har minst påverkan på miljön. Det 
framkommer även åsikter huruvida E85 verkligen är bra som drivmedel med tanke på 
regnskogsskövling och att använda spannmål som bränsle istället för att använda det i 
livsmedelsproduktion. Allt detta överskuggar dock inte de fakta som undersökningen 
frambringat, alltså att folk köper miljöbil på grund av miljömässiga aspekter och för att de vill 
vara med och dra sitt strå till stacken.  
 
Undersökningen och dess resultat säger dock inte att det är bra för miljön att köra miljöbil. En 
miljöbil är ett alternativ till bilar drivna med fossila bränslen men ingen universallösning. Att 
köra bil är inte bra för miljön, vare sig det rör sig om en bil driven av förnybara eller fossila 
bränslen. Anledningen är att en bil alltid måste tillverkas, transporteras, underhållas och 
kasseras, vare sig den drivs med bensin, E85 eller el. Även trängseln på vägarna och på 
städernas gator är något som inte heller det blir bättre även om bilen är skonsammare för 
miljön. Tyngdpunkten i samhället bör därför ligga på att minska bilberoendet genom att 
exempelvis utveckla kollektiva lösningar för att transportera människor. Att de som äger en 
miljöbil gör det på grund av miljötänkande kan vara en viktig lärdom även när det handlar om 
de kollektiva lösningarna. Det visar att konsumenterna kan vara beredda att betala lite mer för 
att minska sitt ekologiska fotavtryck. 

 30



6 Sammanfattning 
Målet med denna rapport är att undersöka hur miljöbilsägarnas attityder och beteenden ser ut 
när det gäller inköp och användning av miljöbilen. Utgångstanken är att miljöbilarna börjar 
tappa i trovärdighet på grund av att det är mycket annat än själva miljötänkandet som styr 
attityder och beteenden kring dessa. För att komma fram till ett svar på detta har fem frågor 
ställts: 

- Vem är det som köper en miljöbil? 
- Vad är det som är avgörande vid valet att införskaffa en miljöbil i stället för en bil 

driven med fossila bränslen? 
- Används det bränsle som miljöbilarna i första hand är avsedda att drivas av?  
- Strategier för att göra miljöbilar mer eftertraktade än bilar drivna med fossila bränslen, 

hur ser åsikterna ut? 
- Hur ser miljöbilsägarnas inställning till sitt eget fordon ut? 

 
Rapporten är indelad i en teoretisk kunskapsöversikt samt i en attityd- och 
beteendeundersökning. Den sistnämnda är i form av en enkätundersökning som har skickats 
ut till 200 slumpmässigt utvalda miljöbilsägare inom Region Mälardalen enlig Vägverkets 
definition, som består av D, U, T, C- län och som köpte sin miljöbil under 2006. De miljöbilar 
som granskas är endast bilar drivna med biogas och E85, alltså bilar som drivs med förnybara 
bränslen och sålunda har enkäter enbart skickats till ägare av sådana bilar. Svaren från denna 
enkätundersökning ska hjälpa till att besvara de frågeställningar som presenteras ovan. 
 
För att lyfta fram den kunskap som krävs för att kunna sammanställa undersökningen inleds 
rapporten med en kunskapsöversikt. Den behandlar vad en miljöbil är, handlinsmönster samt 
olika styrmedel som kan underlätta en övergång från bilar drivna med fossila bränslen till 
bilar drivna med förnybara bränslen. En stor del av dessa fakta kommer från tidigare rapporter 
och undersökningar inom dessa områden. 
 
När det gäller vem som köper en miljöbil visar undersökningsresultaten att den största 
andelen är män med en ålder mellan 55 och 64 år. Forskningsresultat visar däremot att det är 
kvinnor som är mest miljömedvetna, inte män. Detta borde leda till att det är flest kvinnor 
som köper miljöbilar. Så skulle det kunna vara men annan forskning visar att de stora inköpen 
som sker mer sällan oftare ligger på männens bord, något som kan vara en förklaring till 
resultaten från enkätundersökningen. 
 
