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Referat 

I detta projekt ingick tre olika delstudier med syfte att tillhandahålla en fördjupad förståelse för 

användarnas behov av och inställning till bilar som drivs med alternativa drivmedel såsom, el, vätgas 

och biogas. Förutom detta undersöktes inställningen till bilar och klimatfrågor i allmänhet men också 

vilka förutsättningar man ser för olika bilar med alternativa drivmedel. De olika studierna använde sig 

av tre olika metoder; fokusgrupp, enkät och intervjuer. I fokusgrupperna ingick sex personer. I 

enkätstudien deltog 487 slumpmässigt utvalda trafikanter och i intervjustudien nio aktörer från 

myndigheter, branschorganisationer och media. Resultaten visar att vid köp av bil är säkerhet och 

tillförlitlighet viktigare än utsläppen av CO2. Synen på bilar som drivs med alternativa drivmedel 

(elbil, bränslecellsbil, biogasbil), skiljer sig inte markant åt. Priset man är villig att betala för en sådan 

bil är betydligt lägre än vad dessa bilar kostar i nuläget. Rent allmänt kan man hävda att 

konsumenterna vill att en bil som drivs med alternativa drivmedel liknar eller är bättre än en 

konventionell bil. Studien visar också att politiker har en avgörande roll för hur utvecklingen av 

framtida alternativa drivmedel och infrastruktur för sådana ska kunna utformas. Enligt de intervjuade 

är det största problemet inte tekniken utan hur man ska få till stånd en infrastruktur för dessa fordon, 

och att de kommer ut på marknaden. Näringslivet är en viktig aktör som är villiga att satsa om de kan 

se att verksamheten kan bli lönsam. Långsiktighet är ett nyckelord som nämns både då det gäller 

politiska beslut och informationsspridning. I det senare fallet eftersom studierna visar att det finns 

stora brister i kunskapen hos allmänheten samtidigt som det finns en misstro mot den information som 

sprids. Slutligen visar studierna att det behövs ett helhetsgrepp där fokus inte enbart ligger på bränslen 

utan även utvecklandet av attraktiva och tillgängliga städer. 
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Abstract 

This project included three different studies with a view to providing an in-depth understanding of 

user needs and attitudes to alternative fuels and vehicles, such as: battery electric vehicles, hydrogen 

vehicles and cars using biogas. In addition the studies also examine attitudes to cars in general and 

climate change as well as exploring likely prospects for such cars in the future. The studies used three 

different methods; focus group, survey and interviews. The focus groups included six people, the 

survey 487 randomly selected road users and the interview study nine different stakeholders from 

government agencies, industry, branch organizations and the media. The results show that when 

purchasing a car safety and reliability are more important than the emission of CO2. The perception of 

cars powered by alternative fuels (electric, fuel cell, biogas), does not differ markedly.  

The price people are willing to pay for such a car is significantly lower than what these cars cost at 

present. In general, it could be argued that consumers want a car powered by alternative fuels to be 

similar or better than, a conventional car. The interview study also shows that politicians have an 

important role to play in the development of alternative fuels and the related infrastructure. According 

to the interviewees, the biggest challenge is not the technology, but rather how to provide an 

infrastructure for these vehicle. The industry is an important player who is willing to invest if the 

business can be profitable. Long-term is a keyword and is mentioned both in terms of policy 

instruments and information dissemination. In the latter case, since studies show that there are large 

gaps in the overall knowledge and understanding by the general public as well as considerable distrust 

of information presently available. Finally, the results also shows the need for a holistic approach 

where the focus is not only on fuel, but also on the development of attractive and accessible cities 

which reduce transport demand and provide for increased transport efficiency.  
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Förord 

Denna studie är en del av ett större projekt bestående av tre olika studier. Det gemensamma syftet är 

att bredda det arbete som är under genomförande inom EU-projektet ”Hydrogen Infrastructure for 

Transport” (HIT). HIT-projektet har även tagit fram ett faktabaserat kunskapsunderlag kring vätgas 

som fordonsbränsle samt gett förslag på en implementationsplan (Wallmark, m.fl., 2014).  

Det tre projekten genomförs av VTI, Sweco, KTH och SP, med gemensam projektledning, planering 

och administration, utbyte av erfarenheter/kunskap samt effektiv återkoppling av resultat. Swecos roll 

är projektledning och koordinering, på uppdrag av Vätgas Sverige som är projektägare och formell 

partner i EU-projektet HIT. KTH undersöker vilka politiska styrmedel som skulle behövas för att 

introducera vätgas i transportsektorn. SP genomför analys av vätgassäkerhet, bland annat i garage och 

tunnlar, och kartlägger riskscenarierna vad gäller regelverken och hur man bör hantera potentiella 

brister. VTI undersöker i föreliggande rapport hur framtida personbilsresor kommer att se ut, vilka 

behov som finns och hur man kan öka andelen bilar som använder alternativa drivmedel (vätgas, el 

och metan).  

Uppdragsgivare för studien som redovisas i denna rapport är Energimyndigheten. 

 

Linköping mars 2015 

 

Sonja Forward 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Förnybara drivmedel – Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers 

perspektiv  

av Sonja Forward (VTI), Jonna Nyberg (VTI), Inger Forsberg (VTI), Mattias Nordström (Sweco), 

Cecilia Wallmark (Sweco), Erik Wiberg (Vätgas Sverige) och Sven Wolf (Inflow Consulting AB) 

 

I takt med ökad användning av fossila bränslen för produktion av el och värme, för transporter och 

inom industrin, ökar också det globala utsläppet av växthusgaser. På EU-nivå har man därför 

formulerat en rad miljömål där ett riktar sig mot transporter i våra städer: ”Halvera användningen av 

konventionellt drivna fordon i våra städer fram till 2030, fasa ut dem till 2050 och uppnå i huvudsak 

en CO2 fri transportlogistik år 2030” (European Commission, 2011). Arbetet i Sverige började tidigare 

än i EU och redan 1998 fattade regeringen beslutet att anta ett etappmål om att utsläppen av koldioxid 

från transporter i Sverige år 2010 bör ha stabiliserats på 1990 års nivå (prop. 1997/98:56, se 

Regeringens proposition 2001/02:55). I en proposition från 2008 formulerar man konkreta mål om att 

Sverige bör ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030, som i sin tur är ett prioriterat steg mot 

visionen om att år 2050 ha en resurseffektiv och hållbar energiförsörjning, utan nettoutsläpp av 

växthusgaser (prop. 2008/09:162). Statistik från föregående år visar dock att vägen dit är lång. Under 

förra året ökade visserligen andelen nyregistrerade supermiljöbilar (<=50 g/km) med 0,9 procent men 

trots detta utgör dessa bilar endast 1,5 procent av alla nyregistrerade bilar.  

Syftet med föreliggande studie är att tillhandahålla en fördjupad förståelse för användarnas behov av 

och inställning till bilar som drivs med alternativa drivmedel såsom, el, vätgas och biogas. Förutom 

detta undersöktes inställningen till bilar och klimatfrågor i allmänhet men också vilka förutsättningar 

man ser för olika bilar med alternativa drivmedel. Tre olika delstudier ingick i projektet som alla 

använde sig av olika metoder; fokusgrupp, enkät och intervjuer. I fokusgrupperna ingick sex personer 

boende i Linköping med omnejd. I enkätstudien deltog 487 slumpmässigt utvalda trafikanter och i 

intervjustudien nio olika aktörer från myndigheter, branschorganisationer och media.  

Viktiga faktorer vid bilköp 

Resultaten från enkätstudien visade att det som ansågs vara viktigast vid köp av bil var säkerhet, 

tillförlitlighet och hur mycket drivmedel bilen förbrukade. Studien visade även att miljöfrågan kom 

längre ned på prioriteringslistan, vilket även framkom i fokusgruppstudien och intervjustudien.  

Synen på bilar med alternativa drivmedel 

I fokusgruppstudien och enkätstudien fick respondenterna ta ställning till ett köp av en bil som drevs 

med antingen el, vätgas eller biogas och därefter ange vad som ansågs vara acceptabelt beträffande 

olika faktorer.  

Resultaten från enkätstudien visade att det fanns vissa likheter i synen på bilar drivna med alternativa 

drivmedel. En stor andel av respondenterna var inte beredda att betala så mycket mera för en bil som 

drivs med alternativa drivmedel jämfört med en bil som drivs med bensin eller diesel. Även deltagarna 

i fokusgruppen och intervjustudien diskuterade priset på fordonen. Deltagarna i fokusgruppen menade 

att priset måste komma ner till en mer normal prisklass för att bli intressant. Något som inte skulle bli 

verklighet förrän bilarna börjar tillverkas i större volymer än idag, enligt intervjustudien. 

I enkäten fick respondenterna ta ställning till vilken extra körtid de kunde tänka sig att köra för hitta 

någonstans att tanka/snabbladda bilen. Resultaten visade att för majoriteten var den extra körtiden från 

5 till 10 minuter. Men hänsyn till hur infrastrukturen ser ut idag motsvarar inte dessa förväntningar 

verkligheten. Tidigare studier har också visat att byggandet av tankstationer är den största utmaningen 
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(Kang & Recker, 2014). Detta stöds även av de intervjuade inom fordonsindustrin som pekade på att 

den bristande infrastrukturen försvårar för dem att få ut dessa bilar på marknaden. ’ 

Elbilens räckvidd är ungefär 80 till 100 km och resultatet från både fokusgruppsstudien och 

enkätstudien visade att detta kunde vara ett problem. De flesta accepterade inte detta korta avstånd 

utan ville komma betydligt längre på ett fulladdat batteri. Om denna s.k. räckviddsångest är ett reellt 

problem eller enbart ett upplevt problem var något som diskuterades i intervjustudien med de olika 

aktörerna, där flera påpekade att det trots allt är sällan som man behöver resa längre sträckor. I sådana 

situationer ses andra lösningar, så som tåg eller att man hyr en hybridbil. Deltagarna i fokusgruppen 

var inte ovetande om att de sällan körde längre sträckor, men trots det ville man ha möjligheten att 

kunna åka längre. Häri ses ett glapp mellan uppfattningar hos allmänheten och uppfattningar bland de 

aktörer som intervjuades. I de olika studierna ställdes även frågor om vad som kunde upplevas som 

oroande i samband med köp och användning av bilar med alternativa drivmedel. Svar från både enkät- 

och fokusgruppstudie visade att man inte alltid litade på tekniken, och att det fanns en viss oro över att 

något fel skulle uppstå under färd.  

I enkätstudien visade resultaten att drygt en tredjedel ansåg att dessa bilar var ett intressant alternativ 

till andra bilar, men att detta inte alltid ledde till köp – endast en mindre andel hade för avsikt att köpa 

en sådan bil. Den bil man var mest villig att köpa i framtiden var en bränslecellsbil.  

Påverkansfaktorer vid köp av fordon med alternativa drivmedel 

Eftersom enkätstudien innehöll frågor om deras avsikt att köpa en bil med alternativa drivmedel var 

det möjligt att undersöka vad som påverkade just detta. Resultaten visade att de som hade för avsikt att 

köpa en bil som drivs med alternativa drivmedel var beredda att betala något mer och kunde tänka sig 

att spendera en något längre tid att hitta någonstans att tanka, alternativt snabbladda bilen. Trots det 

var summan man var villig att betala betydligt mindre än vad dessa bilar kostar i nuläget och den extra 

tid man var villig att spendera för att kunna tanka/snabbladda bilen var också kortare. Förutom detta 

hade gruppen som avsåg att köpa en sådan bil en större tilltro till bilens teknik, vilket i sin tur var 

kopplat till att de hade en bättre kunskap dessa bilar. Omgivningens uppfattning om deras val av bil 

hade också ett samband med deras avsikt. De som avsåg att köpa en bil som drevs med alternativa 

drivmedel ansåg i högre grad än de andra respondenterna att detta skulle få andra att uppfatta dem som 

både ansvarstagande och framåtsträvande.  

I enkäten ingick även frågor kopplade till klimatet. Resultaten visade att de som avsåg att köpa en bil 

som drevs med alternativa drivmedel var mer måna om miljön och önskade att de kunde göra mer för 

att hjälpa till.  

En viktig slutats från de olika delstudierna, men också från en rad andra studier som presenterats i 

denna rapport, är att konsumenterna vill att en bil som drivs med alternativa drivmedel liknar eller är 

bättre än en konventionell bil. Andra viktiga aspekter är att bilar med alternativa drivmedel måste 

anpassas till konsumenternas livsstil och beteende. Detta innebär att mycket behöver göras för att nå 

målet om den fossilfria fordonsflottan som både EU och Sverige beslutat om. Enligt resultaten från 

föreliggande studie handlar det till stor del om politiska beslut, samverkan mellan olika parter och 

utbildning.  

Politiskt stöd och ökad samverkan mellan olika aktörer 

En gemensam uppfattning hos respondenterna i intervjustudien är att politiker har en i mångt och 

mycket avgörande roll för hur utvecklingen av framtida alternativa drivmedel och en tillräckligt bra 

infrastruktur. Enligt dem behövs långsiktiga politiska beslut för att en förändring till en 

fossiloberoende fordonsflotta ska kunna förverkligas.  

Näringslivet är också en viktig aktör för att nå klimatmålen, menar flera i intervjustudien. Enligt de 

intervjuade är man beredd att satsa om verksamheten kan bli lönsam - en lönsamhet som är starkt 



VTI rapport 845  11 

kopplad till efterfrågan. Detta innebär att även om näringslivet är med så finns behov av politiska 

beslut och långsiktiga styrmedel för att de skall kunna komma vidare i sina satsningar. Långsiktighet 

är också något som de intervjuade inom fordonsindustrin lyfter fram, eftersom de inte vågar satsa om 

de är beroende av styrmedel för sin försäljning som kan upphöra vid nästa riksdagsval. Förutom en 

ökad långsiktighet finns det enligt de intervjuade ett behov av en bättre samverkan mellan olika 

aktörer, så som industrin, branschorganisationer och offentliga institutioner. Detta för att sprida 

riskerna men också för att bättre utnyttja de resurser man har.  

En förändrad attityd till bilar som drivs med alternativa drivmedel hos allmänheten kan också påverka 

beslutsfattare. Om politikerna upplever att det finns ett stöd från väljarna kan detta i sin tur påverka 

dem att utveckla strategier och genomföra de åtgärder som behövs. 

Information och utbildning 

Resultaten från enkätstudien visade att kunskapen om bilar som drivs med alternativa 

drivmedel var dålig, speciellt bland dem som inte själva kunde tänka sig att köpa en sådan bil. 

Studien visade också en koppling mellan dålig kunskap och bristande tillit till tekniken. Enligt 

intervjustudien var det inte enbart allmänheten som saknade kunskap utan även beslutsfattare, 

något som kunde utgöra en bromskloss för framtida utveckling. Med utgångspunkt i detta kan 

man hävda att ökade resurser behövs för att utbilda både allmänheten och beslutsfattare. I 

likhet med styrmedel, som diskuterats ovan, bör även dessa insatser vara långvariga för att få 

en god effekt.  

Resultaten från både enkätstudien och fokusgruppsstudien visade att den information som spreds inte 

upplevdes som särskilt trovärdig. Detta är allvarligt eftersom trovärdighet är en viktig komponent som 

behöver uppfyllas om budskapet skall få effekt. Ett misslyckande i detta hänseende är förknippat med 

stora risker, eftersom individens tilltro till budskapet då får sig en ordentlig törn.  

Ytterligare en komponent som är viktig i samband med marknadsföring är att informationen 

som presenteras är tydlig. Svaren från enkätstudien visade att en fjärdedel av respondenterna 

ansåg att den information som sprids var svår att förstå. Ökad förståelse kan uppnås om 

budskapet är relevant och om det kan kopplas samman med något man redan vet. Detta innebär 

att informationen och marknadsföringen bör utformas utifrån den kunskap man har om 

målgruppen. 

Avslutningsvis hävdade flera av de intervjuade aktörerna att arbetet med att nå klimatmålen inte 

endast handlar om transportsektorn och drivmedelsfrågan. Enligt de intervjuade handlar det bl.a. även 

om stadsplanering och hållbara städer samt ett förändrat resmönster hos allmänheten. 

Slutsatser 

 Vid köp av bil är säkerhet, tillförlitlighet och hur mycket drivmedel bilen förbrukar viktigt. 

Hur mycket CO2 den släpper ut kommer lägre ned på prioriteringslistan. 

 Det finns vissa likheter i synen på bilar som drivs med alternativa drivmedel (elbil, 

bränslecellsbil, biogasbil), men den bil man är mest villig att köpa i framtiden är en 

bränslecellsbil. 

 Priset man är villig att betala för en bil som drivs med alternativa drivmedel är betydligt lägre 

än vad dessa bilar kostar i nuläget. Detta innebär att priset måste pressas om bilarna skall bli 

konkurrenskraftiga. 

 Den extra tid de är villig att spendera för att hitta någonstans att tanka/snabbladda bilen 

motsvarar inte de möjligheter som finns med nuvarande infrastruktur.  

 Konsumenten vill komma betydligt längre på ett fulladdat batteri än vad som idag är möjligt 

för de flesta elbilarna, och den kostnad man kan acceptera för ett nytt batteri är också betydligt 

lägre. 
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 Man är orolig över att vätgas inte kommer att produceras i den kvantitet som behövs och att 

utbyggnaden av tankstationer avtar innan det finns ett ordentligt nätverk. 

 Ordet vätgas kan väcka oro över explosionsrisk. 

 Rent allmänt är man orolig över att bilarnas andrahandsvärde reduceras mer än bensin- eller 

dieseldrivna bilar.   

 Konsumenterna vill att en bil som drivs med alternativa drivmedel liknar eller är bättre än en 

konventionell bil. 

 Det finns en koppling mellan dålig kunskap om dessa bilar och en bristande tillit till tekniken. 

 Rent allmänt är kunskapen dålig om dessa bilar, men det finns också en misstro mot den 

information som sprids.  

 De som avser att köpa en bil som drivs med alternativa drivmedel är mer måna om miljön och 

önskar att de kan göra mer för att hjälpa till med miljöarbetet.  

 Politiker har en avgörande roll för hur utvecklingen av framtida alternativa drivmedel och 

infrastruktur för sådana ska kunna utformas.  

 Politiker måste presentera en kombination av förslag som innehåller både påtryckningar och 

finansiering. De bör även införa tuffare regler för att reducera utsläppen av CO2.  

 Det krävs en långsiktighet både då det gäller politiska beslut och informationsspridning.   

 Näringslivet är en viktig aktör för att klimatmålen ska kunna nås, och man är också beredd att 

satsa om verksamheten kan bli lönsam - en lönsamhet som är starkt kopplad till efterfrågan. 

 Den största utmaningen är inte tekniken, utan hur man ska få till stånd en infrastruktur för 

dessa fordon. 

 Samarbetet mellan olika aktörer (dvs. industrin, branschorganisationer och offentliga 

institutioner) behöver bli bättre. 

 För att nå klimatmålen behövs ett helhetsgrepp där även utvecklandet av attraktiva och 

tillgängliga städer, som minskar efterfrågan på transporter och ger ökad transporteffektivitet, 

ingår. 
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Summary 

Vehicles powered by alternative fuel – Opportunities and barriers from the perspective of the 

public, media and stakeholder´s perspectives 

by Sonja Forward (VTI), Jonna Nyberg (VTI), Inger Forsberg (VTI), Mattias Nordström (Sweco), 

Cecilia Wallmark (Sweco), Erik Wiberg (Vätgas Sverige) and Sven Wolf (Inflow Consulting AB) 

 

With increased use of fossil fuels for production of electricity and heat, transport and industry, the 

global emission of greenhouse gases (GHG) has increased. At the EU level ten goals are described 

which aim to reduce GHG and one of them addresses urban transport: "Half the use of 

‘conventionally‐fuelled’ cars in urban transport by 2030; phase them out totally in cities by 2050; 

achieve essentially CO2‐free city logistics in major urban centres by 2030" (European Commission, 

2011). The work in Sweden has been more far reaching than those stated in EC directives and it also 

started earlier. In 1998, the Government decided on a number of steps, one of which was that carbon 

dioxide emissions from transport in Sweden in 2010 should be stabilized at 1990 levels (Prop. 

1997/98: 56, see Government Bill 2001/02:55). In a bill from 2008 concrete goals were formulated 

stating that Sweden should have a CO2‐free vehicle fleet by 2030. This is turn is a seen as an important 

step towards the vision that 2050 will see a resource efficient and sustainable energy supply, with no 

net emissions of greenhouse gases (Prop. 2008/09:162). However, statistics from last year show that 

Sweden has a long way to go before this goal is reached. Although, last year newly registered cars 

with a low emission of CO2 (<=50 g/km) increased by 0.9 percent, these cars only contribute to 1.5 

percent of all newly registered cars.  

The aim of the present study is to provide an in-depth understanding of user needs and attitudes to 

alternative fuels and vehicles, such as: battery electric vehicles, hydrogen vehicles and cars using 

biogas. In addition the study also examines attitudes to cars in general and climate change as well as 

exploring likely prospects for these cars in the future. Three different studies are included in the 

project that used various methods including: focus groups, survey and interviews. The focus groups 

included six people living in or near Linköping. The survey study also included 487 randomly selected 

road users and in the interview study nine different stakeholders from government agencies, industry, 

branch organizations and the media took part. 

Important factors when buying a car 

The results of the survey showed that what was considered to be most important when buying car was: 

security, reliability, and how much fuel the car consumed. The study also showed that environmental 

issues came further down the priority list. The latter was also supported by results from the focus 

groups and the interview study. 

Attitudes to cars using alternative fuels 

In both the focus group and the survey respondents were asked to consider a purchase of a car that was 

powered by either electricity, hydrogen or biogas and then state what they considered to be acceptable 

with regard to various factors. The results of the survey showed that there were some similarities in the 

perception of cars powered by alternative fuels. A large proportion of respondents were not willing to 

pay that much more for a car powered by alternative fuels compared with a car that runs on petrol or 

diesel. The price was also discussed in the focus group and the interview study. Participants in the 

focus group believed that the price must come down to a more normal price range to become 

interesting. Something that would not become a reality until the cars are manufactured in greater 

volumes than today, according to the interviewees. 
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In the survey, respondents were asked to consider what additional driving time they would accept in 

order to find somewhere to refuel/supercharge the car. The results showed that the majority accepted 

an extra time of 5 to 10 minutes. If we consider the present development of infrastructure then this 

expectation is not in line with what is currently on offer. Indeed, previous studies have also shown that 

the development of an infrastructure for the refuelling of vehicles, is the biggest challenge (Kang & 

Recker, 2014). This was also supported by the interviewees from the motor industry, who stressed that 

the lack of infrastructure makes it difficult for them to market these cars. 

Electric cars have a limited range, typically of 80 to 100km, and the results from both the focus group 

and the survey showed that this could be a problem. Most of them did not accept such a short distance 

and wanted to travel much further on a fully charged battery. If this so-called ‘range anxiety’ is a real 

problem or just a perceived problem was something that was discussed in the interview study. Several 

of them pointed out that the available range could meet the needs of travellers since they very rarely 

travel longer distances. However, they also stated that if they needed to travel further a number of 

options are available such as using the train or renting a hybrid car. Participants in the focus group was 

not unaware that they rarely drove very far, yet they wanted the possibility to travel longer distances. It 

could therefore be argued that the perception of the public and the stakeholders are not in accordance 

with each other.  

In both the focus group and the survey matters of concern in connection with the purchase and use of 

cars with alternative fuels were studied. Responses from these showed that they did not always trust 

the technology, and that there was some concern that problems might occur during driving. The survey 

also showed that slightly more than one-third believed that these cars were an interesting alternative to 

other cars, but that did not always lead to a purchase since only a small proportion intended to buy 

such a car. The car they were most willing to buy in the future was a fuel cell vehicle. 

Influential factors in the purchase of vehicles with alternative fuels 

Because the survey included questions about their intention to buy a car with alternative fuels, it was 

possible to examine the prediction of the same. The results showed that those who intended to buy a 

car powered by alternative fuels were prepared to pay slightly more and could envisage spending more 

time to find a place to refuel/supercharge the car. Even so, the amount they were willing to pay was 

significantly less than what these cars cost at present and the extra time they were willing to drive to 

find somewhere to refuel/supercharge the car was also shorter. Besides this, the group who intended to 

buy such a car had a greater confidence in the car's technology, which in turn was linked to a better 

knowledge of these cars. Social norms were another important factor since it was related to intention. 

Those who intend to buy a car that was powered by alternative fuels believed to a greater degree than 

others that this would make `significant others` perceive them as both responsible and progressive. 

The survey also included questions related to the climate. The results showed that those who intended 

to buy a car that was powered by alternative fuels was more concerned about the environment and 

wished they could do more to help. 

An important conclusion from the different studies presented in this report, but also from several other 

studies, is that consumers want a car powered by alternative fuels to be similar or better than, a 

conventional car. Other important aspects are that cars with alternative fuels must adapt to consumers' 

lifestyles and behaviour. This means that a great deal is needed in order to achieve the goal of a fossil-

free vehicle fleet which both the EU and Sweden are presently aiming towards. According to the 

results of the present studies, this is dependent on strong government support, co-operation between 

different stakeholders and education. 

Government support and increased co-operation between key stakeholders 

A general the perception among the interviewees was that politicians have an important role to play in 

the development of alternative fuels and the infrastructure. According to them, in order to achieve a 

fossil-free vehicle fleet the support needs to be long-term. 
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The industry is also a key player to achieve this goal. According to the interviewees the industry is 

willing to invest if they believe that the business can ensure profitability, which in turn is linked to 

how marketable these cars can be. This means that even if the industry is willing to invest they are still 

dependent on the implementation of overarching long term policy instruments.  

Long-term thinking is also something that the participants from the motor industry emphasized. They 

were not willing to invest if they have to be dependent on policy instruments which can be terminated 

at the next general election. In addition to long-term interventions, there is according to the 

interviewees, a need for better collaboration between the various stakeholders, such as: Industry, 

branch organizations, government agencies and public institutions. This is to spread the risks but also 

to better utilize available resources.  

A changed attitude to cars that run on alternative fuels among the public can also influence decision-

makers. If the politicians feel that there is support from the voters, this may in turn influence them to 

develop strategies and implement the necessary measures. 

Information and education 

The results of the survey showed that the knowledge about cars that run on alternative fuels was poor, 

especially among those who could not themselves consider buying such a car. The study also showed 

a link between poor knowledge and lack of confidence in the technology. According to the interview 

study, it was not only the public who lacked knowledge but also policy makers, something that could 

pose a stumbling block for future development. On this basis, one can argue that more efforts need to 

be made to inform and educate both the public and policy makers. Like policy instruments, as 

discussed above, this work needs to be long term in order to have an effect. 

The results of both the survey and the focus group study showed that some of the information about 

alternative fuel and vehicles were not perceived as trustworthy. This is serious because trustworthiness 

is a key component that needs to be met if the message is to be effective. A failure in this regard is 

associated with major risks, since it will be ignored and not have the desired effect.  

Another component which is important in connection with marketing is that the information presented 

is clear. Responses from the survey showed that a quarter of respondents felt that the information 

presently available was difficult to understand. Increased understanding can also be achieved if the 

message is relevant and if it can be connected with something they already know. This means that 

messages need to be constructed with the target group in mind.  

Finally, several of the interviewees argued that the realization of a reduction of CO2 is not only a 

question about transport and the development of alternative fuel. According to the sample, it is also 

about: Urban planning, sustainable cities and a change in travel patterns among the general public. 

Conclusion 

 When buying a car safety, reliability and how much fuel the car consumes are important. How 

much CO2 it emits comes lower down the priority list. 

 There are some similarities in the perception of cars that run on alternative fuels (electric, 

hydrogen and biogas), but the car they are most willing to buy in the future is a fuel cell 

vehicle. 

 The price they are willing to pay for a car powered by alternative fuels is significantly lower 

than what these cars cost at present. This means that the price must come down if they should 

become competitive. 

 The extra time they are willing to spend finding somewhere to refuel/supercharge the car does 

not correspond to the possibilities that currently exist with infrastructure. 

 Consumers want to get much further on a fully charged battery than what is currently possible 

for most electric cars, and the accepted cost for a replacement battery is also considerably 

lower. 
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 The participants are worried that hydrogen will not be produced in the quantities needed and 

that the expansion of fuel delivery outlets cease before sufficient infrastructure is in place.  

 The word hydrogen may raise some concerns about flammability. 

 In general, there are concerns that the car's resale value is reduced more than gasoline- or 

diesel-powered cars. 

 Consumers want a car that run on alternative fuels to be similar or better than a conventional 

car. 

 There is a link between poor knowledge about these cars and a lack of confidence in the 

technology. 

 In general, the knowledge about cars using alternative fuels is poor, but there is also a distrust 

of the information presently available. 

 Those who intend to buy a car powered by alternative fuels are more concerned about the 

environment and wish they could do more to help with environmental work. 

 Politicians have a crucial role in the development of alternative fuels and its infrastructure. 

 Politicians must present a combination of proposals that contain both pressure and financing. 

Tougher regulations to reduce CO2 emissions are needed. 

 It requires a long-term approach both in terms of policy instruments and information 

dissemination. 

 The industry is an important player if the goal to mitigate climate change should be achieved. 

They are also willing to invest if the business can be profitable – something which is strongly 

linked to how marketable these cars can be. 

 The biggest challenge is not the technology, but how rather to provide an infrastructure for 

these vehicles. 

 Co-operation between stakeholders (i.e. Government, industry, branch organizations and 

public institutions) need to be better. 

 In order reduce greenhouse gases a holistic approach is needed which also includes the 

development of attractive and accessible cities, which reduce transport demand and provide 

for increased transport efficiency. 
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1. Inledning 

1.1 Miljöhot och miljöarbete 

Ett globalt problem 

I takt med ökad användning av fossila bränslen för produktion av el och värme, för transporter och 

inom industrin, ökar också det globala utsläppet av växthusgaser (Proposition 2009/10:155). Vad 

gäller trafikmiljön utgör partiklar och kolväten det allvarligaste hälsoproblemet för människor och 

djur. Avgasutsläppen får negativa effekter för naturen och människorna i och med dess försurande och 

ozonbildande ämnen, och förbränningen av fossila bränslen (så som bensin och diesel) bidrar till en 

negativ klimatpåverkan i form av växthuseffekten. De ökade utsläppen av partiklar beror även på 

slitage från vägar och däck, av vägdamm samt en ökning av användning av dubbdäck i storstäderna. 

Vidare avger bilars bromsbeläggning utsläpp av tungmetaller och lättflyktiga organiska ämnen 

(Naturvårdsverket, 2014a).  

Enligt FN:s klimatpanel rapport (IPCC, 2014) beror ökningen av växthusgaser mellan perioden 1970-

2010 till 78 procent på utsläppen av CO2. IPCC (2014)bedömer att om inga åtgärder görs för att 

bromsa ökningen av utsläpp kommer jordens medeltemperatur med stor sannolikhet att öka med mer 

än 2 grader till år 2100. Detta får då en rad negativa konsekvenser och en dramatisk sådan är att 

medelnivån på haven kan stiga med så mycket som 80 cm vilket skulle innebära att stora landytor 

dränktes. Andra negativa konsekvenser av temperaturökningen är extrem nederbörd i vissa delar av 

världen medan andra delar får mindre nederbörd med torka som följd.  

FN:s klimatpanel (IPCC, 2014) bedömer att växthusgasutsläppen behöver minska till cirka 1 ton per 

person i slutet av detta sekel, för att på lång sikt begränsa den globala uppvärmningen till högst två 

grader. För att förhindra att temperaturen blir högre krävs därför stora och snabba minskningar av 

utsläppen (Regeringskansliet, 2012a). På EU-nivå har man formulerat en rad miljömål där ett riktar sig 

mot transporter i våra städer: ”halvera användningen av konventionellt drivna fordon i våra städer 

fram till 2030, fasa ut dem till 2050 och uppnå i huvudsak en CO2 fri transportlogistik år 2030”1 

(European Commission, 2011). 

Miljöarbetet i EU 

En rad olika beslut har fattats på EU-nivå som handlar om drivmedel. Ett direktiv fastställer att 

andelen förnybara energikällor i genomsnitt skall motsvara 20 procent av energianvändningen senast 

2020. En annan lagstiftning handlar om att begränsa koldioxidutsläppen från nya bilar. Enlig ett 

direktiv som antogs 2009 (NR 443/2009) fastställer man att från och med 2015 tillåts nya bilar att 

släppa ut i genomsnitt högst 120 gram koldioxid per kilometer. Största delen skall genomföras med 

hjälp av mer energieffektiva bilar och 10 gram ska klaras med hjälp av alternativa drivmedel, sett över 

varje enskild tillverkares volym av fordon.  

Miljöarbetet i Sverige 

Under år 2012 svarade inrikes transporter för 33 procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Detta är en 

minskning med 1 procent sedan 1990 (Trafikverket, 2014a). Huvuddelen av utsläppen beror på 

vägtrafiken (95 %). Enligt Trafikverket (2013) släppte en ny bil i Sverige under 2011 i genomsnitt ut 

138 gram CO2 per kilometer. Per person motsvarar det totala utsläppen i Sverige 7,4 ton vilket kan 

jämföras med IPCCs (2014) mål på 1 ton per person i slutet av detta sekel. Detta innebär en stor 

utmaning för Sverige och kräver långtgående åtgärder.  

                                                      
1 Fritt översatt från: “Halve the use of ‘conventionally‐fuelled’ cars in urban transport by 2030; phase them out 

in cities by 2050; achieve essentially CO2‐free city logistics in major urban centres by 2030”. 



18  VTI rapport 845 

När det handlar om andelen förnybar energi går Sverige längre än EUs mål på 20 procent genom att 

ange målet 50 procent till år 2020. Detta innefattar all produktion av el och inte enbart den som 

används inom transportsektorn.  

Men arbetet i Sverige började tidigare än i EU och redan 1998 fattade regeringen beslutet att anta ett 

etappmål om att utsläppen av koldioxid från transporter i Sverige bör år 2010 ha stabiliserats på 1990 

års nivå (prop. 1997/98:56, se Regeringens proposition 2001/02:55). I detta beslut ingick också en rad 

olika kvalitetsmål rörande miljöarbetet som sedan låg till grund för det som 2010 kom att benämnas 

miljömålssystemet. Målen avser vatten, mark, luft och bebyggd miljö och en rad olika svenska 

myndigheter ansvarar för att målen uppnås (Regeringskansliet, 2014). Ett utav dessa mål är begränsad 

klimatpåverkan och Naturvårdsverket har fått till uppgift att utvärdera hur Sverige ska nå målet om 

noll i nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. I Naturvårdsverkets rapport lyfter man fram att det inom 

transportsektorn behövs forskning samt introduktion av ny teknik på marknaden vad gäller fossilfria 

och energieffektiva fordon och förnybara drivmedel. Men för detta krävs att EUs utsläppskrav 

gällande nya båda skärps och utvidgas (Naturvårdsverket, 2014b). Detta är en utmaning eftersom 

dagens vägtransporter drivs till 90 procent av fossila bränslen (Trafikverket, 2014a). Åtgärder riktade 

mot transportsektorn, vad gäller till exempel drivmedel och fordon, blir således av mycket stor vikt. I 

ett mera övergripande, s.k. generationsmål, är det också formulerat att miljöpolitiken bland annat ska 

riktas mot att ”andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal 

påverkan på miljön” (Regeringskansliet, 2012, s. 4).   

