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Abstract 
The “climate change”-issue has recieved a lot of attention in newspapers, television and radio 

during the winter of 2006-2007. The aim of this study is to examine the influence of this 

debate on the public, in particular if it has had any effect on consumers view concerning 

climate change and car purchases.  

 

First, I discuss relevant theories concerning the power of media, consumption and motoring. 

Current research emphasises that consumption and motorism aren’t driven by rationality, but 

are important to people’s self image and has a symbolic meaning. There is also a clear 

connection between a topic that has gotten a lot of attention in the media, and the question 

that is considered importent by the public opinion. 

 

The climate debate in the Swedish newspapers Aftonbladet and Dagens Nyheter is presented 

to see what image is preseneted to the public. Statistics of the sales of new cars are examined 

and cardealers and customers are interviewed to find out if the “climate debate” has had any 

effect. It appears that the interest of environmental cars has increased during this time, which 

is shown both in the statistics and the interviewes, but the underlying reason is hard to 

determine.    
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Sammanfattning 
Den senaste tiden har klimatförändringarna fått mycket utrymme i tidningar, tv och radio. 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken påverkan denna klimatdebatt har haft på 

publiken, om det har fått någon effekt på konsumentens syn på kopplingen till 

klimatpåverkan. För att göra detta tittar vi på bilens påverkan, och om klimatdebatten har 

påverkat inställningen vid köp av ny bil.  

 

För att svara på detta gås först relevanta teorier kring medias makt, konsumtion och 

privatbilism igenom. Bilden är att konsumtion och bilism inte drivs av rationalitet utan att det 

har blivit en viktig del av självbilden, de har fått en ny betydelse som symbol. Det finns också 

en tydlig koppling mellan ett ämne som får mycket utrymme i media, och vilken fråga som 

den allmänna opinionen klassar som viktig.  

 

Sedan presenteras klimatdebatten i Aftonbladet och Dagens Nyheter för att se vilken bild 

publiken har fått. För att se om det har gett någon påverkan så undersöker jag 

försäljningsstatistik och intervjuar försäljare och kunder hos två bilhandlare. Det visar sig att 

intresset för miljöbilar har ökat under den senaste tiden, vilket syns både på statistiken och i 

svaren från intervjuerna, men vad som är den bakomliggande orsaken är svårt att avgöra. 
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1. Introduktion 
 
”Mänskligheten har blivit den största naturkraften” 1

 

Citatet ovan är hämtat från den senaste tidens klimatdebatt. Under perioden hösten 2006 till 

våren 2007 har svensk tv, radio och tidningar varit fyllda med reportage om 

klimatförändringarna. Publiken har fått information om vad forskarna har enats om i frågan, 

hur framtiden kan komma att se ut och vilken roll vi människor har haft i utvecklingen. Här 

och där presenteras också listor med tips på vad just du kan göra för att förbättra situationen. 

Budskapet är ofta tydligt – ”allt är på väg utför, det är delvis ditt fel och nu kan du göra något 

för att förbättra utsikterna”. I den här uppsatsen görs ett försök att undersöka om publiken, 

medborgarna, har tagit åt sig av uppmaningen, eller om beteendeförändringen hindras av 

andra faktorer.  

1.1 Bakgrund 
Klimatförändringarna vi märker av nu påverkar jorden, och kommer att fortsätta göra så långt 

framöver. FN:s klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, fastslår att 

”Det mesta av den höjning av globala medeltemperaturer som observerats sedan mitten av 

1900-talet beror mycket sannolikt på den observerade ökningen av antropogena utsläpp av 

växthusgaser”, samt att koldioxid är den viktigaste antropogena växthusgasen, och att den 

största källan är användandet av fossila bränslen.2

 

En stor förbrukare av fossila bränslen är bilen. Under 60-talet gick Sverige in i bilåldern, och 

sedan dess har bilen blivit en allt vanligare ägodel hos svenska hushåll.3 Samhället förändras 

på ett sätt som gör att bilen för många inte längre är en lyx utan en nödvändighet för att klara 

vardagslivet, och enligt psykologen och docenten Karin Sandqvist har bilen stor betydelse 

som symbol snarare än som rent transportmedel.4 Det finns odiskutabla fördelar med 

tillgången till bilen, men den medför också en mängd negativa konsekvenser för klimatet.  

 

Som konsumenter gör vi varje dag val, och några av dessa påverkar vår omgivning och 

framtid. Ett av dessa är hur vi väljer att använda bilen. Men våra val är inte alltid rationella, 

                                                 
1 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2708&a=609591 
2 www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5677-8.pdf, 070514, 23. 
3 Nils Kjellström, Alternativ BIL (Lund: Berglingska Boktryckeriet, 1973), 11. 
4 Karin Sandqvist, Bilens attraktionskraft – psykologiska perspektiv på bil och individ (Stockholm: KFB-Rapport 
1998:14,1998), 2. 
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utan vi påverkas mycket av vad som händer runt omkring oss, vad vänner och grannar gör, 

vad politiker säger och tar för beslut, och även till stor del av det stora informationsflödet från 

alla de medier som omger oss. Sociologen Juliet Schor menar att konsumtionen har fått en allt 

större betydelse för vår självbild – vad och hur man konsumerar signalerar vem man är.5  

 

Trots den ökade kunskapen kring konsumtionens och bilismens orsaker och betydelse för 

klimatförändringarna är den rådande diskursen fortfarande ekologisk modernisering. Det 

innebär att lösningarna på problemen anses vara tekniska, och kräver ingen förändring i 

livsstil.6

 

Sedan i höstas har en intensiv klimatdebatt förts i media. Tidningar, tv och radio tar upp 

frågan i nyhetssändningar, ordinarie program och specialsatsningar. Mycket fokuseras på vad 

som kommer att hända i framtiden med hänsyn till klimatförändringarna, och vilken roll vi 

som konsumenter spelar i denna. Många medieforskare, bland annat Maxwell McCombs, 

menar att det som får mycket utrymme i media bedöms som en viktig fråga av publiken.7 

Därför kan det vara intressant att undersöka detta närmre. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Sen klimatdebatten har blommat upp anser jag mig se ett ökat intresse för miljön och de 

klimatförändringar vi står inför. I bland annat Aftonbladet har man kunnat skriva på ett 

”klimatlöfte” där man lovar att bli mer miljövänlig inom olika områden, och när jag kollade 

siffrorna idag (28 maj) har 343 047 personer avlagt ett löfte.8 Men, har den intensiva debatten 

verkligen lett till någon förändring eller har de flesta bara skrivit under för att sedan glömma 

den eventuella ambitionen de hade och fortsatt i samma gamla fotspår? Vad är det som styr 

konsumenten? 

 

Det finns många områden i våra vardagsliv där vi som konsumtenter påverkar miljön och 

klimatet; boende, transport, mat, nöjen, resor med mera. Bilismen är kanske det område som 

har den tydligaste kopplingen mellan beteende och klimatpåverkan. Hur stor påverkan man 

                                                 
5 Juliet Schor, Do americans shop too much? (Boston: Beacon Press, 2000), 6. 
6 Maarten A. Hajer, The politics of environmental discourse- Ecological modernization and the policy process 
(New York: Oxford University Press, 1995), 31-33. 
7 Maxwell McCombs, Makten över dagordningen - om medierna, politiken och opinionsbildningen (Borgå: SNS 
Förlag, 2006), 24. 
8 www.aftonbladet.se/ettor/webb/3320_normal.html, 070528. 
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har som bilist beror på vad och hur man väljer att köra. Valet av bil är oftast en genomtänkt 

handling där köparen har gått igenom vilka kriterier som är viktiga.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan konsumtion och klimatpåverkan, 

och hur detta påverkas av klimatdebatten. 

 

Utifrån syftet har frågeställningar formulerats, där den huvudsakliga frågan är ”har 

klimatdebatten påverkat inställningen vid bilköp, och i så fall hur?”. För att nå ett svar på 

detta ställs också frågorna vilken betydelse konsumtion och bilism har, hur bilismen ser ut i 

Sverige och vilken betydelse massmedia har. 

1.3 Metod 
Arbetet med att svara på uppsatsens fråga delades in i två delar; en analys av mediedebatten 

för att se vad det är för budskap som har framförts till konsumenterna, och en del där jag 

använder mig intervjuer och granskar försäljningssiffror för att se om det finns några 

tendenser till påverkan och förändrat beteende. 