Undersökningsresultaten visar på att det som har den största inverkan att köpa en miljöbil är 
konsumentens egen miljömedvetenhet. Detta kan jämföras med vardagskonsumtionen där 
kvaliteten är den viktigaste aspekten vid inköp. Den information som haft den största 
påverkan på konsumenten att köpa en miljöbil visar sig vara media, något som kan kopplas 
samman med att en stor del av de svarande följer den miljödebatt som pågår i media. De 
styrmedel som har haft den största inverkan är priset på bränsle, dels det höga på fossila 
bränslen och det låga på förnybara bränslen. När det gäller just bränslen tankar de flesta i 
första hand det bränsle som är bäst för miljön, det är således inte enbart plånboken som styr. 
 
Även inställningen till att använda olika typer av styrmedel för att öka andelen bilar drivna 
med förnybara bränslen på vägarna är positiv. De styrmedel där åsikterna är som mest 
positiva när det gäller informativa styrmedel är media. Åsikterna angående ekonomiska 
styrmedel visar att miljöbilsägarna ställer sig mest positiva till en lägre skatt på förnybara 
bränslen (ett bränsle som redan är skattebefriat), det rör sig således om en positiv inställning 
till ett lägre pris på bränslet. 
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Alla dessa positiva tankar avslutas med att ägarna av miljöbilar generellt har en positiv 
inställning till sitt fordon, de flesta hade exempelvis gjort samma val om de stod inför valet att 
köpa en miljöbil idag. 
 
Slutsatsen blir således att miljöbilarna inte alls tappat i trovärdighet, i alle fall inte på detta 
plan. Det framkommer dock en mängd mer negativa åsikter angående bilar drivna med E85, 
det rör sig ofta om för dyrt bränslepris och för kort räckvidd. Men det är alltså trotts detta som 
det finns en klar positivism kring fordonstypen bland dess ägare. 
 
 
Avslutningsvis lyfts några förslag till ämnen för kommande arbeten fram: 

- Granska hur andelen miljöbilar kan ökas bland tjänstebilarna. 
- Undersöka hur bra de befintliga förnybara bränslena egentligen är. 
- Undersöka andra typer av miljöbilar som drivs med andra typer av bränslen. 
- Studera nya sätt att öka andelen miljöbilar på vägarna. 
- Reda ut om begreppet miljöbil verkligen behövs, framförallt i framtiden. 
- Granska miljöbilspremien, är den det bästa sättet osv. 
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Bilaga 1. Enkätundersökningen 
 

Vad tycker du om att vara miljöbilsägare? 
Denna enkätundersökning handlar om attityder och  
beteendemönster hos ägare till miljöbilar drivna med  
förnybara bränslen. 
 
Enkäten är en del i mitt examensarbete i miljövetenskap vid  
Mälardalens högskola och görs i samarbete med  
Vägverket Region Mälardalen. 
 
Syftet med examensarbetet är att försöka visa 
vilken inställning miljöbilsägare har till sitt ägande. Något  
som jag anser är viktigt att veta för att vi ska kunna  
jobba vidare mot en bilpark som i allt större utsträckning  
består av miljöbilar. 
 
Enkäten innehåller 6 huvuddelar med sammanlagt 25 frågor  
och tar inte lång tid att besvara. Så ta fram en penna, sätt  
dig bekvämt i solstolen och börja kryssa. 
 
Du svarar självklart helt anonymt. När du besvarat frågorna  
lägger du frågeblanketten i det frankerade och adresserade  
svarskuvertet, klistrar igen och skickar i väg det. 
 
 
Skicka in svaren senast den 19 juli 
 
Tack på förhand för din medverkan och ha en fortsatt  
trevlig sommar 
 
Med vänlig hälsning 
Martin Larsson 
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Om dig             
Fråga 1 Är du kvinna eller man?     
 Kvinna        
 Man        
                
Fråga 2 Hur gammal är du?     
 18 - 24 år       
 25 - 34 år       
 35 - 44 år       
 45 - 54 år       
 55 - 64 år       
 65 - 74 år       
 75 år eller äldre      
                