I propositionen En sammanhållen svensk klimat- och energipolitik – Klimat (prop. 2008/09:162) 

framgår det att Sverige bör ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030, som är ett prioriterat steg mot 

visionen om att år 2050 ha en resurseffektiv och hållbar energiförsörjning, utan nettoutsläpp av 

växthusgaser. För att kartlägga möjliga alternativ för att nå dessa mål tillsatte regeringen i juli 2012 en 

särskild utredning: Utredningen om fossilfri fordonstrafik (N 2012:05), även kallad FFF-utredningen. 

Bakom arbetet med utredningen står experter och sakkunniga från olika områden, så som näringsliv, 

offentliga organisationer och akademin. I utredningen ingår även ett flertal underlagsrapporter.  

Det slutliga och omfattande betänkandet, Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84), stod färdigt i december 

2013. I betänkandet finns en mängd åtgärdsförslag inom en rad olika områden. Här ska endast kort 

konstateras att det enligt utredningen finns prioriterade behov av insatser inom följande fem 

åtgärdsområden (SOU 2013:84): 

 Planera och utveckla attraktiva och tillgängliga städer som minskar efterfrågan på transporter 

och ger ökad transporteffektivitet  

 Infrastrukturåtgärder och byte av trafikslag  

 Effektivare fordon och ett energieffektivare framförande av fordon  

 Biodrivmedel  

 Eldrivna vägtransporter 

I utredningen lyfts nödvändigheten med parallella åtgärdsstrategier, där åtgärder och styrmedel 

kompletterar varandra för att kunna uppnå målet med att inte överskrida ökningen av 

medeltemperaturen med två grader. På så sätt vinner man tid om det visar sig att en åtgärd inte 

fungerar, i motsats till om man enbart valt en åtgärd som sedan visar sig otillräcklig. Vidare bör enligt 

utredningen satsning ske på ”fordonstekniker beträffande energieffektivisering, elektrifiering och 

motorer för biodrivmedel där den svenska fordonsindustrin redan har och fortsätter att utveckla 

lösningar” (SOU 2013:84, s. 37). Detta anses också skapa arbetstillfällen, det vill säga det uppfyller ett 

viktigt samhällsmål.  

Det ska här noteras att man i utredningen konstaterar att begreppet ”fossiloberoende fordonsflotta” kan 

ges olika innebörder. I utredningen definieras begreppet ”som ett vägtransportsystem vars fordon i 

huvudsak drivs med biodrivmedel eller elektricitet” (SOU 2013:84, s.35f). Detta innebär att man i 
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utredningen inte endast räknar in fordon för fossilfria drivmedel så som fossiloberoende, utan även 

fordon som kan framföras med höginblandade drivmedel, exempelvis bränsleflexibla fordon för E852 

och ED953. Det anges även att alla dieselfordon troligen innefattas av denna definition, och att HVO4 

och eventuellt syntetisk biobaserat dieselbränsle bör kunna förse dieselfordon med upp till 100 procent 

biodrivmedel. Vidare påpekas det i utredningen att ”Laddhybrider som kan gå på el och biobränslen 

samt gasbilar är andra kategorier som skulle kunna anses vara fossiloberoende” (SOU 2013:84, s. 36).  

I utredningen har fokus lagts på vägtrafikens fordon, vilket innebär ett uteslutande av övriga trafikslag, 

och där begreppet fordon avser bussar, lastbilar och andra vägfordon. Arbetsmaskiner ingår inte, men i 

utredningen påpekas det att även dessa fordon bör klimatanpassas. 

1.2 Miljöpåverkan och politiska styrmedel  

Både vad gäller bränslecellsbilar och elbilar avgörs miljöpåverkan av hur energin produceras och 

distribueras. Om miljömålen ska uppfyllas räcker det till exempel inte med att byta ut de traditionella 

bilarna mot bränslecellsbilar. Avgörande är vilken energikälla som används för att producera 

energibäraren, det vill säga om det är förnybara energikällor som använts eller inte.  

I Europa utgör kol energikälla för en tredjedel av den el som används (European Commission, 2015). 

Under perioden 2005 till 2010 fördubblades produktionen av förnybar el, men fortfarande ligger den 

endast på 12,5 procent av den totala produktionen. Målet är att komma upp till en nivå på 20 procent 

till 2020 (Sturc, 2012). För att nå detta mål krävs ett samarbete mellan de olika nationerna. Enligt 

Hassan och McKenna (2013) kommer förmodligen vissa länder inte kunna uppnå detta mål och 

anledningen till detta är att det skulle minska deras konkurrensförmåga eftersom priset för el skulle bli 

dyrare.  

Sverige har redan en hög andel förnybar energi, men eftersom den svenska elmarknaden är 

sammankopplad med de nordiska länderna, med en direktkoppling till andra europeiska länder, bör vår 

elanvändning ses i ett europeiskt perspektiv (se t.ex. Energiutskottet, 2013). 

Politiska styrmedel  

En viktig faktor som kan förhindra eller fördröja utvecklingen och introduktionen av alternativa 

drivmedel är att de många gånger är beroende av statlig finansiering, i varje fall initialt. Forskningen 

har visat att det inte är ovanligt att sådan finansiering saknas (Brand, 2008; May & Crass, 2007). På 

nationell nivå kan olika ministerier (infrastruktur, miljö, finans etc.) ha olika syn på vilka 

prioriteringar man skall göra, och politiska kontroverser uppstår ofta kring frågor som rör övergången 

till hållbara transporter i allmänhet (May & Crass, 2007). I praktiken är politiska initiativ sällan 

långsiktiga och ett regeringsbyte kan påverka framtida finansiering (Steenberghen & López 2008). 

Regionalt och lokalt kan det dock finnas specifika ekonomiska, industriella eller andra förhållanden 

som gör det lättare att främja vissa drivmedel och fordon, och inte andra.  

När det finns en politisk överenskommelse och ett engagemang för att uppnå ett visst mål finns en rad 

åtgärder som beslutsfattare kan använda sig av. Till exempel kan beslutsfattarna på nationell nivå ge 

skattelättnader till företag och/eller enskilda konsumenter för att stödja utvecklingen av en marknad 

för en viss produkt. Reglerande normer på EU-nivå kan också hjälpa. Det är också möjligt att använda 

offentlig upphandling för att komma igång med ny teknik (Steenberghen & Lopez, 2008). 

Det finns således ett behov av mer skarpt formulerade mål, både på EU-nivå och på det nationella, 

regionala och lokala planet. Det finns också ett behov av att informera om lyckade exempel på 

                                                      
2 Består av cirka 85 % etanol och 15 % bensin. 
3 Anpassad för dieselmotorer och används i tunga lastbilar och bussar. 
4 Hydrerade vegetabiliska oljor. Ett dieselbränsle som kan framställas av olika typer av oljor och fetter, bl.a. 

tallolja.  
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initiativ, exempelvis genom benchmarking5, vilket är ett värdefullt verktyg för att lära av varandra 

(Brand, 2008; May & Crass, 2007; May, 2013).  

Styrmedel i Norge och Danmark 

Enligt Figenbaum och Kolbenstvedt (2013) är anledningen till Norges stora elbilsmarknad att landet 

har en långvarig och bred samverkan mellan privata företag, offentliga myndigheter och andra 

organisationer. Redan från 1990-talet har elbilar stått högt upp på den politiska agendan i Norge, och 

under den första halvan av 2013 var den totala elbilsmarknaden cirka tre procent (Figenbaum & 

Kolbenstvedt, 2013). I Norge finns också en rad olika instrument för att stimulera till köp av bilar utan 

eller med lågt CO²-utsläpp. Exempel på detta är att elbilar är befriade från avgift och moms, till 

skillnad från bensin- och dieselbilar. Andra ekonomiska incitament är reducerad årsavgift, reduktion 

för firmabilsbeskattning, ingen trängselskattavgift samt gratis parkering. Bilarna ges också tillåtelse att 

framföras i kollektivtrafikkörfält (ECON Pöyry, 2009).   

Även i Danmark används ekonomiska incitament för att öka användningen av elbilar, liksom även för 

bränslecellsbilar. Det danska folketinget antog år 2012 regeringens skattereform som befriar elbilar 

och bränslecellsbilar från registreringsavgift, bränsleförbrukningsavgift och viktavgift t.o.m. år 2015. 

Skattebefrielsen gäller även för transportfordon och minibussar som tar upp till nio personer. Elbilar 

har dock fortsatt full moms, vilket ger elbilar högre kostnad. Det anslogs 40 miljoner kronor till 

elbilsstimulans, och fram till mitten av november 2013 kunde stöd sökas från energistyrelsen för större 

projekt. I den regionala klimatstrategin har det också beslutats att Danmark fram till år 2025 vara 

föregångare i arbetet med avgasfri bilism. Tjugo kommuner och tretton företag ingår i ett partnerskap 

som kan få ett stöd på cirka 20 000 kronor per införskaffad elbil. I Köpenhamns innerstad finns även 

ett antal laddplatser som är gratis att använda. För statliga myndigheter är alla bilar avgiftsfria, vilket 

gör elbilarna jämförelsevis dyra men det finns internationella krav på att köpa en viss andel miljöbilar 

eller liknande (Gröna Bilister, 2013). 

Styrmedel i Sverige 

Principen för införandet av olika styrmedel är att fordon med höga utsläpp betalar en skatt som sedan 

finansieras premier till bilar med låga utsläpp; den som förorenar betalar. Sverige har med 

utgångspunkt i detta s.k. Bonus-malus system infört en rad olika incitament riktad till de som använder 

alternativa drivmedel. Nedan presenteras några styrmedel som gäller i Sverige år 2014. 

Koldioxiddifferentierad fordonsskatt: Fordonsskatten baserar på hur mycket koldioxid bilen släpper ut. 

Grundbeloppet var år 2013 360 kr per år och därefter tillkommer en koldioxidkomponent. För en bil 

som släpper ut 120 gram skulle denna kostnad bli 30 kronor (120-117= 3) 3 gram * 10 kr = 30 kr 

(Transportstyrelsen, 2014). 

Befrielse från fordonsskatt: För en s.k. miljöbil som har låga utsläpp av CO2 utgår ingen fordonsskatt 

under de fem första åren. Hur mycket bilen får släppa ut är flytande: ”Den nya miljöbilsdefinitionen 

innebär att personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar, som tas i bruk från och med 1 januari 2013, 

befrias från fordonsskatt om bilens koldioxidutsläpp (enligt uppgift i registreringsbeviset) inte 

överstiger ett beräknat högsta koldioxidutsläpp i förhållande till fordonets tjänstevikt. Det innebär 

alltså att gränsen för miljöbil är flytande; tyngre bilar får släppa ut mer än lättare bilar” (Trafikverket, 

2014b). 

                                                      
5 Benchmarking är en term inom framför allt företagsekonomin med betydelsen att man utvärderar sin 

verksamhet kvantitativt i förhållande till dem som man uppfattar beter sig bäst inom respektive 

verksamhetsområde (från http://sv.wikipedia.org/wiki/Benchmarking). 
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Supermiljöbilspremie: En bil som släpper ut max 50 gram koldioxid per km kan få en premie på 

40 000 kr. Regeringen sätter undan en pott och för år 2014 var den 100 miljoner, vilket innebär att 

efterfrågan påverkar hur många som får ta del av den.  

Reducerat förmånsvärde: Detta är riktat till företag och tjänstebilar och ger upp till 40 procent 

reduktion. 

Beskattning av drivmedel: För låginblandad etanol och biodiesel ges ett avdrag på energiskatten på 89 

procent respektive 84 procent. Innan 2013 var dessa drivmedel helt befriade från energi och 

koldioxidskatter. Höginblandade drivmedel, t.ex. etanol och biogas är fortsatt befriade från båda dessa 

skatter. 

Pumplagen: Fastställer att bensinstationer som säljer mer än 3000 m3 fossila drivmedel per år måste 

kunna erbjuda minst ett förnybart drivmedel (infördes 2006). 

I utredningen Fossiloberoende Fordonsflotta (FFF-utredningen) föreslås ytterligare åtgärder, bland 

annat att nya bilar i Sverige högst ska släppa ut 95 gram CO2/km i snitt år 2020; en höjd 

supermiljöbilspremie till 50 000 kr för laddhybrider och 70 000 kr för elbilar införs, 50 procent sänkt 

förmånsvärde för laddhybrider och 70 procent för elbilar införs samt att höjt förmånsvärdet för 

konventionella bilar som kostar över 300 000 kr höjs från 15 procent till 22 procent. Därtill föreslås 

två varianter av bonus-malus-beskattning för nya bilar, ett stöd för ny biobränsleproduktion med fokus 

på andra generationens drivmedel samt konkreta mål för minskad klimatpåverkan från trafiken (SOU 

2013:84).  

1.1. Fordon med alternativa drivmedel  

Under år 2014 registrerades 303,948 nya bilar och utav dessa var det 4,657 (1,5 %) bilar som 

klassades som supermiljöbilar med ett utsläpp på max 50 g/km. Detta var en ökning jämfört med 2013 

då andelen supermiljöbilar var 0,6 procent av alla nyregistrerade bilar (Bil Sweden, 2014). Enligt 

Åkerman (2012) kommer alternativa drivmedel och elektrifiering att bli allt mer viktigt efter år 2020, 

med anledning av EUs krav på att nya personbilar år 2020 i genomsnitt inte ska släppa ut mer än 95 g 

CO2/km. 

Nedan presenteras en kortfattad beskrivning av fyra olika alternativa drivmedel; etanol, biogas, vätgas 

och el. Därefter följer en generell och sammanfattande redogörelse för dessa drivmedels 

miljöpåverkan samt betydelsen av politiska styrmedel respektive marknad. 

Etanol  

Energikällor och framställning 

Etanol (även etylalkohol) är ett förnybart drivmedel som tillverkas av olika råvaror såsom; socker, 

sockerrör, majs, spannmål och sockerbetor (Energimyndigheten, 2014a). Förutom detta är etanolen i 

Sverige gjord av vete och andra grödor. Den brasilianska sockerrörsetanolen ger i snitt en minskning 

med 85 procent av växthusgaser i jämförelse med bensin. Den svenska veteetanolen ger på 

motsvarande sätt en minskning med 65 procent (Åkerman, 2012).  

Utveckling av framställning av andra förnybara råvaror än sockerrör och vete pågår sedan några 

decennier tillbaka. Utveckling av etanol från lignocellulosa är ett sådant exempel, där man utgår från 

till exempel skogsråvara eller jordbruksrester (Energimyndigheten, 2014b). Forskning pågår 

exempelvis där man bryter ut sockret ur cellulosan för att omvandla det till etanol. Genom 

framställning av etanol ur cellulosa nås även ett bättre markutnyttjande (SEKAB, 2015).  

Förutom en liten del låginblandad etanol i bensin, strax under 5 %, (Energimyndigheten, 2014a) säljs 

den i form av E85 (85 % etanol och cirka 15 % bensin; vintertid upp till 25 %) och E92 (bussetanol 

som innehåller 92 % etanol) (Statoil, 2013).  
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Säkerhet och risk 

De risker som finns beskrivna för bilar drivna med etanol handlar om risken för antändning. I en 

utvärdering av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) framkom det att E85 innebar en någon 

förhöjd risk jämfört med bensin, speciellt vid kallt väder. När det gäller bränsletankar finns, enligt 

utvärderingen, stora skillnader beroende på typ av bränsletank och typ av påfyllningsrör (Persson, 

Bremer, Rosell, Arrhenius, & Lindström, 2007). 

Kostnad och funktion 

Från och med år 2007 infördes miljöbilspremien, som också bidrog till ökningen av etanolbilar (jfr 

nedan). Premien ersattes med en skattebefrielse i fem år för nya miljöbilar.  

Eftersom etanol smörjer motorn sämre jämfört med bensin bör olja och filter bytas oftare än en 

konventionell bil. Kallstarter under vinterhalvåret har tidigare varit ett problem, men numer höjs 

bensinhalten i etanolen under vintertid, vilket innebär oproblematisk start även vid 25 minusgrader 

(Miljöfordon, 2014).  

Infrastruktur och bruket av etanolbilar 

Etanol kan införlivas med en redan befintlig infrastruktur för distribution och tankning 

(Energimyndigheten, 2014b). Detta kan illustreras med den så kallade pumplagen som infördes år 

2006, då det fastställdes att bensinstationer som säljer mer än 3 000 m3 fossila drivmedel per år måste 

kunna erbjuda minst ett förnybart drivmedel. Under 2009 kom kravet att gälla alla tankställen med en 

volym som översteg 1 000 m3 (SOU 2013:84). Enligt en rapport av Statoil (2013) innebar detta att man 

på de flesta tankställen valde att erbjuda E85 av ekonomiska skäl, då en E85-pump kostar betydligt 

mycket mindre än en pump för fordonsgas. Enligt samma rapport fanns det år 2012 1 861 tankställen 

för E85 i Sverige.  

Pumplagen från 2006 är en förklaring till varför antalet nyregistrerade etanolbilar i Sverige fram till 

2009 ökade till 58 900 stycken. Även den ovan nämnda miljöpremien innebar att många valde en ny 

bil som drevs med alternativa drivmedel, exempelvis etanol. Under senare år har dock läget förändrats 

vad gäller bruket av miljöklassade bilar som drivs med E85, och statistiken visar på en kraftig 

nedgång, både då det gäller försäljning av nya etanolbilar och försäljning av etanol. Siffror som 

redovisats av Bil Sweden (2014) visar att vid utgången av 2013 var antalet nyregistrerade etanolbilar 

2911 stycken och 2014 var denna siffra 2427 vilket är mindre än hälften jämfört med 2009. Svenska 

Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI), har också visat att den ackumulerade försäljningen av 

E85 minskat med 22 procent (SPBI, 2014).  

Vissa ändringar gjordes då det gällde subventioner för innehavare av etanolbilar. Detta gällde främst 

tjänstebilar då man i början av 2012 tog bort det sänkta förmånsvärdet (Tjänstebilfakta, 2011). 

Däremot är drivmedlet skattebefriat genom statsstöd till och med 2014. Detta kan förklara varför 

antalet nyregistrerade bilar minskade eftersom en stor andel av etanolbilarna är tjänstebilar, men det 

förklarar inte varför man inte tankade redan införskaffade bilar med E85. SPBI hade noterat ett 

förändrat köpbeteende eftersom priset på bränsle inte längre styrde vilket bränsle man valde att tanka 

med. Tidigare hade man tankat sin flexifuelbil med det bränsle som var det billigaste, men under 

senare år fortsatte man att tanka med bensin även om E85 var billigare. Detta låg sedan till grund för 

en studie som utfördes av Demoskop (2014) på uppdrag av SPBI. Studien som riktade sig till 1001 

personbilsförare som ägde en miljöklasssad bil, vilket i detta fall oftast var en etanolbil, visade att 

intresset för att köpa en etanolbil var mycket lågt; 18 procent av företagen och 24 procent av 

personbilsförarna svarade att de var mycket eller ganska intresserade av att köpa en etanolbil. Den 

mängd drivmedel som under ett år var etanol uppgick till 38 procent. Anledningen till att man inte 

tankade etanol var i huvudsak att det inte ansågs vara bra att köra med på vintern (47%), att man läst i 
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instruktionsboken att man ibland bör tanka med bensin (42%) och att man behövde tanka oftare 

eftersom man inte kommer lika långt med etanol jämfört med bensin (40%)6.  

Biogas 

Energikällor och framställning 

Biogas är förnybar energigas som framställs ur organiskt material. Framställningen kan ske på olika 

sätt, bl.a. genom anaerob7 rötning av slam från reningsverk, avfall från livsmedelsindustrin eller 

utsorterat organiskt hushållsavfall.  

För att biogas ska kunna användas till fordonsgas måste den renas från koldioxid, vatten och andra 

föroreningar. Detta sker i en så kallad uppgraderingsanläggning, där metanhalten i gasen höjs, vilket 

ger ett högre specifikt energivärde. När biogasen uppgraderats innehåller den cirka 98 procent metan 

och 2 procent koldioxid och kvävgas (Biogas, 2014).  

Biogas kan distribueras i separata ledningar eller via ett naturgasnät. Det kan också transporteras på 

lastbilsflak som komprimerad gas eller i flytande form. Fordonsgas som säljs på tankstationer är ofta 

en blandning av biogas och naturgas.          

Även om det här räknats upp flera fördelar med biogas inom transportsektorn så är det osäkert hur 

mycket av biogasen som kommer att användas till just fordonsgas, eftersom gasen ses som attraktiv 

för kraftvärme (Åkerman, 2012). Användningen av biogas i transportsektorn har prioriterats i Sverige 

och har stadigt ökat under senare år, medan användning av biogas i produktion av värme eller 

kraftvärme är vanligare i andra länder (Larsson, Grönkvist & Alvfors, 2013).  

Säkerhet och risk 

Enligt Biogas (2014) är biogasfordon lika säkra som andra fordon. Bränsletanken i gasfordon har en 

automatisk avstängningsventil vilket innebär att risken för läckage är liten. Om läckage av biogas ändå 

skulle ske så har den egenskapen att snabbt spädas ut till ofarlig koncentration genom att blanda sig 

med den omgivande luften. Vidare har gasen en högre antändningstemperatur än bensin och diesel, 

varför risken för brand och explosioner är mindre vid till exempel trafikolyckor, jämfört med bilar 

körda med bensin eller diesel (Biogas, 2014 

Kostnad och funktion 

Biogasen används i en förbränningsmotor kallad Ottomotor, vilket är samma teknik som i bensinbilar. 

Bränslekostnaden för en bil driven med biogas är idag lägre än för en bil med bensin då biogas är 

befriat från koldioxid- och energiskatt, även om priset på biogas ser olika ut beroende på var man 

tankar.  

I nuläget (2014) är inköpskostnaden för en ny bil som drivs med biogas ungefär 20 000 kr dyrare än 

för en bensinbil. För att kompensera för detta har en biogasbil en 40-procentig reducering av 

förmånsvärdet och i vissa kommuner kan man parkera biogasbilar gratis. Kostnadsmässigt har dock 

biogasbilen haft svårt att konkurrera med dieselbilar då dessa är bränslesnålare och till stor del har 

omfattats av samma miljöbilsförmåner som biogasbilen (Larsson, Grönkvist & Alvfors, 2013). 

Beroende av bilmodell och körsätt kan en bil tankad med biogas köra mellan 20-40 mil på en tank. 

Om gasen tar slut så har personbilar ofta även en bensintank som reserv, vilket gör att föraren kan köra 

ytterligare 20-70 mil. Att tanka en vanlig personbil med gas tar cirka 2-4 minuter. 

 

                                                      
6 Grovt räknat kommer man 35 % längre med bensin jämfört med etanol.  
7 Rötning eller metanbildning i en syrefri miljö, anaerob, se http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6tning. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Anaerob
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Infrastruktur och bruket av biogasbilar 

Tankstationer för gasformiga drivmedel är dyrare än de för flytande drivmedel, vilket gör att 

utbyggnaden av biogastankstationer går långsamt, trots att ekonomiskt stöd har getts. Vissa regioner, 

främst i södra och västra delarna av Sverige har dock relativt god täckning av tankstationer (Larsson, 

Grönkvist & Alvfors, 2013; Energimyndigheten, 2014c). Efterfrågan på biogas som drivmedel i 

Sverige har också vuxit för varje år (WSP, 2013), och i en jämförelse med år 2012 märks en ökning 

för år 2013 vad gäller uppgraderad biogas8(Energimyndigheten, 2014c).  

Statistik visar att det år 2012 fanns 136 allmänna tankstationer för fordonsgas i Sverige (Statoil, 2013). 

Tankstationer för fordonsgas finns tillgängliga i flera länder i Europa, men i många av dem 

distribueras endast naturgas. I Tyskland finns exempelvis 900 tankstationer, medan det i Italien finns 

574 stationer (Biogas, 2014). 

Vätgas  

Energikällor och framställning 

En bränslecellsbil är en elbil där vätgas utgör energilager och där en bränslecell omvandlar vätgasen 

till el. Vätgas kan framställas från i princip alla energikällor, både fossila och förnybara. Idag 

produceras vätgas i huvudsak från fossila källor för användning inom industrin, men tekniken finns för 

att producera vätgas från förnybar energi och en rad ytterligare tekniker för detta är under utveckling 

(SOU 2013:84). Försörjningskedjan för vätgasen kan se ut på olika sätt beroende på produktionssätt 

och lokala förhållanden, till exempel kan den produceras lokalt på tankstationen eller i en central 

anläggning. Att lagra och frakta vätgasen på ett energi- och kostnadseffektivt sätt är en utmaning, 

eftersom energidensiteten är hög per massenhet, men låg per volymenhet. I dagens fordon används 

PEM-bränslecellen, som har genomgått en snabb utveckling och anpassning under senare år för att 

kunna ge den höga prestanda som krävs i ett fordon.  

Säkerhet och risk 

Dagens bränslecellsbilar och vätgastankning medför inte större risk än vad som gäller för andra fordon 

och drivmedel, speciellt inte när det gäller gasfordon. Däremot ser riskerna annorlunda ut för vätgas, 

med anledning av detta är den lättaste gasen; den stiger snabbt och späds ut i luften och är därför mer 

lättantändlig än fordonsgas-luftblandning (Wallmark, m.fl., 2014). De främsta risksituationer är 

transporter av vätgas genom vägtunnlar och järnvägstunnlar, d.v.s. när en stor mängd vätgas 

förekommer i byggnationer med täckta tak. Vidare är regelverk för fordon och byggnationer än så 

länge inte koordinerade; för fordon gäller överstatliga regelverk, medan byggnationer ska följa 

nationella eller lokala regelverk. Sammantaget skapar detta en osäkerhet hos intressenter vad gäller 

trafikmiljöer och transporter relaterat till bränslecellsbilar och vätgas. Detta framkommer i en rapport 

rörande vätgassäkerhet i tunnlar och undermarksanläggningar, och där författaren lyfter att rådande 

regelverk bör ses över, liksom även de instruktioner som gäller för Räddningstjänsten (Berg, 2014).  

För en bränslecellsbil gäller att ett säkerhetssystem stänger av vätgastillförseln från tankarna vid en 

eventuell trafikolycka. Den lilla mängd vätgas som eventuellt ändå skulle kunna läcka ut utgör inte 

någon större risk, eftersom gasen strävar uppåt. En möjlig risk skulle vara om vätgasen blir fast i ett 

slutet utrymme i fordonet, med explosionsrisk som påföljd (jfr ovan). Vidare har tankarna med vätgas 

en skyddad placering i fordonet, och dessutom tillåter tankarna mycket höga tryck. Vad gäller risk i 

samband med tankning, t.ex. att vätgas kulle kunna läcka, är denna lägre än exempelvis explosiv 

gasbildning i samband med tankning av bensin eller E85 (Wallmark, m.fl., 2014). 

                                                      
8 Uppgraderad biogas innebär att koldioxid och andra föroreningar separeras från den producerade biogasen. Biogasen får då 

en metanhalt på minst 95 % (men oftast 97-98 %) och kan därmed användas som fordonsbränsle och/eller injiceras på 

naturgasnät (Energimyndigheten, 2014c).  
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Kostnad och funktion 

En bränslecellsbil kan ge användaren en motsvarande upplevelse som en traditionell bil, eftersom 

räckvidden är runt 500 km och tankning av ett bränslecellsfordon inte tar mer än fyra minuter. Detta 

gör att denna bil även kan användas där höga krav ställs på att fordonet kan färdas långa sträckor varje 

dag som inom gods och logistik. Exempelvis kan vätgas användas som drivmedel till personbilar, 

bussar, lättare godstransporter och arbetsfordon samt vissa typer av flyg och fartyg (SHHP, 2013). 

En barriär mot införandet av bränslecellsbilar på marknaden är enligt Browne m.fl. (2012) att det 

fortfarande bara finns ett fåtal bilar. De förväntar sig inte att någon radikal förändring på marknaden 

kommer att ske före 2020 med anledning av olika flaskhalsar rörande teknik, förvaring, tillgång till 

material och bilens höga kostnad. Sedan 2013 finns dock den första serietillverkade bilen på 

marknaden och flera biltillverkare planerar att släppa bränslecellsbilar under år 2015. 

Infrastruktur och bruket av bränslecellsbilar 

Det finns en internationell standard för tankstationer för vätgas, vilken möjliggör en internationell 

uppbyggnad av en kompatibel infrastruktur för vätgas. Denna standard möjliggör att tankningen av 

olika bränslecellsmodeller är säker, enkel och snabb (Vätgas Sverige, utgivningsår okänt). Trots det är 

de vätgasstationer som idag finns i världen olika vilket beror på att de har uppförts i samband med 

olika test- och demonstrationsprojekt och där man provat olika typer av tekniker. Ytterligare en 

anledning till att de kan se så olika ut är det faktum att vätgas kan tillverkas och distribueras med olika 

slags metoder. Vätgasen kan exempelvis utgöras av restprodukter från en kemiindustri och som 

transporteras via rörledning från industrin till tankstationen, men den kan också tillverkas på själva 

tankstationen, genom elektrolys med förnybar el (Vätgas Sverige, utgivningsår okänt). 

Internationellt sett är det framförallt i Tyskland, Kalifornien och Japan som utbyggnad av stationer för 

vätgas har skett. Detta görs ofta i samarbete med olika aktörer och i Tyskland görs kraftfulla 

investeringar av näringslivet tillsammans med den offentliga sektorn för att bygga upp ett nät av 

tankstationer för vätgas så att de bränslecellsbilar som bilindustrin har utlovat till 2015 ska kunna 

sättas i användning (Vätgas Sverige, 2014a). Det är genom ett sådant samarbete som kostnader och 

risker i samband med utvecklandet av en ny teknik kan delas mellan olika aktörer (Vätgas Sverige, 

utgivningsår okänt). Vidare menar man från Vätgas Sverige (utgivningsår okänt) att det återstår att se 

vilka aktörer som i framtiden kommer att vara med i uppbyggnaden av nätverk av vätgastankstationer. 

Detta kan ses som ett allvarligt problem eftersom det är just tankstationer, liksom även ett 

distributionsnät för drivmedlet, som räknats upp som hinder för utvecklingen kring bränslecellsbilar 

(Lupala, 2011).  

Elbilar  

Energikällor och framställning 

En renodlad elbil har en elmotor och ett stort batteri. Fördelarna med el som drivmedel är att den inte 

risker att ta slut, vilket är fallet med olja. Elen kan produceras på olika sätt, både utifrån fossila och 

fossilfria energikällor. Om fossilfria energikällor så som vind, vatten eller sol väljs, så ger det ett 

drivmedel som inte belastar miljö och klimat (Larsson, 2010). 

Säkerhet och risk  

En av de fördelar som elbilen brukar förknippas med är att det är en tyst bil – i städer får detta en 

positiv effekt på minskat buller. Likväl kan denna egenskap möjligen innebära en risk, i det att andra 

trafikanter inte hör och uppmärksammar fordonet (Stave, Carlson, Antonson & Wenäll, 2014). 

Forskning och utveckling av elbilsbatterier pågår. Den vanligaste batteritypen idag är 

litiumjonackumulatorn, vilket kan innebära en risk för brand och då potentiellt giftiga gaser kan bildas. 

Sådan risk torde dock inte vara större än vid brand i fordon med bensin eller diesel (Stave, m.fl., 

2014).  
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Kostnad och funktion 

Det som kan hindra en vidare ökning av köp av elbilar är inköpskostnaden men, också osäkerhet om 

batteriets livslängd. Visserligen finns beräkningar att priset för batteri kan komma att minska i 

framtiden, men samtidigt finns motsatta beräkningar där man till exempel utgår från att viktiga 

batterimetaller kommer att bli dyrare och därmed skapa ökade kostnader (Åkerman, 2012). I dag finns 

det i vissa fall möjlighet att leasa ett batteri vilket innebär att kunden inte behöver ta de merkostnader 

som det innebär att byta ut batteriet på en gång, utan utspritt över tid. 

Batteriet, som endast kan laddas med el från elnätet, kan laddas med ett konventionellt el-uttag. För att 

ladda det fullt kan det ta mellan 6 till 10 timmar beroende på batteriets storlek och laddplatsens effekt. 

Det kan också laddas snabbare med hjälp av en s.k. snabbladdare vilken då kan ladda batteriets 

kapacitet till 80 procents på cirka 30 minuter (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2014). 

En elbil har en begränsad räckvidd och kan köras ungefär 10 mil på en laddning. Åkerman (2012) 

påpekar att elbilar inte kan förväntas utgöra så kallad ”allroundbil”, med anledning av den begränsade 

räckvidden och han skriver rörande detta: ”De skulle dock på lång sikt, mellan år 2030 och 2050, 

kunna nå cirka 10 procent av bilflottan, främst som hushålls andrabilar” (Åkerman, 2012, s. 11). Hur 

långt en renodlad elbil kan köra beror också på flera faktorer, exempelvis användning av elektrisk 

utrustning i bilen och behov av till exempel kupévärmare, men också körbeteendet och 

yttertemperaturen har betydelse. Elbilen bäst anpassad till en hastighet upp till 70 km/h och med 

många stopp, och en yttertemperatur kring tjugo grader (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2014).  

Det är möjligt att bygga elbilar med längre räckvidd, men problemet är att nå en tillräckligt låg 

produktionskostnad för batteritillverkningen för att nå en tillgänglighet på massmarknaden. Det sker 

dock mycket forskning inom detta område, och ett exempel är det USA-baserade företaget Sakti3, som 

bedriver utveckling av litiumjonbatterier (Sandberg, 2014). Ett exempel är också det Nordamerikanska 

företaget Tesla, som har byggt en elbil med en räckvidd på 370-483 km/h. Problemet är att dessa bilar 

fortfarande är väldigt dyra (Gröna Bilister, 2013a).  

Infrastruktur och bruket av elbilar 

Omfattningen av allmänna laddplatser9 ser olika ut i olika länder. Danmark är teoretiskt idealiskt för 

elbilar; korta avstånd, tätbefolkat och med små höjdskillnader. Laddinfrastrukturen i Danmark är 

också redan relativt väl utbyggd, och år 2013 fanns över 800 offentliga laddare (Gröna Bilister, 

2013b). I Oslo, Norge, fanns 2012 400 kommunala och 230 privata laddstationer (Elvesrtuen, 2012).  

I Sverige finns det enligt Länsstyrelsen i Västra Götaland fjorton stycken snabbladdningsstationer, 

men enligt ett pressmeddelande från Energinyheter (2014) satsar både Vattenfall och Fortum på att 

bygga ut nätet av snabbladdningsstationer. När det gäller antal laddstolpar i Sverige finns det ingen 

officiell statistik, men inofficiell statistik visar att det i januari 2013 fanns 292 publika laddplatser 

(SOU 2013:84).  Vidare lyfts i utredningen att man ”har inte identifierat några tydliga nuvarande 

hinder i lagstiftningen för utbyggnaden av laddinfrastruktur för lättare fordon” (s. 532). När det gäller 

hur nya parkeringsplatser ska förberedas för laddinfrastruktur kan det dock eventuellt finnas behov av 

att krav ställs, utifrån lagstiftningen (SOU 2013:84). 

I slutet av 2013 var antalet nyregistrerade elbilar i Sverige 0,5 procent (n=137) (Trafikanalys, 2014). 

Vid samma tidpunkt fanns det 0.02 procent (n=1 010) renodlade elbilar och 0.7 procent (n=2 454) 

hybridbilar. Detta kan jämföras med Norge, där man med hjälp av höga subventioner har den största 

elbilsmarknaden per capita i världen, och där den totala elbilsmarknaden var cirka tre procent under 

den första halvan av 2013 (Figenbaum & Kolbenstvedt, 2013). Jämfört med Sverige har även 

Danmark ett relativt stort antal elbilar, med cirka 1 500 elbilar, varav hälften i huvudstadsområdet 

(Gröna Bilister, 2013b).  