 

I kapitel 2 analyserades klimatdebatten i de två ledande rikstäckande tidningarna Aftonbladet 

och Dagens Nyheter (DN), som får spegla hela den nationella debatten. Förutom att de är de 

ledande tidningarna så är de utvalda för att det finns skillnader mellan dem som gör att de 

tillsammans täcker upp ett större spektrum av läsare; Aftonbladet är en kvällstidning med en 

mer ”sensationell” ton, medan DN är en morgontidning med en mer ”seriös” ton. De har olika 

politisk bakgrund där Aftonbladet är socialdemokratiskt och DN är liberalt.9 Båda tidningarna 

har en speciell klimatavdelning där artiklar och annat som har en koppling till 

klimatförändringarna samlas, och det är utifrån dessa avdelningar textanalysen genomfördes. 

Textanalysen som gjordes är en typ av innehållsanalys, där man kvantifierar innehållet utifrån 

kategorier som utformats i förväg.10 Artiklarna sorterades in under tre olika kategorier; 

konsekvenser, medborgarperspektiv och bilism. Detta för att jag menar att de är de viktigaste 

faktorerna när det gäller medias påverkan på konsumenten – artiklarna som handlar om 

konsekvenser belyser situationen och vad som kan komma att hända, de som tar upp ett 

medborgarperspektiv visar att vi som konsumenter påverkar och kan förändra detta, och 

artiklar kring bilismen ger en bild av dess del i utvecklingen och vad som händer kring 

                                                 
9 www.koncernen.aftonbladet.se/tidningen/, 070526; www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=2713, 070526 
10 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Upplaga 1:3 (Malmö: Liber AB, 2001), 190. 
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miljöbilar. För en förändrad inställning hos konsumenten anser jag att dessa tre teman är 

relevanta. Efter kvantifieringen presenteras också illustrativa exempel på rubriker och innehåll 

för att ge en bild av debatten. 

 

I kapitel 3 undersöks om det går att se några tendenser till påverkan och förändrad inställning 

vid bilköp. Detta gjordes på två sätt, dels intervjuer och dels undersökning av 

försäljningssiffror. En försäljare och två kunder hos två olika bilhandlare intervjuades. Jag 

använde mig av semistrukturerade intervjuer. Där har intervjupersonen stor frihet att utforma 

svaren på sitt eget sätt, ordningen och formuleringen av frågorna kan ändras och nya frågor 

kan läggas till.11 Bilhandlarna valdes ut för att täcka en så stor kundkrets som möjligt, därför 

valdes Wafab Bil AB som säljer större och dyrare märken som SAAB, och Motor Trend AB 

som säljer mindre och billigare bilar som Toyota. På varje ställe intervjuades 

försäljningschefen. På Wafab Bil AB fick jag telefonnummer till två kunder som köpt 

miljöbil, och på Motor Trend AB frågade jag kunder i butiken oavsett om de var ute efter en 

miljöbil eller bara tittade. 

1.4 Teori 

1.4.1 Media 
Under de senaste årtiondena har massmedia blivit en allt vanligare del av våra liv som finns 

överallt omkring oss. Genom att tekniken har utvecklats går det snabbt att få nyheter från hela 

världen, vilket bidrar till att nationsgränser på ett sätt suddas ut. 12

 

Gunilla Jarlbro, docent i journalistik och masskommunikation, menar att det finns all 

anledning att anta att erfarenhet och kännedom om miljöproblem i första hand kommer ifrån 

massmedier. Studier har visat att det inte spelar någon roll om mediebudskapet kommer ifrån 

nyhetssändningar, såpor, reklam eller annat, och att de vetenskapliga och politiska 

argumenten ofta inte förstås.13  

 

En av de vanligaste teorierna när det gäller medias effekter på publiken, som både Jarlbro och 

medieforskaren Maxwell McCombs tar upp, är dagordningsteorin. Med det menas att media 

                                                 
11Ibid., 301. 
12 Alison Andersson, Media, culture and the environmen (New Jersey: Rutgers University Press, 1997), 17. 
13 Lars J. Lundgren och Johan Edman, red., Konflikter Samarbete Resultat, perspektiv på svensk miljöpolitik, 
(Brottby: Bokförlaget Kassandra och författarna, 2005), 335, 347-348. 
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inte talar om vad publiken ska tänka, utan vad de ska tänka kring/om.14 I studier kring miljö 

och massmedier antar man att om miljöfrågor får stor uppmärksamhet i medierna så påverkar 

det den allmänna opinionen att tycka att frågan är viktig.15

 

I forskning kring medieeffekter är det svårt att isolera denna från andra influenser som samtal 

mellan personer, referensgrupper, utbildning och religion.16 Effekten beror också på om man 

diskuterar kortsiktiga eller långsiktiga sådana, och Jarlbro menar att kommunikationsforskare 

är ganska eniga om att det är lättare att öka medvetenheten kring ett fenomen än att 

åstadkomma långsiktiga förändringar i människors attityder och beteenden17. Det finns också 

olika sorters effekter; förstärkning av attityder, värderingar och handlingsmönster man redan 

har, mindre förändringar, omvändelse och manipulation.18 Studier har visat att människor 

ofta vet hur de ska leva miljövänligt genom bilder från media, men att beteendeförändringar 

hindras av vardagslivet.19

1.4.2 Konsumtion och klimat 
Vad vi gör som medborgare påverkar inte bara oss själva utan också våra medmänniskor, 

miljön runt omkring oss och hela det komplicerade systemet ”jorden”. Våra val kan vara 

avgörande. I det här avsnittet ska vi se mer på konsumtionen och dess klimatpåverkan. 

Konsumtion i västvärlden 
Konsumtionen har fått en allt större betydelse för vår självbild – vad och hur man konsumerar 

signalerar vem man är.20 Samtidigt konstaterar Tim Jackson, professor i Hållbar Utveckling 

på University of Surrey, att ökad inkomst och konsumtion inte leder till högre 

välbefinnande.21 Vad är det då som driver den ökade konsumtionen? Juliet Schor, professor i 

sociologi på Boston College, menar att drivkraften för dagens konsumtion är att hålla jämna 

steg med den grupp som man identifierar sig med.  Hon kallar det för ”competitive 

consumption” (ungefär tävlingsdriven konsumtion) där man konsumerar för att ligga på 

samma nivå som andra. Förut jämförde man sig med grannar, vilket ofta var en homogen 

grupp, men i och med att kvinnan börjat förvärvsarbetat och tv och andra medier fått en plats i 

                                                 
14 McCombs, 344, 24-25. 
15 Lundgren och Edman, red., 345, 349; McCombs, 24. 
16 Lundgren och Edman, red., 346; Andersson, 23; McCombs, 87.  
17 Andersson, 23; Lundgren och Edman, red., 346. 
18 Michaël Wächter, Inte bara ord - om kommunikation, massmedia och påverkan (Stockholm: Wahlström & 
Widstrand, 1974), 130 – 131. 
19 Lundgren och Edman, red., 347 
20 Schor, 6. 
21 Tim Jackson, red., Sustainable Consumption (Padstow: TJ International, 2006), 8-12. 
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våra hem, så har vi helt andra grupper att jämföra oss med.22 Hon menar också att vår 

konsumtion är beroende av samhället runt omkring oss. Finns det inget bibliotek köper vi 

böckerna, finns det inte telefonkiosker blir mobilen en nödvändighet, och finns det inte 

cykelbanor och kollektivtrafik är det svårt att klara sig utan en egen bil.23 Schor menar också 

att en viktig aspekt av konsumtionens betydelse är att vad och hur man konsumerar signalerar 

vem man är och vilken klass man hör till, och därmed bidrar den till att upprätthålla strukturer 

av makt och ojämlikhet.24 Vidare tar Schor upp att konsumtion betraktas som någonting 

personligt, som ingen annan får lägga sig i. Man får köpa vad man vill, när man vill och hur 

mycket man vill, utan att någon granne eller politiker ska lägga sig i.25 Jim Blythe, docent på 

University of Glamorgan, tar upp att som konsumenter gör vi inte alltid rationella val, utan 

mycket bygger på magkänslan och attityder. Vi tar in ny fakta, får en känsla kring detta och 

bestämmer sedan vad vi vill göra. Om vi sedan gör som vi tänkt är inte säkert.26

Konsumtionens miljöpåverkan 
Enligt IPCC är koldioxid den värsta växthusgasen och den största källan är användning av 

fossila bränslen.27 Fossila bränslen är vanliga i industriell produktion och transport, och är 

därför något som konsumenten kan ta med i beräkningen.  