Fråga 3 Vilken hushållets årsinkomst före skatt? 
Kryssa i den ruta som stämmer bäst in   
 1 - 150 000 kr       
 150 001 - 300 000 kr      
 300 001 - 600 000 kr      
 600 001 - 800 000 kr      
 över 800 000 kr      
                
Fråga 4 Hur tar du dig vanligtvis till din    
dagliga sysselsättning (jobb, skola etc.)    
Kryssa i den ruta som stämmer bäst in   
 Går        
 Cyklar        
 Åker buss/tåg       
 Åker bil       
 På annat sätt       
 Har ingen daglig sysselsättning    
                
Fråga 5 hur långt har du till din dagliga   
sysselsättning (jobb, skola etc.)     
Kryssa i den ruta som stämmer bäst in   
 mindre än 5 km      
 6 - 10 km       
 mer än 10 km       
 Har ingen daglig sysselsättning    
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Miljömedvetenhet         
Fråga 6 Hur intresserad är du av miljöfrågor?  
Kryssa i den ruta som stämmer bäst in   
            
   Inte alls    Mycket    
   Intresserad    Intresserad    
    1 2 3 4     
            
                    
Fråga 7 Till hur stor del följer du miljödebatten i  
media? Kryssa i den ruta som stämmer bäst in 
            
   Följer den     Följer intresserat   
   Inte alls    Vad som händer   
    1 2 3 4     
            
                    
Fråga 8 Känns det som att du genom ditt  
levnadssätt och att genom att göra olika val kan  
minska din negativa påverkan på miljön? 
Kryssa i den ruta som stämmer bäst in   
            
   Jag känner    Jag känner    
   inte alls så   helt klart så    
    1 2 3 4     
            
                    
Fråga 9 Vilken av nedanstående delar tycker du är 
viktigast när du köper en ny produkt?  
(det kan handla om mat, kläder, elektronik osv.)  
Kryssa i den ruta som stämmer bäst in  
           
 Kvalitén         
 Priset         
 Att varan har en liten negativ miljöpåverkan 
 Annat:               
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Information och inköp           
Fråga 10 Hur värderar du att följande källor till  
information påverkade dig att köpa en miljöbil? 
Kryssa i den ruta som stämmer bäst in för varje  
källa till information        
   Inte alls     Påverkat 
   påverkat     mycket 
    1 2 3 4   
Samhällsinformation (t.ex. broschyrer från myndigheter)        
Media (tv, tidningar, radio)        
Reklam        
Internet (själv sökt information)       
Bilhandlaren        
Rekommendationer från omgivningen        
            
Fråga 11 Till hur stor del tror du att miljödebatten  
som äger rum i samhället påverkade ditt val att  
köpa en miljöbil?        
Kryssa i den ruta som stämmer bäst in    
     Inte alls   Till stor del 
    1 2 3 4   
          
                
Fråga 12 Vilken av följande aspekter var viktigast  
för dig i valet att köpa en miljöbil?     
Kryssa i den ruta som stämmer bäst in   
         
 Ekonomiska        
 Miljömässiga        
 Kvalitetsmässiga        
 Andra:        

Fråga 13 Hur nöjd är du med valet att köpa en  
 miljöbil? Kryssa i den ruta som stämmer bäst in 
          
                                                            Mycket missnöjd   Mycket nöjd 
    1 2 3 4   
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Information och inköp (fortsättning) 
Fråga 14 Om du hade stått inför valet att köpa en  
miljöbil idag, hade valet blivit det samma?   
Kryssa i den ruta som stämmer bäst in   
         
 JA        
 NEJ        
                
Fråga 15 Om NEJ på föregående fråga, Varför hade  
valet blivit annorlunda? Ge en kort förklaring  
         
        
        
        
        
        
        
        
          
                
Fråga 16 Har du under den period du varit  
miljöbilsägare rekommenderat folk i din omgivning 
att köpa miljöbil?        
Kryssa i den ruta som stämmer bäst in   
 JA        
 NEJ        
                
Fråga 17 Om JA på föregående fråga, vilken  
respons känner du att du har fått från din    
omgivning? Kryssa i den ruta som stämmer bäst in 
          