                                                      
9 Med laddplats menas en plats där en eller flera laddstolpar finns placerade. Med laddstolpe avses ett fast eluttag 

anpassat för att ladda elfordon, placerat vid en laddplats (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2014).  
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1.3 Acceptans och förutsättningar 

Påverkande faktorer vid bilköp 

Viljan att köpa en bil som drivs av alternativa drivmedel beror inte bara på om detta är möjligt, utan 

även på om den upplevs som attraktiv. I en studie från 2007 identifierades en rad olika faktorer som 

påverkade köp av bil (King, 2007). Dessa faktorer delades sedan in i tre grupper: Viktigast; 

mittemellan och oviktigt, vilka beskrivs i det följande: 

Viktigast: Priset på fordonet; storleken på bilen; tillförlitlighet; bekvämlighet; säkerhet; pris på 

drivmedel; bränsleförbrukning; utseende. 

Mittemellan: Prestanda; styrka; image; varumärke; försäkringskostnader. 

Oviktigt: Avskrivningar; extra tillbehör; återförsäljaravtal; miljöfrågor; utsläpp; vägavgifter; storlek på 

motorn; utrustning. 

Även andra studier ger stöd till de resultat som King (2007) presenterade, såsom pris på fordonet 

(Browne, O’Mahony & Caulfield, 2012; Potoglou & Kanaroglou, 2007; Byrne & Polonsky, 2001; 

Romm, 2006; Zhang, Yifeng & Zou, 2011), säkerhet (Browne m. fl., 2012; Byrne & Polonsky, 2001; 

Romm, 2006; Zhang, m.fl., 2011), pris på drivmedel (Molin, 2007, se Caulfield, Farrell, & McMahon, 

2010), tillförlitlighet (Caulfield, m.fl., 2010; Zhang m. fl., 2011) och image (dvs. vilken bild av föraren 

som bilen ger) (Browne m. fl., 2012; Byrne & Polonsky, 2001; Petschning, m.fl., 2014). Till skillnad 

från King (2007) så visade Caulfield m.fl. (2010) att förbrukning av drivmedel var mindre viktigt då 

det kom på sjätte plats av tolv möjliga. Det som var minst viktigt i samband med bilköp var enligt 

studien av Caulfield m.fl. utsläpp av CO2. Detta överensstämmer också väl med Axen och Kurani 

(2013) som listade CO2 som det minst viktiga vid bilköp. Krause, Carley, Lane och Graham (2013) 

visade även att kostnad, prestanda och bekvämlighet var viktigare än miljöaspekter när man skulle 

köpa en bil. Det konstaterades att det som påverkade val av bil snarare baserades på emotionella beslut 

än ett rationellt övervägande där fördelar vägs mot nackdelar. Detta stämmer också väl med andra 

studier som betonar vikten av emotionella faktorer och att bilen skall vara kul att köra (Steg, 2005).  

Studier har påtalat att allmänhetens acceptans och vilja att köpa en bil som drivs med alternativa 

drivmedel beror på om denna bil liknar eller är bättre än en konventionell bil (Browne m. fl., 2012; 

Steinhilber, Petschning, Heidenreich & Spieth, 2014; Rijnsoever, van Hagen, & Willems, 2013; 

Steinhilber, Wells, & Thankappan, 2013). Enligt en rad forskare måste bilar med alternativa drivmedel 

anpassas till konsumenternas livsstil och beteende (Arts, Frambach & Bijmolt, 2011; Petschning, m.fl., 

2014). Man vill ogärna rubba ett invant beteende vilket också innebär att bilen skall vara lätt att 

använda (Browne m. fl., 2012; Martin, Shaheen, Lipman & Lidicker, 2009; Sovacool & Hirsh, 2009). 

Att vana är en viktig faktor styrks även av Sovacool och Hirsh (2009), som hävdade att konsumenten 

styrs mer av tradition och om man känner till bilmärket än av viljan att erhålla den senaste tekniken.  

Acceptans för elbilar 

Om man jämför de faktorer som påverkar val av bil med vad elbilen kan erbjuda kan önskemålet om 

att bilen skall vara tillförlitlig vara till nackdel för elbilen. Detta beror då på att batteriet behöver 

laddas efter cirka 10 mil. Den korta räckvidden är också något som flera studier hävdar gör elbilen 

mindre konkurrenskraftig (Browne m.fl., 2012; Franke & Krems, 2013a; Gärling, 2001; Romm, 

2006). Oron över hur långt bilen kan gå på en laddning kallas på engelska range anxiety eller på 

svenska räckviddsångest. Denna ångest är inte alltid kopplad till faktiska behov och Franke och Krems 

(2013b) hävdar att föraren inte värderar sitt behov på rätt sätt. De stödjer detta resonemang på 

resvaneundersökningar (Öko-institut, 2011) som visar att 95 procent av alla bilar i Tyskland färdas en 

sträcka som är kortare än 100 km. Liknande siffror har presenterats i andra studier från övriga Europa 

(se Franke & Krems, 2013b) inklusive Sverige, där medelresan med bil under en dag är 30 km (RVU, 
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2011). Den räckvidd man eftersträvar är därför betydligt längre än den sträcka man vanligtvis färdas 

under en vanlig dag, och elbilens räckvidd borde därför räcka för de flesta resor.  

Hur ofta och när man laddar sin bil kan också kopplas till oron över räckvidden. Enligt studien av 

Franke och Krems (2013c) laddade man i genomsnitt sina bilar tre gånger per vecka vilket var mer än 

nödvändigt eftersom deltagarna ofta hade ungefär hälften kvar av batteriets kapacitet. Detta beteende 

kan i sin tur kopplas till bristande erfarenhet, och flera studier visar att de som har erfarenhet av att 

köra en elbil är mindre oroliga över batteriets kapacitet (Energimyndigheten, 2014d; Franke & Krems, 

2013a; Franke & Krems, 2013b; Green, Skerlos & Winebrake, 2014). Men även motstridiga resultat 

även presenterats, där studier har visat att erfarenhet inte nödvändigtvis minskar räckviddsångesten. 

Jensen, Cherchi och Mabit (2013) fann att förare som testat en elbil under en tremånadersperiod 

ökade, snarare än minskade, sin räckviddsångest. Gärling (2001) fann också att intresset för elbilar 

minskade med användning, och anledningen till detta var just oro över hur långt man kunde komma. 

Räckviddsångest är därför något som tas på allvar och Green m.fl. (2014) lyfter fram att stora 

investeringar görs för att öka batteriets kapacitet så det kan räcka för att köra en sträcka på 300 miles 

(cirka 48 mil). Green m.fl. (2014) hävdar dock att det vore bättre att prioritera dessa pengar på annat, 

eftersom en sådan utveckling mycket väl kan leda till dyrare bilar, vilket i sin tur inverkar negativt på 

marknaden. Denna uppfattning delas inte av alla och Steinhilber m.fl. (2013) ansåg att utvecklingen av 

batterier var mycket viktig, och att den måste bli mera storskalig för att få ned just 

produktionskostnaderna. Gärling (2001) resonerar på samma sätt och pekar på att utvecklingen av 

batterier måste prioriteras högt eftersom både räckvidd och den tid batteriet tar att ladda påverkar om 

man vill köpa en elbil eller inte. Även Van Duin m.fl. (2013) delar denna åsikt och menar att batteriets 

begränsade kapacitet är en viktig barriär som kan hindra reduceringen av CO2 i våra städer. Eftersom 

detta arbete inte är lönsamt på kort sikt förespråkar Steinhilber m.fl. (2013) att regeringar stöttar 

arbetet.  

Antalet laddstationer är ett annat ämne som diskuterats och som kan påverka om man köper en elbil 

eller inte. Axen och Kuranis (2013) studie visade att en av fyra barriärer som motverkade köp av en 

elbil var just bristen på laddstationer. Även Krause m.fl. (2013) visade att man var rädd för att bilen 

skulle stanna på en ”olämplig plats”, det vill säga en plats där man inte kunde ladda bilen. Enligt Kang 

och Recker (2014) krävs det att bilen när den väl laddas kan laddas snabbt. Enligt deras studie fann 

man att en bil med ett batteri som tog mer än 30 minuter att ladda upplevdes som mindre attraktiv. 

Detta kan då vara en viktig barriär eftersom en normalladdning av en elbil (hemma eller på 

arbetsplatsen) kan ta mellan 6-8 timmar (se Elbil frågor och svar10). För att kunna ladda en bil på 

kortare tid än 30 minuter krävs en s.k. snabbladdare som i nuläget endast finns på 32 platser Sverige 

(Ny Teknik, 2014). Green m.fl. (2014) tar en annan utgångspunkt och pekar på att de flesta som äger 

en elektrisk bil laddar denna vid den egna bostaden och motsätter sig därför en utbyggd infrastruktur 

och de skattelättnader som man i USA ger till de som vill installera en laddstation.  

Faktorer såsom prestanda och styrka är också något som talar till elbilens nackdel. Jensen, m.fl. (2013) 

fann t.ex. att deltagarna i deras studie inte accepterade en topphastighet av 120 km/tim eller lägre. 

Detta borde dock inte vara något större problem, eftersom de flesta elbilar kommer upp till en 

hastighet över 120 km/tim11. Man har också påtalat att en elbil accelererar fortare än ICE men att den 

vanligtvis inte kan komma upp i samma höga hastighet som de flesta konventionella bilar (Van Wee, 

Maat & De Bont, 2012). Även om så var fallet så tar höga hastigheter kapacitet från batteriet och 

därmed minskar räckvidden och batteriet kan överhettas. Med tanke på de argument som presenterats 

för och emot elbilen är det inte förvånande att ett flertal studier visat att då man får välja mellan olika 

bilar som drivs av alternativa drivmedel är man minst intresserad av elbilen (Axen & Kurani, 2013; 

Krause, m.fl., 2013; Steinhilber m.fl., 2013). I studien av Krause m.fl. (2013) placerade deltagarna 

elbilen som det sista tänkbara alternativet vid bilköp. Den främsta andledingen till detta enligt denna 

                                                      
10 http://ecoast.nu/fragor-och-svar/ 
11 Medelhastighet 91,45 km/h och maxhastighet 160km/h enligt EV guide. http://www.evguide.nu/juni2013.html 

http://orbit.dtu.dk/en/persons/anders-fjendbo-jensen(a2c7f544-715a-412f-9cb7-cd660c27004b).html
http://orbit.dtu.dk/en/persons/anders-fjendbo-jensen(a2c7f544-715a-412f-9cb7-cd660c27004b).html
http://orbit.dtu.dk/en/persons/stefan-lindhard-mabit(24699226-d05a-4bd2-8ba6-d2403579515d).html
http://orbit.dtu.dk/en/persons/anders-fjendbo-jensen(a2c7f544-715a-412f-9cb7-cd660c27004b).html
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studie den korta räckvidden och tiden det tar att ladda. Begränsad räckvidd är också något som 

framkom som en negativ aspekt i en utvärdering av en testflotta rörande elbilsupphandling i 

Stockholms stad, där både privata och offentliga aktörer ingick, och där det för flertalet var den första 

kontakten med en elbil. I sin helhet visar dock utvärderingen att förarna överlag var nöjda med elbilen, 

i en jämförelse med en konventionell bil, och positiva omdömen om exempelvis komfort gavs.  

Även om en elbil har en högre inköpskostnad än en konventionell bil så innebär elbilens låga 

driftskostnad en ekonomisk investering (Stave, m.fl., 2014). Den låga driftskostnaden för en elbil var 

också något som lyftes som en fördel i en undersökning av Energimyndigheten (2014e), rörande 

privatpersoners attityder till elbilar (liksom även till laddhybrider). Utifrån ett slumpmässigt urval 

genomfördes 2003 telefonintervjuer, och förutom den låga driftskostnaden värderades följande 

fordonsegenskaper högt av deltagarna: tyst och energieffektiv; möjligheten att ”tanka” hemma och på 

arbetsplatsen; ingen växellåda behövs; bra miljöval.  

Sammantaget visar resultat av detta slag att elbilen ses som en stadsbil och att den ofta är hushållets 

andra bil (ECON Analyse, 2013). I ECONs studie var det endast 9 procent av elbilsägarna som 

uppgivit att elbilen var den enda bilen i hushållet. Eftersom två bilar innebär en stor kostnad skulle 

man kunna förvänta sig att det handlar om hushåll med en högre inkomst. Studier som presenterats 

stödjer dock inte detta antagande, eftersom de med högre inkomst som hade fler bilar var mindre 

villiga att köpa en elbil (Hidrue, Parsons, Kempton & Gardner, 2011; Zhang, m.fl., 2011). Andra 

socioekonomiska faktorer som undersökts är ålder och inkomst, och här visar resultaten att unga 

(Hidrue m.fl., 2011; Krause, m.fl., 2013;) och medelålders (Hidrue m.fl., 2011; Krause, m.fl., 2013) 

samt de med en högre utbildning var positivare till elbilar jämfört med andra (Hidrue m.fl., 2011).   

Acceptans för bränslecellsbilar 

När man jämför bränslecellsbilens egenskaper med det som generellt påverkar bilköp kan – i likhet 

med elbilen – tillförlitligheten vara ett problem, men här handlar det inte om räckvidden utan om 

bristen på tankställen.  

Bristen på tankstationer är i likhet med bristen på laddstationer en barriär som diskuterats i ett flertal 

studier (Browne m.fl., 2012; Byrne & Polonsky, 2001; Romm, 2006). Konsumenten är inte villig att 

köpa dessa bilar om infrastrukturen inte finns, och industrin kommer inte att massproducera bilarna 

eller ta fram tillräckligt med drivmedel innan det finns en efterfrågan (Caulfield m.fl., 2010; Struben & 

Sterman, 2008; Bree, van, Verbong & Kramer, 2010). 

Andra önskemål som talar till bränslecellsbilens nackdel skulle kunna vara konsumenternas 

uppfattning av säkerhetsrisker med vätgas och studier har också visat att allmänheten är oroad över 

explosionsrisken med detta drivmedel (Browne m. fl., 2012; Paltrinieiri, m.fl., 2009). Detta kan 

kopplas till bristande erfarenhet eftersom taxiförare som deltog i ett försök där de fick köra en 

bränslecellsbil uppvisade en radikal minskning av oron över bristande säkerhet efter försöket (före 30 

%; efter 7 %). Även om hälften av deltagarna redan innan försöket var positiva till dessa bilar ökade 

samma andel till 81 procent efter försöket (Caulfield, m.fl., 2010). Liknande resultat har också 

presenterats av Martins m.fl. (2009). I deras studie fick deltagarna köra en bränslecellsil (Mercedes-

Benz), och innan försöket var 55 procent positivt inställda till dessa bilar men efter försöket hade 

denna andel ökat till 80 procent. Så gott som alla (>90 %) ansåg att en räckvidd på upp till 480 km var 

acceptabelt, och av dessa angav 42 procent en räckvidd på 360-480 km. Deltagarna svarade också att 

de var villiga att färdas 5-10 minuter extra för att tanka bilen.  

Priset på fordonet är ett annat problem eftersom bränslecellsbilen, i varje fall inledningsvis, kommer 

att vara mycket dyr i inköp. Martin m.fl. (2009) visade att 50 procent var villiga att betala 4000 dollar 

mer för en bil med 0 procent CO2. Detta är omkring 27 000 kronor extra vilket inte på långa vägar 

täcker merkostnaderna eftersom en bränslecellsbil idag är ungefär fyra gånger så dyr som en 

konventionell bil.  
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Trots de nackdelar som framförs ovan borde bränslecellsbilen i övrigt svara mot de olika önskemål 

som tidigare redovisats i föreliggande rapport. Detta styrks i viss mån av Axen och Kurani (2013) 

även om den bil de flesta av deltagarna skulle kunna tänka sig att köpa först och främst var en elhybrid 

bil. Men då de fick beskriva bilarna med hjälp av olika adjektiv visade resultaten att elhybridbilen, 

men också bränslecellsbilen, beskrevs med liknande termer som bensindrivna bilar, så som 

”attraktiva”, ”maskulina”, ”kraftfulla” och ”sportiga”. När det gäller prestanda noterade Steenberghen 

och Lopez (2008) att bränslecellsbilen väl motsvarar en konventionell bil.   

Miljöaspekterna är något som definitivt talar till både bränslecellsbilens och elbilens fördel men detta 

leder inte alltid till att man köper en sådan bil eftersom studier visat att detta är något man inte 

prioriterar (Flamm, 2009; Geels, 2012; King, 2007). En annan viktig faktor som borde påverka valet 

av bilar som drivs med alternativa drivmedel är de besparingar som kan göras då drivmedlet är 

billigare än bensin. Detta skulle då kunna vägas mot inköpspriset för bilen. Problemet är att det 

handlar om en långsiktig besparing, medan kunden påverkas mera av de kortsiktiga fördelarna 

(Krause, m.fl., 2013). Detta är något som beskrivit som ett ”socialt dilemma”, där det egna intresset 

(bekvämlighet, flexibilitet) hamnar i konflikt med det allmänna (ökad miljöförstöring). Egenintresset 

värderas alltsomoftast högre än allmänintresset, vilket följaktligen styr individens handlande. 

Fördelarna finns här och nu, nackdelarna där och sedan.  

Marknadsföring  

Ett flertal av de studier som beskrivits ovan visar att negativa attityder och sociala normer har en 

negativ effekt på viljan att investera i en bil som drivs med alternativa drivmedel. En anledning till 

detta är bristande kunskap, vilket i sin tur kan kopplas till bristande information. I dagsläget är 

potentiella kunder (både beslutsfattare och slutanvändare) inte alltid medvetna om utbudet av dessa 

bilar, pris, prestanda och de långsiktiga fördelarna med nya drivmedel (Gillingham & Sweeney, 2012; 

Zhang, m.fl., 2011).  

Krause m.fl. (2013) visade att ungefär hälften av deltagarna i deras studie hade dåliga kunskaper om 

kostnaden för en elbil, både då det handlade om inköp av bilen och kostnaden att köra den. En stor 

andel (70 %) trodde också att det var dyrare att köra en elbil än vad det verkligen var. Resultaten 

styrks också av Zhang, m.fl. (2011), men i denna studie handlade det även om dålig kunskap om 

bilens prestanda, underhållskostnader och hur ofta den behövde laddas. Bristande kunskap handlar 

också om att konsumenten inte alltid är medveten om vilka subventioner som gäller. I en studie från 

USA fann man att endast 6 procent av de som hade för avsikt att köpa en bil inom den närmaste 

treårsperioden kände till de olika förmånerna som staten erbjöd vid köp av en bil som drivs med 

alternativa drivmedel (Krause, m.fl., 2013).  

Med utgångspunkt i beskrivningen ovan har ett flertal författare lyft att dessa bilar måste 

marknadsföras bättre. Eftersom erfarenheten av att köra dessa bilar påverkar konsumenten kan även 

andras erfarenheter påverka dem, dvs. goda erfarenheter kan spridas till andra. Enligt Struben och 

Sterman (2008) bör marknadsföring och subventioner vara tillräckligt länge för att få en god effekt.  

Attityder och normer är inte enbart baserade på dålig kunskap, utan också på hur det ser ut i 

verkligheten. En rad studier som presenterats i detta kapitel har visat att bristen på ladd och 

tankstationer är något som motverkar viljan att köpa en bränslecellsbil eller en elbil. Browne m.fl. 

(2012) pekar på att utvecklingen av en god infrastruktur är mycket viktig och att man bör uppmuntra 

investerare att både konstruera och driva stationer. För detta krävs en strategisk planering samt 

investeringar. Kang och Recker (2014) anser att byggandet av tankstationer är den största utmaningen. 

Som exempel kan nämnas att Hyundai har planer på en större massproduktion, med målet att tillverka 

över 10 000 bränslecellsbilar efter 2015. Men för att lyckas måste en infrastruktur byggas ut så att det 

går att tanka vätgas.  

En förändrad attityd till elbilar bland befolkningen kan också påverka beslutsfattare. Om politikerna 

upplever att det finns ett stöd från väljarna kan detta i sin tur påverka dem att utveckla strategier och 
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genomföra de åtgärder som behövs (Banister, 2007). Detsamma torde gälla för andra fordon med 

alternativa drivmedel, till exempel bränslecellsbilar. 

Politiska beslut och marknadskrafter 

Ett starkt politiskt ledarskap och finansiellt stöd är viktigt för att öka attraktiviteten hos konsumenten 

(Struben & Sterman, 2008; Van Wee, m.fl., 2012), utveckling av tekniken (Steinhilber m.fl., 2013) 

och implementering av bilar som drivs med alternativa bränslen (McDowal & Eames, 2006; Sovacool 

& Hirsh, 2009). Enligt en intervjustudie med experter och intressenter ansågs politikernas roll vara 

mera avgörande än företag och industri om målet med att reducera utsläppen av CO2 skulle nås inom 

den stipulerade tidsperioden som EU angivit (Forward, 2014). Steinhilber m.fl. (2013) påpekade också 

att politiker måste presentera en kombination av förslag som innehåller både påtryckningar och 

finansiering. Exempel på detta är enligt Geels (2012) är hårdare tag mot CO2 utsläpp och ökat stöd för 

bilar som drivs med alternativa drivmedel.  

Alternativet till politiska initiativ är att man överlämnar utveckling och implementering till 

marknadskrafterna men problemet är att dessa krafter är mycket ombytliga. Sovacool och Hirsh (2009) 

lyfter fram i sin översikt exemplet med bensinpriset som i samband med oljekrisen under 1970-talet 

blev väldigt högt och som en reaktion började konsumenten att köpa bensinsnålare bilar. Problemet 

var att då bensinpriset sjönk så återgick allmänheten till sina gamla vanor och började köpa bilar som 

krävde mer bränsle. Browne m.fl. (2012) påpekade att införandet av bilar som drivs med alternativa 

drivmedel är beroende av kostnaden för bensin, men att det då måste vara högt under en relativt lång 

period så att en kritisk massa kan bildas som efterfrågar andra drivmedel.  

Som ett substitut eller komplement till stabila och höga oljepriser är ekonomiskt stöd från riskdag och 

regering (Browne m.fl., 2012). I likhet med Browne m.fl., (2012) hävdar Geels (2012) att främjandet 

av bilar med alternativa drivmedel beror mycket på skatter och/eller subventioner. Detta stöds även av 

personer som intervjuades inom ramen för EU-projektet Transforum. De intervjuade poängterade dock 

att varje stat inte själva kan finansiera utvecklingen, utan behöver stöd från EU (Forward, 2014).  

När det handlar om vätgas har också en rad olika tekniska barriärer lyfts fram. Dessa är relaterade till 

själva bränslecellen och dess kostnad (Farla, Alkemade & Suurs, 2010). I nuläget är de projekt som 

använder vätgas mera i form av demonstrationsprojekt som är beroende av subventioner. Utan 

subventioner är det mycket svårt att få marknaden att bli intresserad (Farla, m.fl., 2010).  

Eftersom speciellt bränslecellsbilen, men även elbilen, är dyra i inköp har man även här diskuterat 

behovet av subventioner och skattelättnader. I Irland har detta inte enbart diskuterats utan omsatts i 

praktiken med goda resultat. Ett nytt system introducerades 2005, där vägskatten baserades på hur 

mycket CO2 bilen släppte ut. Resultatet tre år senare visade att köpet av bilar med alternativa 

drivmedel hade ökat med 30 procent (se Caulfield m.fl., 2010). Detta stöds även av andra studier som 

visat att skattelättnader kan öka viljan att köpa dessa bilar (Potoglou & Kanaroglou, 2007; Geels, 

Kemp, Dudley & Lyons, 2012).  

Andra incitament som kan öka viljan att köpa en bil som drivs med alternativa drivmedel är fri 

parkering och tillåtelse att köra i busskörfält (Krause, m.fl., 2013). Relativt få studier har utvärderat 

effekten av dessa incitament. Resultaten från de studier som undersökt rätten att köra i busskörfält 

visar att bilister inte är intresserade av denna möjlighet (Krause, m.fl., 2013) och att det inte ökar 

bilisterna vilja att köpa en bil som drivs av alternativa drivmedel (Potoglou & Kanaroglou, 2007).   

Vätgas beskrivs ofta som ”end-state fuel” men likväl har den politiska viljan varit svag under det 

senaste seklet (Farla, m.fl., 2010). Enligt Zhang, m.fl. (2011) är politikerna ovilliga att välja ut en 

”vinnare” bland de alternativa drivmedlen, men enligt författarna behövs finansiellt stöd om tekniken 

skall utvecklas. Om bilar som drivs med alternativa drivmedel skall kunna tävla med konventionella 

bilars drivmedel måste problem lösas som har att göra med infrastruktur och kostnad för bilen, och i 

fallet elbilen tiden det tar att ladda och den begränsade räckvidden (Rijnsoever, m.fl., 2013).  
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1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för hur framtida personbilsresor kommer att 

se ut, vilka behov som finns (både i nuläget och i framtiden) och hur man kan öka andelen bilar som 

använder alternativa drivmedel, i syfte att nå klimatmålen. Speciellt fokus läggs i detta sammanhang 

på el, vätgas och biogas.  

Syftet uppnås genom dels ett aktörsperspektiv, dels ett användarperspektiv. Genom intervjuer med ett 

antal relevanta aktörer, bland annat inom branschorganisationer och myndigheter, avses uppfattningar 

och erfarenheter rörande möjligheter och hinder för framtida drivmedel att identifieras. På 

motsvarande sätt avses uppfattningar, erfarenheter och acceptans identifieras hos allmänheten utifrån 

en enkätstudie, föranlett av en fokusgrupp med personbilsförare.  

Ytterligare ett syfte med studien är att dess resultat förväntas ingå i projektet HITs förslag till 

implementationsplan, med rekommendationer och förslag till åtgärder för hur andelen bilar med 

alternativa drivmedel kan öka, med speciellt fokus på vätgas. Resultaten kommer även att utgöra 

underlag för HITs implementationsplan för nya drivmedel vad gäller kommunikation, 

förändringsledning och information.  
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2. Fokusgruppsintervjuer  

Fokusgrupp är en metod som används då man vill få kunskap om personers tankar, upplevelser och 

attityder kring ett specifikt ämne eller en specifik företeelse. Diskussion i fokusgrupp, där deltagare 

och moderator möts, är en kvalitativ metod och det urval som görs av personer kan inte ligga till grund 

för en generalisering av erhållna resultat. Deltagarnas interaktion erbjuder istället en bred, djup och 

nyanserad bild av hur man kan resonera kring ett givet ämne. Resultaten av en genomförd fokusgrupp 

kan även visa på tendenser som möjligen också kan sägas gälla för andra grupper, inom liknande 

kontext som de aktuella deltagarna. Vidare rekommenderas fokusgrupp bestå av tre till sex personer 

(Wibeck, 2010).  

För att belysa personbilsförares syn på hur framtida personbilsresor kommer att se ut och hur de ser på 

alternativa drivmedel har en fokusgrupp genomförts. Resultaten från fokusgruppen har även använts i 

utformandet av den enkät som senare sändes till personbilsförare.  

2.1. Metod 

 Urval  

Deltagare till fokusgruppen rekryterades utifrån VTIs register över försökspersoner, boende i 

Linköping med omnejd. I urvalet togs hänsyn till ålder, kön och bostadsadress (innerstad kontra 

utanför stadskärnan) för att få så stor bredd som möjligt bland deltagarna. 

De utvalda personerna fick via e-post en inbjudan om att delta. Därefter fick de anmäla sitt intresse till 

VTI.  

Sammantaget ingick sex deltagare i fokusgruppen (från början tackade sju deltagare ja, men en fick 

förhinder samma dag som fokusgruppen skulle genomföras).  

Tre män och tre kvinnor deltog, med ett åldersspann mellan 21 och 73 år.  Flertalet hade sin bostad 

relativt centralt. Vidare hade deltagarna olika resbehov. Några av deltagarna hade erfarenheter av att 

vara yrkesförare, alternativt att de körde bil mycket i sitt arbete. 

 Genomförande 

Inför fokusgruppsmötet skickade ett informationsbrev till de personer som anmält sitt intresse. 

Under fokusgruppen användes en intervjuguide (se bilaga X, Fokusgrupp – intervjuguide), men 

huvudsyftet var att deltagarna skulle tala fritt kring ett antal uppställda teman.  

Samtalen under fokusgruppen spelades in på diktafon, med deltagarnas medgivande.  

Fokusgruppen tog cirka 1½ timme i anspråk och genomfördes i en av VTIs lokaler i Linköping, under 

april månad.  

Som tack för att de deltagit fick varje deltagare två biobiljetter. 

Det inspelade fokusgruppsdeltagandet har transkriberats. Materialet har därefter strukturerats och 

analyserats med hjälp av dels frågorna i intervjuguiden, dels de aspekter som deltagarna själva 

fokuserat på under fokusgruppsmötet (jfr Kreuger 1998; Morgan, 1996).   

Citat från den inspelade diskussionen avser att belysa och stärka deltagarnas uttalanden och 

resonemang. Uteslutna partier inom ett redovisat citat har i texten markerats med /…/. 
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2.2. Resultat 

I följande kapitel redovisas resultaten av den genomförda fokusgruppen. De teman som tas upp berör 

påverkansfaktorer vid bilköp, val av färdsätt, syn på bilar med alternativa drivmedel samt 

uppfattningar om hur man kan minska utsläpp av CO2. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 Påverkan vid bilköp 

En utgångspunkt i fokusgruppen var frågan om vad som påverkar deltagarnas bilköp. Med kunskap 

om vad som påverkar bilköp kan också en förståelse fås om inställning till bilar som drivs med 

alternativa drivmedel.  

Kostnad 

En stor och enligt deltagarna ofta avgörande faktor vid bilköp är kostnader, av olika slag. Förutom 

själva inköpspriset kan kostnad handla om underhåll, och i fokusgruppen poängteras det att 

underhållskostnader varierar kraftigt beroende på bilmärke. Ytterligare kalkyleringar inför ett 

eventuellt bilköp berör kostnader för amortering och försäkring samt reskostnad. En deltagare talar 

utifrån sin yrkesroll, och menar att när det gäller inköp av firmabil så är det fordonets 

energiförbrukning som står i fokus. I den firma han arbetar för har man därför utifrån ett 

kostnadsperspektiv valt bilar som drivs med diesel.  

Pålitlighet och funktionsduglighet 

Förutom betydelsen av kostnad lyfts vikten av att en bil måste vara pålitlig och funktionsduglig. Några 

deltagare menar till exempel att den bil man funderar på att köpa bör ha funnits på marknaden ett tag 

så att inga modellfel finns. En deltagare läser utvärderingar och tidigare tester av bilar rörande deras 

pålitlighet, vilket tillsammans med kostnad kan avgöra bilköpet. 

En annan deltagare menar att en bil visserligen kan vara dyr i inköp, men att man på sikt kan tjäna på 

detta om det är en bil med ett välrenommerat märke och som är känd för sin driftsäkerhet. Vikten av 

att ha en bil som inte innebär serviceproblem illustreras även i följande citat:  

- Men grundtanken är en bil som funkar, en säker bil, en driftssäker bil, en bil som det 

går att hitta service på. Du ska inte behöva åka till märkesverkstan och det kostar 

fyra hundra kronor att åka över tröskeln bara. 

 

- Så då väljer man de tyngre märkena då, Volkswagen… som man vet är driftsäkert.  

 

- Jag sätter ändå funktionen i första rummet. Jag måste veta att bilskrället faktiskt går 

igång och tar mig dit jag ska. 

Olika behov i olika livsfaser 

I fokusgruppen lyfts att man under olika faser i livet har olika behov, vilket också är en faktor som styr 

ett eventuellt bilköp. En deltagare menar exempelvis att han med åldern numer vill ha en bil som det är 

lätt att komma i och ur. En annan deltagare påpekar att nu när barnen inte längre är små så behöver de 

inte en så stor bil. Kriterier för bilköp kan således förändras beroende på var i livet man befinner sig. 

Trogen ett bilmärke 

Ytterligare ett perspektiv avseende vad som avgör ett bilköp är ”märkestrogenheten”. En deltagare 

berättar exempelvis att han alltid har haft en Saab, och att hans pappa hade Saab. Nu när Saab inte 

längre tillverkas och han står i begrepp att köpa ny bil är det istället funktionen som avgör bilköpet (jfr 

ovan).  
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Miljöanpassat – en bonus 

Ingen av deltagarna menar att miljöaspekten är oviktig, men det framgår av diskussionerna att flertalet 

i slutänden ändå ser till andra aspekter i samband med bilköp. Miljöaspekten är inte avgörande, men 

kan utgöra en ”bonus” om de andra kraven tillgodoses i bilköpet. En deltagare säger till exempel 

följande:  

- Ge mig en fyrhjulsdriven, diffad, hög bil, med duktig framkomlighet i terräng, som 

är el eller… och som jag kan lasta upp en älg på. Fine! Jag tar den omgående. /…/ 

SUV eller pick-up som motsvarar det jag vill ha. Sen om den går på ett sätt som jag 

kan bidra till att hålla miljö och natur i ordning, jättebra! 

 Val av färdsätt 

Förståelse för hur människor tänker kring färdsätt kan ligga till grund i arbetet med frågor om 

acceptans och realistiska möjligheter till att förändra människors beteenden. I det följande beskrivs 

deltagarnas resonemang kring sina val av färdsätt.  

Vanans betydelse 

Vanor och bekvämlighet beskrivs som starka anledningar till val av färdsätt, och att det då ofta blir 

bilen. Samtidigt påpekar deltagarna att det inte alltid är nödvändigt att ta bilen, men att vi människor 

är bekväma av oss och därför av ren slentrian oftast gör det valet.  

En av deltagarna har ingen bil och åker mycket kollektivtrafik, vilket hon relaterar till vanor från sin 

uppväxt. I hennes familj hade man inte bil, utan istället hyrde man en bil vid behov. Här kan även 

nämnas att hon tillhörde undantaget eftersom hon inte hade för avsikt att äga en bil. Istället funderade 

hon på att bli medlem i en bilpool.  

Förutsättningar 

När deltagarna talar om sina egna resvanor och resbehov reflekterar de också över betydelsen av 

förutsättningar att till exempel kunna välja cykel eller buss istället för bil. Att bo en bit utanför staden 

men ha sitt arbete i centrum innebär att man inte alltid har möjlighet att välja just cykel eller buss. I 

dessa fall handlar det om tillgänglighet, men det kan också handla om kostnad och tid. En deltagare 

berättar om en period i livet då hon gärna hade velat åka kollektivt men inte såg det som möjligt, både 

ur ett kostnads- och ett tidsperspektiv. En bussresa skulle ta alltför lång tid och kosta alltför mycket, i 

jämförelse med att ta den egna bilen. 

 Syn på bilar med alternativa drivmedel 

Att miljöaspekten inte är avgörande i samband med bilköp har beskrivits ovan.  Det är inte heller 

någon av deltagarna som äger eller har ägt en bil som drivs med ett alternativt drivmedel. Däremot har 

några av dem erfarenheter av att i olika sammanhang ha fått prova på att köra sådana bilar, och i 

diskussionerna om bilar med alternativa drivmedel relateras det ofta till dessa erfarenheter. Även 

vänners och bekantas erfarenheter av och synpunkter på bilar med alternativa drivmedel blir 

utgångspunkt i diskussionerna. Diskussionerna - utifrån egna eller andras erfarenheter - ger 

sammantaget en indikation om acceptans för bilar med alternativa drivmedel. 