 

Ett problem är dock att miljöpåverkan väldigt sällan räknas in i varans pris, vilket leder till en 

överkonsumtion av sådana varor.28 Och alla varor påverkar miljön; råvarorna måste tas 

någonstans ifrån, produktionen medför ofta spill, fabriker släpper ut föroreningar, och när 

slutprodukten är färdiganvänd så uppstår ofta ett avfall. Tillverkningen kan göras med olika 

stor hänsyn till miljön; man kan effektivisera produktionen, rena utsläpp, återvinna avfallet 

och så vidare. Eftersom olika tillverkare har olika metoder, så har konsumenten en möjlighet 

att välja. Dock är det ofta de varor som tar hänsyn till miljön som får ett prispåslag, medan de 

utan ligger på den ursprungliga nivån – istället för att den påverkan som produkten gör på 

miljön läggs på priset.29  

 

                                                 
22 Schor,  8-9. 
23 Schor, 26-27. 
24 Schor, 23-24. 
25 Schor, 14. 
26 Jim Blythe, The essence of consumer behavior (Prentice Hall Europe: Hertfordshire, 1997), 71. 
27 www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5677-8.pdf, 070514, 12. 
28 Schor, 25-26. 
29 Jackson red., 45. 
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Konsumentens roll 
Konsumenternas roll och påverkan när det gäller klimatförändringar har börjat 

uppmärksammats mer och mer. Under 2005 framlades propositionen Trygga konsumenter 

som handlar hållbart – konsumentpolitikens mål och inriktning.30 I denna lägger regeringen 

en stor del av ansvaret i arbetet för att nå en hållbar utveckling på konsumenterna själva. De 

menar att konsumenten ska vara kunnig, trygg och moraliskt ansvarstagande, och att vi ska 

agera inte bara utifrån vårt eget bästa utan även utifrån vad som är bäst för miljön och resten 

av världen.31  

 

Under de senaste årtiondena har ett nytt begrepp vuxit fram; ”hållbar konsumtion”. Det finns 

olika tolkningar kring vad det egentligen innebär, men den vanligaste är att det handlar om att 

konsumera effektivare.32 Ett annat begrepp är ”hållbart medborgarskap”, där konsumenten 

verkar för att förändra politiska och ekonomiska strukturer så att hänsyn tas till miljö, 

mänskliga rättigheter, demokrati med mera.33  

1.4.3 Bilism 
Bilismen har utvecklats snabbt i vårt samhälle, då den ”föddes” på mitten av 1880-talet och 

nu är en självklar del på våra gator, i stadsplanering och på våra garageuppfarter. Den började 

som en lyxvara som skilde de rika från de fattiga, och har utvecklats till att för många vara ett 

nödvändigt ont för att klara vardagen. Den sträcka som körs i privatbilar ökar år för år.34

 

Enligt IVL Svenska Miljöinstitutet AB står transporten för över hälften av privatpersoners 

miljöpåverkan. Av dessa är 2/3 fritidsresor med bil, och 80 procent av dessa görs med 

personbilar. De menar att miljöbilar behövs för att minska påverkan på klimatet utan att 

påverka vår livsstil.35 Detta stämmer överens med tankarna i ekologisk modernisering, där 

man menar att lösningen på miljöproblemen är tekniska och kalkylerbara, och att det inte 

krävs några förändringar i vår livsstil och samhällsstruktur.36  

 

                                                 
30 Prop. 2005/06:105, Trygga konsumenter som handlar hållbart- Konsumentpolitikens mål och inriktning. 
31 Persson, Linda. Regeringens nya konsumentpolitiska mål. (Karlstad: Karlstad Universitet, 2006:01, 2006) 28. 
32 Jackson, 4. 
33 Andrew Dobson och Derek Bell, red., Environmental citizenship (Massachusetts institute of technology, 
2006), 24. 
34 www.reports.eea.europa.eu/eea_report_2005_11/en/EEA_report_11_2005.pdf, 070512, 39. 
35 www.ivl.se/rapporter/pdf/B1603.pdf, 070514, 14, 21-22. 
36 Hajer, 31-33. 
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Varför är bilen så viktig? 
Bilen är inte bara ett medel för att förflytta sig mellan två punkter. För många är det en 

symbol som ger ut signaler till omvärlden om vem föraren är. Enligt rapporten Bilens 

attraktionskraft – psykologiska perspektiv på bil och individ37 av Karin Sandqvist, psykolog 

och docent vid lärarhögskolan i Stockholm, finns det en mängd orsaker till bilens betydelse. 

Den ena handlar om makt och aggressivitet, där bilisten ges ett tillfälle att utstråla 

aggressivitet utan att behöva erkänna det. Även farten är viktig, och i det ingår både själva 

njutningen, känslan av att behärska bilen, känslan av att det är lite farligt och att det samtidigt 

inte är fysiskt ansträngande. Många kopplar också bilen med frihet, att man kan ta sig vart 

man vill när man vill. Bilen är också jämlik, alla är ute på vägarna på samma villkor oavsett 

vilken klass man kommer ifrån. Bilen har också egenskapen att de ofta är bekväma, och 

upplevs som skyddade; ”Bilismen har inte bara gjort parksofforna överflödiga; man sitter i 

bilen och tittar på naturen. Den ersätter också ytterkläder, barnvagn, shoppingväska, badhytt 

och fästmanssoffa.”.38 Den kanske viktigaste faktorn till varför bilen är så betydelsefull är att 

den är sammankopplad med status och identitet. Många män uppger att det är viktigt att äga 

en bil för självkänslans skull, den blir en del av personligheten vilket gör att beteendet är svårt 

att förändra. Att köra bil signalerar också att man är vuxen, att ta körkort är en av de 

viktigaste ”vägarna” till vuxenvärlden. Att ha bil kan också innebära popularitet om man 

umgås i ett gäng av billösa, och en bild av hjälpsamhet när man skjutsar sina släktingar.39 Att 

bilen anses vara viktigare hos män än kvinnor menar man hänger samman med att 

manlighetsidealet liknar en maskin, som är stark, effektiv och okänslig40. 

 

                                                 
37 Sandqvist, 4. 
38 Ibid., 38. 
39 Ibid., 46-48. 
40 Ibid., 50. 
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2. Den svenska klimatdebatten mellan oktober 2006 och   
maj 2007  

I det här kapitlet kommer jag att redogöra den klimatdebatt som har förts i Aftonbladet och 

DN:s klimatavdelningar i nätupplagan. Kapitlet är avsett att ge en uppfattning om vilken bild 

publiken har fått från medierna – vad de har tagit upp, vad fokusen har legat på, hur vinkeln 

ser ut, vilka argument som tas upp etcetera. 

 

I Sverige och runt om i världen blommade en klimatdebatt upp under hösten 2006, den mest 

intensiva någonsin enligt Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.41 

Startskottet kan nog sägas vara filmen ”En obekväm sanning” av USA:s tidigare vicepresident 

Al Gore, som hade biopremiär i Sverige den åttonde september 2006.42 I filmen åker Gore 

runt i världen och håller föredrag kring klimatförändringar, dess orsaker och konsekvenser 

samt människans roll – både som privatpersoner och politiker. Detta har haft en oerhörd 

genomslagskraft och fått mycket uppmärksamhet i media, bland politiker och runt fikaborden. 

Under hösten 2006 sändes också en omtalad dokumentärserie ”Planeten” på SVT som även 

den handlade om klimatförändringarna.43

 

Grundpelarna i debatten, och även det som till stor del fört den framåt, är rapporterna från 

FN:s klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Under våren 2007 har 

de släppt tre delrapporter ur sin utvärdering av den klimatrelaterade forskningen världen 

över.44  Den första delen, ”Den naturvetenskapliga grunden”, publicerades den 2 februari 

2007. I denna tar de upp mänskliga och naturliga drivkrafter bakom förändringarna, direkta 

observationer, ett paleoklimatiskt perspektiv, att förstå de bakomliggande orsakerna och 

projektioner över framtiden.45 Den andra delen ”Klimateffekter, anpassning och sårbarhet” 

publicerades den 6 april 2007. I denna tar de upp aktuell kunskap om klimatförändringarnas 

effekter på naturen och människan, kunskap om framtida påverkan, kunskap om åtgärder, 

samt observations- och forskningsbehov.46 Den tredje delen ”Åtgärder för att begränsa 

klimatförändringar” publicerades den 4 maj. I denna tas det upp utsläppstrender, kostnader för 

                                                 
41 Svante Axelsson, (generalsekreterare i Svenska Naturskyddsföreningen), Klimat i förändring, Miljövetenskap 
Karlstad Universitet, 070424. 
42 www.bio.nu/film/?id=101044, 070506. 
43 www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=59330&a=683023&lid=puff_712520&lpos=extra_4, 070506. 
44 www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Pagaende-forskning/Annan-forskning-om-klimatets-
forandring/Intergovernmental-Panel-on-Climate-Change-IPCC/, 070506. 
45 www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5677-8.pdf, 070514. 
46 www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5704-9.pdf, 070514. 
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utsläppsminskning på kort och lång sikt, policy, styrmedel och åtgärder för 

utsläppsminskning, samt kopplingarna mellan hållbar utveckling och utsläppsminskningar.47  

2.1 Miljödebatten i Aftonbladet – Klimathotet 
Debatten studeras av praktiska skäl fram till den sista april 2007, och då hade det samlats 134 

poster under Klimathotet, Aftonbladets klimatavdelning i nätupplagan. Av dessa var 121 

artiklar, de 13 övriga posterna innefattade chatter, tester, klimatlöften, grafik med mera. 