          Mycket       Mycket  
          negativ       positiv 
          respons       respons 
    1 2 3 4   
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Information och inköp (fortsättning 2) 
Fråga 18 Hur mycket påverkade nedanstående  
styrmedel dig i valet att köpa en miljöbil     
istället för en bil driven av fossila bränslen? Kryssa  
i den ruta som stämmer bäst in för varje av    
nedanstående styrmedel       
          
        Inte alls     Påverkat 
        påverkat     mycket 
    1 2 3 4   
Billigare försäkring för miljöbilar       
Lägre skatt för miljöbilar        
Lägre pris på förnybara bränslen       
Det höga priset på fossila bränslen       
Bidrag vid inköp (miljöbilspremie)       
Befriad från trängselskatt        
Lägre förmånsvärdet        
Gratis att parkera i vissa städer       
                
 
Bil och ägande           
Fråga 19 Vilket miljöbränsle är din bil 
huvudsakligen avsedd för? Kryssa i den ruta     
som stämmer bäst in      
            
 Biogas         
 Etanol         
            
                    
                    
Fråga 20 Hur väl stämmer följande påståenden in? 
I rutan framför ska du nu markera vilket alternativ    
du tycker är det bästa med 1, det du tycker är 
näst bäst med 2 osv      
            
  Jag tankar det bränsle som har minst påverkan på miljön    
  Jag tankar det bränsle som blir billigast att köra på    
  Jag tankar det bränsle som är lättast att få tag på    
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Fråga 21 Hur lätt är det att få tag på miljöbränsle  
till din bil? Kryssa i den ruta som stämmer 
överens med hur du upplever det    
            
         Väldigt       Väldigt     
         Svårt       Lätt    
    1 2 3 4     
            
 
Styrmedel             
Fråga 22 Nedan finns en lista med olika    
ekonomiska styrmedel (skatter och avgifter) som  
kan öka andelen miljöbilar på våra vägar. Hur bra  
tycker du de olika alternativen är? Kryssa i den  
ruta som stämmer bäst in för varje av     
nedanstående styrmedel       
           Inte alls     Mycket
           bra     bra 
    1 2 3 4   
Billigare försäkring för miljöbilar       
Skattesubventioner för miljöbilar       
Lägre skatt på de förnybara bränslena       
Skatt på de fossila bränslena       
Att miljöbilen är befriad från trängselskatt       
                
Fråga 23 Nedan finns en lista med olika    
Administrativa styrmedel (lagar och andra regler)  
som kan öka andelen miljöbilar på våra vägar. Hur  
bra tycker du de olika alternativen är? Kryssa i den  
ruta som stämmer bäst in för varje av nedanstående styrmedel    
          
           Inte alls     Mycket
           bra     bra 
    1 2 3 4   
Någon form av bidrag vid inköp       
(exempelvis miljöbilspremie)       
Att miljöbilen har ett lägre        
förmånsvärde        
Gratis att parkera med miljöbilen       
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Styrmedel (fortsättning)           
Fråga 24 Nedan finns en lista med olika    
Informativa styrmedel (använda olika typer av 
information) som kan öka andelen miljöbilar på 
våra vägar. Hur bra tycker du de olika     
alternativen är? Kryssa i den ruta som stämmer  
bäst in för varje av nedanstående styrmedel 
          
        Inte alls     Mycket
        bra     bra 
    1 2 3 4   
Informationskampanjer från statligt håll       
Information i media (tv, tidningar, radio)       
Reklam från biltillverkarna/bilförsäljarna        
Internet (själv söka information)       
Information från bilhandlarna       
                
        
        
Egna åsikter             
Fråga 25 Känner du att det är något viktigt  
angående miljöbilar som du inte har fått ge dina  
åsikter om har du nu chansen. Här nedan kan du  
ta upp egna åsikter, idéer eller kanske något 
annat som du tycker är intressant kring ämnet  
          
          
                
                
                
                
                
          
                
        
Tack för din medverkan      
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Bilaga 2. Sammanställning av svaren från enkätfråga 15 
Bilagan innehåller de svar som framkommit av fråga 15 i enkätundersökningen. Svaren är i 
oredigerat skick och är således exakt vad de svarande tycker och tänker. 
 