Räckviddsångest 

Några deltagare berättar om sina erfarenheter av att köra en hybridbil på biogas och bensin, i samband 

med en tillfällig bilhyrning eller som i ett fall så som taxiförare. Det gemensamma i berättelserna är 

fokusen på den korta räckvidden och bristen på gasstationer. En deltagare minns att den hyrda 

hybridbilen visserligen kändes bra att köra, men också att vetskapen om att det även fanns bensin 

ingav trygghet om att inte bli stående om gasen skulle ta slut. Samma deltagare kan mycket väl tänka 
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sig att köpa en sådan bil i framtiden, men betonar vikten av att ha ”både hängslen och livrem”, det vill 

säga både gas och bensin. En ren biogasbil skulle han inte välja, ”för den tar jag mig inte norr om 

Södertälje med”. En annan deltagare beskriver just en sådan händelse, då hon som taxiförare hade kört 

en kund i en biogasbil till en stad i Värmland. Då hon släppt av kunden och skulle återvända hem till 

Linköping hade gasen precis tagit slut. Det var julafton och gasstationen i staden var stängd, och 

närmaste öppna gasstation var Örebro. Bilen hade en bensintank som rymde sju liter, och på 

hemvägen stannade hon vid varje automatstation för att ”dutta” i bensin för att inte bli stående.   

Vad gäller rena elbilar tror flera av deltagarna att en sådan skulle fungera bra för resor till och från 

arbetet, men att det inte är ett alternativ om man ska resa längre sträckor. En deltagare som ofta reser 

längre sträckor säger bestämt att en elbil inte skulle vara ett alternativ för henne: 

- Nej. Vill bara säga att jag skulle inte köpa en sån bil, och jag kör inte bara korta 

sträckor, jag kör långa också. Med tanke på den sträckan… nej. Uteslutet som 

alternativ. 

 

I anslutning till diskussionerna om räckvidd och behov av att kunna köra längre sträckor framför 

moderatorn frågan hur de ställer sig till en elbil som kan köra tio mil, och som sedan kan snabbladdas 

medan man till exempel dricker kaffe. Flera av deltagarna menar att detta inte skulle vara något 

alternativ. En deltagare säger till exempel att han inte vill göra några stopp i samband med en längre 

resa: 

- Det är inget alternativ. Eller att vi ska åka till Norrland, då åker man så länge 

man… /…/ Sen kanske passageraren kör, då byter jag. Det är ju en sträcka som ska 

konsumeras. Den ska inte njutas av. 

 

En annan deltagare berättar att han gärna tar avvägar när han ska göra en längre resa, vilket innebär att 

han kanske inte kör längs sträckor där det finns möjlighet att ladda batterier, alternativt tanka gas.  

Deltagarnas uttalanden om räckvidd leder till frågan om deras faktiska behov av att resa längre 

sträckor, och om de ofta kör längre en tio mil. Majoriteten av deltagarna svarar nekande, men menar 

att man ändå har i bakhuvudet att man vill ha möjligheten att kunna åka längre. En deltagare svarar på 

följande sätt: 

- Jamen ordet frihet stavas ju numera i tre bokstäver. Det är ju bil. Och där måste 

man kunna ha en möjlighet att ta sig obehindrat vart du än vill, i stort sett. Och då 

kan inte begränsningen bestå i att du inte kan ta dig fram. 

Vätgas och dess associationer 

Deltagarna har få kunskaper om bränslecellsbilar och flera är de som associerar vätgas med ett farligt 

och explosivt ämne:  

- Min första tanke var att ja, då får man åka till bemannade mackar, så det är någon 

kunnig som står och fyller åt mig! 

 

- För i min värld är vätgas och vätbomb… dom är väldigt nära varandra. Faktiskt. 

 

- Det som skrämmer mig med vätgas… det är ett experiment som jag gjorde i skolan, 

på högstadiet. Det small… jävlar! [skratt] Det är klart, det är inte helt ofarligt att 

tända på bensin heller. Och själva idén är ju att det ska vara explosivt. Men kan 

man bara få det liksom att tygla sig, så det inte... så man plötsligt har en packe 

popcorn i skuffen nånstans… 



VTI rapport 845  37 

Deltagarna tror också att även om det bedyras att det är säkert med vätgas i tanken så kan själv ordet 

vätgas påverka en konsument till att inte köpa en sådan bil. En deltagare gör följande kommentar:  

- Hitta på ett annat namn på det så är det… så går det skitbra, helt övertygad om. 

Samtidigt menar några deltagare att utvecklingen hela tiden går framåt, och en deltagare anser till 

exempel att man måste kunna lita på dem som tagit fram dessa bilar: 

- Jag tänker mer att man får väl lita på dom som tar fram det här. Det är 2014, vi kan 

flyga till månen. Klart de bygger bränsletankar så det funkar.  

Synen på tysta bilar 

Elbilar och bränslecellsbilar är tysta bilar, vilket brukar framhållas som positivt för miljön ur 

bullerhänsyn. I fokusgruppen tas inte detta upp, liksom inte heller den negativa aspekten att en tyst bil 

skulle kunna innebära en säkerhetsrisk i och med att man inte hör den. Istället lyfts inom gruppen det 

faktum att man kanske faktiskt vill ha en bil som låter.  

Kostnadsaspekter 

Deltagare som inte har egna erfarenheter av att äga en bil med alternativt drivmedel berättar istället om 

vänner och bekanta som har erfarenheter av sådana. En deltagare berättar till exempel om en bekant 

som hade en hybridbil och som enligt denne var ett alldeles för dyrt inköp.  

Det dyra inköpspriset betonas även då det gäller elbilar och bränslecellsbilar. Priset måste, menar en 

deltagare, komma ner till en mer normal prisklass. En deltagare framhåller också att priset för bilarna 

skulle sjunka markant om bilen fick stor spridning.  

En aspekt som påtalas vad gäller elbilar är att batterierna med tiden blir sämre och sämre, att det är 

dyrt att köpa ett nytt och att detta sammantaget skapar ett sämre andrahandsvärde. Liknande tankegång 

kring bilens andrahandsvärde ses i nedanstående citat, men där det istället handlar om en hybridbil:  

- Jag har uppfattat att en hybridbil är en tredjedel till femtio procent dyrare än vad en 

konventionell bensinbil är, i inköp. Då är frågan, vad är restvärdet när jag säljer 

den? Stor fråga för mig. 

 

När moderatorn frågar deltagarna om de skulle kunna tänka sig att leasa ett batteri för att få ned 

kostnaden ger följande deltagare ett jakande svar:  

- Leasing av batteri, det är väl något som kommer. Idé som jag sett på flera ställen. 

 

Synen på incitament 

Nära relaterat till kostnad är huruvida incitament av olika slag skulle kunna locka till köp av bil med 

alternativt drivmedel. Exempel på incitament så som miljöpremie och att man slipper betala 

fordonsskatt i fem år uppges dock inte vara lockande.  En deltagare menar att det är för lite 

rabatterande från staten, och en annan deltagare som håller med om detta inflikar att om man bara 

kommer tio mil med en laddad bil så är det ändå inte intressant. En deltagare lyfter också fram att om 

så kallade miljöbilar får möjlighet att parkera gratis inne i staden så kommer detta att skapa 

trängselproblem i framtiden. En annan fråga är hur det kommer att fungera med subventioner i ett 

framtida perspektiv, med en ökning av miljöbilar: 

- Sen vet jag inte hur länge det kommer att funka med de här subventionerna, för i 

förlängningen kommer varenda bil att vara en miljöbil, och ska då staten sitta och 

betala, eller kommunen, för att vi ska åka bil? 
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Utvecklingsbehov 

De påverkansfaktorer som deltagarna inledningsvis tar upp gällande bilköp, det vill säga kostnad, 

pålitlighet och funktionsduglighet (jfr ovan), följer som en röd tråd genom resten av diskussionerna.  

Sammantaget ska en bil med alternativt drivmedel motsvara de krav som man har för en konventionell 

bensin- eller dieselbil: 

- Det ska inte vara något speciellt med att sitta och köra en sådan här bil. Du ska få 

samma möjligheter med den. 

 

- Så länge det är billigare, enklare och bekvämare. /…/ Man ska inte hålla på och 

kämpa och klättra för att… 

 

För att uppnå dessa krav behövs enligt flera deltagare utveckling och forskning, och de uppges också 

ha stor tilltro till den tekniska utvecklingen. En uppfattning är att tillverkarna måste utveckla bättre 

elbilar eftersom prestandan i dagens elbilar är alldeles för svaga, vilket bland annat innebär svårigheter 

vid omkörning. Vidare måste det finnas möjlighet att snabbladda batteriet om elbilarna ska kunna få 

genomslag, menar en deltagare. Krav på funktion blir extra viktigt om man dessutom har köpt bilen 

för mycket pengar, fortsätter deltagaren, och de övriga deltagarna håller med. Här följer ett exempel på 

detta: 

- Det är den stora klon här, det handlar om utveckling. Kan vi få en funktion som är 

pålitlig och som är hyfsad i inköp, så det går att lösa för pengar för en vanlig 

människa, då tror inte jag att det är något hinder. För innerst inne vill vi nog dra 

vårt strå till stacken, och hjälpa till. Men jag tror att det är viktigt att… det får inte 

falla på att man blir strandad… det funkar inte! Jag skulle bli galen… 

 

I slutänden är det pålitligheten och funktionen som väger tyngst när konsumenten ska göra sitt val vid 

bilköp. När moderatorn berättar om argumentet att elbilar sällan går sönder och därför inte innebär 

stora servicekostnader uttrycker deltagarna en viss skepticism:  

- Hur vet man det …? 

 

- Det säger dom! 

 Hur minskar vi utsläppen av CO2? 

Deltagarna i fokusgruppen talar främst ur ett vardagsperspektiv, utifrån egna behov, krav och 

erfarenheter gällande bilkörning, både allmänt och angående bilar med alternativa drivmedel. Men hur 

tänker de utifrån ett bredare, både nationellt och globalt perspektiv när det gäller arbetet med att nå det 

uppsatta klimatmålet som handlar om att reducera utsläppen av CO2? Även ett sådant perspektiv kan 

ge insikter om möjligheter till acceptans hos allmänheten avseende alternativa drivmedel.  

Felprioritering  

Några av deltagarna menar att vi i Sverige kanske har fel fokus i vårt miljöarbete. Utgångspunkten är 

att vi i Sverige och Norden har låga utsläpp jämfört med andra länder, och att man därför borde göra 

klimatsatsningarna i de länder där de behövs mest eftersom klimatfrågan är en global fråga: 

- För vi kan bara ta små små delar här uppe i Norden. För vi ligger så långt framme, 

redan nu. Men naturligtvis ska vi göra vad vi kan, men vi ska inte gå in absurdum. 

/…/ Det finns större vinster att göra på andra håll, med mycket mindre åtgärder.  
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Deltagaren i citatet ovan menar att vi måste ställa krav, till exempel genom WHO och andra 

organisationer. Liknande uppfattning framkommer hos en annan deltagare, som menar att miljöarbetet 

från svensk sida istället borde prioritera internationellt politiskt påverkansarbete. Deltagaren hänvisar 

här till USAs roll, som till exempel vägrat att skriva under Kyotaavtalet. USAs roll och agerande, i 

proportion till Sveriges, beskrivs även av en annan deltagare i följande citat: 

- Amerikanerna, de förbrukar massor i bränsle. Plast och annat i samband med 

snabbmatsanläggningar till exempel. ’Vem ger er rätt att göra så här när vi i 

Europa sitter och sparar och vi betalar centilitrar och… ‘. 

Utveckling och forskning  

I fokusgruppen lyfts av flera deltagare tron på att den tekniska utvecklingen har stor betydelse för 

reduceringen av transporternas utsläpp (jfr ovan). Följande citat är ett exempel på detta, men där 

deltagarens fokus likväl handlar om effektivisering av bensin och diesel, i väntan på utveckling av 

andra, alternativa drivmedel: 

- Jag är väldigt förhoppningsfull vad gäller utvecklingen av såväl bensin som 

dieselmotorer. Dom kommer att bli ännu snålare, ännu effektivare, och därför kunna 

vara alternativ en lång tid framöver, medan man håller på att arbeta med det här 

med olika typer av alternativa medel. Så tror jag vi kommer att få effektivare bilar i 

alla fall.  

Några deltagare är positiva till att skog och sopor används för framställning av biobränsle, och ingen 

av de andra deltagarna gör några invändningar. Sammantaget framkommer det att man inom gruppen 

är positiv till biogasen som sådan, även om det finns invändningar som har att göra med bland annat 

tankningsmöjligheter.  

Skrotpremie 

En annan aspekt som tas upp i fokusgruppen är att äldre bilar är befriade från skatt, vilket tros bidra till 

att de finns kvar på vägarna. Den svenska maskinparken påtalas även vara den äldsta i Europa. För att 

få bort dessa äldre bilar, och för att få fler människor att köpa och använda bilar med alternativa 

drivmedel, föreslår en deltagare att man tar tillbaka den så kallade skrotpremien. Sammantaget skulle 

detta få en positiv effekt på miljön, menar hon. Flera av de andra deltagarna håller med om att detta 

vore en klok åtgärd: 

 

- Ju mer vi pratar om det här så känns hela den här biten som en felsatsning. Elbilar 

som inte går långt, och vätgasbilar som kostar kanske tre, fyra årslöner för gemene 

man. Och det förväntar man sig då byta ut bilpoolen med. Och det förutsätter att 

individerna som köper in dem antingen bor i en stor stad, eller har några miljoner 

på banken, vilket är undantaget. När man istället skulle kunna ha lagt resurser… 

köpa ut de som drar mycket bensin och spyr ut mycket diesel, de här mycket gamla… 

/…/ Det hade varit betydligt bättre att ha lagt en skrotningspremie på fem tusen, för 

det är vad en sån bil kostar idag. /…/ Får vi bort dom och på så sätt får in nya 

billig… nya bilar på marknaden, istället för att lägga på bilar som bara dom med 

mycket pengar, eller som kör korta sträckor kan köra. /…/ För skrotar man ut det 

sämsta, då kommer vi att snäppa upp hela flottan, ganska så rejält. 
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Beteendeförändringar och förutsättningar för sådana 

En deltagare påpekar att det finns andra sätt att minska transporternas utsläpp än att byta till alternativa 

drivmedel. Körstil har betydelse, och många gånger behövs inte heller två bilar i ett hushåll:   

- I den mån jag kan köra på ett sätt som minskar påverkan på min omgivning så är det 

positivt. /…/ Sen kan jag i och för sig kanske fundera på om det är nödvändigt att ha 

två bilar i ett hushåll. En sak där vi skulle kunna göra stora förtjänster rent lokalt, 

det är att vi tittar på varför man åker bil. En beteendefråga.  

 

Nära relaterat till människors beteenden och vanor är människors acceptans och syn på kollektivt 

resande, liksom vilka förutsättningar man har att välja olika färdsätt (jfr ovan). Några av deltagarna 

tror att fler skulle åka kollektivt – och därmed gynna miljön – om det var ett mer attraktivt färdsätt.  

Bussen ska hålla tider och kunna locka med exempelvis faciliteter som nätverk, och förslag ges även 

på att man via sin bussbiljett ska kunna nyttja till exempel en hyrcykel. Det som trots allt redan idag 

ses som positivt med just kollektivtrafik är att man slipper både bränsle- och parkeringskostnad.  

Trovärdigheten hos politiker och myndigheter  

Några deltagare påpekar att politiker borde vara gott föredöme genom att köra till exempel ”gröna” 

bilar, men vilket få politiker anses göra i praktiken. På liknande sätt borde myndigheter och större 

organisationer vara föredöme och visa på trovärdighet. En deltagare ger som exempel hur Tekniska 

Verken i Linköping gett ut information med uppmaningen att spara energi genom att släcka sina 

lampor i hemmet, samtidigt som deras egna stora byggnadskomplex är upplyst dygnet runt. 

Bensinbilar i framtiden? 

I samband med diskussionerna om kostnad är det en av deltagarna som i ett framtidsscenario ser hur 

bensinen kommer att bli så pass dyr att vi inte längre kommer att ha råd att köra bilar som drivs med 

bensin. I ett sådant läge kommer, tror han, de andra drivmedelsalternativen att vara billigare. Men det 

finns även en motsatt uppfattning bland deltagarna, i det att några menar att man som bilförare i 

slutänden accepterar höjda bensinpriser. Här följer ett exempel: 

- Förr gick man ut med om bensinpriset gick upp eller ned. Idag varierar det, man 

bryr sig inte.  

Deltagarna är också överens om att det trots satsningar på bilar med alternativa drivmedel fortfarande 

kommer att finnas ”törstiga” bensinbilar. Detta är också vad gemene man är van vid att se, det vill 

säga det ses som det normala, menar en deltagare.  
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2.3. Sammanfattning 

Resultaten från fokusgruppen visar att kostnad, pålitlighet och funktion är de främsta faktorerna som 

påverkar ett bilköp. Deltagarna vill kunna lita på bilen, dels för att få vardagen att fungera, dels för att 

slippa servicekostnader.  

Det finns ett visst tvivel inför dagens bilar med alternativa drivmedel, samtidigt som det i 

diskussionerna antyds en uppfattning om att det i framtiden kommer att finnas bilar av detta slag. 

Detta förutsätter dock att de utvecklas och kan jämföras med de konventionella bensin- och dieselbilar 

som deltagarna är vana vid, både gällande kostnad och funktion. Miljöaspekten blir i detta 

sammanhang en bonus.  

Bland deltagarna finns en uppfattning om att miljösatsningarna i Sverige till viss del är felprioriterade. 

I första hand bör andra länder dra sitt strå till stacken, eftersom det skulle få större och snabbare 

effekter för miljön än de nationella satsningar vi gör i Sverige. 

Ordet ”vätgas” skrämmer, men framförallt är deltagarna skeptiska till den höga kostnaden för en 

bränslecellsbil driven med vätgas. Kostnaden måste bli lägre om bränslecellsbilen ska nå en marknad, 

anser man inom fokusgruppen. Samtidigt finns hos deltagarna en stor tilltro till utveckling av teknik, 

vilket i slutänden tros kunna sänka kostnaden.  

Synen på elbilar, hybridbilar och etanolbilar är präglat av vad de hört vänner och bekanta säga om 

erfarenheter av dessa. I dessa fall är det framförallt negativa aspekter som lyfts, så som kostnad och 

dålig räckvidd. Några har själva provat bilar av detta slag och dessa deltagare påpekar visserligen 

också negativa erfarenheter som kan kopplas till räckvidd och brist på tankstationer, men även att det i 

övrigt inte har haft några invändningar.  
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3. Enkätstudien 

3.1. Metod 

 Urval 

Från Statens personadressregister (SPAR) erhölls ett slumpmässigt urval på 2500 personer födda 

1949-1995. Hela landet angavs som geografisk avgränsning.  

Av de 2500 inbjudningarna som skickades ut kom 30 stycken i retur beroende på okänd 

adressat/avflyttade. Därutöver var det 9 personer som meddelade att de inte önskade delta i 

undersökningen (”vägrare”) och 4 personer som var oförmögna att besvara enkäten pga. sjukdom. 

Från enkäterna framgick att ytterligare några (2 stycken) utelämnat en stor del av frågorna. Detta 

innebar att antalet enkäter som ingick i analyserna blev 487 stycken.  

Svarsfrekvensen uppgick till 20 procent om man bortser från de som kom i retur och de som inte 

kunde svara. De som svarade på enkäten var födda mellan 1949 – 1994 (medelålder 48 år). Ungefär 

lika många män och kvinnor svarade på enkäten; se Tabell 1 för en mera omfattande beskrivning av 

respondenterna.  

Tabell 1  Beskrivning av respondenterna. 

Andel kvinnor                    50 % 

Medelålder 48 år (SD = 11 år) 

Geografisk spridning  

Tätort med mer än 150 000 invånare 25 % 

Tätort med 100 000 – 150 000 invånare 9 % 

Tätort med 50 000 – 100 000 invånare 11 % 

Tätort med 25 000 – 50 000 invånare 10 % 

Tätort med 200 - 25 000 invånare 24 % 

Landsbygd 21 % 

Typ av boende  

Villa 57 % 

Radhus 6 % 

Lägenhet (bostadsrätt) 18 % 

Lägenhet (hyresrätt) 19 % 

Hushållets inkomst per månad före skatt  

0-20 000 kr 9 % 

20 001 – 30 000 kr 16 % 

30 001 – 40 000 kr 14 % 

40 001 – 50 000 kr 14 % 

50 001 – 60 000 kr 16 % 

Mer än 60 000 kr 23 % 

Vill inte uppge/vet inte 8 % 
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Tabell 1  Beskrivning av respondenterna (forts). 

Högsta avslutade utbildning  

Grundskola 7 % 

Gymnasium 37 % 

Högskola/universitet 48 % 

Annan utbildning 8 % 

Antal bilar i hushållet  

Ingen 10 % 

1 bil 42 % 

2 bilar 38 % 

3 eller flera bilar 10 % 

SD=standardavvikelse 

Resultaten visade att de flesta bodde i tätort med mer än 150 000 invånare, följt av tätort/stad med 200 

-25 000 invånare. Lite över hälften bodde i villa. Hushållets inkomster var relativt jämnt fördelade 

även om den största andelen hade en inkomst som var mer än 60 000 per månad. Ungefär hälften hade 

som sin högsta avslutade utbildning läst på högskola (48 %), följt av gymnasium (37 %) Detta kan 

jämföras med befolkningens utbildning i Sverige där en lägre andel har en utbildning som motsvarar 

högskola/universitet (34 %) och en högre andel har en gymnasieutbildning (45 %) (SCB, 2013). 

I enkäten ingick även mera specifika frågor kopplade till användning av bil och möjligheten att ladda 

ett elfordon. Resultaten visade att lite mer än hälften (55 %) hade möjlighet att ladda en elbil i 

närheten av boendets parkeringsplats. I princip alla körde en personbil (99 %). Den genomsnittliga 

sträckan de körde under en dag var 38 km och 30 procent körde en sträcka som var upp till 10 km. 

Den nuvarande bilen beräknades att bytas ut om ett till två år (51 %) men det var också 35 procent 

som beräknade att byta ut bilen senare och 14 procent som inte visste när.  

Bland respondenterna i denna studie var det 5,5 procent som körde en etanolbil, 1,4 procent biogas 

och 0,6 procent som körde en hybridbil. Detta är jämförbart med data från Trafikanalys (2014) som 

visade att det i slutet av 2013 fanns 5,1 procent etanolbilar, 0,8 procent gasbilar och 0,8 procent 

hybridbilar registrerade i landet, även om andelen biogasbilar i denna studie var något högre. 

 Genomförande 

Svaren från studien samlades in genom en webbenkät och en postenkät. Det verktyg som användes för 

att utforma enkäten och samla in svaren via internet är en SPSS-produkt kallad mrInterview. VTI har 

egna servrar för webbenkätverktyget vilket innebär att insamlade data helt kontrolleras av VTI.  

Eftersom målsättningen var att genomföra undersökningen i form av en webbaserad enkät och då e-

postadresser saknades i underlaget från SPAR, valdes följande tillvägagångssätt: Ett ”vykort” 

skickades till urvalet med en inbjudan om att delta i undersökningen. På kortet hänvisades till en 

tillfälligt upplagd hemsida under VTI:s webbplats, www.vti.se/drivmedel där instruktioner gavs om 

hur personen skulle få tillgång till enkäten. Mottagaren fick logga in med en särskild kod som fanns 

angiven på försändelsens adressida.  

Första utskicket gjordes den 19/9 2014. Den första påminnelsen skickades ut tre veckor senare (10/10). 

Den andra påminnelsen, som innehöll en pappersenkät, skickades i två omgångar, den 12:e och 20:e 

november 2014. 
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Utformningen av enkäten 

Enkäten behandlade först och främst respondenternas inställning till tre olika bilar som använde 

alternativa drivmedel; el, vätgas och biogas. Förutom detta ingick frågor om vad som var viktigt då de 

köpte en bil och slutligen några mera allmänna påståenden som handlade om miljön kopplad till 

transporter och den information som sprids om alternativa drivmedel. 

Svarsalternativen angavs i de flesta fall på en sju-gradig skala. De mera specifika frågorna som 

handlade om vad de ansåg vara acceptabelt med hänsyn till de olika bilarna hade fasta svarsalternativ.  

Enkäten avslutades med några bakgrundsfrågor; ålder, kön, boendeort och form, inkomst, utbildning, 

antal bilar i hushållet, möjlighet att ladda en elbil vid boendet. Det fanns även en fråga om de körde en 

personbil och om så var fallet vilket drivmedel den använde och när de trodde att bilen skulle bytas ut.  

Dataanalys 

Analyser har genomförts med hjälp av statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). Med hjälp av SPSS genomfördes en rad olika statistiska analyser: frekvensanalyser, 

korrelationsanalyser och tester för att undersöka skillnader mellan grupper (t-test och Chi2). 

Signifikansnivån har satts till 5 procent. Detta innebär att det är en 95 procent chans att skillnaden 

mellan två eller flera medelvärden inte beror på slumpen.  

3.2. Resultat  

Resultaten från studien presenteras i tre olika avsnitt; det första avsnittet behandlar respondenternas 

syn på bilen och klimatfrågor. Dessa frågor besvarades av alla oavsett om de har körkort för bil eller 

inte. Det andra avsnittet fokuserar på bilar som drivs med el, vätgas och biogas och av den anledning 

riktar sig dessa frågor enbart till de som har körkort för bil. Det tredje avsnittet jämför bilister som har 

för avsikt att köpa en bil som drivs med alternativa bränslen med de som inte ämnar göra detsamma. I 

detta avsnitt lämnas gruppen tveksamma utanför. 

 Respondenternas inställning till bilen och klimatfrågor  

Första frågan i enkäten handlade om vad som var viktigt i samband med att de köpte en bil. Tabell 2 

visar resultaten i fallande ordning med det högsta medelvärdet först. 
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Tabell 2  Faktorer som kan påverka köp av bil. 

Fråga  M (SD) Mycket viktigt 
(6+7) 

Säkerhet  6,5 (0.9) 89 % 

Tillförlitlighet  6,5 (0.7) 92 % 

Drivmedelsförbrukning  6,1 (1,2) 78 % 

Priset på fordonet  6,0 (1,2) 71 % 

Bekvämlighet  5,9 (1.0) 71 % 

Pris på drivmedel  5,8 (1,4) 66 % 

Försäkringskostnader  5,7 (1,3) 62 % 

Låga servicekostnader  5,6 (1,3) 60 % 

Storleken på bilen  5,5 (1,2) 54 % 

Att bilen är tyst  5,4 (1,3) 53 % 

Hur mycket koldioxid (CO2) den släpper ut  5,3 (1,6) 54 % 

Bilens utseende  4,9 (1,4) 35 % 

Prestanda  4,8 (1,5) 36 % 

Att bilen passar min stil  4,7 (1,7) 37 % 

Motorns accelerationsförmåga  4,5 (1,6) 30 % 

Slippa vägavgifter  4,5 (2,0) 38 % 

Skala: 1= inte alls viktigt; 7= mycket viktigt; M=medelvärde; SD=standardavvikelse 

Tabell 2 visar att en stor majoritet anser att det är mycket viktigt att bilen är säker och tillförlitlig. 

Däremot var det betydligt färre som ansåg att bilens accelerationsförmåga och utseende var viktigt. 

Enkäten behandlade även mera övergripande påståenden som handlade om attityden till bilar i 

allmänheten och klimatfrågor. Tabell 3 presenterar resultaten från denna analys. 

 

Tabell 3  Attityden till bilar, bränslen och miljön. 

Fråga M (SD) Instämmer helt 
(1+2) 

Du anser att det borde kosta mer att köra bensindrivna bilar än i 
dagsläget 

4,8 (2,1) 20 % 

Du anser att det borde kosta mer att köra dieseldrivna bilar än i 
dagsläget 

5,0 (2,1) 17 % 

Du anser att det idag finns trovärdig information om bilar som drivs 
med alternativa drivmedel 

3,7 (1,7) 26 % 

Du anser att en ytterligare minskning av utsläpp från transporter är för 
dyr och hotar den ekonomiska välfärden 

4,7 (1,8) 14 % 

Du anser att information om bilar som drivs med alternativa drivmedel 
är svår att förstå 

3,9 (1,7) 23 % 

Du anser att Sverige redan gör tillräckligt för att minska utsläppen av 
koldioxid (CO2) 

4,5 (1,9) 19 % 

Du anser att våra egna transporter med bil har en negativ påverkan på 
vårt klimat 

2,9 (1,9) 53 % 

Du läser ofta recensioner av bilar i motortidningar 5,0 (2,1) 17 % 
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Tabell 3  Attityden till bilar, bränslen och miljön (forts.).   

Fråga M (SD) Instämmer helt 
(1+2) 

Du anser att samhället informerar tillräckligt om bilens miljöbelastning 4,0 (1,9) 26 % 

Du är mycket fordonsintresserad 4,2 (2,1) 26 % 

Du är mån om miljön men önskar att du kunde göra mer för att hjälpa 
till 

2,7 (1,5) 49 % 

Människor i din omgivning förväntar sig av dig att du skall resa så 
miljövänligt som möjligt 

4,5 (1,7) 13 % 

Personligen känner du att det är viktigt att resa så miljövänligt som 
möjligt 

3,2 (1,7) 42 % 

På det hela taget anser du att din egen insats varken gör till eller från 
för att förbättra miljön 

4,4 (1,9) 20 % 

Skala: 1= instämmer helt; 7=tar helt avstånd; M=medelvärde; SD=standardavvikelse. 

Resultaten visade att det man instämde mest med var att våra egna transporter påverkar klimatet 

negativt, följt av att de var måna om miljön och skulle vilja göra mer för att hjälpa till. Det man 

instämde minst med var att människor i deras omgivning förväntade sig att de skulle resa så 

miljövänligt som möjligt, följt av att de anser att en ytterligare minskning av utsläpp från transporter 

var för dyr och hotade den ekonomiska välfärden. Rent generellt var det en relativt liten andel som 

instämde starkt med de olika påståendena.  

 Attityden till bilar som drivs med el, vätgas och biogas 

En renodlad elbil 

Detta avsnitt inleddes med frågor kopplade till en renodlad elbil. Innan respondenterna tog ställning 

till frågorna fick de ta del av följande beskrivning av bilen: 

Elbilen drivs enbart av ett batteri. Elen kommer från förnybar energi (ex.vis sol, vind och vatten) eller 

fossila källor (ex.vis kol, olja eller naturgas). I nuläget behöver man byta ut batteriet efter ca 10 år om 

man kör i genomsnitt 1500 mil/år. Bilen kan laddas från ett vanligt eluttag eller snabbladdas med hjälp 

utav ett speciellt snabbladdningsuttag. Bilar som drivs med enbart el är bl.a. Ford Focus Electric, 

Renault ZOE, BMW i3, VW e-Golf, Peugeot iOn och Nissan Leaf. 

Därefter följde några frågor kopplade till ett möjligt köp av en renodlad elbil och vad de ansåg var 

acceptabelt. Resultaten från denna analys presenteras i procent, se Tabell 4. 
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Tabell 4  Vad som anses vara acceptabelt; en renodlad elbil.  

Fråga Alternativ 

Inköpspriset för bilen jämfört med 
bensin- eller dieseldrivna bilar (% mer) 

0 % 

27 % 

5 % 

8 % 

10 % 

33 % 

30 % 

23 % 

40 % 

2 % 

50 % 

7 % 

Hur långt du kan komma på ett 
fulladdat batteri 

5 mil 

1 % 

10 mil 

4 % 

15 mil 

9 % 

20 mil 

24 % 

25 mil 

13 % 

30 mil 

49 % 

När du är ute och reser; tid det tar att 
snabbladda batteriet så du kan köra 
ytterligare 5 mil. 

5 min 

23 % 

10 min 

25 % 

15 min 

27 % 

20 min 

15 % 

25 min 

1 % 

30 min 

9 % 

När du är ute och reser; kostnad för att 
ladda batteriet så du kan köra 
ytterligare 5 mil, snabbladdningsuttag 
för batterier (exempel: för en bil som 
drar 0,5 liter per mil, kostar bensin i 
nuläget cirka 35 kr för att färdas 5 mil) 

 

5 kr 

13 % 

 

10 kr 

17 % 

 

15 kr 

16 % 

 

20 kr 

24 % 

 

25 kr 

11 % 

 

35 kr 

19 % 

Extra körtid för att hitta ett ställe där du 
kan snabbladda batteriet 

5 min 

31 % 

10 min 

29 % 

15 min 

23 % 

20 min 

7 % 

30 min 

6 % 

40 min 

4 % 

Bilens acceleration under färd jämfört 
med bensin- eller dieseldrivna bilar  

10 % 

sämre 

15 % 

5 % 

sämre 

17 % 

samma 

57 % 

5 % 

bättre 

4 % 

10 % 
bättre 

3 % 

20 % 
bättre 

4 % 

Kostnad för ett nytt batteri (kr) 5 000 

38 % 

10 000 

36 % 

15 000 

16 % 

25 000 

7 % 

50 000 

2 % 

75 000 

1 % 

Minskning av bilens inköpspris med 
hjälp av en s.k. supermiljöbilspremie 
(kr) 

20 000 

20 % 

40 000 

29 % 

60 000 

25 % 

70 000 

9 % 

90 000 

3 % 

100 000 

14 % 

Fordonskatt (kr per år) 360 

38 % 

1 000 

30 % 

1 500 

20 % 

2 000 

8 % 

2 500 

2 % 

3 000 

2 % 

Resultaten som presenteras i Tabell 4 visar att man inte var beredd att betala så mycket mera för en 

renodlad elbil jämfört med en konventionell bil. Ungefär en tredjedel var beredda att betala upp till 5 

procent mer och ytterligare 33 procent kunde tänka sig att betala 10 procent mer. En acceptabel sträcka 

att färdas på ett fulladdat batteri låg på 20 mil och mera, endast en liten andel kunde tänka sig en 

sträcka på 5-10 mil. Tiden man ansåg vara acceptabel att snabbladda batteriet var för mer än hälften av 

respondenterna 5 - 10 min. Den acceptabla kostnaden för att ladda ett batteri var relativt jämnt fördelat 

med ungefär en tredjedel som var beredda att betala upp till 10 kr. Den extra körtid som man var 

beredd att köra för att hitta någonstans att snabbladda batteriet var för den stora majoriteten från 5 till 

10 minuter (60 %). Endast 17 procent kunde tänka sig en extra körtid på 20 minuter och mer. De flesta 

ville ha en bil som liknade en bensin- eller dieseldriven bil då det handlade om acceleration. I 

beskrivningen ovan som respondenterna fick ta del av stod det att batteriet behövde bytas ut efter ca 10 

år och frågan var då hur mycket de kunde tänka sig att spendera på ett sådant. Resultatet visade att 

majoriteten kunde tänka sig att betala mellan 5 000 till 10 000. I princip var ingen beredd att betala 

50 000 eller mera. Vid köp av en s.k. supermiljöbil utgår i dagsläget en supermiljöpremie på 40 000 

kronor och frågan var vilken summa de ansåg vara acceptabelt. Närmare hälften skulle acceptera en 

premie på 20 000 till 40 000. Slutligen fanns det en fråga om fordonsskatt, vilket också påverkar 

kostnaden av att äga en elbil. Resultatet visade att mer än hälften kunde tänka sig att betala upp till 

1 000 kr.      
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I enkäten ingick sedan en rad påståenden om vilka aspekter som kunde påverka dem att köpa en 

renodlad elbil. Resultaten från denna analys presenteras i Tabell 5.  

Tabell 5  Uppfattningen om vilka aspekter som kan påverka köpet av en renodlad elbil.  