Artiklarna berör olika teman, och de jag är intresserad av är de som handlar om konsekvenser, 

medborgarperspektiv och bilism. 

2.1.1 Konsekvenser 
38 av artiklarna handlade om klimatförändringarnas konsekvenser. Tio av dessa tar upp hur 

olika arter kommer att drabbas, åtta om hur Sverige kan komma att påverkas och 20 artiklar 

handlar om konsekvenserna i ett globalt perspektiv. 

 

Bland annat tar de upp ”Nu dör fjällräven”och ”Fåglarna svälter” där de gör liknelsen med 

kanariefåglarna som varnade om koldioxidförgiftning i kolgruvorna förr i tiden. Om Sverige 

skriver de bland annat ”Vintern försvann!” och ”Sverige- den nya Rivieran” som handlar om 

den nuvarande situationen respektive att Sverige är ett av de länder som kan tjäna på 

uppvärmningen. ”Så påverkas Sverige när klimatet blir varmare” tar upp för och nackdelar. 

De har också en artikel om forskning som visar att det kanske inte blir någon uppvärmning 

här. I det större perspektivet tar de upp glaciärernas bortsmältning, torkan i Australien och 

artiklar som ”Stiger temperaturen två grader är det kört”. I ”Här dör vår jord” visas bilder 

som bevis på jordens sjukdomstillstånd. 

2.1.2 Medborgarperspektiv 
24 artiklar handlade om ett medborgarperspektiv, alltså artiklar som tar upp individens roll 

och tips. Tolv av dessa innehåller tydliga uppmaningar och tips, sju handlar om hur andra 

människor tar sitt ansvar och fem artiklar belyser vår roll i utvecklingen. 

 

Bland annat tar de upp ”Vi måste göra något – nu” där en meteorolog uppmanar läsarna att 

inte tappa det globala perspektivet, att alla kan göra något och att miljö inte går att vägas mot 

pengar. Det finns också tipslistor som ”Så kan du rädda världen” och ”Bli klimatvän- spara 

5 000 kr”. Bland de här artiklarna hittades argument som ”Det räcker inte att rösta vart fjärde 

                                                 
47 www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5713-8.pdf 
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år för att påverka”48, ”Alla kan göra något för att minska växthusutsläppen. Att man kan 

minska sina utsläpp med ett halvt ton genom så enkla saker är fascinerande”·,”Börja hemma. 

Varje människas ändrade vanor gör skillnad”49. Det finns också artiklar om hur kändisar, 

politiker med fler citeras i frågan. De artiklar som belyser vår roll i utvecklingen tar bland 

annat upp de ökande sopbergen, hur vi konsumerar oss till döds och att Sverige är sämst i EU 

på snål belysning. 

2.1.3 Privatbilism 
Sju artiklar handlade om privatbilism. Här har även artiklar från nätupplagans avdelning Bil 

räknats in för att kunna jämföra med DN som har en lite annorlunda indelning. Fyra av 

artiklarna är tester av miljöbilar, två rör regler kring dessa, och en rör miljöbilspremien. 

 

Artiklarna fokuserar mycket på förbrukning, köregenskaper och skillnader mellan olika 

bränslen. En av artiklarna tar upp att ”fast även om det blir dyrare att köra på etanol mår 

miljön – och därmed vi – bättre.”50 Reglerna kring miljöbilarna beskrivs som krångliga och 

att detta ”gynnar absolut inte miljöbilsförsäljningen”. Artikeln om miljöbilspremien tar upp 

definitionen och Sveriges bilpark, och menar att ”Det här kommer att ge förutsättningar för 

folk att kunna fatta sina beslut nu”51. 

2.1.4 Medborgarperspektiv och privatbilism 
Nio artiklar tar upp en kombination av dessa teman. Tre handlar om att minska bilåkandet 

som Här räddar han miljön”, tre innehåller uppmaningar som ”Gör något – nu!”, två om att 

välja miljöbil och en om miljöbovar. 

 

Artiklarna tar upp argument som att ”det bästa man kan göra är att köpa en mindre bil med 

mindre motor. Det är det enda man kan göra med bra samvete och då tjänar man på precis 

allt.”52 och ”idag vet alla att koldioxidutsläpp är klimatpåverkande och ökar växthuseffekten. 

Ändå fortsätter svenskarna köpa stora och tunga bränsleslukande bilar.”53

                                                 
48 www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,923965,00.html 
49 www.aftonbladet.se/vss/klimathotet/story/0,2789,1033255,00.html 
50 www.aftonbladet.se/vss/bil/story/0,2789,1026488,00.html 
51 www.aftonbladet.se/vss/klimathotet/story/0,2789,1034132,00.html 
52 www.aftonbladet.se/vss/klimathotet/story/0,2789,917505,00.html 
53 www.aftonbladet.se/vss/klimathotet/story/0,2789,940724,00.html 
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2.1.5 Medborgarperspektiv och konsekvenser 
Fyra artiklar tar upp en kombination av dessa båda teman. Dessa beskriver konsekvenserna 

och hur vi alla kan göra något åt det. I ”Hjälp oss – vi dör ut!” visas en lång rad bilder av djur 

som beräknas dö ut på grund av klimatförändringarna. I  ”Snögubbens tid är över” beskrivs 

framtidens vintrar i Sverige, men att det inte är för sent. Argument tas upp som ”Om alla gör 

något så kanske det hjälper.”54

2.2 Miljödebatten i Dagens Nyheter – Special. Klimat 
Debatten studeras av praktiska skäl fram till den andra maj, och då hade det samlats 142 

poster under Special. Klimatet. Av dessa var 89 artiklar, de övriga posterna innefattar två 

chatter, två snabbguider, sex debattartiklar, sex krönikor, faktarutor, grafik och dokument. 

Artiklarna berör olika teman, och de jag är intresserad av är de som handlar om konsekvenser, 

medborgarperspektiv och bilism. 

2.2.1 Konsekvenser 
16 av artiklarna handlade om klimatförändringarnas konsekvenser. Fyra av dessa har ett 

nationellt perspektiv och tolv ett globalt. 

 

Av de som handlade om konsekvenserna för Sverige tog en artikel upp översvämningshotet 

och kommunernas arbete kring detta, och tre beskrev en positiv utveckling i artiklarna 

”Strålande tider för svenska ostron”, ”Skåne på väg bli ett vindistrikt” samt ”Eken sprider 

sig allt längre ut” där vinsterna lyftes fram. Av artiklarna med ett globalt perspektiv handlade 

några om IPCC:s rapporter och arbetet kring detta, som ”Människans effekter på naturen 

större än väntat”. Många handlade om konsekvenserna för ett specifikt område, som 

glaciärerna och torkan i Australien, med mycket fokus på hur det påverkar människorna i 

vardagslivet. Rättviseaspekten tas också upp, ”De länders vars livsstil orsakat den globala 

uppvärmningen måste hjälpa Bangladesh. Vi betalar med våra liv”55. 

2.2.2 Medborgarperspektiv 
Nio artiklar handlade om individens roll. Av dessa handlade tre om hur vi påverkar miljön, 

fem om vad vi kan göra och en om uppmaningar från Al Gore.  

 

Några artiklar tar upp hur våra köp- och resvanor påverkar klimatet, och tar upp argument 

som ”Med tanke på alla oroväckande larmrapporter om klimatet kan det således vara 

                                                 
54 www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,923586,00.html 
55 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=605613 
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anledning att reflektera en stund över våra galopperande resvanor”56 och ”Vissa kan tycka att 

små förändringar känns futtigt. Men som människa är man i varje ögonblick en förebild. Allt 

jag gör innebär ett starkt intryck på andra, särskilt barn.”57. Det finns också tips om vad man 

kan göra, och de berättar om en attitydförändring, ”Nu uppfattar de att det kan få betydelse för 

dem personligen på ett annat sätt. Idag kan det vara status att konsumera klimatmässigt, att 

köpa miljöbil till exempel.”58 Artikeln om Al Gore tar upp att ”Växthuseffekten är ingen 

politisk fråga utan en moralisk överlevnadsfråga”, ”Faran är den största vi någonsin stått 

inför. Men möjligheterna är också de största någonsin” och ”Mänskligheten har blivit den 

största naturkraften”.59  

2.2.3 Privatbilism 
18 artiklar handlade om privatbilismen. Sex artiklar tar upp diskussioner kring olika bränslen, 

fyra testar bilar ur ett miljöperspektiv och åtta handlar allmänt om miljöbilism. 