…”Dåligt bemötande his Fords försäljare i Västerås. Ev. hade jag vänt mig till 
annan ort. Jag kan även tänka mig annat bilmärke” 
…”Etanolpriset är för högt. Det går på ett ut om man kör på bensin eller etanol. 
 
…”Idag hade jag valt en elhybrid” 
…”E85 är för dyr” 
…”Kanske ett annat märke eller diesel” 
…”troligen en biogasbil istället för etanol. Eller möjligen en diesel” 
…”negativt etanolpris” 
 
…”Det ska inte vara dyrare att bruka en etanolbil” 
…”Har etanolbil och tester visar att det kanske inte är så bra som det sägs vara” 
…”På grund av det höga priset på etanol och att bilen förbrukar ca 50% mer 
etanol än bensin.” 
…”Svårigheten att få tag på etanolstationer. Det är mkt dåligt av de ansvariga att 
inte göra mer för att öka tillgängligheten för miljöbränsle” 
…” Snarare, jag vet inte. Priset på etanol är förvisso betydligt lägre än på vanlig 
bensin. Men eftersom bilen drar mer bränsle/mil blir priset i slutändan +/- 0 
eftersom jag tankar oftare kommer jag då upp i samma månadskostnad 
etanol/bensin” 
…”Fortfarande för högt etanolpris. Valet hade nog fallit på en diesel” 
…”köpt en dieselbil istället” 
...” Därför att bilen är så svårstartad när jag kör på etanol” 
…”Saknar snabbheten och vid omkörning och draget i bilen. Hade tidigare en 
turbo” 
 

 42



Bilaga 3. Sammanställning av miljöbilsägarnas egna åsikter 
Bilagan innehåller miljöbilsägarnas egna åsikter som framkom av fråga 25 i 
enkätundersökningen. Åsikterna är i oredigerat skick och är således exakt vad de svarande 
tycker och tänker. 
 
…”Sänk skatten på bränslet så tankar de som kan mer och då kan fler 
bensinstationer bygga ut med fler tankställen så en god spiral kommer igång” 
…”I stället för premie vid köp av ny miljöbil borde dessa pengar premiera 
köpare av miljöbilsdrivmedel = lägre pris på etanol och biogas” 
 
…”Påverka biltillverkarna att bygga så kallade hybridbilar med en konventionell 
liten motor som körs på etanol kombinerad med en elmotor med batteri som 
bland annat laddas med bromskraft etc.” 
…”Nackdelen med exempelvis etanol är att förbrukningen jämfört med bensin 
avviker så mycket!” 
…”Tillgången på bränsle och priset på bränsle upplever jag som det viktigaste” 
…”En viktig anledning till att vi köpte miljöbil var att den var rymlig och 
framförallt säker! Enbart miljöaspekten hade inte räckt till för ett köp. Viktigt 
var att bilen var en bra bil även om man undantar miljöaspekten” 
…”Enhetlig definition av vad som klassas som miljöbil mellan olika städer och 
myndigheter” 
…”Bättre vore det om subventionen läggs på bensinpriset (etanol, biogas osv.) i 
stället för miljöbilspremien” 
…”Har blivit mer undrande över etanolens påverkan på miljön. Nedhuggning av 
regnskog, dålig miljövinst med etanol från skogsråvara och andra grödor, utom 
då från sockerrör. Skogsskövling är väll det största klimathotet?” 
 