Fråga M (SD) Väldigt mycket 
(6+7) 

Elbilens energi kommer från en förnybar källa 4,9 (2,0) 48 % 

Bilen är befriad från moms 5,1 (1,9) 52 % 

Du får ladda bilen gratis vid din arbetsplats, vanligt eluttag (50 % av 
batteriet kan laddas på ca 6 timmar) 

5,4 (1,8) 62 % 

Det finns ett snabbladdningsuttag vid din arbetsplats alt. affären, 
kostnad tillkommer 

5,0 (1,7) 43 % 

För att vara säker på att det finns ett ledigt uttag kan du förboka en 
laddplats 

4,8 (1,8) 43 % 

Du slipper betala för parkering i stadskärnan 4,8 (2,1) 48 % 

Du får köra i busskörfält 3,7 (2,3) 28 % 

Du slipper betala eventuella trängselskatter 4,5 (2,3) 41 % 

Du slipper betala eventuella broavgifter 4,2 (2,3) 39 % 

Skala: 1= inte alls; 7=väldigt mycket; M=medelvärde; SD=standardavvikelse. 

Det som påverkade dem mest till att köpa en renodlad elbil var att man kunde ladda batteriet gratis på 

arbetsplatsen följt av att bilen var befriad från moms. Båda hängde ihop med kostnaden både för inköp 

och drivmedel. Däremot var man mindre intresserad av att kunna köra i busskörfält. Respondenterna 

fick även ta ställning till olika frågor som mätte hur oroliga de var över att äga och köra en sådan bil, 

se Tabell 6. 

Tabell 6  Aspekter som kan upplevas som oroande; en renodlad elbil. Medelvärde (SD). 

Fråga M (SD) Väldigt orolig 
(6+7) 

Att under färd inte hitta ett snabbladdningsuttag för batterier 5,6 (1,5) 60 % 

Att det skulle bli elektriska problem då bilen laddas hemma 3,8 (2,0) 25 % 

Att ett allvarligt tekniskt fel skulle uppstå med bilen under färd 4,0 (2,0) 27 % 

Att bilens andrahandsvärde skulle reduceras mycket mer än en bensin- 
eller dieseldriven bil 

4,3 (1,8) 31 % 

Att batteriet försämras fortare än beräknat 5,2 (1,6) 51 % 

Skala: 1= inte alls orolig; 7=väldigt orolig; M=medelvärde; SD=standardavvikelse. 

Resultatet visade att medelvärdena var relativt höga vilket innebar att man var orolig. Det man oroade 

sig mest över var att man inte skulle hitta någonstans att snabbladda batteriet, följt av att batteriet 

skulle försämras fortare än beräknat. Det man var minst orolig över var att ett elektriskt problem skulle 

uppstå då batteriet laddades hemma. Personer i ens omgivning påverkar många gånger individens val 

av bil varmed enkäten även innehöll frågor om vad de skulle anse om de köpte en renodlad elbil. 

Tabell 7 presenterar resultaten från denna analys.  
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Tabell 7  Omgivningens uppfattning om personens agerande i samband med ett köp av en renodlad 

elbil.  

Fråga M (SD) Instämmer helt 
(1+2) 

Att du är ansvarstagande 2,9 (1,6) 45 % 

Att du är väldigt framåtsträvande 3,0 (1,6) 44 % 

Att du har fattat ett dåligt beslut 4,5 (1,8) 17 % 

Skala: 1= instämmer helt; 7=tar helt avstånd; SD=standardavvikelse. 

Resultaten visade att respondenterna utgick ifrån att de skulle upplevas som ansvarstagande och 

framåtsträvande. I enlighet med detta ansåg de inte att andra skulle tycka att de fattat ett dåligt beslut. 

Slutligen ingick olika påståenden som mätte deras tilltro till bilens teknik men också hur intresserad de 

var av en sådan bil och hur goda deras kunskaper var, se Tabell 8. 

Tabell 8  Attityden till en renodlad elbil. 

Fråga M (SD) Instämmer helt 
(1+2) 

Elbilens teknik har inte testats tillräckligt 3,4 (1,6) 28 % 

En renodlad elbil låter som ett mycket intressant alternativ till andra 
bilar 

3,2 (1,8) 42 % 

Din nästa bil kommer att bil en renodlad elbil 4,9 (1,7) 12 % 

Din kunskap om renodlade elbilar är mycket god 4,5 (1,8) 15 % 

Skala: 1= instämmer helt; 7=tar helt avstånd; M=medelvärde; SD=standardavvikelse. 

Resultaten visade att elbilen var ett intressant alternativ till andra bilar men trots det var andelen som 

tänkte köpa en sådan bil betydligt mindre. Man hade en relativt stor tilltro till elbilens teknik men 

samtidigt var kunskaperna mindre goda. 

Ytterligare analyser genomfördes därefter för att undersöka vilka faktorer som påverkade deras vilja 

att köpa en renodlad elbil. I dessa analyser användes Spearmans korrelationstest där alla frågor som 

var direkt kopplade till elbilen jämfördes med deras intention att köpa en sådan bil. Resultaten 

presenteras i Tabell 9.  
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Tabell 9  Signifikanta samband mellan intention att köpa en renodlad elbil och övriga frågor som 

mäter inställningen till en sådan bil. 

 Inköpspris Sträcka med laddat 
batteri 

Tid att snabbladda Körtid för att hitta 
plats att ladda 

Intention -.15** .17** -.17** -.12** 

 Kostnad för nytt 
batteri 

Energin från en 
förnybar källa 

Att under färd inte 
hitta ett uttag (oro) 

Elektriskt problem 
med bilen (oro) 

Intention -.19** .26** .33** .13** 

 Tekniskt problem 
under färd (oro) 

Reducerat 
andrahandsvärde 
(oro) 

Batteriet försämras    
(oro) 

Teknik inte testats 
tillräckligt 

Intention .21** .21** .19** -.34** 

 Intressant alternativ 
till andra bilar 

Kunskap om elbilar 
mycket god 

Ansvars 

tagande 

Väldigt framåt 
strävande 

Intention .56** .27** .23** .23** 

 Fattat ett dåligt 
beslut 

   

Intention -.18**    

Signifikans nivåer; *p<0,05; ** p<0,01 

Resultaten som presenteras i Tabell 9 visar att de som hade för avsikt att köpa en renodlad elbil kunde 

betala mer för en sådan bil, accepterar att man kommer en kortare sträcka på ett fulladdat batteri, 

accepterar en längre tid för att snabbladda batteriet, kunde tänka sig att köra en längre tid för att hitta 

ett ställe där de kunde snabbladda batteriet och kunde tänka sig att betala mer för batteriet än de som 

inte ville köpa en sådan bil. På de olika påståendena som handlade om deras attityder och upplevda 

oro visade resultaten att de som hade för avsikt att köpa en renodlad elbil i högre grad än de andra 

påverkades att köpa en sådan bil om de visste att energin kom från en förnybar källa. Deras oro var 

också mindre jämfört med de andra då det handlade om möjligheten att hitta ett snabbladdningsuttag 

för batterier, att det skulle bli något elektriskt problem då bilen laddades hemma, att ett allvarligt 

tekniskt fel skulle uppstå med bilen under färd, att bilens andrahandsvärde reducerades mycket mer än 

en bensin- eller dieseldriven bil och att batteriet försämrades fortare än beräknat. Resultaten visade 

även att de som hade för avsikt att köpa en renodlad elbil i högre grad än de andra litade på att 

tekniken testats tillräckligt och inte förvånande var de också mera intresserade av att köpa en sådan bil 

och deras kunskap var betydligt bättre. Slutligen skilde sig de både grupperna åt i deras uppfattning 

om omgivningens uppfattning om dem själva. De som hade för avsikt att köpa en renodlad elbil utgick 

i högre grad än de andra ifrån att personer i deras omgivning ansåg att ett sådant köp var både 

ansvarstagande och framåtsträvande. I enlighet med detta trodde de inte att andra skulle tycka att de 

fattat ett dåligt beslut. 

Ytterligare analyser genomfördes för att se hur mycket värdet på de olika frågorna som handlade om 

deras acceptans skiljde sig åt. I dessa analyser jämfördes de som svarat 1 eller 2 (har för avsikt=grupp 

1; n=52) med de som svarat 6 eller 7 (har inte för avsikt=grupp 2; n=193). Bland de som hade för 

avsikt att köpa en elbil (grupp 1) var en något större andel (42 %) beredda att betala mer än 10 procent 

extra för bilen vilket kan jämföras med 28 procent av de som inte hade samma avsikt (grupp 2). En 

acceptabel sträcka att köra på ett fulladdat batteri var i båda grupperna mer än 15 mil. I grupp 1 

svarade 15 procent att de kunde tänka sig en sträcka kortare än 15 mil vilket kan jämföras med 10 

procent i grupp 2. I grupp 1 var det 61 procent som kunde tänka sig att spendera mer än 10 min på att 

ladda bilen vilket kan jämföras med 42 procent i grupp 2. Extra körtid för att hitta ett ställe att 

snabbladda batteriet var något längre i grupp 1 jämfört med grupp 2. I grupp 1 kunde 21 procent tänka 

sig att köra från mer än 15 minuter vilket kan jämföras med 19 procent i grupp 2. Slutligen var man i 
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grupp 1 beredd att betala mer för batteriet, 19 procent svarade att de kunde betala från mer än 15 000 

för batteriet medan samma endast gällde 8 procent i grupp 2.  

En bränslecellsbil 

Efter avsnittet om den renodlade elbilen följde ett avsnitt som handlade om bränslecellsbilar. Detta 

avsnitt inleddes också med en kort beskrivning, se nedan.  

Bränslecellsbilen är en elbil, men istället för att ladda ett batteri tankar man bilen med vätgas. 

Bränslecellen omvandlar sedan vätgasen till el. Detta innebär att bilen inte har någon 

förbränningsmotor som dagens bensinbilar. Energikällan är i likhet med elbilen förnybar eller 

inte förnybar. Bilen tankas som traditionell bil men med annorlunda munstycke på slangen. 

Exempel på bilar: Hyundai Tucson ix35 FC, Mercedes-Benz F-cell och Honda FCX Clarity. 

Efter denna beskrivning följde några frågor kopplade till ett möjligt köp av en bränslecellsbil och vad 

de ansåg var acceptabelt. Resultaten från denna analys presenteras i procent, se Tabell 10. 

Tabell 10  Vad som anses vara acceptabelt; en bränslecellsbil. 

Fråga Alternativ 

Inköpspriset för bilen jämfört med 
bensin- eller dieseldrivna bilar (% mer) 

0 % 

26 % 

5 % 

12 % 

10 % 

38 % 

30 % 

18 % 

40 % 

3 % 

50 % 

3 % 

Bilens acceleration under färd jämfört 
med bensin- eller dieseldrivna bilar  

10 % 
sämre 

11 % 

5 % 
sämre 

18 % 

samma 
 

64 % 

5 % 
bättre 

2 % 

10 % 
bättre 

2 % 

20 % 
bättre 

3 % 

Kostnad för att tanka tillräckligt med 
drivmedel så du kan köra ytterligare 5 
mil (exempel: för en bil som drar 0,5 
liter per mil, kostar bensin i nuläget 
cirka 35 kr för att färdas 5 mil  

 

5 kr 

11 % 

 

10 kr 

18 % 

 

15 kr 

18 % 

 

20 kr 

21 % 

 

25 kr 

11 % 

 

35 kr 

21 % 

Extra körtid för att hitta ett ställe där du 
kan tanka bilen 

5 min 

30 % 

10 min 

34 % 

15 min 

21 % 

20 min 

6 % 

30 min 

5 % 

40 min 

4 % 

Minskning av bilens inköpspris med 
hjälp av en s.k. supermiljöbilspremie 
(kr) 

20 000 

19 % 

40 000 

29 % 

60 000 

26 % 

70 000 

9 % 

90 000 

3 % 

100 000 

14 % 

Fordonskatt (kr per år) 
360 

37 % 

1 000 

27 % 

1 500 

24 % 

2 000 

8 % 

2 500 

2 % 

3 000 

2 % 

Resultaten visade att den störta andelen var beredd att betala upp till 10 procent mer för en sådan bil. 

Man ansåg inte att accelerationsförmågan behövde vara bättre än hos andra bilar, men inte heller 

sämre. Kostnaden för att tanka en bränslecellsbil var relativt jämnt fördelad över de olika posterna 

med närmare hälften som kunde betala från 5 kr till 15 kr. Den extra körtid som ansågs vara acceptabel 

var för majoriteten upp till  10 min. Den supermiljöbilspremie man skulle vilja ha låg på 40 000 eller 

mera och fordonskatten man var villig att betala var för majoriteten upp till 1500 kr. Nedanstående 

resultat presenterar deras uppfattning om olika aspekter som kan påverka dem att köpa en 

bränslecellsbil, se Tabell 11.  
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Tabell 11  Uppfattningen om vilka aspekter som kan påverka köpet av en bränslecellsbil.  

Fråga M (SD) Väldigt mycket 
(6+7) 

Vätgasen kommer från en förnybar källa 4,9 (1,9) 48 % 

Bilen är befriad från moms 5,1 (1,9) 50 % 

Du slipper betala för parkering i stadskärnan 4,6 (2,2) 41 % 

Du får köra i busskörfält 3,5 (2,2) 26 % 

Du slipper betala eventuella trängselskatter 4,3 (2,3) 39 % 

Du slipper betala eventuella broavgifter 4,1 (2,3) 35 % 

Att själva bilen är lik den bil du nu kör bortsett från att den tankas med 
vätgas 

4,7 (2,0) 43 % 

Skala: 1= inte alls; 7=väldigt mycket; M=medelvärde; SD=standardavvikelse. 

Resultaten visade att det mesta kunde påverka dem till köp. Det som påverkade dem mest var att bilen 

var befriad från moms följt av att bilen skulle vara så lik den bil de redan körde. Det som påverkade 

dem minst var möjligheten att köra i busskörfält. Frågan var sedan hur orolig de skulle vara över att 

äga och köra en bränslecellsbil, resultaten visas i Tabell 12. 

Tabell 12  Aspekter som kan upplevas som oroande; en bränslecellsbil. 

Fråga M (SD) Väldigt orolig 
(6+7) 

Att ett allvarligt fel skulle uppstå p.g.a. att den drivs med vätgas 4,3 (1,9) 31 % 

Att ett allvarligt tekniskt fel skulle uppstå under färd 4,1 (1,9) 27 % 

Att bilens andrahandsvärde skulle reduceras mycket mer än en bensin- 
eller dieseldriven bil 

4,2 (1,8) 26 % 

Att drivmedlet inte produceras i den kvantitet som behövs 4,9 (1,7) 45 % 

Att utbyggandet av tankstationer avtar innan det finns ett ordentligt 
nätverk 

5,4 (1,6) 57 % 

Skala: 1= inte alls orolig; 7=väldigt orolig; M=medelvärde; SD=standardavvikelse. 

Det man oroar sig mest över är att utbyggandet av tankstationer skall avta innan det fanns ett 

ordentligt nätverk, man oroades också över att drivmedlet inte kommer att produceras i den kvantitet 

som behövs. Det man minst oroade sig över var att ett allvarligt tekniskt fel skall uppstå under färd. 

Om de skulle köpa en bränslecellsbil, vad trodde de att personer i deras omgivning skulle anse om 

detta val, resultaten från denna analys presenteras i Tabell 13. 

Tabell 13  Omgivningens uppfattning om personens agerande i samband med ett köp av en 

bränslecellsbil. 

Fråga M (SD) Instämmer helt 
(1+2) 

Att du är ansvarstagande 3,0 (1,5) 40 % 

Att du är väldigt framåtsträvande 3,0 (1,6) 41 % 

Att du har fattat ett dåligt beslut 4,4 (1,7) 14 % 

Skala: 1= instämmer helt; 7=tar helt avstånd; M=medelvärde; SD=standardavvikelse. 

Resultaten visade att respondenterna upplevde att ett sådant val skulle få dem att framstå som både 

ansvarstagande och framåtsträvande och andra skulle inte anse att de fattat ett dåligt beslut. Slutligen 
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ingick olika påståenden som mätte deras tilltro till bilens teknik men också hur intresserad de var av en 

sådan bil och hur goda deras kunskaper var, se Tabell 14. 

Tabell 14  Attityden till en bränslecellsbil. 

Fråga M (SD) Instämmer helt 
(1+2) 

Bränslecellsbilens teknik har inte testats tillräckligt 3,1 (1,5) 37 % 

En bränslecellsbil låter som ett mycket intressant alternativ till andra 
bilar 

3,5 (1,7) 32 % 

Den dag då det finns ett utbyggt nät av tankstationer kommer du att 
köpa en bränslecellsbil 

3,8 (1,6) 22 % 

Din kunskap om bränslecellsbilar är mycket god 5,1 (1,7) 9 % 

Skala: 1= instämmer helt; 7=tar helt avstånd; M=medelvärde; SD=standardavvikelse. 

Resultaten visade att kunskapen om bränslecellsbilar var mycket dålig samtidigt som närmare 40 

procent ansåg att tekniken inte testats tillräckligt. En relativt stor andel tyckte att bränslecellsbilen var 

ett intressant alternativ till andra bilar men detta fick dem inte alltid att vilja köpa en sådan bil.  

I likhet med analyserna som genomfördes för att undersöka viljan att köpa en elbil gjordes samma 

analyser med avseende på bränslecellsbilen. I dessa analyser användes Spearmans korrelationstest där 

alla frågor som var direkt kopplade till bränslecellsbilen jämfördes med deras intention att köpa en 

sådan bil. Resultaten presenteras i Tabell 15.  

Tabell 15  Signifikanta samband mellan intention att köpa en bränslecellsbil och övriga frågor som 

mäter inställningen till en sådan bil. 

 Inköpspris Körtid för att hitta 
plats att tanka bilen 

Energin från en 
förnybar källa 

Slippa betala 
trängselskatt 

Intention -.20** -.15** -.16** -.12** 

 Reducerat 
andrahandsvärde 
(oro) 

Intressant alternativ 
till andra bilar 

Kunskap om 
bränslecellsbilar 
mycket god 

Ansvars 

tagande 

Intention .17** .51** .22** .31** 

 

 

Väldigt 
framåtsträvande 

Fattat ett dåligt 
beslut 

  

Intention .33** -.13**   

*p<0,05; ** p<0,01 

Resultaten som presenteras i Tabell 15 visar att de som hade för avsikt att köpa en bränslecellsbil 

kunde tänka sig att betala ett högre pris för en sådan bil och de accepterade också en längre körtid för 

att hitta en plats att tanka bilen. För dessa individer var det också viktigare att energin kom från en 

förnybar energikälla eftersom detta kunde påverka dem att köpa en bränslecellsbil. Något annat som i 

högre grad påverkade dem att köpa en sådan bil var att de slapp betala trängselskatt. Oron över att 

andrahandsvärdet skulle reduceras var mindre bland de som avsåg att köpa en sådan bil. Man ansåg i 

högre grad än de andra att bränslecellsbilen var ett intressant alternativ till andra bilar och man hade 

också en större kunskap om dessa bilar. De som hade för avsikt att köpa en sådan bil utgick i högre 

grad än de andra ifrån att personer i deras omgivning ansåg att ett köp av en bränslecellsbil var både 

ansvarstagande och framåtsträvande. I enlighet med detta trodde de inte att andra skulle tycka att de 

fattat ett dåligt beslut. 

Ytterligare analyser genomfördes för att se hur mycket värdet på de olika frågorna som handlade om 

deras acceptans skiljde sig åt. I dessa analyser jämfördes de som svarat 1 eller 2 (har för avsikt=grupp 
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1; n=95) med de som svarat 6 eller 7 (har inte för avsikt=grupp 2; n=76). Bland de som hade för avsikt 

att köpa en bränslecellsbil (grupp 1) var en något större andel (32 %) beredda att betala mer än 10 

procent extra för bilen vilket kan jämföras med 16 procent av de som inte hade samma avsikt (grupp 

2). Extra körtid för att hitta ett ställa att tanka bilen var något längre i grupp 1 jämfört med grupp 2. I 

grupp 1 kunde 19 procent tänka sig att köra mer än 15 min vilket kan jämföras med 13 procent i grupp 

2.  

En biogasbil 

Efter bränslecellsbilen följde en rad frågor om biogasbilar. I enlighet med ovan inleddes detta avsnitt 

med en kort beskrivning, se nedan. 

Biogasen som driver bilen framställs på olika sätt genom bl.a. rötning av avfall från hushåll, 

reningsverk och livsmedelsindustrin. En biogasbil har en vanlig förbränningsmotor vilket 

innebär att den även kan tankas med bensin. Bilar som drivs med biogas är bl.a. Volvo v70, 

Opel Zafira, Volkswagen Passat. 

Därefter fick respondenterna ta ställning till olika frågor kopplade till denna bil och vad de tyckte var 

acceptabelt. Resultaten från denna analys presenteras i procent, se Tabell 16. 

Tabell 16  Vad som anses vara acceptabelt; en biogasbil.  

Fråga Alternativ 

Inköpspriset för bilen jämfört med 
bensin- eller dieseldrivna bilar (% mer) 

0 % 

36 % 

5 % 

20% 

10 % 

34 % 

30 % 

7 % 

40 % 

1 % 

50 % 

2 % 

Kostnad för att tanka tillräckligt med 
drivmedel så du kan köra ytterligare 5 
mil (exempel: för en bil som drar 0,5 
liter per mil, kostar bensin i nuläget 
cirka 35 kr för att färdas 5 mil  

 

5 kr 

12 % 

 

10 kr 

21 % 

 

15 kr 

21 % 

 

20 kr 

16 % 

 

25 kr 

12 % 

 

35 kr 

18 % 

Extra körtid för att hitta ett ställe där du 
kan tanka bilen 

5 min 

35 % 

10 min 

33 % 

15 min 

17 % 

20 min 

6 % 

30 min 

5 % 

40 min 

4 % 

Minskning av bilens inköpspris med 
hjälp av en s.k. supermiljöbilspremie 
(kr) 

20 000 

25 % 

40 000 

29 % 

60 000 

24 % 

70 000 

9 % 

90 000 

3 % 

100 000 

10 % 

Fordonskatt (kr per år) 360 

37 % 

1 000 

27 % 

1 500 

26 % 

2 000 

7 % 

2 500 

2 % 

3 000 

1 % 

Hälften av respondenterna skulle kunna tänka sig att betala upp till 5 % mer för bilen. Lite mer än 

hälften skulle kunna betala upp till 15 kr för bränslet. En liknande andel skulle också kunna tänka sig 

en minskning av bilens inköpspris med hjälp utav en s.k. supermiljöbilspremie med 20 – 40 000 kr. 

Majoriteten accepterade en fordonsskatt på max 1000 kr. Tabell 17 presenterar deras uppfattning om 

vad som kunde påverka dem att köpa en biogasbil. 
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Tabell 17  Uppfattningen om vilka aspekter som kan påverka köpet av en biogasbil.  

Fråga M (SD) Väldigt mycket 
(6+7) 

Bilen är befriad från moms 4,9 (2,1) 47 % 

Du slipper betala för parkering i stadskärnan 4,3 (2,3) 39 % 

Du får köra i busskörfält 3,5 (2,3) 25 % 

Du slipper betala eventuella trängselskatter 4,2 (2,4) 39 % 

Du slipper betala eventuella broavgifter 4,0 (2,3) 36 % 

Att man även kan tanka bilen med bensin 5,4 (1,8) 60 % 

Skala: 1= inte alls; 7=väldigt mycket; M=medelvärde; SD=standardavvikelse. 

Resultaten visar att det för respondenterna betyder mycket att bilen även kan tankas med bensin. 

Däremot skulle möjligheten att köra i busskörfält inte påverka dem lika mycket. Det som skulle oroa 

dem presenteras i Tabell 18. 

Tabell 18  Aspekter som kan upplevas som oroande; en biogasbil.  

Fråga M (SD) Väldigt orolig 
(6+7) 

Att ett allvarligt tekniskt fel skulle uppstå med bilen under färd 3,6 (1,9) 20 % 

Att bilens andrahandsvärde skulle reduceras mycket mer än en bensin- 
eller dieseldriven bil 

3,9 (1,9) 25 % 

Skala: 1= inte alls orolig; 7=väldigt orolig; M=medelvärde; SD=standardavvikelse. 

Resultaten visade att ungefär en femtedel oroades över att ett allvarligt tekniskt fel skulle uppstå med 

bilen under färd och att bilens andrahandsvärde skulle reduceras mer än för en konventionell bil. Deras 

uppfattning av vad personer i deras omgivning skulle anse om detta val presenteras i Tabell 19. 

Tabell 19  Omgivningens uppfattning om personens agerande i samband med ett köp av en biogasbil.  

Fråga M (SD) Instämmer helt 
(1+2) 

Att du är ansvarstagande 3,1 (1,5) 37 % 

Att du är väldigt framåtsträvande 3,2 (1,5) 34 % 

Att du har fattat ett dåligt beslut 4,5 (1,7) 12 % 

Skala: 1= instämmer helt; 7=tar helt avstånd; M=medelvärde; SD=standardavvikelse. 

Resultaten visade att de utgick ifrån att personer i deras omgivning skulle anse att de var både 

ansvarstagande och framåtsträvande om de valde att köpa en biogasbil. I enlighet med detta trodde de 

att andra skulle tycka att de fattat ett bra beslut. Slutligen ingick olika påståenden som mätte deras 

tilltro till bilens teknik men också hur intresserade de var av en sådan bil och hur goda deras kunskaper 

var, se Tabell 20. 
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Tabell 20  Attityden till en biogasbil. 

Fråga M (SD) Instämmer helt 
(1+2) 

Bilens teknik har inte testats tillräckligt 4,1 (1,7) 19 % 

En biogasbil låter som ett mycket intressant alternativ till andra bilar 3,5 (1,8) 34 % 

Din nästa bil kommer att bil en biogasbil 4,8 (1,7) 10 % 

Din kunskap om biogasbilar är mycket god 4,6 (1,8) 13 % 

Skala: 1= instämmer helt; 7=tar helt avstånd; M=medelvärde; SD=standardavvikelse. 

En relativt liten andel ansåg att bilens teknik inte testats tillräckligt och det var också en relativt liten 

andel som tänkte köpa en biogasbil i framtiden.  

I likhet med tidigare analyser undersöktes sambandet mellan alla frågor som var direkt kopplade till 

biogasbilen med deras intention att köpa en sådan bil (Spearmans korrelationstest). Resultaten 

presenteras i Tabell 21.  

Tabell 21  Signifikanta samband mellan intention att köpa en biogasbil och övriga frågor som mäter 

inställningen till en sådan bil. 

 Inköpspris Körtid för att hitta 
plats att tanka bilen 

Tekniskt problem 
under färd (oro) 

Reducerat 
andrahandsvärde 
(oro) 

Intention -.14** -.12** .17** .28** 

 Teknik inte testats 
tillräckligt 

Intressant alternativ 
till andra bilar 

Kunskap om 
biogasbilar mycket 
god 

Ansvars  

tagande 

Intention -.12* .58** .22** .29** 

 Väldigt 
framåtsträvande 

Fattat ett dåligt 
beslut 

  

Intention .26** -.19**   

*p<0,05; ** p<0,01 

Resultaten som presenteras i Tabell 21 visar att de som hade för avsikt att köpa en biogasbil kunde 

tänka sig att betala ett högre pris för en sådan bil och de accepterade också en längre körtid för att hitta 

en plats att tanka bilen. De var också mindre oroliga över att ett allvarligt tekniskt fel skulle uppstå 

med bilen under färd. Man ansåg inte i lika hög grad som de andra att biogasbilens teknik inte testats 

tillräckligt och man såg bilen som ett intressantare alternativ till andra bilar och man hade också en 

större kunskap om dessa bilar. Resultaten visade också att de som hade för avsikt att köpa en sådan bil 

utgick i högre grad än de andra ifrån att personer i deras omgivning ansåg att ett sådant köp var både 

ansvarstagande och framåtsträvande. I enlighet med detta trodde de inte att andra skulle tycka att de 

fattat ett dåligt beslut. 

Ytterligare analyser genomfördes för att se hur mycket värdet på de olika frågorna som handlade om 

deras acceptans skiljde sig åt. I dessa analyser jämfördes de som svarat 1 eller 2 (har för avsikt=grupp 

1; n=43) med de som svarat 6 eller 7 (har inte för avsikt=grupp 2; n=172). Resultaten visade att 

skillnaden inte var så stor om man enbart utgår ifrån de som kunde tänka sig att betala mer än 10 

procent extra för bilen (9 % - grupp 1; 11 % - grupp 2). Däremot om man enbart tittar på de som inte 

ville betala något extra för bilen så var det en andelen mindre i grupp 1 (42 %) jämfört med grupp 2 

(47 %). Skillnaden mellan de två olika grupperna var också liten om man enbart ser till de som kunde 

tänka sig att köra längre än 15 min (grupp 1 14 %; grupp 2 13 %). Skillnaden mellan grupperna 

berodde istället på att en större andel i grupp 1 kunde tänka sig att köra 15 minuter längre (26 %) 

jämfört med 11 procent i grupp 2.  
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 Påverkansfaktorer vid köp av fordon med alternativa drivmedel 

I detta avsnitt jämfördes alla som svarat att deras nästa bil skulle drivas med antingen el, vätgas eller 

biogas med de som inte hade samma avsikt. Endast mera allmänna frågor och påståenden ingick i 

dessa analyser. I grupp 1, vilka hade för avsikt att köpa en sådan bil, ingick 148 personer. I grupp 2, 

som inte hade samma avsikt, ingick 203 personer. Tabell 22 presenterar signifikanta skillnader mellan 

grupperna i deras inställning till vad man värdesätter mest hos en bil.  

Tabell 22  Signifikanta samband mellan intention att köpa en bil som drivs med alternativa bränslen 

och vad som påverkar deras val av bil. 

Fråga Avsikt 

M (SD) 

Inte för avsikt 

M (SD) 

  p 

Bekvämlighet 5,8 (1,1) 6,1 (0,9) .01 

Bilens utseende 4,6 (1,5) 5,0 (1,4) .01 

Drivmedelsförbrukning 6,2 (1,0) 6,0 (1,3) .05 

Hur mycket koldioxid (CO2) den släpper ut 5,5 (1,6) 5,0 (1,8) .01 

Motorns accelerationsförmåga 4,2 (1,6) 4,8 (1,5) .001 

Prestanda 4,6 (1,5) 5,1 (1,4) .001 

Slippa vägavgifter 4,2 (2,0) 4,8 (2,0) .01 

Skala: 1=inte alls viktigt; 7=mycket viktigt; M=medelvärde; SD=standardavvikelse. 

Tabell 22 visar att synen på bilen skiljde de båda grupperna åt. Respondenterna som svarade att deras 

nästa bil kommer att vara en som drivs med alternativa bränslen ansåg att bekvämlighet, bilens 

utseende, motors accelerationsförmåga och prestanda var mindre viktigt. Däremot ansåg man att 

drivmedelsförbrukning och hur mycket koldioxid bilen släppte ut var mera viktigt. Att slippa 

vägavgifter var något som de inte heller ansåg vara lika viktigt som den andra gruppen. Tabell 23 visar 

signifikanta skillnader mellan de två grupperna med avseende på olika frågor som på ett eller annat 

sätt har med klimatet att göra. 

Tabell 23  Signifikanta samband mellan intention att köpa en bil som drivs med alternativa bränslen 

och klimatfrågor. 

Fråga Avsikt 

M (SD) 

Inte för avsikt 

M (SD) 

  p 

Du anser att det borde kosta mer att köra bensin-drivna 
bilar än i dagsläget 

4,2 (2,3) 5,6 (1,9) .01 

Du anser att det borde kosta mer att köra diesel-drivna bilar 
än i dagsläget 

4,4 (2,2) 5,7 (1,8) .05 

Du anser att det idag finns trovärdig information om bilar 
som drivs med alternativa drivmedel 

3,3 (1,7) 4,2 (1,6) .01 

Du anser att Sverige redan gör tillräckligt för att minska 
utsläppen av koldioxid (CO2) 

4,9 (1,8) 4,0 (2,0) .001 

Du anser att våra egna transporter med bil har en negativ 
påverkan på vårt klimat 

2,6 (1,8) 3,3 (1,9) .001 

Du är mån om miljön men önskar att du kunde göra mer för 
att hjälpa till 

2,5 (1,4) 2,9 (1,4) .01 

Skala: 1= instämmer helt; 7=tar helt avstånd; M=medelvärde; SD=standardavvikelse. 
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Tabell 23  Signifikanta samband mellan intention att köpa en bil som drivs med alternativa bränslen 

och klimatfrågor (forts.). 

Fråga Avsikt 

M (SD) 

Inte för avsikt 

M (SD) 

  p 

Människor i din omgivning förväntar sig av dig att du skall 
resa så miljövänligt som möjligt 

4,2 (1,7) 5,0 (1,7) .001 

Personligen känner du att det är viktigt att resa så 
miljövänligt som möjligt 

2,9 (1,6) 3,6 (1,7) .001  

På det hela taget anser du att din egen insats varken gör till 
eller från för att förbättra miljön. 

4,6 (1,9) 4,1 (1,9) .01 

Skala: 1= instämmer helt; 7=tar helt avstånd; M=medelvärde; SD=standardavvikelse. 

Resultaten som presenteras i Tabell 23 visar att de som har för avsikt att köpa en bil som drivs med 

alternativa bränslen i högre grad än de andra instämde med att kostnaden för både bensin och diesel 

borde vara högre och att våra egna transporter med bil har en negativ påverkan på miljö. Denna grupp 

anser också att människor i deras omgivning förväntar sig att de skall resa så miljövänligt som möjligt 

samtidigt som de själva också anser att det är viktigt att de gör så. Denna grupp tar i högre grad än den 

andra gruppen avstånd ifrån att Sverige redan gör tillräckligt för att minska utsläppen av koldioxid. De 

är också mera måna om miljön och skulle vilja göra mer för att hjälpa till. I enlighet med detta anser 

de i högre grad än de andra att deras egen insats kan hjälpa till att förbättra miljön. Tidigare analyser 

visade att grupp 1 har bättre kunskap om bilar som drivs med alternativa drivmedel och här kan vi 

också se att denna grupp också har ett högre förtroende för den information som sprids.  

Ytterligare analyser visade att de som hade för avsikt att köpa en bil som drivs med alternativa 

bränslen i högre grad än de andra var mera intresserade av nya produkter och i vissa fall ville de vara 

först. Av de som svarade att de ville vara först var det 50 procent som tillhörde grupp 1 medan det 

endast var 27 procent som tillhörde grupp 2. Ytterligare analyser genomfördes för att undersöka om 

bakgrundsfaktorer såsom ålder, kön, antal bilar mm hade ett samband med deras avsikt att köpa en bil 

som drivs med alternativa bränslen. Resultaten visade att endast kön och boendeort var signifikant. 

Kvinnor var mindre benägna att vilja köpa en sådan bil (13 % jämfört med 19 % bland männen). 

Detsamma gällde de som bodde på landsbygden där en stor andel svarade nekande (78 %) men 

detsamma gällde även de som bodde i en tätort med 25 000 till 100 000 innevånare (64 %).  

3.3. Sammanfattning 

I denna enkätstudie deltog 487 slumpmässigt utvalda trafikanter. Syftet med studien var att 

tillhandahålla en fördjupad förståelse för användarnas behov av och inställning till bilar som drivs med 

alternativa drivmedel såsom, el, vätgas och biogas. Förutom detta undersöktes deras inställning till 

bilar och klimatfrågor i allmänhet. 

Resultaten visade att det som ansågs vara viktigast vid köp av bil var säkerhet, tillförlitlighet och hur 

mycket drivmedel bilen förbrukade. Ungefär hälften av respondenterna instämde med att våra egna 

transporter påverkar klimatet negativt och ungefär samma andel var måna om miljön och skulle vilja 

göra mer för att hjälpa till. Däremot kände de inte något större tryck från andra att själva resa så 

miljövänligt som möjligt.  