 

Artiklarna om bränslen tar upp diskussionen kring bland annat etanol och diesel, som ”det 

finns inga officiella utsläppsvärden av koldioxid för E85, som det gör för bensin och diesel, 

därför kan ingen säga i vilken utsträckning etanolbilarna gör någon miljönytta.”.60 Det tas 

också upp att ”Skygglappar gör bilen till monster” och menar att flyg och båt är värre, men 

att ”Inget av detta fritar bilarna från miljöansvar med ett enda gram koldioxid, men sätter 

deras miljöpåverkan i ett sammanhang”. 61 Testerna görs av stadsjeepar, Saab och Toyota, där 

de om jeeparna säger att ”För den som kan sina bilprislistor skvallrar de också om att här 

kommer någon som inte har sparat på kronorna när det köpts ny bil.”, och tar upp att ”vår 

teknologi innebär ett genombrott i jakten på lägre utsläpp av växthusgaser samtidigt som det 

ger bilägaren låga driftkostnader.”62 Fler artiklar tar också upp att reglerna kring miljöbilar är 

motstridiga och att säkerheten ofta är låg. Det skrivs också positivt kring miljöbilspremien 

och ecodriving. De tar också upp att det är orättvist att lägga all skuld på personbilarna. 

2.2.4 Medborgarperspektiv och privatbilism 
Tre artiklar handlar om båda temana. I ”Biltur till mataffären miljöbov” tar de upp att ”Att ta 

bilen fram och tillbaka till matbutiken frestar hårt på miljön”, ”Det handlar ju om vilken värld 

                                                 
56 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2708&a=617249 
57 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=636965 
58 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=642503 
59 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2708&a=609591 
60 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=630816 
61 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1064&a=618517 
62 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1064&a=519164 
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vi ska lämna över till våra barn och barnbarn.”63 En annan artikel tar upp att svenskarnas 

koldioxidutsläpp ligger över världsgenomsnittet, och att ”Det kan låta tufft, men det finns 

bilar som drar hälften av vad många vanliga bilar drar. Vi måste acceptera att energi blir 

dyrare så att nya energislag kan komma fram på alla områden. Och vi kan inte protestera mot 

bensinprishöjningar”.64 I ”Fem vägar till minskat utsläpp” tar upp tips på hur man kan minska 

sin påverkan, på olika områden. ”Var noga med val av färdmedel. Undvik onödiga resor. 

Städa upp efter den miljöpåverkan du orsakar. Skaffa kunskap om klimatfrågan.”65

2.2.5 Konsekvenser och medborgarperspektiv 
En artikel tar upp båda temana, och handlar om IPCC:s rapport om konsekvenserna ur ett 

globalt perspektiv och tar upp att alla är förlorare i det långa loppet och att alla borde oroa sig,  

”Vi kan inte isolera en del av världen från den andra, utan måste inse att vi lever i en 

globaliserad värld”.66

2.3 Katastrof eller ”det goda livet”?  
På Aftonbladets specialsida fanns det under perioden nästan dubbelt så många artiklar som 

hos DN. Bland de som jag har bedömt som relevanta för ämnet är det dock lite jämnare, med 

68 hos Aftonbladet och 46 hos DN. 

 

Generellt kan sägas att Aftonbladet är mer dramatisk. Detta märks både i rubriksättning och 

på fokus. Många av rubrikerna är väldigt direkta; ”Så översvämmas Sverige”, ”Bildbevis”, 

”Nu dör fjällräven”, ”Stiger temperaturen två grader är det kört”, ”Här dör vår jord” 

etcetera, och låter ofta både tvärsäkra och katastrofartade. Detta gör att rapporteringen får en 

känsla av domedagsanda, där allting går utför mot slutet. De försöker också att spela mer på 

läsarnas känslor och fokusera mycket på hur oskyldiga djur och människor drabbas, vad 

kändisarna gör och uppmanar tydligare till att förändra det egna beteendet. DN har en lite mer 

dämpad ton och har inte en lika tydlig vilja att anspela på känslor, men har också de rubriker 

som ”Outhärdligt klimat hotar” och ”Hoppet om regn har dunstat bort”.  

 

Båda tidningarna målar upp en bild där vi hotas av allvarliga konsekvenser och påminns om 

det globala perspektivet. Däremot skiljer sig skildringen av framtiden i Sverige. Aftonbladet 

skriver om hur städer kommer att översvämmas och djur dör ut, men många dramatiska 

                                                 
63 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2708&a=637433 
64 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=598070 
65 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=616253 
66 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=635472 
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rubriker och bilder. Hos DN fanns det totalt sett inte lika många artiklar kring detta, men av 

de som fanns gav majoriteten en positiv bild av hur Sverige kan odla vin och plocka ostron. 

 

Kring bilismen gav de båda tidningarna en ganska likvärdig bild, även om DN hade över 

dubbelt så många artiklar. De flesta handlade bara om tester och jämförelser av nya modeller, 

olika syner på alternativa bränslen, och om de snurriga reglerna kring miljöbilar och 

miljöbilspremien. I båda tidningarna lades väldigt lite fokus på bilismens roll i 

klimatförändringen och vilka miljövinster en miljöbil kan ge. De flesta artiklar gav snarare en 

negativ bild genom att fokusera på säkerhetsbrister, krångliga regler och osäkra bränslen.  

 

Båda tidningarna kan sägas ge en lite förvirrande bild av situationen och framtiden med 

klimatförändringar. Aftonbladet skriver en dag om översvämningar, djur som dör och 

samhällen som går under för torkan, och sedan en annan dag handlar det om att Sverige blir 

det nya Rivieran och listar både för- och nackdelar med vad klimatförändringarna kan göra 

för landet. DN beskriver samma katastrofartade bild, men tar sedan upp att Sverige nu kan 

odla vin, skörda ostron och få en mer spridd ekskog, och vad detta kan göra för landet och 

ekonomin. De har också artiklar som menar att all skuld inte ska läggas på bilisterna, eftersom 

lastbilar och flyg också bidrar… Här kastas alltså läsaren mellan katastrof och ”det goda 

livet”, och får olika signaler om vad klimatförändringen egentligen kommer att medföra för 

oss i Sverige, om det blir bättre eller sämre. 
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3. Privatbilismen i Sverige  
Det här kapitlet syftar till att ge en bild av bilen i Sverige. I det första avsnittet tas den 

konventionella bilens situation i Sverige upp, samt dess koppling till klimatförändringar och 

miljöbilen som ett sätt att minska denna påverkan. I det andra avsnittet presenteras statistiken 

över miljöbilens andel i nybilsregistreringen under de senaste månaderna, och hur försäljarna 

och kunderna ser på saken. 

3.1 Bilens roll 
För att öka förståelsen kring sambandet mellan konsumenten, miljöpåverkan och bilens roll, 

och hur medias rapportering kan ha påverkat detta, presenteras i denna del en bakgrund till 

bilismen i Sverige och miljöbilens utveckling. 

3.1.1 Konventionella bilar i Sverige 
Idag äger en stor del av hushållen i Sverige och resten av i-världen en bil. Karin Sandqvist, 

psykolog och docent vid lärarhögskolan i Stockholm, delar upp bilens framfart i samhället i 

tre stadier.67 Det första är det ”romantiska” stadiet där bilen är en lyxvara och infrastrukturen 

är anpassad till de billösa, det andra är ”övergångsstadiet” där många har bil men det 

fortfarande är möjligt att klara sig utan bilen, och sist det ”bildominerade” stadiet där det i 

realiteten är omöjligt att klara sig utan bil. Sverige menas just nu finnas i övergångsfasen.68

 

Från att bilen har varit en lyxvara så är den nu en del av vardagen, och samhällsutvecklingen 

har anpassats till bilägarna. Detta har i sin tur lett till att vi har blivit mer och mer beroende av 

våra fordon. Vi tar den till jobbet, dagis, affären, utflykten. I takt med samhällsutvecklingen 

så blir avstånden mellan dessa mål större och större, och vårt beroende ökar ännu mer.69 

Typexemplet är de externa köpcentrumen som lockar kunderna från närbutikerna till platser 

som bara går att nå med bil. Sedan 70-talet har persontransporterna ökat med 70 procent, och 

fortsätter utvecklingen som den ser ut idag så kommer den att öka med ytterligare 20 procent 

fram till 2020.70

                                                 
67 Sandqvist, i. 
68 Ibid., 3. 
69 Ibid., 5-6. 
70 www.vv.se/templates/page3____19561.aspx, 070507 
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3.1.2 Bilismens påverkan  
De flesta av de varor och tjänster vi konsumerar påverkar bara miljön och klimatet under 

produktionen eller ”avfallsfasen”. Bilen däremot är som störst miljöbov under tiden den 

används.  