…”Beskatta större bilar hårdare” 
…”För få mackar som säljer etanol kan få till följd att man väljer bensin hellre 
än att åka runt och leta upp ”etanolmackar” 
…”Tyvärr tankar jag alltid det billigaste bränslet per mil! Detta innebär att jag 
och många andra med miljöbilar verkligen skulle tanka etanol om det skulle löna 
sig i förhållande till att tanka bensin. Här har myndigheterna möjligheter att 
påverka beteendet hos miljöbilägarna och sådana som ska köpa/byta bil genom 
en ”skattebelastning” så att det alltid är billigare att använda etanol istället för 
bensin” 
…”Jag tycker staten ska sänka priset på etanol så att det bli mycket billigare att 
tanka etanol. Det tjänar alla på” 
…”Fler tankställen (OK)” 
…”Det är givetvis viktigt att våra ”ledare”, ministrar (stadsministern), 
landshövdingar, kommunala företrädare går före och skaffar miljöbilar. Andra 
”trendsättare”: Skådisar, näringslivstoppen bör givetvis också vara föregångare. 
Det ska vara inne att köra miljöbil” 
…”Miljöbränsle ska vara 2-3kr lägre än fossila bränslen. Lägre eller ingen 
bilskatt i t.ex. 5 år istället för miljöbilspremien” 
…”Eftersom det är mycket lätt att få tag i etanol idag kan man väl slopa 
möjligheten att kunna tanka bensin” 
…”Den kan köras på etanol men detta har inte påverkat mitt beslut. Jag tror att 
detta är ganska vanligt” 
 
…”Den är en bra bil men det är missvisande att kalla den miljöbil. Det är för 
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mycket miljöbilhysteri i Sverige. Miljön mår bättre av att göra det enklare för 
alla som kör en 15år gammal Volvo att byta till en modernare bil… oavsett typ”   
…”Mer forskning om hur förnybara bränslen främjar miljön. (eller är det bara 
fråga om kortsiktiga vinster) T.ex. etanol framställs genom nedhuggning av 
regnskogar eller användning av spannmål (=mat!) Kanske är bättre med 
drivmedelssnåla fordon i stället” 
…”Etanolbilar drar för mycket bränsle. 30% mer än vanliga bilar. Man kan fråga 
sig varför” 
…”Köpte min miljöbil 2006 och fick därför ingen miljöbilspremie. Detta borde 
ges till alla som köpt miljöbil i efterskott, eftersom miljöbilar kostar mera i drift 
och bidrar till en bättre miljö” 
…”Jag väntar på mer inhemsk produktion av etanol. I första hand Björn 
Gillbergs metanolproduktion!” 
…”Det måste vara mer lönsamt att köra på etanol än bensin. Så är det inte alltid 
nu. Vi känner oss lite ”lurade” i det avseendet” 
…”Småskalig framställning av bränslen borde uppmuntras mera, typ etanol, 
rme, diesel. 
 
…”Bidrag vid köp av miljöbil borde betyda dyrare bil. I alle fall om jag vore 
bilhandlare” 
…”Sänk skatten på miljöbränsle” 
…”När man pratar om miljöbilar kan jag uppleva att vissa som kör på 
bränsletörstiga bilar drivna av bensin försöker ofta finna nackdelar med de mer 
miljövänliga alternativen. Dåligt samvete.” 
…”Jag tycker att etanolpriset bör vara billigare och finnas på fler 
bensinstationer” 
…”E85mackar saknas i Örsundsbro” 
…”Det ska initialt vara viss ekonomisk vinning i att vara miljövänlig. Detta 
kommer så småningom leda till en naturlig inköpsvana och ett annat 
beteendemönster i våra transportval.” 
 
…”Gärna miljövänligt, men till ett mer ekonomiskt rätt dito” 
…”Att en miljöbil är: 

- Oftast bättre (!) än motsvarande bensinbil (ej samma klass) 
- Flexibel på bränslen 
- Piggare med etanol i tanken än bensin 
- Och att få en miljövinst på samma gång som bilen är piggare och utom 

några andra nackdelar” 
…”En förutsättning för att öka antalet miljöbilar är att kraftigt sänka 
drivmedelsskatten på miljöbränsle.  
 