Rent hypotetiskt fick respondenterna ta ställning till ett köp av en bil som drevs med antingen el, 

vätgas eller biogas och därefter ange vad som ansågs vara acceptabelt beträffande olika faktorer. 

Resultaten visade att det fanns vissa likheter i synen på de olika bilarna. En stor andel av 

respondenterna var inte beredda att betala så mycket mera för en bil som drivs med alternativa 

drivmedel jämfört med en bil som drivs med bensin eller diesel, och man var minst benägen att betala 

mer för en biogasbil. Man var inte heller beredd att köra speciellt länge för att hitta en plats där man 

kunde snabbladda alternativt tanka bilen, utan här handlade det om en acceptabel extra körtid upp till 
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10 minuter. Det accepterade priset för drivmedlet var betydligt lägre än bensinpriset i dagsläget, och 

återigen sticker biogasbilen ut eftersom man ville betala mindre för detta drivmedel jämfört med de 

andra. Ungefär hälften av respondenterna ville ha en supermiljöpremie som var 60,000 kronor eller 

mer. Den fordonsskatt man kunde acceptera låg på runt 1000 kronor per år.  

Att ekonomiska frågor var betydelsefulla stöds även av andra resultat i studien. Exempelvis var ett lågt 

andrahandsvärde något som ungefär en tredjedel oroade sig över. Detta gällde alla bilar, men 

framförallt den renodlade elbilen. Eftersom elbilens batteri behöver bytas ut var man också orolig över 

att detta skulle behöva göras tidigare än beräknat. Det som kunde reducera kostnaderna var å andra 

sidan något man var mycket positiv till, och som i sin tur kunde påverka dem att köpa någon av 

bilarna. Det handlade då om att bilen var momsbefriad, att man slapp betala för parkering i 

stadskärnan, men också att man slapp trängselskatt och broavgifter.  

För en elbil ingår ett batteri, och räckvidden är inte heller lika lång som för en biogasbil eller en 

bränslecellbil, varmed ytterligare frågor tillkom med hänsyn till detta. Resultaten visade att man ville 

komma betydligt längre på ett fulladdat batteri än vad som idag är möjligt för de flesta elbilarna. Mer 

än hälften ville komma så långt som 25 mil eller längre. Det är tänkbart att elbilens batteri behöver 

bytas ut efter ungefär 10 år och den kostnad man kunde acceptera för detta var mellan 5000 till 10 000 

kronor. Vidare borde elbilens accelerationsförmåga enligt respondenterna vara ungefär samma som för 

en bensin- eller dieseldriven bil. Respondenterna upplevde också en viss oro över att inte hitta ett 

snabbladdningsuttag för batteriet.  

Att känna oro över bilen var inte enbart kopplat till elbilen, utan även till de andra bilarna. Det man 

oroade sig mest över var att det inte skulle finnas någonstans att tanka alternativt snabbladda bilen. En 

något mindre andel, ungefär en femtedel, var orolig för att ett allvarligt tekniskt fel skulle uppstå med 

bilen under färd. Detta kan kopplas till att ungefär en femtedel till en tredjedel ansåg att tekniken inte 

testats tillräckligt, men samtidigt medgav man att kunskapen om dessa bilar var tämligen dålig. Detta 

gällde framförallt bränslecellsbilen medan man var mera trygg med biogasbilen.  

Då det handlade om bränslecellsbilar var man orolig över att drivmedlet inte skulle produceras i den 

kvantitet som behövdes och att utbyggnaden av tankstationer skulle avta innan det fanns ett ordentligt 

nätverk. Biogasbilar, som funnits på marknaden under en längre tid, har redan en utbyggd infrastruktur 

men trots det var möjligheten att även kunna tanka bilen med bensin något som kunde påverka 

respondenterna att välja en sådan bil. Detta kan tolkas som att man inte ville vara beroende av att det 

finns ett väl utbyggt nätverk av stationer för alternativa bränslen.  

Omgivningens uppfattning är viktig och kan påverka individens köp av en bil, och tre frågor mätte 

därför detta. Resultaten visade att om de beslutade sig för att köpa en bil som drivs med ett alternativt 

drivmedel skulle andra uppfatta dem som ansvarstagande och framåtsträvande. I enlighet med detta 

skulle de inte tycka att det var ett dåligt beslut. Drygt en tredjedel ansåg också att dessa bilar var ett 

intressant alternativ till andra bilar även om det inte alltid skulle leda till ett köp – endast en mindre 

andel hade för avsikt att köpa en sådan bil. Den bil man var mest villig att köpa var en bränslecellsbil. 

För att ytterligare öka kunskapen om bilförares behov genomfördes en rad analyser där alla som hade 

för avsikt att köpa en bil med alternativt drivmedel jämfördes med de som inte avsåg att göra det. 

Resultaten visade att det även här fanns vissa likheter mellan hur man såg på de olika drivmedlen. De 

som hade för avsikt att köpa en bil som drivs med alternativa drivmedel var beredda att betala något 

mer för en sådan bil och den extra körtiden för att hitta ett ställe att tanka, alternativt snabbladda bilen 

var också något längre. Här handlade det inte om några stora summor eller en längre körtid eftersom 

majoriteten, i likhet med den andra gruppen, var villig att betala upp till 10 procent mer för bilen och 

en extra körtid på upp till 10 minuter. De som hade för avsikt att köpa en sådan bil var också mindre 

oroliga över att andrahandsvärdet skulle försämras. Då det handlade om elbilar och biogasbilar hade 

de som avsåg att köpa någon av dessa bilar en större tilltro till bilen, eftersom de upplevde en mindre 

oro över att tekniska problem skulle uppstå under färd, och de ansåg i högre grad än de andra att 
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tekniken testats tillräckligt. Rent allmänt, oavsett bil och alternativt drivmedel, hade de som avsåg att 

köpa en sådan bil en bättre kunskap. En möjlig tolkning är att en bättre kunskap leder till en större 

tilltro till den aktuella bilen och dess alternativa drivmedel. Detta bekräftades också av det samband 

mellan kunskap och synen på tekniken som kunde ses i resultaten.  

I likhet med ovan var de som hade för avsikt att köpa en elbil mera toleranta då det handlade om tid att 

ladda batteriet och kostnaden för att byta ut ett sådant. De kunde tänka sig att spendera mera tid och 

lägga en större summa på batteriet än de som inte hade för avsikt att köpa en sådan bil. De var också 

mindre oroliga över att batteriet skulle försämras tidigare än beräknat.  

I enkäten fanns även en fråga om förnybara energikällor skulle kunna påverka dem att köpa en elbil 

eller en bränslecellsbil. Resultaten visade att de som hade för avsikt att köpa en sådan bil i högre grad 

än andra ansåg att detta kunde påverka dem. 

Avslutningsvis analyserades kopplingen mellan att avsikten att köpa en bil som drivs med alternativa 

drivmedel och synen på vad man förväntar sig av en bil och hur man ser på klimatfrågorna. I dessa 

analyser jämfördes alla som hade för avsikt, oavsett vilken bil, med de som inte avsåg att göra 

detsamma. Resultaten visade på några intressanta skillnader. De som avsåg att köpa en bil som drivs 

med alternativa drivmedel ansåg att det var mindre viktigt att bilen var bekväm och hur den såg ut. 

Accelerationsförmågan och prestanda var inte heller lika viktigt. Det som istället var viktigare var 

drivmedelsförbrukning och hur mycket koldioxid bilen släppte ut. Deras syn på klimatfrågor låg i linje 

med detta eftersom de ansåg att det borde kosta mera att köra en konventionell bil (bensin och diesel), 

och de ansåg också i högre grad än de andra att våra egna transporter med bil hade en negativ 

påverkan på miljön. De ville föregå med gott exempel och ville i högre grad än de andra resa så 

miljövänligt som möjligt, något som de också trodde andra förväntade sig av dem. Till skillnad från 

den andra gruppen var de också mera måna om miljön och önskade att de kunde göra mer för att 

hjälpa till. Detta i sin tur kan kopplas till att de i högre grad än de andra ansåg att den egna insatsen 

kunde förbättra miljön. Information om bilar som drivs med alternativa drivmedel var också något 

man fann mera trovärdigt jämfört med de andra. Till skillnad från den andra gruppen ansåg de inte 

heller att Sverige redan gjorde tillräckligt för att minska utsläppen av koldioxid. 

Ytterligare analyser visade att de som hade för avsikt att köpa en bil som drivs med alternativa 

drivmedel i högre grad än de andra ville vara först med att köpa nya produkter så fort de lanserades. I 

enkäten ingick en rad olika bakgrundsfrågor och sambandet mellan dessa och deras intention testades. 

Resultaten visade att väldigt lite handlade om socio-ekonomisk bakgrund, eftersom endast kön och 

boendeort var signifikant kopplat till deras intentioner. Detta innebar att männen var mera benägna att 

köpa en sådan bil och de som bodde på landsbygden och i en medelstor stad var mindre benägna att 

göra detsamma. 

Slutsatsen från denna studie är att valet av bil påverkas mer av vad man har för attityd till bilar som 

drivs med alternativa bränslen och hur man ser på klimatfrågan än den socio-ekonomiska bakgrunden. 

Attityden till bilarna kan även kopplas till kunskap och hur väl den alternativa bilen motsvarar de 

förväntningar man har på en bensin/diesel driven. 

Metoddiskussion 

I denna studie var svarsfrekvensen endast 20 procent, vilket är en svaghet speciellt då vi inte kan göra 

en bortfallsanalys för att se på vilket sätt de svarande skiljer sig från de andra. Anledningen till att vi 

inte kan göra en bortfallsanalys är att vi endast har adresser till de som vi skickade enkäten till. Utifrån 

ett metodperspektiv är det av intresse att försöka utröna vad den låga svarsfrekvensen beror på. En 

viktig orsak kan vara användandet av en webbenkät utan att ha tillgång till e-post adresser. Detta 

innebar att ett vykort skickades till respondenterna med en länk som de ombads att logga in på. För 

många ansågs det nog vara för omständligt varför man lät bli. Detta stöds också av det faktum att fler 

svar kom in då en pappers enkät skickades ut med den tredje och sista påminnelsen. Ytterligare en 
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orsak kan ha varit att vi inte kunde få tillgång till bilregistret utan fick gå vägen via SPAR. I SPARs 

register ingår hela befolkningen om man kan inte enbart välja ut de som har körkort. Detta innebar att 

några av dem som fick förfrågan att vara med inte hade körkort om därför inte kände att enkäten var 

angelägen. Detta stöds också av det faktum att 99 procent av de svarande hade körkort för bil och även 

tillgång till bil. Vi försökte kompensera för detta genom att skicka ut 2500 enkäter istället för 1500 

som angetts i projektbeskrivningen. En annan orsak till den låga svarsfrekvensen kan vara att enkäten 

var rätt lång och innehöll sådant man hade liten kunskap om. Detta bekräftades också av några 

kommentarer vi fick ta del av, både brevledes och per telefon. Ytterligare stöd för detta styrks också av 

det faktum att bilar som drivs med alternativa bränslen bara står för en väldigt liten andel av 

fordonsparken. Man kan därför anta att de som svarade hade ett större intresse för bilar som drivs med 

alternativa drivmedel. En farhåga kunde då vara att de som svarade var väldigt miljöintresserade men 

så verkade inte var fallet eftersom miljöfrågor kom tämligen långt ned på listan. Det var också en liten 

andel som hade för avsikt att köpa en utav bilarna. Trots det bör man ta detta i beaktande då resultaten 

tolkas eftersom respondenterna i denna studie kan ha varit positivare inställd till dessa bilar än andra. 

De som svarade hade också en högre inkomst än riket i stort och av den anledningen genomfördes 

separata analyser för att se vilken effekt detta kunde ha på svaren. Slutligen kan orsaken också ha varit 

att befolkningen blivit mera ovilliga att fylla i enkäter något som även andra studier fått erfara.  
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4. Intervjuer  

För att undersöka hur framtida personbilsresor kommer att se ut, både vad gäller möjligheter och 

hinder, har intervjuer genomförts med olika aktörer inom transportområdet, med representanter från 

myndigheter, branschorganisationer och media. Alla intervjuer genomfördes under mars och april 

månad 2014.  

Styrkan med en kvalitativ intervjustudie är att den är flexibel och kan anpassas till situation och 

därmed bidra till en djupare beskrivning och förståelse av en specifik fråga eller företeelse. 

Intervjuerna har varit halvstrukturerade, vilket innebär att intervjun utgår från en intervjuguide, men 

som ändå ger utrymme för en öppenhet för spontana kommentarer och där respondenterna får utveckla 

sina synpunkter (Kvale, 1997). Med anledning av aktörernas olika intressebakgrunder har 

intervjuguiderna anpassats efter vardera aktören.  

Intervjuerna är besvarade av enskilda individer, varför uttalanden i föreliggande rapport kan vara 

präglade av subjektiva uppfattningar och erfarenheter, och som aktuell organisation inte nödvändigtvis 

står bakom.  

4.1. Metod 

 Urval  

Val av informanter har skett i samråd med SWECO. Följande nio aktörer har intervjuats: Dagens 

Nyheter, Motor, Energimyndigheten, Hyundai, Preem, Region Skåne, Svensk Energi, Toyota, 

Vinnova och Vätgas Sverige. Nedan följer en mera ingående beskrivning av deltagarna i studie och 

deras organisation. 

Dagens Nyheter  

Dagens Nyheter är oberoende liberal och ingår i Bonnierkoncernen, vilket är ett av norra Europas 

ledande medieföretag. Tidningen har varje dag 758 000 läsare, och webbversionen har i genomsnitt 

cirka 1,5 miljoner unika läsare varje vecka (år 2013).  

I DN.Motor bevakar motorjournalisterna bland annat teknikutvecklingen för olika bilmärken, och 

utför tester och granskningar av olika fordon (Dagens Nyheter, 2014).   

Intervju med Lasse Swärd, redaktör, DN Motor.  

Energimyndigheten  

Energimyndigheten är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Energimyndigheten verkar 

inom olika samhällssektorer (hushåll, företag och myndigheter) rörande villkoren för en effektiv och 

hållbar energianvändning och kostnadseffektiv energiförsörjning. Exempelvis kan förnybara 

energikällor, smarta elnät samt fordon och bränslen för framtiden få utvecklingsstöd. Myndigheten 

arbetar även på internationell nivå för att nå klimatmålen och hanterar olika styrmedel, bland annat 

handeln med utsläppsrätter. Vidare tar man inom Energimyndigheten fram nationella analyser och 

prognoser samt Sveriges officiella statistik inom energiområdet (Energimyndigheten, 2014f). 

Intervju med Anders Lewald, enhetschef, Enheten för transport. Anders Lewald har bland annat ingått 

som sakkunnig och expert i Utredningen om fossilfri fordonstrafik (N 2012:05).  

Hyundai 

Hyundai Motor Company är en koreansk biltillverkare och är idag den femte största biltillverkaren i 

världen. Hyundai grundades 1967 och har funnits i Sverige sedan 1991 (Hyundai, 2014a).  
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Hyundai har sedan 1998 arbetat med bränsleteknologi, och tillhandahåller sedan oktober 2011 en 

bränslecellsbil, och i Sverige finns i dagsläget (2014) tre sådana bilar från Hyundai (Hyundai, 2014b).  

Intervju med Erik Lindham, PR-chef och informationschef/PR Manager samt David Bjerkdahl, 

Product Manager, Hyundai Bilar AB, Sverige. 

Preem 

Preem är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska 

raffinaderikapaciteten. Verksamheten omfattar produktion, försäljning, distribution, trading och 

varuförsörjning. Preem bedriver förädling av råolja och försäljning av petroleumprodukter till 

oljebolag både i Sverige och internationellt, främst i nordvästra Europa. Företaget har även investerat i 

ny produktionskapacitet för biodrivmedel, baserat på gröna råvaror (Preem, 2014).  

Intervju med Sören Eriksson, kemitekniker inom raffinaderiutveckling. Sören Eriksson arbetar bland 

annat med utveckling av nya produkter och underlag/bakgrundsmaterial till investeringar samt med 

kommunikation med politiker och beslutsfattare. 

Region Skåne  

Regionförbundet Region Skånes verksamhetsområden innefattar hälso- och sjukvård, tandvård, 

näringsliv, kultur, kollektivtrafik, transporter, infrastruktur och samhällsplanering, miljö och klimat 

samt samverkan med andra regioner och aktörer i Sverige och världen (Region Skåne, 2014).   

Intervju med Pontus Lindberg, regionråd (moderaterna) och ordförande i Regionala Tillväxtnämnden, 

Region Skåne. Pontus Lindberg representerar även Region Skåne i HyER (Hydrogen Fuel Cells and 

Electro-mobility in European Regions), som är ett europeiskt samarbete mellan regioner och 

kommuner med syfte att stärka vätgas och elektricitet som drivmedel för fordon.  

Svensk Energi 

Svensk Energi är en branschförening, omfattande 169 medlemskoncerner och cirka 380 företag. 

Medlemmarna utgörs av producenter, distributörer och elhandlare. Svensk Energis främsta uppgift är 

att företräda sina medlemmars intressen i olika sammanhang, genom att på både nationell nivå och på 

EU-nivå arbeta med opinionsbildning och informationsspridning, tillhandahållande av experthjälp och 

utbildningar. Svensk Energi utgör även mötesplats för diskussioner och samråd med medlemmarna 

(Svensk Energi, 2014).  

Intervju med Henrik Wingfors, som arbetar med frågor rörande elfordon och energieffektivisering 

samt med EU-samordning.  

Toyota 

Japanska Toyota räknas som världens största biltillverkare. Modellen Toyota Prius kom ut på 

marknaden 1997 och är den första masstillverkade hybridbilen, och idag har Toyota 26 hybridmodeller 

i produktion. Toyota tillhandahåller även en bränslecellsbil som lanserades kommersiellt 2014. 

Intervju med Bengt Dalström, informationschef.  

Vinnova 

Vinnova är en statlig myndighet – Sveriges innovationsmyndighet – under Näringsdepartementet. 

Genom att förbättra förutsättningarna för innovationer och genom att finansiera behovsmotiverad 

forskning avser myndigheten främja en hållbar tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft. Vinnova 

investerar varje år cirka 2,7 miljarder kronor i olika insatser. Vidare ska Vinnova stimulera 

internationellt samarbete för att stärka svensk forskning och innovation samt arbeta med att sprida 

information om forskning och innovation till utförare, användare och allmänhet (VINNOVA, 2014).  
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Intervju med Filip Kjellgren, handläggare inom transport- och miljöområdet.  

Vätgas Sverige 

Vätgas Sverige är en ideell förening med syfte att främja, stötta och koordinera en tidig introduktion 

av vätgas- och bränsleceller i samhället. Ett fyrtiotal medlemmar ingår i föreningen, vilka kommer 

från näringsliv, institut, kommuner, regioner och föreningar. Vätgas Sverige samarbetar med flera 

aktörer både nationellt och internationellt, och arbetar så som initiativtagare, samordnare, 

projektledare, kommunikatör och kunskapsspridare. Föreningen ingår även i det skandinaviska 

partnerskapet SHHP (Scandinavian Hydrogen Highway Partnership), där man bland annat arbetar för 

att få fler vätgastankstationer i Sverige (Vätgas Sverige, 2014b).  

Intervju med Björn Aronsson, verksamhetsledare.  

 Genomförande 

Intervjupersonerna kontaktades via mejl med en förfrågan om intervju och en kortare beskrivning av 

studien.   

Flertalet av intervjuerna har skett på intervjupersonens arbetsplats. Två intervjuer genomfördes via 

telefon av praktiska skäl. I genomsnitt har en intervju tagit mellan 1 och 1½ timme i anspråk. 

Intervjuerna genomfördes under mars och april månad 2014.  

Intervjuerna spelades in på diktafon, med intervjupersonernas medgivande. Samtliga intervjupersoner 

har godtagit att namn och organisation får redovisas i rapporten.  

I analysen av intervjuerna har hänsyn tagits till de olika intressen, perspektiv och ansvar som de olika 

aktörerna och intervjupersonerna har.  

Utifrån frågorna i intervjuguiden och de aspekter som kommit fram i intervjuerna har ett antal teman 

formulerats, och utifrån dessa har intervjumaterialet analyserats i ett första led. Därefter har likheter 

och olikheter, motsättningar och samsyn undersökts. 

Liksom vad gäller fokusgruppsdiskussionen har citat från intervjuerna använts för att belysa 

intervjupersonernas resonemang. Citaten återges ordagrant, men har justerats för läsförståelsen. Vid 

behov av förtydligande av texten har detta skrivits inom hakparentes. Uteslutna partier inom ett 

redovisat citat markeras i rapporten med /…/. Intervjupersonerna har fått möjlighet att läsa de citat och 

sammanhang där de citeras, innan rapporten publicerades. 

4.2. Resultat 

I följande kapitel presenteras resultaten av intervjustudien. Kapitlet inleds med ett kortare avsnitt om 

aktörernas uppfattningar om vad som påverkar bilköp generellt. Därefter beskrivs de intervjuades 

uppfattningar om olika alternativa drivmedel och de möjligheter respektive hinder som ses för vartdera 

drivmedlet. Detta följs av ett avsnitt om olika samhällsaktörers roll för utvecklingen av framtidens 

drivmedel och fordon. Därefter beskrivs resonemang kring hur utsläppen av CO2 ska kunna minska, 

följt av ett avsnitt om allmänhetens acceptans. Slutligen ges en sammanfattning.  

 Påverkan vid bilköp 

En förutsättning för att fordon med alternativa drivmedel ska få genomslag, och därmed en positiv 

effekt på miljön, är att det finns människor som faktiskt köper och använder dem. I detta kapitelavsnitt 

redovisas de intervjuade aktörernas uppfattningar kring vilka faktorer som styr bilköp. 
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Miljöaspekt 

En grundläggande fråga gällande allmänhetens acceptans för alternativa drivmedel är hur stor vikt 

klimatfrågan egentligen har i samband med bilköp. Intervjumaterialet ger här en bild av att det i 

slutänden är andra faktorer än miljöaspekten som styr bilköpet. Miljömedvetenheten finns, men 

koncentreras till andra delar av vardagen, till exempel i form av källsortering:  

 

- När det gäller miljö så handlar det ofta om vad vi förväntar oss vad andra ska göra. 

Men när vi själva står där, då har miljön ofta mindre betydelse. /…/ Vi vill sällan 

göra avkall på vår bekvämlighet.  

(Bengt Dalström, Toyota)  

 

- De flesta svenskar är klimatmedvetna, men hur många har avstått från att resa till 

Thailand på grund av omsorg om klimatfrågan?  

(Henrik Wingfors, Svensk Energi) 

Kostnad 

Bland de intervjuade aktörerna märks en samsyn i att det framförallt är kostnad som styr 

privatbilistens bilköp. Man betalar inte extra för att få en bil som drivs med alternativt drivmedel - 

miljöaspekten kan vara en bonus, men den är inte avgörande: 

 

- Man vill inte betala för miljö. Miljö ska vara gratis. /…/ Sen får man det som bonus, 

’nu har jag gjort ett bra miljöval’. Men det är inte det som är det primära i 

valprocessen. (Bengt Dalström, Toyota)  

 

Det handlar framförallt om bilens inköpskostnad, och att man inte är beredd att betala hur mycket som 

helst för till exempel en bränslecellsbil eller elbil. Istället kanske man köper en dieselbil eller en 

hybridbil, som blir en medelväg, och som dessutom ger ett bra andrahandsvärde. Detta belyses av Erik 

Lindham, Hyundai, i citatet nedan: 

- Jag tror att Sverige är ett sådant land där det verkligen finns potential. Men jag tror 

inte man är villig att gå hur långt som helst för att köpa en bil som är helt 

miljövänlig, elbil och bränslecellsbil. Om jag står i bilhallen, här har vi en elbil, en 

bränslecellsbil och en dieselbil. Med de här två bilarna så kommer jag vara 

miljövännen nummer 1. Men jag får också lägga avsevärt mycket pengar, som jag 

kanske inte har. Om jag köper en dieselbil… det är ändå bättre än att köpa en 

bensinbil, den är snål och jag får en god ekonomi och ett bra andrahandsvärde.  

(Erik Lindham, Hyundai) 

Bilens symbolvärde 

Bilen har historiskt sett varit en viktig statussymbol, vilket flera av de intervjuade aktörerna 

framhåller. Detta innebär att det varken behöver vara miljömedvetenhet eller kostnad som styr 

bilköpet. Status kan ha olika innebörder, menar bland annat Björn Aronsson på Vätgas Sverige. Dels 

kan det handla om vikten av att ha en fin bil, dels om att man vill visa att man kör en ”miljömärkt” bil. 

I nedanstående citat av Filip Kjellgren, VINNOVA, påpekas det även att konsumenten tenderar att 

köpa en bil med en kapacitet som egentligen inte alls behövs – vi handlar på känsla när det gäller bilar: 
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- Det finns väldigt få varor som du som konsument handlar så ogenomtänkt som en 

bil. Du handlar ofta en bil bara på känsla. Du köper ett fordon som är specat att 

klara en rymdfärd, ungefär. Fast du åker till Borås. Enormt överkapabel. (Filip 

Kjellgren, Vinnova) 

 

Funktion och livsstil 

Bilens symbolvärde hänger samman med livsstil. Men livsstil handlar givetvis även om var i livet man 

befinner sig, om man till exempel har en stor familj, om man har sommarstuga på landet och så vidare. 

Bilen och dess funktionsduglighet blir delar av en livsstil. 

 Alternativa drivmedel 

I följande kapitelavsnitt beskrivs de intervjuade aktörernas syn på möjligheter respektive hinder för 

olika alternativa drivmedel. Fokus på drivmedel är vätgas, biogas och el, men intervjupersonerna tar 

även upp andra drivmedelsalternativ i intervjuerna, så som etanol och hybridbilar, varför det redogörs 

även för dessa, om än mer kortfattat.   

Vätgas  

Möjligheter 

I intervjuerna med representanter från fordonbranschen, Toyota och Hyundai, poängteras att det inom 

de stora fordonsindustrierna finns en stor tro på bränslecellsfordon i framtiden. Björn Aronsson på 

Vätgas Sverige menar också att detta blir speciellt märkbart i och med att de största 

fordonstillverkarna gått samman i arbetet med att utveckla och producera bränsleceller:  

- Världens åtta största bilföretag har satsat miljardbelopp på utvecklingen av 

bränslecellsfordon och då inser man att de tror på denna teknik och att de vill se att 

den får genomslag. De har under de senaste åren jobbat med att få ned kostnaden 

för bränslecellen och vi ser nu ett antal samarbeten mellan dessa åtta företag, 

framförallt att gemensamt producera bränsleceller för att få upp 

produktionsvolymen. (Björn Aronsson, Vätgas Sverige) 

 

Även Lasse Swärd, DN Motor, betonar att tekniken finns och att fordonsindustrin står beredd med 

färdiga modeller till bränslecellsbilar: 

- Framtiden är vätgas med bränsleceller. En elbil helt enkelt. /…/ Idag är det 

produktionsklara bilar. /…/ 2015 blir ett slags märkesår, för då kommer ett helt 

gäng tillverkare med varsin version.  

(Lasse Swärd, DN Motor) 

 

På Region Skåne har man gjort stora satsningar på bränslecellsbilar. Två bränslecellsbilar från 

Hyundai har köpts in, och en vätgasstation har tillsammans med Malmö stad satts upp i Malmö. Denna 

satsning, som har medfinansierats av EU-programmet Interreg via projektet Next Move12, innebär att 

Skåne är pionjärer i Sverige eftersom dessa båda bilar är Sveriges första bränslecellsbilar i daglig drift. 

Pontus Lindberg på Region Skåne menar att det finns en trygghet i denna satsning, med anledning av 

att vätgas som drivmedel är något som det redan har satsats stort på i andra europeiska länder:  

                                                      
12 För mer information om Next Move se http://www.nextmove.info/ 
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- Det är inte bara vi som tror att det är nu som vätgasen kommer, utan tvärtom många 

europeiska regioner och städer, varav en del är hyfsat stora, som Berlin, Hamburg och 

London. De satsar på vätgasbussar och vill satsa ännu mer. /…/ Norge satsar också. Vi tror 

att det här är på gång, att det kan vara läge.  

(Pontus Lindberg, Region Skåne) 

 

Bengt Dalström på Toyota lyfter att en bränslecellsbil som drivs med vätgas är mycket energieffektiv. 

Han betonar också att man måste skilja mellan vad som är en vätgasbil och vad som är en 

bränslecellsbil. En vätgasbil har en förbränningsmotor medan en bränslecellsbil har en elmotor, varför 

den också har en elbils energieffektivitet: 

- En bränslecellsbil är i grund och botten en elbil, som tillverkar sin egen el under 

gång. Man behöver aldrig ladda den. Det är det som är själva poängen. Man tankar 

vätgas, och genom en process inne i en bränslecell /…/ omvandlas vätgasen till 

elenergi, och det kommer ut vattenånga ur avgasröret. (Bengt Dalström, Toyota) 

 

Björn Aronsson på Vätgas Sverige hänvisar i detta sammanhang till hur bränslecellsbilen i Norge 

benämns ”Superelbilen”: 

- Bra begrepp från Norge, ”Superelbilen”. Det är faktiskt det det är. Det är en 

elmotor, och den får sin försörjning från bränslecellen och inte från batteriet. Men 

det sitter ett batteri i den också och det är det här som är det fina. När man sätter 

ihop ett batteri och en bränslecell, så får du den optimala kombinationen av 

energibalansering för att försörja en elmotor. (Björn Aronsson, Vätgas Sverige) 

 

I intervjuerna talar intervjupersonerna om betydelsen av utsläppsfria bilar, och refererar då till 

antingen bränslecellsbilar eller renodlade elbilar, eller både och. Men man påpekar även vikten av 

energieffektivitet längs med hela kedjan, från energikälla och produktion till vad som sker då bilen är i 

drift. Här märks olika uppfattningar bland de intervjuade aktörerna över vad som gäller för 

bränslecellsbilar respektive elbilar. De aktörer som är positiva till vätgas och bränslecellsbilar i 

framtiden lyfter den stora potentialen med att kunna utvinna energi ur flera olika energikällor, med 

fokus på just icke-fossila källor. Björn Aronsson på Vätgas Sverige och Pontus Lindberg på Region 

Skåne talar i dessa sammanhang om de förutsättningar för grön gas som vi har i Sverige: 

- Vi har jättefina förutsättningar att framställa grön gas i Sverige och det är klart vi 

ska göra det. (Björn Aronsson, Vätgas Sverige) 

 

- Sen finns det också en diskussion eller idé om att vätgas är intressant att koppla till 

vindkraft. Vi har möjligheter runt om i Skåne, och även ute i havet, att kunna ha 

ännu fler vindkraftverk än idag. Men också att använda den överskottsel som man 

ibland får för att göra vätgas. (Pontus Lindberg, Region Skåne) 

 

Ett sätt att framställa vätgas är genom elektrolys, och Bengt Dalström på Toyota påpekar att det då inte 

handlar om vilka resurser i form av energikällor ett land eller en region har, eftersom vätgas kan 

framställas genom elektrolys ”i vilket land som helst”.  

Vidare menar Erik Lindham på Hyundai, med utgångspunkt i att vätgasen ska framställas ur icke-

fossila källor, att själva produktionen kan ske på olika sätt, till exempel lokalt eller i större omfattning. 

Ett exempel som ges är hur vätgas skulle kunna framställas ur spillet från biprodukter och avfall från 

lantbruket, vilket även kan bli en ny affärsmodell innefattande både framställning och uppförande av 

tankstationer:  



68  VTI rapport 845 

- För att tanka bensin eller diesel idag så krävs det ju att du ska ha en leverans av 

bensin och diesel, som kommer någonstans ifrån. Du kan ju framställa vätgas 

enklare. Tillgången till vätgas kan ju bli avsevärt enklare än tillgång till bensin. Jag 

pratade med en kollega som hade läst om att bönder kan framställa vätgas ganska 

enkelt genom spillet från boskapsdjur. /…/  När den här tekniken förfinas lite så kan 

ju många bönder bedriva sina tankstationer.  

(Erik Lindham, Hyundai) 

 

Detta innebär också marknadsfördelar enligt Erik Lindham:  

- Du kan framställa vätgas på ett enklare vis än vad som gäller för bensin. Och det 

öppnar upp för en ganska intressant situation vad gäller konkurrens och företag som 

kan få igång den här typen av produktioner. /…/ Om vi ska slå ett slag för den gröna 

bilismen, så kan man tänka sig att något företag tar tag i det där och upprättar det 

och tjänar ganska goda pengar på det.  (Erik Lindham, Hyundai) 

 

Vad gäller tillverkning av bränslecellsbilar lyfter Bengt Dalström på Toyota att bränslecellen i sig inte 

har rörliga delar i sig. Detta bidrar till att bränslecellen är en okomplicerad bil, och Dalström jämför 

här med vad som gäller för bilar med konventionella motorer:  

- Alla som har råd att utveckla bränslecellen är positiva. /…/ Bränslecellen har inga 

rörliga delar i sig, behöver ingen växellåda i bilen. Kort sagt, en väldigt 

okomplicerad bil och man vet att en elmotor bara fungerar. /…/ Men så fort man har 

en förbränningsmotor, etanol eller vad som helst, då måste man göra omfattande 

och mycket kostsamma tester för att säkerställa motorns miljöprestanda under hela 

livstiden. Den ska fungera miljömässigt när det är kallt, varmt ute, när den gått 

långt… enorma utmaningar miljömässigt, med alla bilar med förbränningsmotor. 

(Bengt Dalström, Toyota) 

 

Av intervjumaterialet kan utläsas att olika aktörer ser olika på i vilka sammanhang som 

bränslecellsbilar i första hand kommer att användas. Tjänstebilar och bilpoolsverksamhet är en 

inriktning, framförallt initialt. Filip Kjellgren på Vinnova ser också bränslecellsbilar som ett 

komplement till elbilar då det gäller längre personbilsresor och i situationer då elbilens korta räckvidd 

upplevs som ett problem för gemene man: 

- Jag tror att det finns en nisch för bränslecellsbilar, och det är de här 

”fjällenbilarna”, det vill säga när du ska åka lite längre.  

(Filip Kjellgren, Vinnova) 

 

Intervjupersonerna talar främst om vätgas och bränslecellsbilar relaterat till privatbilar eller 

tjänstebilar. Anders Lewald ser istället potentialen för bränsleceller och vätgas inom den tunga 

fordonsflottan, speciellt med anledning av att en sådan satsning är mer okomplicerad att genomföra än 

vad gäller för personbilar: 

- Jag tror att debatten är en aning felaktig när det rör elbilar och vätgas. Fokus ligger 

så otroligt mycket i diskussionen på personbilar. Möjligheten att införa elfordon och 

bränslecellsfordon är så mycket svårare för personbilar, än vad det är i andra 

fordonstyper.  

(Anders Lewald, Energimyndigheten) 
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Det finns idag inte en utbyggd och klar infrastruktur för bränslecellsbilar i Sverige. Däremot finns, 

utifrån uttalanden i intervjuerna, några identifierade förutsättningar för en utbyggd infrastruktur för 

bränslecellsbilar. En utgångspunkt är att en bränslecellsbil har en större räckvidd än vad som är 

gällande för rena elbilar, vilket innebär att en infrastruktur för bränslecellsbilar inte behöver ha så tätt 

mellan tankstationerna, i jämförelse med laddmöjligheter för elbilar. 