 

Sverige har en bilpark som är sämre en genomsnittet för övriga Europa – vi köper bilar som är 

tyngre, större, har mer motorstyrka och högre bränsleförbrukning.71 96 procent av bränslet i 

Sverige är fossilt. Detta påverkar naturligtvis både miljön och klimatet genom 

koldioxidutsläppen som ökar växthuseffekten – faktum är att 30 procent av Sveriges 

koldioxidutsläpp kommer från vägtransportsektorn.72 Koldioxiden fastslås av IPCC vara den 

viktigaste växthusgasen. Utsläppen av koldioxid ökar växthuseffekten och är således en viktig 

faktor i den globala uppvärmningen och andra klimatförändringar. 

3.1.3 Att minska bilens påverkan  
Miljöbilen har lanserats som ett alternativ som möjliggör en minskad påverkan på miljön utan 

att konsumenten behöver förändra sina körvanor eller livsstil. Genom detta minskar utsläppen 

av koldioxid, på grund av antingen bränslesort, förbrukning eller storlek. En gemensam 

definition av ”miljöbil” har länge saknats, olika områden i Sverige har olika regler. Kraven på 

en miljöbil är olika beroende på om det handlar om statlig upphandling, miljöbilspremien, 

befrielse från trängselskatt eller nedsatt förmånsvärde.73 Detta har lett till problem till 

exempel gällande lättnader vid trängselavgift och parkeringsavgifter, där reglerna ofta blir 

komplicerade och olika beroende på vart man är.74 Den definition som det oftast hänvisas till 

är den som vägverket har tagit fram för statlig upphandling och som gäller för 

miljöbilspremien, som är teknikneutral och inriktad på att minska förbrukningen av fossila 

bränslen och utsläppen av koldioxid, se textruta 1. 

 

 

 

 

 

                                                 
71 www.vv.se/templates/page3____12795.aspx, 070507 
72 www.vv.se/templates/page3____19561.aspx, 070507 
73 www.vv.se/templates/page3____20808.aspx, 070524 
74 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=629035, 070507;     

www.aftonbladet.se/vss/bil/story/0,2789,1014706,00.html, 070507 
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 Textruta 1. Miljöbilsdefinition. 75

Miljöbilsdefinitionen är:

• Konventionella bilar: Bensin- och dieselbilar med 

koldioxidutsläpp som inte överstiger 120 gram/km.  

• Alternativbränsle bilar: Bilar som kan drivas med andra 

bränslen än bensin eller diesel och som har en 

bränsleförbrukning som inte överstiger 0,92 liter 

bensin/mil, 0,84 liter diesel/mil eller 0,97 kubikmeter 

gas/mil.  

• Elbilar: En personbil som tillhör miljöklass El och med 

elenergiförbrukning som inte överstiger 37 kilowattimmar 

per 100 kilometer.  

 

3.1.4 Försäljning av miljöbilar de senaste åren 
Intresset för miljöbilar har ökat de senaste åren och försäljningen har stigit. Dock så är det 

fortfarande bara 1,67 procent av den svenska bilparken som är klassade som miljöbilar.76

  

Den totala nybilsregistreringen 2006 var 3,1 procent mer än 2005. Under den här perioden 

ökade miljöbilsandelen med 156 procent, totalt registrerades 36 617 miljöbilar under 2006. 

Detta utgjorde 13 procent av alla nyregistreringar 2006, jämfört med 5,2 procent under 

2005.77

3.2 Förändring på gång? 
I den här delen presenteras de resultat som har framkommit ur denna studie, både ur 

försäljningsstatistiken över miljöbilar och genom intervjuerna med försäljare och kunder. 

3.2.1 Försäljningsstatistik 
Branschorganisationen Bil Sweden presenterar statistik över nybilsregistreringar för varje 

månad och år. Som presenterades i förra kapitlet ökade nybilsregistreringen av miljöbilar med 

156 procent för 2006 jämfört med 2005. Klimatdebatten var som intensivast under vintern och 

våren på den här sidan av nyåret, och därför är det troligt att fler läsare/konsumenter har hängt 

med i debatten under den här tiden och eventuellt påverkats. Därför är det intressant att titta 

på siffrorna för de senaste månadernas nybilsregistrering av miljöbilar, se tabell 1. 
                                                 
75 www.vv.se/templates/NewsPage____20126.aspx, 070507 
76 www.vv.se/templates/page3____236.aspx, 070507 
77 www.bilsweden.se/files/Defnyreg06.pdf, 070524 
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2006 

 

2007 

Total nybils- 
registrerings 
ökning 

Januari 12,4 14,9 20,3 

Februari  12,8 14,4 9,5 

Mars 15,0 13,1 7,5 

April 11,2 14,3 5,3 

Maj 16,6 13,0 4,1 
    Tabell 1. Miljöbilsandel av nyregistrerade bilar, i procent78

 

Under den här perioden har miljöbilarnas andel av den totala nybilsregistreringen alltså ökat 

för varje månad undantaget mars. Maj månads resultat är ”all time high” enligt Bil Sweden.79

 

En sak att ta i beaktning när man tittar på dessa siffror är att regeringen beslutade att införa en 

miljöbilspremie på 10 000 kronor för alla privatpersoner som köper en miljöbil mellan 1 april 

2007 och 31 december 2009.80 Detta har media informerat kring tidigare, och man kan tänka 

sig att många intresserade kunder väntade med sitt miljöbilsköp tills det att premien infördes. 

Detta skulle kunna vara en del av förklaringen till minskningen av försäljningen i mars och 

den stora ökningen i april. 

3.2.2 Intervjuer med försäljare 
Till försäljarna ställde jag fem frågor för att få en bild av deras och kundernas inställning till 

miljöbilar.81

 

Försäljningschefen på Wafab Bil AB menar att de har sett att klimatdebatten har skapat ett 

ökat intresse, vilket de även ser på att försäljningen. Fler kunder ställer frågor kring varför de 

ska köpa en miljöbil och vad det innebär, och det finns en ökad medvetenhet. Hon påpekade 

särskilt att många kunder kom in efter TV4:as klimatvecka. Försäljningschefen menade också 

att det inte fanns någon typisk ”miljöbilskund”, men märkte att ungdomar ställde krav på 

familjens bil, och att det är vanligt bland kunder som köper tjänstebil eftersom de får 

skattereducering. Effekten av miljöbilspremien har börjat visa sig lite, men det var för tidigt 

                                                 
78 www.bilsweden.se/arkiv_bilforsaljning.asp?ArticleID=94, 070603 
79 www.bilsweden.se/arkiv_bilforsaljning.asp?ArticleID=99, 070603 
80 www.regeringen.se/sb/d/8827/a/79672, 070526 
81 se bilaga för fullständiga frågor och svar 
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för att säga något då den introducerades den första april. När kunderna kommer in och vill 

diskutera miljöbilar så är ett vanligt argument mot att köpa en miljöbil att etanoltillverkningen 

skadar regnskog och livsmedelsproduktion. Försäljarna argumenterar positivt för miljöbilarna 

oavsett om kunderna visat ett eget intresse, och lyfter fram fossila bränslen och 

växthusproblematiken, men även de ekonomiska vinsterna och SAAB:s miljöbilars fördelar 

gentemot andra på marknaden. Hon menar att kunderna tittar på en sammantagen bild där 

både miljöhänsyn och ekonomiska vinster är avgörande, men menar att det antagligen inte 

vore många kunder som skulle välja en miljöbil om det inte fanns något ekonomiska 

bonussystem. 

 

På Motor Trend AB har man också sett ett ökat intresse för miljöbilar den senaste tiden. 