…”En annan åtgärd kan vara att höja bidraget för skrotning av äldre bilar” 
…”Enda anledningen till att vi köpte miljöbil var trängselskatten!” 
…”För att köpa miljöbil måste någon ”morot” finnas. Lätt tillgänglighet på 
miljöbränsle, större skillnad i pris mellan bensin och miljöbränsle. Som det är nu 
så höjs etanolpriset när bensinpriset höjs. Ev. tankningsstationer skilda från stora 
bensinbolag. Bolagen vill ju ha så stora vinster som möjligt med vilket bränsle 
som helst” 
…”Önskebilen vore en hybrid med el/etanoldrift!!” 
…”Prisskillnaden mellan etanol och bensin bör vara minst 5kr litern” 
…” Priset på miljövänligt bränsle får ej vara för högt. Känner många som 
övergår till bensin då det ger lägsta miljökostnad!” 
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…”Det ska vara billigare att köra på etanol än bensin” 
...”Med tanke på att driftskostnader är en dimensionerande Kostnad för alla 
bilägare kommer det att vara viktigt att se till att drivmedelspriset/mil för 
miljöbränslen är lägre än för fossila bränslen” 
…”Som det är idag, med premie vid inköp, är rena vansinnet! När man sedan 
köpt bilen och ska tanka, väljer man efter priset, vilket betyder att staten 
subventionerar ”bensinåkare”! Självklart ska rabatten finnas på etanolpriset.  
Man är sig själv närmast och tankar det som är billigast!” 
…”Att det från statligt håll anges en större långsiktighet i beslut, annars kan 
miljöambitionen ifrågasättas. Att ändra inriktningen hos biltillverkare tar tid. Om 
en miljöbilsägare inte finner det meningsfullt med att söka medverka till en god 
miljöpolitik kan alternativet bli ointresse eller uppgivenhet” 
…”FLER ETANOLTANKSTÄLLEN, Subventioner i glesbyggd, En 5-års 
period med miljöpremie, momsfri etanol, låg eller ingen skatt, 
miljöbilsinformation via stora mediakampanjer” 
…”Viktigt att förnybart bränsle är: 

- lätt att få tag på 
- ekonomiskt fördelaktigt jämfört med fossila bränslen” 

…”Det enda styrmedlet bör vara drivmedelsskatten. Flytta skatt från 
miljöbränsle till etanol” 
…”Jag skaffade miljöbil 2003 för att jag är intresserad av bilar och 
teknikutveckling. Tyvärr är vi få som närmat oss miljöbilar på detta sätt. 
…”1. Ännu dålig täckning av tankställen utanför storstäderna 
2. Prisskillnad på minst 4kr/liter (etanol-bensin) 
3. Flera bilar har för små tankar (etanol) man måste planera för nästa tankning 
(finns etanol att tillgå) 
4. Sänkning av bränslepriset på miljöbränsle” 
…”Etanolbilen drar mycket bränsle, vilket faktiskt kan göra det dyrare att ha 
miljövänligare bil (eftersom det är tätare serviceintervall och inte tillräcklig 
prisskillnad mot bensin)” 
…”Etanolbil borde ha större tank eller dra mindre etanol per mil. För kort 
aktionsradie/tanka för ofta” 
…”Allt handlar inte om pengar i plånboken. Ta bort skatten på miljöbränsle och 
staten (vi) sätter ett pristak per liter för att hålla ett finger i ögat på marknadens 
aktörer” 
…”Vid service av miljöbilar, tillse att den blir trimmad för max effekt vid 
minimala utsläpp av miljöfarliga gaser” 
…”Det måste vara mycket lättare att få tag i t.ex. etanol. Nu har vi flera mil, 
vilket medför att vi måste tanka vanlig bensin” 
…”Subventionera ombyggnadsatser till äldre bilar” 
…”Jag tycker att egentligen borde all form av subventioner styras till 
bränslepriset. Etanolbilen är ju ingen miljöbil om den tankas med bensin. Det 
fanns en period i vintras när etanolkostnaden var högre än bensinkostnaden och 
det är ej bra” 
 
…”Lägre pris på x-vis E85. Ovanstående skapar mer sysselsättning i S. Klart 
mindre utsläpp” 
…”För högt pris på etanolen” 
…”Eftersom bränsleåtgången är betydligt större när jag kör på etanol, tankar jag 
ungefär varannan gång bensin”  
…”Det måste finnas möjlighet att tanka etanol vid alla mackar” 
 

 45



…”Det borde inte gå att köra på vanlig bensin” 
…”Jag tycker att det ska finnas val på t.ex. växellåda, manuell eller automat. 
Tack på förhand” 
…”Lägre pris på miljöbränslen som etanol, biogas 
Även drift… hybridbilar 
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