Ytterligare en positiv faktor som lyfts är att det finns en internationell standard för det munstycke som 

används för tankning av vätgas. Detta i kombination med en redan inarbetad tillståndsprocess innebär 

att själva uppförande av tankstationer för vätgas blir mindre problematiskt: 

 

- På vätgassidan har man bestämt sig att det är ett munstycke som gäller, globalt. /…/ 

Sen måste man sätta in detta i varje nations lagar och bestämmelser. /…/.  Vi har 

jobbat mycket med metangas, så vi kommer att kopiera den tillståndsprocessen, som 

är inarbetad och som folk är vana med. (Björn Aronsson, Vätgas Sverige) 

  

- Däremot ska man veta, som är jätteviktigt här, att standarden för att tanka är en och 

densamma globalt. Det finns inte olika tankningsstandarder. Det är någonting som 

elbilstillverkare har haft problem med, att det har funnits en rad olika standard. 

Olika kontakter. /…/ Det gör ju uppförandet av tankstationer avsevärt enklare.  

(Erik Lindham, Hyundai) 

 

Själva infrastrukturen kan utformas på olika sätt, och från Vätgas Sveriges sida ses två scenarier som 

kan ske parallellt. Det ena scenariot innebär en satsning på så kallade ”hot spots”, vilket innebär att 

man inom en region satsar på just infrastruktur för vätgas och där en vidare utbyggnad kan ske 

successivt. Det andra scenariot handlar istället om att infrastrukturen för vätgas byggs ut i form av 

”transportkorridorer”.  

Från Hyundais sida ser man initialt en infrastruktur för vätgas längs de större vägarna, från norr till 

söder. En satsning på möjligheter att tanka vätgas i Stockholmsregionen ses som självklar, men 

samtidigt bör det vara möjligt att ta sig även utanför den regionen, om man vill skapa effektivitet: 

 

- Sen får det gärna spridas ut i Stockholm för att få en effektivitet i det, så ett företag 

som vi exempelvis skulle kunna ha bränslecellsbilar och ta sig runt… Och det ser vi 

ju på stora företag där man kanske åker mellan två orter, att man kan tanka på båda 

ställena.  

(David Bjerkdahl, Hyundai) 

 

En annan aspekt som Björn Aronsson på Vätgas Sverige berör avser stationernas placering mer 

specifikt. Här görs en koppling till erfarenheterna med stationer för metangas, som kunde vara 

utplacerade i industriområden eller långt ifrån trafikerade huvudstråk. Detta fick till påföljd, menar 

Aronsson, att många bilister drog sig för att köra till dessa ensliga områden för att tanka metangas, 

vilket dessutom ofta innebar tidsförlust. Istället kan redan befintliga bensinstationer mycket väl bli 

utgångspunkt för att installera tankmöjligheter även för vätgas, och intresse för sådan satsning finns:  

 

- Det kan vara en fördel att etablera en vätgastankstation där det är stora 

trafikflöden, gärna på en bensinstation, där all annan service finns. /…/ Det finns 

också krafter som vill göra en modern miljöstation med biogas, vätgas och el. Det 

ger ett bra symbolvärde.  

(Björn Aronsson, Vätgas Sverige) 
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Även Bengt Dalström på Toyota menar att de redan befintliga tankstationerna kan nyttjas i samband 

med utbyggandet av tankstationer för vätgas, och liknande resonemang finns hos Filip Kjellgren på 

Vinnova. Kjellgren betonar dock att det i första hand handlar om att värva potentiella kunder till de 

andra tjänster som man på en befintlig tankstation erbjuder, utöver drivmedel: 

 

- Infrastruktur för vätgasbilar? Ja… det behöver inte bli så himla dyrt, det går säkert 

att få någon affärsmodell precis som på bensinstationen. De tjänar inga pengar på 

drivmedlet. Det är solglasögon, chips och korv, det är där de har marginal. (Filip 

Kjellgren, Vinnova) 

 

Från Vätgas Sverige sida är man med och söker projektpengar från EU för att bygga de första 

stationerna i Sverige, berättar Björn Aronsson, och poängterar också att EUs krav på utbyggnad utmed 

Europas transportkorridorer är väl definierade.  

 

Hinder och möjligheter att lösa dem 

I intervjumaterialet ses en uppfattning om att forskning och teknisk utveckling av bränsleceller inom 

just fordonstillverkning är relativt osäker. Detta uttrycks bland annat i följande citat av Filip Kjellgren, 

Vinnova: 

- Jag tror inte att sen jag kom hit, att vi har stött på ett enda bränslecellprojekt på 

fordonssidan.  

- Är det någon speciell anledning? 

- Jag tror inte att det har varit någon som har klarat sig i konkurrens med de andra 

ansökningarna. Kanske på grund av att det är en så omogen industri. (Filip 

Kjellgren, Vinnova) 

 

Anders Lewald på Energimyndigheten menar att det trots forskning finns en osäkerhet inom 

fordonsindustrin, och som möjligen kan relateras till en osäkerhet om dessa bilars potential i 

framtiden: 

 

- Fordonsindustrin idag tittar forskningsmässigt och kunskapsmässigt på vätgas. Men 

de har inte… Det finns ett bränslecellsföretag i Sverige som ägs i huvudsak av 

Volvo, alltså tunga Volvo. Den satsningen är inte så liten. Men de har inte, tror jag, 

blivit känt. Möjligen för att de inte är säkra på att det här är framtiden. /…/  Det är 

få stora företag som har sagt att man ska gå ut med de här [bränslecellbilar] 2015. 

De säljer dem inte ens, du får inte köpa utan du ska få leasa dem, till en ganska hög 

kostnad. (Anders Lewald, Energimyndigheten) 

 

Utvecklingen pågår när det gäller livslängden och effekten på bränslecellen, och nuvarande version är 

på 100kwh och man har en testflotta på 1000 bilar som ska rulla i fyra år. Givetvis kommer den 

produkten som erbjuds för konsument inte ha en begränsning på fyra år, menar man från Hyundais 

sida. 

Kritiska röster finns avseende framställning av vätgas. Medan förespråkare för vätgas och 

bränslecellsbilar talar om energikällor som ger grön vätgas, talar andra om fossila energikällor, eller 

framställningsmetoder som innebär allt för stor energiförlust. Dessa uppfattningar ges i följande citat 

av Filip Kjellgren på Vinnova: 
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- Nästan all befintliga vätgas kommer från fossila källor, men på sikt kanske vi kan 

framställa hållbar vätgas. Men just nu släpper till exempel en bränslecellsomgjord 

WV Golf ut mer CO2 än en motsvarande dieselvariant. Nischen för vätgasbilar blir 

ganska liten. /…/ Det man gör är att man delar vatten [elektrolys]. Men med den 

mekanismen tappar du väldigt mycket energi. Det blir mycket förluster av el, så det 

kan du bara göra när du har ett överskott. Det är mycket mer samhällsekonomisk 

nytta att ta den elen och köra elbilar direkt. /…/ Det här är viktigt att tänka på, det 

finns risk att vi spjälkar vatten till vätgas som vi sen kör på, och får då en sämre 

hållbarhetssituation. (Filip Kjellgren, Vinnova) 

 

Flera av de intervjuade aktörerna menar att vätgasens egenskaper inte innebär några egentliga risker 

förutom i stängda utrymmen, men att detta kan åtgärdas. Följande citat belyser detta: 

- Säkerhetsmässigt är det inga risker, om man krockar… jag jämför med vanliga 

bensinbilar. /…/ En bil med vätgastankar, när tanken blir mer än 100 grader varm, 

då släpper den vätgasen rakt upp, i ett utsläpp. Och då kan det bli en låga rakt upp. 

/…/ Så för bilen är det inga problem, men står man i ett stort bilgarage så kan man 

ju fundera på om man måste ha en annan typ av ventilation i garage, eventuellt 

öppna sidor. (Bengt Dalström, Toyota). 

 

Ett annat problem, som framförallt de intervjuade inom fordonsindustrin tar upp, är svårigheterna med 

att få ut bränslecellsbilarna på marknaden. Detta förklaras framförallt med att det inte finns en 

infrastruktur i form av tankstationer för bränslecellsbilar. Som ovan beskrivits finns det bland flera av 

aktörerna en uppfattning om att det finns olika potentialer för en uppbyggnad av infrastruktur för 

bränslecellsbilar. Likväl ses hinder för att en sådan utbyggnad ska kunna ta fart. Kostnaden för 

installation av tankstationer för vätgas är ett sådant hinder: 

- Ska du ha vätgasstationer så är det en ganska stor infrastrukturinvestering jämfört 

med laddstationer. Laddstationerna är lite billigare att installera och ur ett 

marknadsintroduktionsperspektiv så ligger elfordonen före vätgasbilarna. 

Vätgasbilarna är jättebra teknik, men det krävs lite mer infrastruktur än vad som 

finns i dagsläget, de är helt enkelt inte riktigt framme när det gäller 

marknadsintroduktionen, uppfattar jag.  

(Henrik Wingfors, Svensk Energi) 

 

Vidare menar Björn Aronsson att en hög kostnad för vätgasstationer kan relateras till volym: 

- Är det dyrt att installera [vätgas]mackar? 

- Allt handlar om volym. Det finns några nyckelkomponenter både i bilen och i 

tankstationen, som är dyra initialt, eftersom det köps så få av dem. Går man från 

tiotal till tusental så är det en helt annan prislapp. I dag, i grova dag, är en 

vätgastankstation cirka dubbelt så dyr som en metangasstation, på grund av volym. 

(Björn Aronsson, Vätgas Sverige) 

 

Kostnad så som ett hinder kan relateras till ansvarsfrågan och behovet av att någon aktör tar initiativ i 

arbetet med infrastruktur för bränslecellsbilar. Häri ses en ond cirkel: ingen aktör vågar satsa på 

infrastruktur i form av tankstationer, och då vill inte heller fordonstillverkarna satsa skarpt, trots att 

bränslecellsbilen i praktiken står startklar. Björn Aronsson på Vätgas Sverige menar att detta är den 

stora klon, vilket illustreras i följande citat:  
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- Den enda aktören som idag saknas i värdekedjan är den som ska driva 

tankstationen. Vi har ett antal företag som bygger tankstationer och de visar nu 

initialt att de är med och startar upp en infrastruktur, men vi måste också få till ett 

initiativ från myndighetshåll.  

(Björn Aronsson, Vätgas Sverige) 

 

Situationen kan också beskrivas som en kedja av faktorer och Erik Lindham, Hyundai, beskriver det i 

följande citat: 

- För att få er att säga ’nu ska vi börja masstillverka de här bilarna’, vad krävs?  

- Tror att primärt måste det finnas en fungerande infrastruktur. /…/ Det absolut 

viktigaste är att du kan tanka bilen, men sen är det också ’vad är intresset hos 

befolkningen för att köpa en sån här bil’, vilket avgörs av dels tillgänglighet av 

tankstationer, dels en prismodell. Och prismodellen är ju beroende av 

tankstationerna, för det är först då som folk kan köpa. Lite moment 22. (Erik 

Lindham, Hyundai) 

 

Problematiken med utbyggnad av infrastruktur för bränslecellsfordon har utifrån intervjumaterialet 

således sin grund i vem som ska ta ansvar för en sådan. Björn Aronsson på Vätgas Sverige betonar hur 

beroende de olika aktörerna är av varandra, samtidigt som de har olika kunskaper och olika intressen. 

Detta har lett till att man initialt har samlat de olika aktörerna för att tillsammans exempelvis forma 

interimslösningar, vilket även sker i andra länder: 

- När ett nytt affärsområde växer fram är inte värdekedjan given. Då krävs det att de 

olika aktörerna samverkar för att tillsammans ta gemensam risk och driva området 

framåt tills alla aktörers roller är satta. (Björn Aronsson, Vätgas Sverige) 

 

Allmänhetens acceptans 

Ett av de största hindren avseende allmänhetens acceptans för bränslecellsbilar kan relateras till 

kostnader. En bränslecellsbil är för dyr för gemene man, anser samtliga av de intervjuade aktörerna. 

De höga kostnaderna kan framförallt förklaras med själva produktionen, vilket nämnts ovan. Bengt 

Dalström, Toyota, menar till exempel att kraven på bränslecellsbilens tank innebär höga kostnader: 

- Nackdelarna är att det är så svårt att innesluta vätgas, vätgasmolekylen är väldigt 

liten, den har en förmåga att leta sig ut. Det gör att tankarna blir dyra. Om vi ska 

sälja volym så måste vi ner på helt andra prisnivåer. Kommer vara markant mycket 

dyrare än motsvarande med konventionell motor. (Bengt Dalström, Toyota) 

 

Ett annat problem är att det i nuläget inte finns någon konkurrens och därför ingen prissättning, menar 

man i intervjuerna. Man tror dock att priset kan reduceras i framtiden. Björn Aronsson på Vätgas 

Sverige hänvisar till exempel i detta sammanhang till en studie av McKinsey & Company (2008) som 

visar att det år 2025 troligtvis är prisneutralt mellan en bil med förbränningsmotor, en batteribil och en 

bränslecellsbil. I följande citat beskrivs detta ytterligare:  

 

- På längre sikt kommer elmotorn att vara konkurrenskraftig med 

förbränningsmotorn, då den [elmotorn]har betydligt högre verkningsgrad och 

kommer att kräva mycket mindre underhåll på grund av mycket färre ingående 

komponenter.  

(Björn Aronsson, Vätgas Sverige) 

 

Ett lägre pris är också en förutsättning, både för konsumenten och för bilindustrin: 
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- När bilarna väl är redo för konsumentmarknaden så kommer det att vara ett pris 

som de flesta har råd med. Annars finns det ingen anledning att vi ska sälja bilen, 

om den kostar flera miljoner.  

(Erik Lindham, Hyundai) 

 

Liknande uppfattning ges av andra aktörer. Bengt Dalström, Toyota, tror till exempel att omkring år 

2020 har försäljningsvolymen för bränslecellsbilar ökat så pass mycket att priset på en sådan borde 

kunna jämföras med vad en laddhybridbil kostar. Redan nu är priset i nivå med vad en välutrustad bil i 

motsvarande klass kostar. Vad kostnaden blir i slutänden beror också på hur man från politiskt håll ser 

på beskattning av vätgas som drivmedel, menar Erik Lindham på Hyundai:  

 

- Jätteintressant aspekt på det här, om regeringen nu tänker bygga stationer och ha 

ansvar för produktionen av vätgas, frågan hur mycket skatt dom kommer att lägga 

på vätgasen och hur dyrt det i slutänden blir. Så det är också en ganska het fråga. 

(Erik Lindham, Hyundai) 

 

Osäkerhet och oro kring risker med vätgas som drivmedel är en annan faktor som kan ha negativ 

effekt på allmänhetens acceptans. Även om detta inte lyfts som ett stort hinder av intervjupersonerna 

själva, så påtalar några att det kan ha en avvisande effekt: 

 

- För bränslecellsbilar är ganska okänt hos allmänheten. Tror det finns ganska 

mycket myter om bränslecellsbilar, många kallar det för vätgasbil, bara en sådan 

sak, som säkerhetsaspekter. Vätgas tänker man på något som är lättantändligt. (Erik 

Lindham, Hyundai) 

 

- Vätgas är ju vätgas, det är ju lite svårt. Men vi har blivit vana att åka runt med en 

bomb under oss, i form av en bensindunk… ganska bra sprängverkan. Bara en 

annan form av bomb. Jag tror inte det blir någon showstop. (Filip Kjellgren, 

Vinnova) 

Elbilar 

Möjligheter 

Bland elbilens fördelar påpekas dess energieffektivitet. Detta framhävs till exempel i nedanstående 

citat, av dels Henrik Wingfors på Svensk Energi, dels Anders Lewald på Energimyndigheten:  

 

- Två terawattimmar räcker till ungefär 670 000 elbilars årliga körning. Så det är 

väldigt lite el som behövs egentligen för att driva de här elbilarna. /…/ Tyst och rent 

och energieffektivt. En elbil är tre till fyra gånger energieffektivare än en bensin- 

eller dieselbil. (Henrik Wingfors, Svensk Energi) 

 

- Men vad är drivkraften till elfordon? Jo, nämligen att hela systemet har potential att 

bli väldigt energieffektivt. Det har inte vätgasen på samma sätt. Tyvärr. /…/ 

Fordonsindustrin tittar jättenoga på det här med samlad energieffektivitet, precis 

som vi gör, vi gör det i samverkan med dem. Vätgas är inte självklart så mycket 

bättre än någonting annat. Och elen är bättre [i jämförelse med vätgas via hydrolys 

av vatten, då energiförluster uppstår]. /…/ Stora källor till förnybar el [i 

Sverige]kommer i framtiden att vara vattenkraft, biomassa, vindkraft och solel. Om 

det ska vara ett hållbart energisystem. (Anders Lewald, Energimyndigheten)  
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Elbilen jämförs i citaten ovan med både bensin/dieselbilar och bränslecellsbilar, och där elbilen ses 

som det mest energieffektiva alternativet.  

I intervjuerna talar de olika aktörerna främst om bilar för privatbilister och företag. Men fordon drivna 

av el innefattar även tunga fordon, i form av elektrifierade13 vägar. I samband med att Filip Kjellgren 

på Vinnova betonar elbilen som den viktigaste satsningen för framtidens fordon talar han även om just 

elektrifiering av vägar för den tunga trafiken: 

- Den enda linjen som finns att gå, om man vill vara rent krass, det är el. För det 

täcker in lätta fordon, personbilar, distributionsbilar, lastbilar och bussar. Vi jobbar 

nu med ett stort projekt, innovationsupphandling elvägar tillsammans med 

Energimyndigheten och Trafikverket[berättar om elektrifiering för tunga fordon, 

tester]. Tunga fordon kan inte köra på el, batteri, då kommer de att ha 40 ton 

batteri, det går inte.  

(Filip Kjellgren, Vinnova) 

 

Infrastruktur för elfordon handlar om laddningsmöjligheter. Filip Kjellgren, Vinnova, ser dock inte 

utbyggandet av laddstolpar som något större problem; när det väl kommer ett direktiv om avstånd 

mellan laddstolpar så handlar det egentligen om mindre justeringar i en redan befintlig infrastruktur:  

- Men infrastrukturmässigt på el så har inte Sverige så stora utmaningar. Det är 

mindre justeringar som behöver göras. /…/ Avstånden mellan dem 

[laddstationerna] finns det förslag till. Jag ser inte det som en utmaning, utan det 

kommer direktiv och sen är det upp till länderna att sätta igång. (Filip Kjellgren, 

Vinnova) 

 

För att förenkla laddning av elbilar har en europeisk standard tagits fram. Om man som privatperson 

köper en laddstation och installerar den i sitt garage kan elbilen laddas under natten. En sådan 

installation behöver inte heller vara alltför dyr, menar man från dels Svensk Energi, dels Vinnova: 

 

- Man är ense i Sverige, elbranschen tog ett initiativ tillsammans med bilbranschen 

och laddstationstillverkarna i Sverige att främja en speciell standard, europeisk 

standard. /…/ Det är ganska dyrt att bygga laddstationer ute på gatan, som gamla 

parkeringsmätare. Alltså är det viktigt att få in laddning i garage, parkeringsplatser 

där de inte står i vägen. /…/ Sätter du upp en laddbox på väggen hemma i garaget 

så kostar den kanske 6-7 000 kronor plus installationen. Inte så mycket pengar, men 

förstås en tröskel. (Henrik Wingfors, Svensk Energi) 

 

- Se till att det [laddstolpar] finns i alla bostadsområden, i alla hyreshus, 

parkeringsgarage. Men det är ingen stor utmaning, och det är inte svårt. 

- Vem är det som gör det? Är det någon som har den rollen idag? 

- Nej, det är upp till bostadsägarna själva. Men jag tror inte det är något 

jätteproblem. (Filip Kjellgren, Vinnova) 

 

Hinder och möjligheter att lösa dem 

Flera av de intervjuade aktörerna ser elbilen som framtidens fordon. Anders Lewald på 

Energimyndigheten uttrycker till exempel stort hopp vad gäller elbilar, men ser även nackdelar i form 

av hög vikt och unika material: 

                                                      
13 Elen förmedlas antigen via luftledningar eller skenor nedsänkta i asfalten. För ytterligare information se 

http://www.vinnova.se/PageFiles/644248189/Omv%C3%A4rldsanays%207%20-%20Elv%C3%A4gar.pdf 
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- Högre vikt, kanske material som är unika. Det finns nackdelar med det, absolut. Men 

det är där man jobbar med till exempel laddhybrider, som är en kombination som 

kanske mildrar de problemen. Och sen får man se vad den tekniska utvecklingen ger, 

i framtiden. (Anders Lewald, Energimyndigheten) 

 

Samtidigt uttrycker citatet ovan att dessa problem inte är oövervinnerliga, och att en lösning är 

laddhybrider, i väntan på en teknisk utveckling av bilar som enbart drivs med el. 

Inom Svensk Energi är man positiv till elbilar, men Henrik Wingfors ser även svårigheterna med el, i 

och med att vi inte alltid vet hur elen har producerats i de fall det finns behov av att importera el: 

 

- Alla elsystem är ihopkopplade, så det går elkablar över [lands]gränserna. Och 

under ett helt år så hinner Sverige både sälja och importera el, för att någon dag 

kanske ett kärnkraftverk står stilla, eller producerar mindre, då behöver vi 

importera el. Och då är frågan vad det är för el vi importerar. Så den 

diskussionen… för det går tillbaka till frågan om hur mycket utsläpp en elbil 

orsakar. För att det är klart att har du bensin och diesel så mäter du i motorn, då vet 

du att så här mycket bensin går det åt och då får du så här mycket utsläpp. El är lite 

svårare att identifiera, hur mycket som utsläppen blir av en elbil. /…/ Särskild 

diskussion i sig, om vad som händer med utsläppen om man ökar elanvändning, det 

är en lång diskussion inom elbranschen. Sedan har förstås inte elbilen några lokala 

utsläpp vid drift som till exempel förorenar stadsmiljön. (Henrik Wingfors, Svensk 

Energi) 

  

Elbilars räckvidd handlar givetvis om infrastruktur för elbilar. Henrik Wingfors på Svensk Energi 

anser att en sådan infrastruktur måste byggas, och hänvisar till SOU-utredningen Fossilfrihet på väg 

där det föreslås en utredning rörande snabbladdning av elfordon om hur mycket laddstationer som ska 

sättas upp och vem som ska stå för kostnader. Henrik Wingfors tror dock att bilägaren är beredd att 

bekosta det extra som en snabbladdning skulle innebära, med anledning av att det är sällan som man 

faktiskt behöver resa långa sträckor: 

 

- Jag tror att bilägare som laddar billigt hemma eller på sin arbetsgivares parkering 

nog är beredd att betala rätt mycket för sin laddstation när man snabbladdar. För 

det är så sällan du använder det i praktiken. Men affärsmodellen för snabbladdning 

är ändå svår att räkna hem. (Henrik Wingfors, Svensk Energi) 

 

Vidare har man från Svensk Energis sida i den nämnda utredningen framfört att det bör finnas en eller 

flera nationella samordnare för i arbetet med infrastruktur för laddstationer. Svensk Energis 

medlemmar har inget att tjäna på att sälja el för laddning, men däremot i paketform, där till exempel 

även parkeringskostnad skulle kunna ingå:  

- Det finns inget bidrag idag som man kan få för att bygga laddstationer. Vi har 

föreslagit, och det finns med i utredningen [SOU 2013, Fossilfrihet på väg], att man 

ska utse en nationell samordnare, eller flera samordnare, att stimulera olika aktörer 

att ta ett ansvar och sätta upp laddstationer. /…/ Det finns nämligen inga pengar att 

tjäna på att sälja el för laddning, utan då får man sälja det som ett paket, till 

exempel att man tar lite mer betalt för en parkeringsplats. /…/ Våra medlemmar 

funderar ganska mycket på hur man ska ta betalt för det här. För det är en 

infrastrukturkostnad som är stor jämfört med vad man konkurrerar med, det vill 

säga billig hem- eller arbetsplatsladdning. (Henrik Wingfors, Svensk Energi) 
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Även Sören Eriksson, Preem, påpekar problemet med att ingen aktör vill investera i uppförande av 

laddstolpar så länge man inte kan se någon vinst i det. Eriksson anser därför att det behövs en mer 

överstatlig funktion för att lösa infrastrukturfrågan rörande elbilar.  

I intervjumaterialet finns en uppfattning om att man inom bilindustrin inte ser några egentliga 

vinningar med en satsning på elbilar. Henrik Wingfors, Svensk Energi, jämför med produktion av 

bensin- och dieselbilar, där bilindustrin även tjänar på eftermarknader, det vill säga reservdelar och 

service av olika slag, vilket inte är fallet med elbilar: 

- Komma ihåg att när det gäller traditionell bensin och dieselbil, de lever även av 

eftermarknader, säljer reservdelar. /…/ Man ska byta oljefilter, och de sakerna 

tjänar de pengar på. En elbil har färre reservdelar, färre behov av förnyelse /…/. 

Det gör också att för bilbranschen är elbilen kanske inte den attraktiva 

affärsmodellen. Den är dyrare att tillverka, svårare att marknadsföra, det här med 

infrastruktur, och du tjänar inte på andrahandsledet. Samtidigt vet vi att 

biltillverkarna försöker hitta nya affärsmodeller, till exempel månadsabonnemang 

för laddning. (Henrik Wingfors, Svensk Energi) 

 

I citatet nämner Wingfors även aspekter så som dyr tillverkning, svårigheter med att få ut bilen på 

marknaden samt en icke tillräckligt utbyggd infrastruktur. 

 

Allmänhetens acceptans 

En elbils räckvidd brukar anges vara cirka 10 mil. Intervjupersonerna talar i dessa sammanhang om 

den så kallade ”räckviddsångesten” hos allmänheten, d.v.s. att man känner oro och olust över att inte 

kunna köra så långt innan det är dags att ladda igen. Flera av de intervjuade menar dock att detta är en 

form av vanföreställning, och att gemene man oftast kör en betydligt kortare sträcka per dag. Följande 

citat, från olika aktörer, belyser denna uppfattning:  

- Det täcker ganska många människors resebehov, elbilar. Idag finns det elbilar som 

har en 45, 50 mils räckvidd, och det är ganska mycket, för du åker i snitt cirka fyra 

mil per dygn som medelsvensson och väldigt många åker inte ens det. Elbilar täcker 

vårt behov med personbilar. (Filip Kjellgren, Vinnova) 

 

- Men det finns någonting där: ”Jag ska ta mig femtio mil utan att tanka…”. Men det 

är ju väldigt sällan som någon kör mer än tio, femton mil, oftast kör vi betydligt 

kortare sträckor.  

(Pontus Lindberg, Region Skåne) 

 

Det gäller därför att överbrygga detta glapp och få människor att inse att de faktiskt inte har behov av 

en längre räckvidd än vad elbilen erbjuder. Filip Kjellgren, Vinnova, menar att detta är en 

utbildningsfråga, men att det även handlar om erfarenhet. Får man insikt i hur korta sträckor man 

faktiskt kör och dessutom själv får prova på att köra en elbil, så kommer acceptansen att öka. 

Henrik Wingfors menar att man inte kan bortförklara problemet med räckvidden och för att lösa detta 

upplevda problem finns möjligheter till nya affärsidéer. Ett exempel är att det vid köp av en elbil ingår 

att man kan få låna en annan bil av biltillverkaren, om man ska resa en längre sträcka. Utgångspunkten 

är konsumenten, och Henrik Wingfors beskriver det i följande citat: 
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- Konsumenten upplever ju att det här är ett verkligt problem. Men det verkliga 

problemet kan man lösa på olika sätt. Bilbranschen kan börja tänka till. Ska vi sälja 

fler elbilar, då måste vi även lösa konsumentens upplevda problem. (Henrik 

Wingfors, Svensk Energi) 

 

Att välja ett annat färdsätt eller att snabbladda sin elbil under färdsträckan är andra alternativ i 

samband med längre sträckor: 

- Ska du köra till farmor i Karlstad så får du köra dit på annat sätt, eller så får du 

snabbladda. /…/ Om jag ska köra till farmor i Karlstad från Stockholm så måste jag 

kanske snabbladda i Västerås, Örebro, Karlskoga. Då får man stanna och 

snabbladda, och då kan det ta tio till tjugo minuter, det kan variera. (Henrik 

Wingfors, Svensk Energi) 

 

Idag finns det få snabbladdningsstationer, och i intervjuerna påpekas det också att den långa väntetid 

som en vanlig laddning tar kanske inte alltid accepteras av förarna. En lösning som tas upp är 

möjligheten att ladda bilen medan den ändå ska stå still, exempelvis över natten eller medan man 

handlar, vilket beskrivits tidigare. Här följer ytterligare ett citat som belyser detta: 

- De flesta elfordon tar så pass lång tid att ladda att jag tror att väldigt få individer 

eller företag är beredda att vänta, eller betala för att vänta, medan man laddar. 

Laddningen måste vara placerad där man ändå stannar. Över natten, när man tar 

en matpaus under resan eller kanske man vill ladda där man handlar, vid 

matvaruaffären.  

(Anders Lewald, Energimyndigheten) 

 

Erik Lindham på Hyundai ser ett annat problem angående infrastruktur för elbilar, och som han 

relaterar till Sveriges geografiska förutsättningar. Tillgång till laddningsmöjligheter kan komma att se 

mycket olika ut beroende på var i landet man bor: 

 

- Elbilen är inte en bil som du kör med i glesbygden, för det finns helt enkelt inte de 

möjligheterna. De här frågorna har man applicerat på elsverige, men när det de 

facto bara har handlat om storstäderna. Så om jag sitter som bonde på landsorten 

och har jättelångt till min närmaste laddstation, det blir väldiga problem. Jag skulle 

tycka att det var ett slag i ansikten mot mig att jag med mina skattepengar ska 

finansiera en sådan sak. Jag tycker att det vore intressant om man kanske… i alla 

fall ha några stationer som inte ligger i storstäderna, så att vi kan få ut våra bilar 

utanför de mest urbana områdena i Sverige. (Erik Lindham, Hyundai) 

 

I samband med diskussioner om tillverkning och utveckling av fordon anpassade för olika drivmedel 

uppkommer diskussion om kostnad. Elbilar har ofta ett högt inköpspris, högre än en motsvarande 

bensin- eller dieselbil. Detta påverkar försäljningsvolymen av elbilar. Bengt Dalström, Toyota, 

påpekar även att elbilens batteri innebär kostnader för bilägaren. Exempelvis sliter snabbladdningar på 

batteriet och i kombination med att en elbils räckvidd förkortas i takt med batteriets ålder kan det i 

slutändan innebära att bilens andrahandsvärde blir lågt, vilket gör att ett sådant bilköp kan ses som 

mindre attraktivt: 
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- Om en bil på pappret klarar femton mil på el… i praktiken med svenska klimat, cirka 

tio mil. Vi ska ha radio, air-condition… /…/ När en bil blir 6-8 år så blir de där tio 

milen kanske sju mil. Blir mindre attraktiv. Ska du sälja den så blir första frågan 

’när bytte du batteri?’. Ägarkostnaderna blir väldigt höga. Det väldigt få vill tala 

om, det är att man under bilens livslängd behöver byta batteri. Fruktansvärt dyrt. 

(Bengt Dalström, Toyota) 

 

På frågan om vi i framtiden kommer att se bättre och billigare batterier för elbilar blir svaret från 

Bengt Dalström på Toyota nekande: 

- Det finns en rad tekniska lösningar när det gäller batterier, men när vi säger att de 

ska vara små, de ska inte kosta för mycket, de ska hålla bilens livslängd, de ska vara 

säkra, lätta och så vidare, då finns det ingen som räcker upp handen och säger ’vi 

har lösningen och vi ska tillverka flera miljoner om året”. /…/ Och det här är ett 

argument som vi hör väldigt ofta, man säger att  ’ men är bara nu i början, sen 

kommer det automatiskt…’. Med alla andra komponenter stämmer det, men inte på 

batteriet. Vi kommer att ha batterier som lagrar större mängder el än tidigare, men 

vi kommer inte att ha dem till rimliga priser. Men realistiskt kan det börjar röra sig 

runt 2025, 2030. Men då är det fortfarande för dyrt. (Bengt Dalström, Toyota) 

 

Filip Kjellgren på Vinnova ser på kostnaden ur ett annat perspektiv, där man i framtiden har andra 

resvanor än idag och en annan syn på bilinnehav. Bilen, i detta fall elbilen, får en annan funktion och 

kan till exempel ingå i en affärsmodell i form av ett så kallat mobilitetspaket. Detta innebär att man 

kan nyttja bilen vid behov, och slipper de stora kostnaderna: 

- Det kritiska området när det gäller el är att få ner kostnaden. Men jag tror vad 

gäller kostnaden att det kommer att lösa sig, på grund av våra ändrade resmönster. 

Som individ kommer du inte att köpa en bil för en halv miljon, utan du kommer att 

köpa ett mobilitetspaket för tusen kronor i månaden, där det ingår en bil ett visst 

antal resor. /…/  Att batterierna är så dyra, det blir inget problem i och med att 

bilarna kommer att bli utnyttjade 24 timmar om dygnet, istället för 1-2 timmar om 

dygnet. /…/ Batteripengen för elbil är ingen kritisk faktor på sikt, när våra 

resmönster ändras. (Filip Kjellgren, Vinnova) 

Biogasbilar 

I Skåne har man gjort stora satsningar på biogas i samband med kommuners upphandlingar och i 

bilpoolsverksamhet. Pontus Lindberg på Region Skåne ser denna satsning i ljuset av de biogasresurser 

man har i regionen, och menar också att det finns acceptans för dessa bilar. Denna acceptans hänger 

samman med arbetet med att få de anställda i regionen att inte välja det enklaste alternativet, det vill 

säga att ta den egna bilen: 

- De är helt okej att köra, det var nog mer… så fort det uppfattas som enklare att ta 

den egna bilen, så gör man det. Vi var rätt tuffa när det gäller biogas och våra 

förmånsbilar… vi har inte tvingat folk, men vi har varit väldigt tydliga med att 

huvudalternativet är att välja biogasbil. Det ska vara lätt att använda de här 

poolbilarna. Vi såg till att där vi har poolbilar – vid våra sjukhus och våra två 

administrativa centrum, ett i Malmö och ett i Kristianstad – då ställer vi ett antal 

sådana här poolbilar riktigt nära, för då vet vi att då använder folk dem. Vi 

människor är lata. (Pontus Lindberg, Region Skåne) 

 

Den erfarenhet som man har av biogasbilar i Skåne är att dessa bilar nu börjar komma ut till 

allmänheten i andrahands- och även tredjehandsled. Pontus Lindberg menar att detta visar att 

människor faktiskt har gjort ett aktivt val i sitt bilköp.  
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I framtiden kommer troligtvis dock inte biogas att användas för personbilar, menar Filip Kjellgren på 

Vinnova. Istället kan biogasen bli ett drivmedel lämpat för tunga fordon, sjöfarten och flyget: 

 

- På sikt tror jag inte att biogas kommer att finnas för personbilar. Istället kommer det 

att finnas på den tunga sidan, exempelvis bussar./…/ Min åsikt är att biogas inte 

kommer att vara inom personbilsområdet. (Filip Kjellgren, Vinnova) 

 

Men det finns även mer negativa röster rörande fordon drivna med biogas. En invändning handlar om 

kostnad. Sören Eriksson på Preem anser till exempel att det blir för stora energiförluster/kostnader 

med att rena biogasen för användning till fordonsgas. Eriksson menar att problemet med förnybara 

drivmedel är tillgången till råvaran, och eftersom det finns begränsad tillgång av biogas så bör denna 

snarare användas för exempelvis uppvärmning än som drivmedel i fordon. Vidare menar Filip 

Kjellgren på Vinnova att den satsning som gjorts i många svenska kommuner med biogas i bussar inte 

alltid kan försäkra en hållbarhet; om biogas måste importeras på grund av inhemsk brist så innebär 

detta istället transporter, vilket inte gynnar en hållbar utveckling.  