Många ställer frågor, och ofta rör det sig om dieselns miljöegenskaper. Försäljaren upplever 

att många kunder är förvirrade och inte är insatta i vad som är en miljöbil och när man får 

miljöbilspremien, utan kommer in när de ”hört eller sett” något. Han säger också att det är 

många yngre kunder som visar intresse för miljöbilar, men att de oftast inte har råd med 

dessa. Annars ser han ingen speciell ”miljöbilskund”. Försäljarna argumenterar inte ”aktivt” 

för miljöbilar, utan menar att de som ställer frågor kring miljöbilar redan är de som är 

intresserade. Han menar också att det märks att det inte bara är de ekonomiska vinsterna som 

är drivande, utan att även intresset för miljön har ökat. Men att det avgörande i valet av bil är 

ändå vad den ska användas för. 

3.2.3 Intervjuer med kunder 
Det bör påpekas att kunderna från Wafab Bil AB redan hade köpt varsin miljöbil, en av 

kunderna hos Motor Trend AB kunde tänka sig att köpa en men hade inte bestämt sig ännu, 

och att den andra inte var intresserad av en miljöbil. 

 

För den ena miljöbilskunden fanns det två huvudskäl till valet av miljöbil; förmånsvärdet och 

miljöhänsyn. Hon menade att hon delvis hade påverkats av klimatdebatten, det är svårt att 

veta hur, men att hon också hade ett personligt miljöintresse sedan tidigare. Andra viktiga 

faktorer vid valet var säkerheten och prisramen. Hon använde bilen mycket, både personligen 

för att skjutsa barn, handla etcetera, och i arbetet. Hennes körvanor påverkades inte av att hon 

kör en miljöbil. 

Den andra miljöbilskunden menade att han inte påverkats av klimatdebatten utan att det var 

de tekniska framstegen som gjort att han anser att det inte finns någon anledning att köra 
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något annat än etanol längre. Han menar att nu finns det bra möjligheter att tanka även etanol 

och att det är få risker. Miljöaspekten var bland det viktigaste i valet av ny bil, men att det 

självklart inte skadade att det är ekonomiskt fördelaktigt. Även denna kund uppger att 

körvanorna inte påverkas av valet av bil. 

 

Hos Motor Trend AB visade den första kunden ett visst intresse av att köpa en miljöbil. Hon 

menade att hon antagligen påverkats av klimatdebatten men visste inte hur. De viktigaste 

aspekterna vid bilköp var för henne avgasreningen när det gällde miljö, och sedan att det var 

samma märke som tidigare som var ungefär som den hon redan hade, och gärna en relativt 

liten bil. Hon uppgav också att körvanorna inte skulle förändras beroende på bilval. 

 

Den andra kunden hos Motor Trend AB menar att de inte har påverkats av klimatdebatten, 

och att de inte har hängt med i denna. De var intresserade av en billig dieselbil, som dessutom 

var säker eftersom de hade två småbarn. Även hon menar att körvanorna inte påverkas av 

bilval. 
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4. Diskussion och slutsatser 

4.1 Medias bild 
Hur framställde egentligen Aftonbladet och DN konsumentens roll och miljöbilar? Från 

Aftonbladet får man en tydlig bild där de uppmanar oss att ta vårt ansvar med enkla medel, 

och även i artiklarna kring miljöbilar framgår det att det ”är det rätta”, även om det är 

krångliga regler just nu.  Bilden från DN är lite otydligare. När det gäller ”medborgaransvar” 

framgår det att vår roll är viktig och att vi kan minska påverkan. Men när det sedan gäller 

artiklarna kring miljöbilismen så är det inte lika klart, utan är en blandning av positiva artiklar 

och relativt många som fokuserar på säkerhetsbrister, krångliga regler, den orättvisa skulden 

som läggs på bilisterna, den oklara synen på framtida bränslen etcetera. Detta kan man tänka 

sig påverkar läsarens benägenhet att ändra inställning. Tar man åt sig av informationen om 

klimatförändringar och kopplingen till bilen, eller av artiklarna kring hur krångligt det är med 

miljöbilar?  

4.2 Statistik och försäljningsökning 
Enligt statistiken har försäljningen av miljöbilarna ökat. De intervjuade försäljningscheferna 

menar också att de har sett ett ökat intresse från kunderna efter den senaste tidens 

klimatdebatt. Detta stämmer bra överens med vad Jarlbro tar upp om sambandet där hon 

menar att ”det finns all anledning att anta att erfarenhet och kännedom om miljöproblem i 

första hand kommer ifrån massmedier”. Det stämmer också bra överens med 

dagordningsteorin där forskning visat att en fråga som fått mycket uppmärksamhet i medierna 

snart får den allmänna opinionen att tycka att den är viktig.82 Att den intensiva debatten 

klimatförändringars konsekvenser och vår roll i utvecklingen, samt uppmärksamheten kring 

miljöbilar, har lett till en förändrad inställning och ökat intresse för miljöbilar verkar därför 

logiskt.  

 

Försäljningssiffrorna för miljöbilar har dock ökat kontinuerligt sedan länge, så det är svårt att 

avgöra hur mycket just den senaste tidens intensiva debatt har påverkat. Miljö och 

klimatfrågan har ju uppmärksammats regelbundet i medierna även tidigare, om än inte lika 

intensivt. Om den här intensiva debatten har påverkat extra mycket är därför svårt att avgöra, 

och det vore intressant att jämföra statistik över mediebevakning och miljöbilsförsäljning 

månad för månad under en längre tid för att se om det finns något samband. 

                                                 
82 McCombs, 344, 24-25. 
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Försäljningscheferna uppger dock att de upplever ett ökat intresse under de senaste 

månaderna, och miljöbilsförsäljningen slår nu rekord. 

 

Det är också svårt att avgöra hur stor betydelse miljöbilspremien har för det ökade intresset, 

och det hade varit intressant att uppmärksamma det under intervjuerna med kunderna för att 

miljöintresset från det ekonomiska intresset. Båda försäljningscheferna menade att det 

antagligen inte skulle säljas lika många miljöbilar om det inte fanns ekonomiska vinster med 

det, och många av de intervjuade kunderna tog också upp ekonomin som en viktig faktor i 

valet.   

4.3 Kundernas svar 
Av kunderna var det två som uppgav att de inte hade påverkats av klimatdebatten. En av dessa 

var ointresserad av miljöbilar, medan den andra hade ett miljöengagemang redan innan och 

mer betonade den tekniska utvecklingen som orsak till valet. De andra två kunderna menade 

att de delvis har påverkats av klimatdebatten, men där den ena menade att hon också innan 

hade ett miljöintresse. Det här visar på att de som redan är övertygade och har ett intresse i 

fråga inte påverkas så mycket eller bara förstärks i sina värderingar och handlingsmönster. De 

som är tveksamma eller måttligt insatta kan övertygas och omvändas, medan de som är 

ointresserade inte tar åt sig av debatten. Konsumtionen drivs av så många faktorer, att enbart 

information om frågan kanske inte är tillräckligt. 

4.4 Bilen som signal 
Många forskare menar att konsumtionen inte styrs av rationella val, och detta har antagligen 

en stor betydelse i valet av bil. Eftersom bilen har en så stor betydelse inte bara som 

transportmedel utan som signal om vem föraren är, så förändras beteendet antagligen inte bara 

genom intag av nya fakta. Om alla tänkte helt rationellt så borde fler än 1,67 procent av 

Sveriges bilpark vara miljöbilar, eftersom de flesta är medvetna om allvaret i 

klimatförändringarna och det finns fungerande alternativ på marknaden. För att fler ska välja 

en miljöbil krävs det att situationen förändras så att de sänder ut de eftertraktade signalerna. 

4.5 Försäljarens roll 
Vi har pratat om konsumentens roll, men det kan även vara intressant att tala om försäljarens 

roll. Bilhandeln är nog ett av de områden där försäljaren är extra viktig. I till exempel 

livsmedel- och detaljhandel är försäljaren oftast någon som står bakom kassan eller plockar 

upp varor, och kunden står själv framför hyllorna och gör sitt val utan hjälp. I bilhandeln är 
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det nog mer regel än undantag att de flesta kunderna vänder sig till försäljarna för information 

och ledsagning eftersom kunderna ofta inte besitter all kunskap innan, och därför blir denna 

”mellanhand” mellan kund och vara extra viktig. Försäljningschefen på Wafab Bil AB 

menade att de absolut argumenterade för miljöbilar och pratade om dess fördelar och 

problemen kring fossila bränsle etcetera, oavsett om kunden visat ett intresse först eller inte. 

De två kunderna var också mycket positiva till miljöbilen (vilket visserligen kanske hade varit 

annorlunda om jag intervjuat två slumpmässigt utvalda i butiken). Hos Motor Trend AB 

verkade man hålla en lägre profil och menade att de kunder som ställer frågor redan är 

intresserade, och verkade inte argumentera för miljöbilar lika aktivt. Den ena kunden hos dem 

visste redan att de inte skulle köpa en miljöbil, medan den andra tänkte ”kanske det”. Hos 

kunder som tvekar är det kanske avgörande vilka argument som kommer från försäljaren.   

4.6 Framtiden 
Enligt Sandqvist befinner Sverige sig i övergångsstadiet av bilismens utveckling. Nästa steg 

är det bildominerade, där det inte går att klara sig utan bil. Om vi hamnar där så går det tvärs 

emot den hållbara utveckling som de flesta av världens politiker är överens om att vi måste 

följa, och vi hamnar längre ifrån mål kring utsläpp och miljöpåverkan. Dessutom är det troligt 

att det är svårare att ändra kurs och minska bilens påverkan när man väl är där.  

 

Att välja en miljöbil gör att du minskar miljöpåverkan utan att egentligen ändra på ditt 

beteende och livsstilsmönster, i enlighet med den ekologiska moderniseringen.83 Att 

försäljningen av miljöbilar ökar är därför ingenting som ändrar vårt bilberoende, eller 

utvecklingen av det, den totala bilförsäljningen fortsätter att öka. En förhoppning kan dock 

vara att det är en trend som visar på en ökad medvetenhet och vilja att minska den egna 

miljöpåverkan, som i det långa loppet kanske kan leda till en omvärdering av bilsamhället. 

 

Sammanfattningsvis så är slutsatsen att det alltså har skett en förändring av inställningen till 

val av bil, och att denna har påverkats av klimatdebatten. Allt fler väljer att köpa en miljöbil, 

vilket syns i statistiken. De intervjuade försäljarna menar att även om det ekonomiska 

bonussystemet påverkar valet, så märker de att kunderna har påverkats av debatten och fått ett 

ökat intresse.  

 
 

                                                 
83 Hajer, 31-33. 
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Bilagor 
Intervjuer utförda den 18 maj 2007.  
 
 
Försäljningschef Saab, Wafab Bil AB 
 
Hur många miljöbilar har ni i erat sortiment? 

- Alla Saabs modeller går att få med etanoltank sedan våren 2005. 
 
Har ni märkt någon förändring i inställningen till miljöbilar? 

- Frågan diskuteras mycket bland kunderna, det finns ett stort medvetande och många 
ställer frågan ”varför ska jag köpa en miljöbil”. Det märks att ungdomar ställer krav 
och påverkar sina familjer. Debatten har skapat ett ökat intresse, särkskilt efter TV4s 
klimatvecka märktes en skillnad hos kunderna. Försäljningen har ökat. 

 
Går det att säga att det  är någon typisk grupp som visar intresse för miljöbilar? 

- Tjänstebilsåkare är en tydlig grupp eftersom de får skattereducering, och det gäller 
även företag. Effekten av den nya premien börjar visa sig så smått bland 
privatpersoner, men det är för tidigt att säga något än eftersom den infördes första 
april. Annars finns det ingen särskild grupp bland privatpersoner. 

 
Försöker ni att argumentera extra för miljöbilarna när det kommer nya kunder? 

- Absolut! Vi pratar positivt och lyfter fram problematiken kring växthuseffekten och 
fossila bränslen, och även de ekonomiska vinsterna och att Saabs miljöbilar har många 
hästkrafter.  

 
Vilka argument hör ni från kunderna, både för och emot miljöbilar? 

- Många pratar om att etanoltillverkningen skadar regnskogar och att livsmedel används 
till bränsle, men då informerar vi dem kring hur det ligger till. De flesta kunderna tittar 
på en sammantagen bild där både miljöhänsyn och ekonomiska vinster spelar en 
avgörande roll. Utan ett ekonomiskt bonussystem skulle nog inte lika många välja en 
miljöbil. 

 
 
Försäljningschef, Toyota 
 
Hur många miljöbilar har ni i erat sortiment? 

- Det finns två modeller. 
 
Har ni märkt någon förändring i inställningen till miljöbilar? 

- Många ställer frågor kring miljöbilar, och ofta kring dieselns miljöegenskaper. Många 
är inte så insatta i vilka regler som gäller, vad som är en miljöbil och vilka som får 
miljöbilspremien. Både privatpersoner och personer från företag kommer in efter att 
de har ”hört eller sett” något. 

 
Går det att säga att det  är någon typisk grupp som visar intresse för miljöbilar? 
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- Många yngre kunder visar intresse för miljöbilar, men har oftast inte råd att köpa en 
nytillverkad bil, så istället köper de en konventionell begagnad bil. Så de som köper 
miljöbilar är de flesta grupper utom unga, som barnfamiljer och medelålders.  

 
Försöker ni att argumentera extra för miljöbilarna när det kommer nya kunder? 

- De som ställer en specifik fråga kring miljöbilar är oftast redan intresserade. 
 
Vilka argument hör ni från kunderna, både för och emot miljöbilar? 

- Debatten har påverkat, det är inte bara ekonomin som är drivande i bilköpet även om 
den så klart spelar roll. Vad som ofta är avgörande är bilens ”jobb”, vad den ska 
användas till. 

 
Kund, Wafab Bil AB, telefon, kvinna 
 
Varför köpte du en miljöbil? 

- Det är en tjänstebil. Det fanns egentligen två huvudskäl, dels förmånsvärdet och sedan 
personligen miljöhänsyn. 

 
Har klimatdebatten påverkat ditt bilköp? 

- Delvis. Jag har redan ett miljöintresse sen tidigare, sopsorterar och så. Men självklart 
så påverkas man av vad som sägs i medierna hela tiden. 

 
Vilka aspekter är viktigast när du köper en ny bil? 

- Säkerheten är viktig eftersom jag har små barn. Sedan hade vi en prisram för vad den 
fick kosta. Men allt detta inom miljöbilsområdet. 

 
Hur mycket använder du bilen idag, och till vad? 

- Det är jätteolika, vissa dagar fram och tillbaka till jobbet och till dagis, andra dagar 
mycket inom jobbet och ibland jobbresor fram och tillbaka till Stockholm. 

 
Tror du att du åker mer, mindre eller lika mycket bil med en miljöbil som med en 
konventionell bil? 

- Lika mycket. 
   

 
Kund, Wafab Bil AB, telefon, man 
 
Varför köpte du en miljöbil? 

- För att tänka på miljön. Det finns ingen andledning att köra på något annat än etanol, 
numer finns det att tanka överallt så det är väldigt små risker. 

 
Har klimatdebatten påverkat ditt bilköp? 

- Snarare att tekniken utvecklats så snabbt så att det inte finns någon anledning till att 
köra någonting annat längre. 

 
Vilka aspekter är viktigast när du köper en ny bil? 

- En miljöbil stod högt upp på listan. Självklart skadar det inte att det är ekonomsikt 
fördelaktigt som det blir med skattereduktion och så. 

 
Hur mycket använder du bilen idag, och till vad? 
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- Runt 4000 mil/år. 
 
Tror du att du åker mer, mindre eller lika mycket bil med en miljöbil som med en 
konventionell bil? 

- Samma. 
 
 
 
Kund, Toyota, kvinna 
 
Är du intresserad av att köpa en miljöbil? 

- Ja, varför inte. 
 

Har klimatdebatten påverkat ditt bilköp? 
- Ja, det har jag nog, svårt att veta hur. 

 
Vilka aspekter är viktigast när du köper en ny bil? 

- Reningen av gaserna är viktig. Och så vill jag ha en Toyota, liknande en som jag redan 
har, gärna en mindre modell. 

 
Hur mycket använder du bilen idag, och till vad? 

- 5 mil och dagen, fram och tillbaka till jobbet. 
 
Tror du att du åker mer, mindre eller lika mycket bil med en miljöbil som med en 
konventionell bil? 

- Lika. 
 
Kund, Toyota, kvinna  
 
Är du intresserad av att köpa en miljöbil? 

- Nej, vi letar efter en diesel. Det ska vara billigt. 
 

Har klimatdebatten påverkat ditt bilköp? 
- Nej, har inte hängt med i den. 

 
Vilka aspekter är viktigast när du köper en ny bil? 

- Den ska vara billig och säker eftersom vi har småbarn, vilket märke det är påverkar 
inte. 

 
Hur mycket använder du bilen idag, och till vad? 

- 4 mil till och från jobbet, och sen 10-15 mil under jobbdagen. 
 
Tror du att du åker mer, mindre eller lika mycket bil med en miljöbil som med en 
konventionell bil? 

- Lika mycket 
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