 

Hybridbilar 

Flera av intervjupersonerna upp fördelarna med hybridbilar. Ett exempel är nyttjandet av hybridbil i 

samband med längre resor, för att slippa de eventuella problem som en elbils räckvidd kan innebära: 

- Jag tror däremot att biogashybrider kommer att leva länge. Om du bara ska några 

mil kan du åka på el, och om längre kan du åka med biogasen. Jag tror det finns en 

nisch för de bilarna ett tag.  

(Filip Kjellgren, Vinnova) 

 

- Varför har man fokus på att det är min privatbil som ska gå till fjällen tre gånger om 

året? Varför ser man det som hindret? Varför inte istället se möjligheterna att de 

bilar som aldrig aldrig någonsin kör långa sträckor skulle kunna vara med el? Det 

finns många såna bilar i samhället.  

- Men om jag köper en elbil och kanske vill åka till fjällen någon gång? 

- Du kanske inte ska köpa en elbil. Nu pratar vi elbilar, laddhybrider. Köper du en 

laddhybrid då kan du ju göra det.  

(Anders Lewald, Energimyndigheten) 

 

En annan fördel som framhävs är att batteriet i en hybridbil inte användas lika mycket som då det 

gäller en ren elbil. Batteriets livslängd blir därför längre, vilket innebär en lägre kostnad, menar Bengt 

Dalström på Toyota. Detta är också, menar Dalström, en anledning till att man inom Toyota ser 

hybridbilen som ett bra ägaralternativ: 

 

- Vi vill ju att folk ska köra hybrider. Vi tycker det är ett bra ägaralternativ. Låga 

kostnader. Det finns här och nu och kommer att finnas… /…/ Vi tycker att det är ett 

väldigt bra ägarlaternativ, för då vet man också att i framtiden, när bränslet är ännu 

dyrare, så har man ändå valt ut den mest energisnåla. Och när våra hybrider körs i 

stan så går de till väldigt stor del med avstängd förbränningsmotor. Och då har man 

lägre lokala utsläpp också. (Bengt Dalström, Toyota) 

Etanolbilar 

Flera av aktörerna tar i intervjuerna upp etanolbilar i samband med att man diskuterar den så kallade 

”etanolfloppen”. Få talar dock om etanolens för- respektive nackdelar som drivmedel, men Anders 
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Lewald på Energimyndigheten lyfter i intervjun de fördelar som kan ses med etanol. Infrastrukturen 

finns redan, det är ett enkelt och bra drivmedel som kan användas av de flesta, och sammantaget skulle 

en sådan satsning kunna påskynda resan mot klimatmålen:  

- Bra bränslen idag är till exempel E85. Energimyndigheten har ansvar för 

hållbarhetsaspekter på olika bränslen och drivmedel, och det är lite synd att det inte 

har uppmärksammats. Det är ett bra drivmedel som är enkelt att använda idag, vi 

har en infrastruktur i hela Sverige. Just nu säljs det väldigt få sådana bilar, av 

någon anledning. Det är ett alldeles utmärkt drivmedel, kan användas av nästan vem 

som helst. /…/ Vill Sverige ställa om snabbt, till rimliga klimatkostnader, så skulle vi 

kunna använda det medlet [E85]. På sikt kanske E85 passar ihop med 

laddhybriderna. (Anders Lewald, Energimyndigheten) 

 

På frågan varför det likväl är så få som numer tankar etanol hänvisar Anders Lewald till den 

diskussion som finns om relationen mellan mat och drivmedel, vilket enligt honom har fått för stora 

proportioner. Istället borde man diskutera markanvändning: 

- Det fick en negativ kritik i relationerna mellan mat och drivmedel. /…/ Men varför 

ska man ha just den diskussionen om mat och etanol? Varför inte mat och tobak? 

/…/ Det bästa vore att ta en diskussion om markanvändning och inte just relatera till 

etanol- eller biodrivsmedelsfrågan. (Anders Lewald, Energimyndigheten) 

 

Förutom den mer etiska diskussionen förklaras minskningen – eller till och med upphörandet – av 

etanol som drivmedel med att dessa bilar dels har dyra omkostnader, dels har en kort livslängd. Detta 

menar David Bjerkdahl, Hyundai, i följande citat: 

- Det är ingen som säljer en etanolbil idag. Det är ingen som köper en etanolbil 

begagnad idag. För det är så dyra kostnader. Kortare livslängd och de har dyr 

service och såna saker.  

(David Bjerkdahl, Hyundai) 

 

Bilar drivna med förnyelsebar diesel 

Med anledning av svårigheter med tillgång av råvara till förnyelsebara drivmedel ser Sören Eriksson 

på Preem istället möjligheterna i det svenska skogsbruket och den unika situationen att vi har mycket 

skog i Skandinavien. Av restprodukter från massaindustrin kan svartlut utvinnas, och som med hjälp 

av teknisk utveckling kan göras om till bränsle som molekylärt skulle se likadant ut som om det skulle 

komma från fossila källor, men utan de utsläpp som exempelvis bensin och diesel innebär. I framtiden, 

kring år 2020, 2025, kommer det också att finnas tekniska möjligheter att utnyttja skog och 

restprodukter mycket mer omfattande än vad som är aktuellt idag, menar Eriksson. En sådan inriktning 

av drivmedel skulle dessutom enligt Eriksson innebära att ingen större förändring behöver göras av 

vare sig infrastruktur eller fordon, vilket dock krävs vid en satsning på ett så kallat vätgassamhälle 

med bränslecellsbilar. Man slipper utveckla nya motorer, man får förnybara råvaror, en ökad 

genomströmning i massabruket och en ökad lönsamhet – med andra ord många synergieffekter.  

Vidare menar Eriksson att de anläggningar i form av raffinaderier som redan finns idag kan användas 

på nya sätt i dessa sammanhang: 

- Kan vi utnyttja de här anläggningarna [raffinaderierna] som redan finns på ett 

smart sätt så når vi rätt långt. Byter inkråmet i en reaktor, ändrar om lite grann, 

men jag bygger inte om så mycket. Det här är en resa som hela Europas 

raffinaderiindustri har börjat, men vi är väl snabbast. (Sören Eriksson, Preem) 
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Även Anders Lewald på Energimyndigheten ser positivt på en utveckling av förnybara drivmedel där 

råvaran kan hämtas i den svenska skogsindustrin. Lewald hänvisar här till förnybar diesel genom 

biomassa, och påpekar att sådant drivmedel redan finns idag, för bussar och lastbilar. Men han 

poängterar också vikten av korrekt skogsskötsel, och att man genom rätt metoder kan uppnå både 

matförsörjningsbehov och framställning av biomassa för drivmedelssyfte.   

 Aktörer och aktörsroller 

Det är många olika aktörer som på ett eller annat sätt kan påverka miljöarbetet rörande transporter, 

drivmedel och infrastruktur, med olika aktörsroller och för olika intressen. Följande avsnitt berör 

synen på aktörer så som politiker, näringsliv, myndigheter, branschorganisationer och media.  

Politiker 

Den nationella nivån 

En gemensam uppfattning hos intervjupersonerna är att politiker har en i mångt och mycket avgörande 

roll för hur utvecklingen av framtida alternativa drivmedel och infrastruktur för sådan ska kunna 

utformas, med siktet riktat mot klimatmålen. Politiska beslut behövs för att en förändring till en 

fossiloberoende fordonsflotta ska kunna förverkligas. Detta framhålls oavsett om man inom aktuell 

myndighet eller organisation i första hand har fokus på en specifik lösning och/eller ett specifikt 

drivmedel. 

Behovet av politiska styrmedel och beslut kan relateras till en allmän uppfattning hos 

intervjupersonerna om att politikerna är allt för svaga i sina ställningstaganden och beslut, alternativt 

har bristande kunskaper eller intresse för frågor av detta slag.  Nedan följer uttalanden som belyser 

detta: 

 

- Det finns ett stort behov av att öka kunskapen ute i samhället, framförallt hos 

beslutsfattare. Energifrågor. Inte nödvändigtvis drivmedel, men merparten. /…/ 

Lyfta blicken, vad är bra för vårt samhälle, vår industri, vår sysselsättning? Så tittar 

man i ett smalt stuprör, ser inte helheten. (Sören Eriksson, Preem)  

 

- Men den politiska verkligheten upplever det nog inte som om att klimatfrågan är 

jättebråttom. (Henrik Wingfors, Svensk Energi) 

 

Avsaknaden av politiskt engagemang kan även härledas till en uppfattning om att det inom politiken 

ofta handlar om populistiska beslut, vilket innebär en försiktighet gentemot potentiella väljare. Sören 

Eriksson på Preem ger som exempel hur politiker inte vågar fatta beslut rörande prissättning på bensin 

och diesel, liksom inte heller satsning på nya tekniker. Det uppstår ett dilemma när till exempel en 

riksdagsledamot ser till sin hemorts intressen i form av satsning på en viss energikälla som kan skapa 

sysselsättning lokalt, i stället för att utgå från ett nationellt samhällsekonomiskt perspektiv. Detta visar 

på en avsaknad av politisk styrning, menar Eriksson. 

Flera av de intervjuade nämner den så kallade ”etanolfloppen” (se ovan) och menar att denna 

erfarenhet har inneburit att politikerna är extra försiktiga med att fatta beslut kring frågor om satsning 

på specifika drivmedel. Lasse Swärd på DN Motor menar till exempel att ”etanolfloppen” fått till följd 

att politikerna inte vågar satsa stort på nya tekniker, av rädsla att låsa sig i fasta strukturer som 

dessutom kostat mycket.  

Bland de intervjuade aktörerna ses olika uppfattningar om huruvida det finns en samsyn över de 

politiska blocken kring hur man ska nå klimatmålet. Flera hänvisar till den ovan beskrivna 

försiktigheten, som de menar är gällande för båda blocken. Andra lyfter istället olikheterna mellan de 

olika partierna vad gäller transporter och miljö generellt. Henrik Wingfors på Svensk Energi 
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framhåller till exempel att det finns skillnader i synsätt hos de olika partierna. Olika partier ser olika 

styrmedel som ska gälla för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta, vilket innebär 

svårigheter med att nå en stabilitet och tydlig riktning i klimatarbetet kring transporterna: 

 

- Målet om fossiloberoende flotta är ett centerpartimål får man väl säga, i första 

hand, även om alliansen har det i sin energi- och klimatöverenskommelse. 

Problemet med det målet är att det stöds lite motvilligt av de andra partierna, men i 

vart fall inte mer än av fyra partier som regerar i minoritet i riksdagen idag. /…/ Det 

kommer inte att hända något före valet 2014. /…/ Våra diskussioner med politikerna 

kring det här, som vi haft ett antal år, det är att alla egentligen är ganska positiva 

till att fasa ut fossila bränslen i transportsektorn. Problemet är att det inte finns 

någon stabilitet, det finns ingen samsyn kring styrmedel. (Henrik Wingfors, Svensk 

Energi) 

 

Regional och kommunal nivå 

Förutom betydelsen av politiska beslut och riktlinjer på nationell nivå har politiker på regional och 

kommunal nivå stort inflytande för utveckling och initiativtagande i frågor om exempelvis satsning på 

alternativa drivmedel. Flera av de intervjuade aktörerna menar att det saknas vilja och mod från de 

politiska partierna på nationell nivå, och att det istället är på regional och kommunal nivå som den 

politiska aktiviteten är märkbar. Startskotten sker så att säga från marknivå: 

- På det regionala planet ser jag att det finns vissa aktörer, som till exempel Region 

Skåne, som har en vilja att gå före och ta första steget. Men nationellt så går det 

väldigt långsamt och man är försiktig. Det är inte bara i Sverige, utan det här 

mönstret ser vi i hela Europa idag, att det är regionerna som är pådrivande.  

(Björn Aronsson, Vätgas Sverige) 

 

Region Skåne är en region där man aktivt satsat på både biogas och vätgas för sina transporter. I citatet 

nedan belyser Pontus Lindberg på Region Skåne hur man på regional nivå tänker och arbetar kring 

frågor av detta slag, och som också illustrerar hur engagemang och erfarenheter hos initiativtagare på 

lokal nivå kan få spridning: 

- Vi försöker vara långsiktiga. Nu har vi kommit dithän att vi har vätgasfordon och då 

ska vi se till att använda dom, något år, så vi får promota det lite. Sen får vi se. Var 

går utvecklingen, är det vätgasbilar som vi eventuellt ska intressera oss av, eller 

vätgasbussar? Ja, jag vet inte. Men vi kommer inte att släppa det här, vi kommer att 

fortsätta på något sätt. /…./ Vi ser vår roll som utvecklingsaktör, att finnas med och 

visa att saker kanske funkar. Vi är med i ett första skede, och sen har vi sett att 

andra engagerar sig och då kan vi träda åt sidan.  

(Pontus Lindberg, Region Skåne) 

 

Även Anders Lewald på Energimyndigheten menar att det finns en större beslutskraft på lokal nivå 

och ger som exempel satsningar på biogasbussar i svenska kommuner: 

- Men det är klart att det är mycket enklare om man kan isolera någonting. Man ser 

att det sker där man har en lokal beslutskraft. Ett bra exempel är det här med 

bussar. Det har gått ganska snabbt att få biogasbussar i Sverige, därför att det är 

lokalt som man fattar det här beslutet. (Anders Lewald, Energimyndigheten) 
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Näringsliv 

Affärsmodeller och lönsamhet 

Näringslivets roll blir tydlig i diskussionen om utbyggnad av infrastruktur anpassat till alternativa 

drivmedel. Kan ett affärsdrivande företag se en form av lönsamhet i att tillgodose kunden med 

alternativa drivmedel så kan detta vara något som man vill satsa på. Här följer ett exempel: 

 

- Blir det ett rejält alternativ [satsning på vätgas för tunga transporter], då ökar 

intresset också från de vanliga mackarnas sida. Vi har några mackar i Malmö där 

de faktiskt också har biogas, det har blivit någon form av samarbete mellan E.ON. 

och nån mack, så de finns på samma ställe.  /…/ Mackarna vill ju att man ska 

komma dit och köpa andra grejer också. Det handlar nog lite om volym också, för 

att det ska bli intressant. (Pontus Lindberg, Region Skåne) 

 

Samtidigt som flera aktörer ser möjligheter med nya affärsmodeller hos olika näringsidkare i och med 

utveckling av alternativa drivmedel finns en bromskloss för detta. David Bjerkdahl på Hyundai ser 

utifrån sitt perspektiv inom bilindustrin att aktörer bakom de befintliga tankstationerna inte är beredda 

att satsa på alternativa drivmedel, i detta fall tankning för bränslecellsbilar, så länge det inte finns en 

volym av sådana bilar så att en lönsamhet nås: 

- Jag tror att de som har tankstationerna, de som jag har pratat med, de ser det här 

som ett business case, alltid. Har inte sett någon som sätter det som en 

marknadsinvestering, utan man ser att det finns bara en tillverkare på marknaden 

som kan leverera bilar i serieproduktion. De väntar på att Toyota, Honda, Nissan… 

alla ska komma, för då blir det volymer, då kan man få en station lönsam ganska 

snabbt. /…/ Jag kan förstå dem, att de inte vill investera tjugo miljoner i tankstation 

för att ett varumärke ska kunna köra sina bilar. Den här tankstationen kostar bara 

en massa pengar varje månad. (David Bjerkdahl, Hyundai) 

 

Näringslivet som aktiv aktör 

Skapandet av nya affärsmodeller kan handla om hur företag och branscher anpassar sin verksamhet till 

en samhällsutveckling i en ny riktning, och som innebär en ny inkomstkälla. Men det finns även 

branschorganisationer som mer aktivt bedriver påverkan gentemot framförallt beslutsfattare och 

politiker, mot ett mål att satsa på ett alternativt drivmedel som gynnar den egna branschen – och 

samhället i övrigt. Samhällsnyttan blir ett argument som ingår i en affärsidé, och en synergieffekt fås 

mellan lönsamhet och bättre miljö. Preem är ett exempel på ett företag där man ändrat inriktning från 

fossila bränslen till en linje som även omfattar alternativa drivmedel. Preem kan luta sig mot sin 

basnäring så som drivmedelsproducent, vilket medför att man kan och vågar satsa på utveckling av 

andra former av drivmedel. Här ses en förändring även avseende attityder till Preem, i det att man 

numer från framförallt politiskt håll ser bolaget som en viktig aktör, med mycket kunskap och kraft att 

påverka samhällsutvecklingen. Här följer ett citat av Sören Eriksson, Preem: 

- Vi [Preem]har enorm påverkan på drivmedel, utveckling generellt. Viktigt att man 

förstår vår roll i samhället, och det tror jag inte man har brytt sig om tidigare, vi har 

varit några halvskurkar, oljekokare. /…/ Vi brukar sällan driva särintressen. Det är 

en trovärdighetsfråga. Vilket inneburit att man ofta frågar oss till råds, vad vi anser.  

(Sören Eriksson, Preem) 
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Ett exempel på hur ett företag kan påverka utveckling och samhällsdebatt är hur man inom Preem har 

fått aktörer inom skogs- och massaindustrin att få upp intresset för att nyttja skog och restprodukter för 

utveckling av nya alternativa drivmedel. Sören Eriksson på Preem menar också att politiker, däribland 

IT- och Energiminister Anna-Karin Hatt (våren 2014), har börjat inse fördelarna med en sådan 

utveckling, då den gynnar sysselsättning. Representanter från Preem träffar och har dialog med 

riksdagsgrupper, vid olika tillfällen och med olika partier, och får härmed möjlighet att påverka. Även 

Filip Kjellgren på Vinnova refererar till Preem och deras syn på utvecklingsmöjligheter för alternativa 

drivmedel, vilket beskrivs i följande citat: 

 

- Ser man på Preem, de gör marknadsföringsbudgetar och små nischprojekt. Det är 

långsiktigt företagstänk. Vissa är mer ”på” än andra. Det är en företagsledning 

eller styrelse som har ett annat driv, och kanske lite mer riskbenägenhet. Men de har 

ju enorma vinstmarginaler, de här bolagen. (Filip Kjellgren, Vinnova) 

 

Ytterligare en aktör inom näringslivet är elbranschen. Henrik Wingfors på Svensk Energi påpekar att 

huvuddelen av deras medlemmar inte är intresserad av en satsning på vätgas eftersom man inte har 

någon erfarenhet av detta inom sina respektive branschområden. Med utgångspunkt i den egna 

verksamheten vill man istället framförallt se en satsning på el som drivmedel. Wingfors beskriver även 

hur Svensk Energi var med och påverkade i samband med beslut om laddstationer. Utifrån ett 

marknadsperspektiv fick man igenom en förändring i förordningen om uppförande av laddstationer, 

för att undgå monopol i sådan verksamhet: 

- Vår roll blir att se till att laddstationer kan anslutas till elnätet, så att de kan sättas 

upp överallt. När man fick en förändring i förordningen om att det skulle bli mer 

liberalt att sätta upp laddstationer, så var det vi som låg bakom den, för vi tyckte 

inte det var en kostnadseffektiv lösning att elbranschen hade monopolet. Det var 

viktigt att öppna upp för så många som möjligt. Våra medlemmar tycker att fri 

marknad är bra. Andra länder har valt att göra laddstationer till ett 

elbolagsmonopol. (Henrik Wingfors, Svensk Energi) 

 

Ett annat exempel som ges av Henrik Wingfors rörande påverkan - och samverkan - är Öresundskrafts 

satsning på elbilar. Mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim har en så kallad Green Highway 

byggts, längs vilken man ska kunna ladda och tanka olika typer av drivmedel. Satsningen har gjorts i 

samverkan med kommuner, energibolag och lokala företag, berättar Wingfors. 

 

Investerare och producenter står redo 

Även om aktörer inom näringslivet arbetar aktivt med till exempel utveckling av drivmedel, 

infrastruktur och olika affärsmodeller så finns behov av styrmedel och politiska beslut för att komma 

vidare i dessa satsningar. Det finns en samstämmighet i intervjumaterialet i denna uppfattning, och 

flera menar också att tillverkare och investerare står redo i avvaktan på politiska beslut; om det tillkom 

långsiktiga styrmedel skulle det ta fart överlag när det gäller satsning på alternativa drivmedel. 

Följande citat illustrerar detta: 

- Tekniken finns, investerarna finns. Titta bara på Björn Gillberg i Hagfors, han har 

en anläggning som är beredd att arbeta så fort han får politisk riktlinje, alltså 

långsiktighet i spelreglerna. Det är vad investerarna efterlyser. (Lasse Swärd, DN 

Motor) 
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- Tekniken är inte problemet längre, utan det är de politiska styrmedlen. /…/ Vi är 

redo. Tar fram och stoppar i en byrålåda, så vi kan öppna den sen när besluten 

kommer.  (Sören Eriksson, Preem) 

 

Politiker och näringsidkare är således starkt sammanlänkande och beroende av varandra, vilket bland 

annat illustreras av Filip Kjellgren på Vinnova i det följande: 

- Regeringen är beroende av näringslivet också, för att kunna nå målen. Det är som 

ett ihoptvinnat beroende. (Filip Kjellgren, Vinnova) 

 

Motkrafter? 

På frågan om det finns motkrafter inom exempelvis oljebranschen vad gäller utvecklingen av fossilfria 

drivmedel svarar Bengt Dalström på Toyota nekande, och tillägger att om så vore fallet skulle det ändå 

inte ha någon påverkan på utvecklingen. Dalström relaterar här till utvecklingen av laddhybrider och 

batteribilar, som han menar inte har stött på sådant motstånd: 

 

- Om det skulle vara så att oljeindustrin är emot detta… det är dom ju, men att det 

skulle påverka, då hade vi i såna fall motkrafter i hela energisektorn när det gäller 

elenergi, för laddhybrider, batteribilar… /…/  

- Kan ju vara andra krafter, lobbyorganisationer som kan försvåra den här 

utvecklingen? 

- Vi måste ta död på en myt här! Jag har ändå varit förti år i den här industrin, jag 

har pratat med hög som låg, tekniker och dom som håller på med långsiktiga 

visioner. Jag har aldrig någonsin träffat på någon som ens har antytt att det finns 

några motkrafter när det gäller att sluta med bensindrivna bilar. (Bengt Dalström, 

Toyota) 

 

Dalström menar också att det inte finns motkrafter inom den egna branschen, bilindustrin, till exempel 

att man inom bilindustrin skulle se en eftermarknad hotad i och med en satsning på elbilar: 

- Men hört att man inte är intresserad inom industrin för det blir inte så många 

reservdelar…? 

- Gammalt sätt att tänka. En modern biltillverkare, vi måste se att vi levererar 

mobilitet. Vi får inte bli någon gammal dinosaurie som tror att vi ska leverera bilar 

som vi gjorde… /…/ Måste leverera mobilitet och då spelar det ingen roll hur många 

rörliga delar det finns i en motor. (Bengt Dalström, Toyota)  

 

Några aktörer tror dock att de stora oljebolagen i framtiden kan försöka motverka utvecklingen av 

vätgas och bränslecellsbilar. Erik Lindham, Hyundai, säger till exempel följande: 

- Men däremot kommer det kanske att upplevas som ett hot när det är en större 

utsträckning, när det finns ett större utbud. Men det där är en jätteviktig fråga. 

Förmodligen var det väl en hel del som reste sig mot elbilar och biogas och allting, 

så klart. Det vet man ju att oljelobbismen har en otrolig makt och är väldigt starka. 

Så att det ska man nog räkna med, absolut. (Erik Lindham, Hyundai) 

 

Vidare menar Lasse Swärd på DN Motor att näringslivet kan utgöra en påverkande motkraft i 

miljöarbetet. Politikerna anpassar sig till näringslivet med påföljd att politiska beslut fattas utifrån 

industripolitisk hänsyn. Swärd ger ett historiskt exempel, då reglerna för miljöklassning av etanolbilar 

sattes utifrån de gränser för utsläpp som de stora svenska bilföretagen kunde uppnå: 
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- Historiskt sett har vi i Sverige haft höga genomsnittliga utsläpp på nya bilar i 

förhållande till andra EU-länder. Industripolitiska hänsyn har fått gå före miljön. 

Det betyder att vad Saab och Volvo klarar av när det gäller rening, där ligger 

lagstiftningen. Reglerna för att bli miljöklassad… gränsen [för etanolbilar] var 

länge, tror jag, 193 gram. Och av en slump så var det precis den gräns som Saab 

klarade av. /…/ Det är en mängd olika hänsyn och särintressen som trycker på 

framgångsrikt och som har gjort att det har försenats så mycket.  

(Lasse Swärd, DN Motor) 

 

Myndigheter och branschorganisationer 

Särintressen inom branschorganisationer 

Det finns ett stort antal av branschorganisationer inom Sverige, som var och en förespråkar sina 

intressen och som på olika sätt söker påverka politiker och beslutsfattare. Detta menar Filip Kjellgren 

på Vinnova, som visserligen anser att det är positivt, men samtidigt ser konsekvenser i form av ett 

enormt informations- och kunskapsflöde som ska hanteras av just politikerna: 

- Vi har olika branschföreningar som har ett intresse för ett visst område och som 

försöker lobba och stötta detta område. /…/ Sen har vi näringslivets transportråd, 

bussbranschen, Bil Sweden, tågoperatorerna. /…/  Och naturligtvis blir det en flod 

av kunskap och information och olika vinklingar som beslutsfattare utsätts för.  

(Filip Kjellgren, Vinnova) 

 

Särintressen inom myndigheter 

Vad gäller satsning på vätgas och bränslecellsbilar menar Björn Aronsson att det finns, eller 

åtminstone funnits, motkrafter inom vissa myndigheter i Sverige:  

 

- Det är lite sent att göra det vi gör i Sverige nu. Vi har haft chansen att agera mycket 

tidigare, men valt att inta en mera passiv roll.  

(Björn Aronsson, Vätgas Sverige) 

Media 

Medias makt att påverka 

I media skrivs positiva alternativt negativa omdömen om nya drivmedlen, tester görs av nya 

bilmodeller och det redogörs för klimatdebatten. Sammantaget anser intervjupersonerna att media har 

stor makt att påverka. Skriver media negativt om ett alternativt drivmedel anses detta påverka 

allmänheten, vilket i sin tur påverkar politikers bestlutasdattande eller uteslutande av beslutsfattande, i 

det att man tar hänsyn till opinionen. Medias påverkan exemplifieras av några intervjupersoner med 

hur den så kallade ”etanolfloppen” hanterades i media. Sören Eriksson på Preem menar till exempel att 

de negativa aspekter som det skrevs om i media, om dålig amerikansk majsetanol och om etanolbilar 

som lätt går sönder, påverkade människor till att inte längre köpa och köra etanolbilar. Detta trots att 

etanol är ett både bra och billigt drivmedel i jämförelse med exempelvis bensin, tillägger Eriksson.  

 

Subjektiv journalistik 

Journalisterna anses av några intervjupersoner ofta ha ett subjektivt perspektiv. Detta i kombination 

med sin stora roll som påverkande faktor kan vinkla diskussionen så att en mer djuplodad och objektiv 

rapportering försvåras, menar man: 
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- De [media] har en väldigt viktig roll. Det har blivit tydligt att det finns få 

journalister som verkligen förstår och skriver som det egentligen är. För de är ju 

generalister och vill väcka uppmärksamhet och på så sätt sälja tidningar. Och det är 

svårt att sätta sig in i en sakfråga och skriva någonting någorlunda objektivt. Näst 

intill omöjligt.  

(Filip Kjellgren, Vinnova) 

 

- Journalister, vad de än säger så upplever jag att de alltid har en egen agenda, och 

den är egentligen aldrig ifrågasatt. Just kring trafik, dessutom, upplever jag att 

journalister skriver som om det vore en objektiv och opartisk sanning, när det 

egentligen är mycket deras egna åsikter. Samtidigt som de har stor påverkan på 

allmänhetens uppfattning. (Henrik Wingfors, Svensk Energi) 

 

Förändrade attityder hos journalisterna…  

Flera av de intervjuade aktörerna tycker att media under senare år har börjat skriva alltmer positivt om 

alternativa drivmedel och bilmärken som producerar dessa, exempelvis elbilar och bränslecellsbilar. 

Björn Aronsson på Vätgas Sverige menar att det visserligen finns journalister som väljer att skriva 

nedlåtande om nya drivmedel, men att de flesta är positiva till, i detta fall, bränslecellsbilar. Aronsson 

menar att när journalisterna fått provköra de aktuella bilarna så har de blivit övertygade om deras 

fördelar, vilket sedan framkommer i tidningsartiklar i till exempel Dagens Industri och i de stora 

motortidningarna. Även Henrik Wingfors på Svensk Energi påpekar att det har skett en förändring hos 

journalisternas sätt att hantera alternativa drivmedel, och att de numera ofta skriver positivt om till 

exempel elbilar. En anledning till denna förändring kan vara att elbilsmodellerna har utvecklats och 

blivit bättre: 

- Motorjournalisterna i Sverige har börjat skriva mer positivt om elbilserfarenheter 

som de har. Det gäller både DN och Svenskan… /…/ Kring elbilar finns det väl både 

myter och sanningar, men jag kan ändå notera ett skifte i deras sätt att skriva. /…/ 

Men sen också att de elbilsmodeller som kommer, har blivit bättre och bättre. De var 

kanske lite mindre tekniskt pålitliga från början.  

(Henrik Wingfors, Svensk Energi) 

 

Liknande uppfattning om förändring i journalisternas attityder ges i följande citat från en 

representant för bilindustrin, Erik Lindham på Hyundai, rörande bränslecellsbilar: 

- De som jag pratat med är väldigt positiva till tekniken. Och det ligger stora 

förhoppningar. /…/  Tycker att tekniken är… att det verkligen är tid nu. Så 

jag tror absolut att det finns en vilja hos media, hos de här makthavarna i 

form av journalister, att ta tag i den här frågan.  

(Erik Lindham, Hyundai) 

 

… men fortsatt fokus på hästkrafter 

Bengt Dalström på Toyota menar dock att även om journalister skriver om miljöanpassade fordon i 

positiva ordalag så finns fortfarande en inställning där bilens hästkrafter är i fokus. Detta är extra 

tydligt för motortidningar med anledning av den målgrupp de vänder sig till, påpekar Bengt Dalström: 

- Motortidningar, hela deras affärsidé är att sälja tidskrifter till bil- och 

motorintresserade. Mycket av vår tradition är att det ska låta, det ska vara… 

Hästkraftsjakt, sladd… /…/  

- Skriver de om de här bilarna [bränslecellsbilar]? 
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- Jadå, det gör dom. För att det är ett pikant inslag i debatten. Men det skulle ju bli 

ramaskri från deras läsare om de endast började köra eldrivna bilar, det tror jag 

inte skulle vara så framgångsrikt. Verkligen inte. (Bengt Dalström, Toyota)  

 

Fokus på fel fordonstyp 

I intervjuerna är det framförallt journalisternas antingen positiva eller negativa utlåtanden om 

personbilar med alternativa drivmedel som lyfts. Anders Lewald på Energimyndigheten menar att det 

till stor del är journalisterna som driver på denna inriktning av diskussion i media. Istället borde fokus 

vara på till exempel bussar, eftersom det är inom det området som utvecklingen har gått framåt: 

Jag tror att debatten är en aning felaktig när det rör elbilar och vätgas. Fokus ligger så 

otroligt mycket i diskussionen på personbilar. /…/ Väldigt mycket media som driver den 

diskussionen, men det är också i och för sig personbilsföretag, för de vill ju uppmärksamma 

vad de gör för olika drivmedel. Men de som har en större potential att göra väldigt mycket 

och där det faktiskt i världen sker mer, om man tittar i förhållande till antal fordon som säljs, 

det är för bussar, stadsbussar. Där sker en stor utveckling både för vätgas och el, och även för 

andra alternativa drivmedel. (Anders Lewald, Energimyndigheten) 

 Hur minskar vi utsläppen av CO2? 

Synen på hur man kan öka användningen av alternativa drivmedel, liksom synen på aspekter kring 

aktörsroller, kan konkretiseras i frågan om hur vi på bästa sätt når klimatmålet om att minska 

utsläppen av CO2. De intervjuade aktörerna påtalar dessutom att det är bråttom om vi ska nå, 

alternativt närma oss, detta mål. Detta blir också viktigt utifrån ett utvärderingsperspektiv, vilket 

påpekas i följande citat av Björn Aronsson, Vätgas Sverige: 

- Om vi inte tar ett antal beslut nu, kommer vi inte att kunna mäta av den 

miljöförbättring som vi behöver i spannet 2030-2050. /…/ Vi måste få ut ganska 

många nollemissionsfordon för att vi ska kunna mäta i luften att det har skett en 

förbättring. Och de besluten måste tas nu.  

- Vilka är det som ska ta de besluten? 

- Det gör vi ju alla, vi som konsumenter och aktörer på alla nivåer. Politiker från 

lokala, regionala nivåer, och framförallt nationella politiker. (Björn Aronsson, 

Vätgas Sverige) 

 

I följande kapitelavsnitt redogörs för de intervjuade aktörernas övergripande syn på hur vi på bästa sätt 

kan minska utsläppen av CO2. 

Politiska styrmedel 

Exempel på styrmedel och incitament 

Som tidigare konstaterats eftersöker de intervjuade aktörerna långsiktiga politiska beslut för att 

klimatmålet ska kunna nås. Politiska beslut anses utgöra grunden för det fortsatta miljöarbetet inom 

transportsektorn, avseende förnybara drivmedel:  

- Det är helt beroende av politiska styrmedel, annars skulle i stort sett ingenting 

hända. /…/  Allting vad vi pratar om, vätgas och alltihopa, försvinner. Det är helt 

beroende av politiska styrmedel.  

- Håller olika aktörer med om det?  

- Det tror jag de skulle dela helt och hållet.  

(Anders Lewald, Energimyndigheten) 
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Flera av de intervjuade nämner bonus-malus-system, där fordon med fossila drivmedel straffas i form 

av till exempel höga skatter, medan fordon med fossilfria drivmedel belönas med till exempel en 

miljöpremie. Genom att ”straffa” det fossila och gynna alternativa drivmedel ges en signal som skapar 

lönsamhet, vilket uttrycks i följande citat av Filip Kjellgren på Vinnova: 

 

- Du straffar bensin och dieselbilarna mycket mer, så att ’fan, det blir nästan lite mer 

lönsamt att tanka på el, trots att bilen är lite dyrare’.  

(Filip Kjellgren, Vinnova) 

 

Lasse Swärd på DN Motor lyfter även potentialen med att få ut tjänstebilar med alternativa drivmedel 

på andrahandsmarknaden med hjälp av förmånsbeskattning. Tjänstebilar står överlag för en stor del av 

nybilsförsäljningen, och kan bli ett viktigt led i arbetet med att få ut bilar med alternativa drivmedel till 

gemene man via andrahandsmarknaden: 

 

- Ett kraftigt styrmedel är förmånsbeskattningen. /…/ För de [tjänstebilar] byts rätt 

ofta och kommer om tre år ut på begagnatmarknaden. /…/ Femti procent [av 

nybilsförsäljningen] kommer från företagsägare, så det är otroligt viktigt att man 

uppmuntrar. /…/ Jätteviktigt att tala tydligt att det här är vad som gäller för dig som 

köper en tjänstebil, att det inte gäller bara två eller tre år, utan det kanske gäller till 

2020. (Lasse Swärd, DN Motor) 

 

Anders Lewald på Energimyndigheten tar upp supermiljöpremien som ett exempel och menar att 

denna premie skulle kunna ökas ytterligare. Även Henrik Wingfors på Svensk Energi ser styrmedel i 

form av bonusar för miljöbilar som en god metod: 

 

- Jag tror att politiska styrmedel har en väldigt stor betydelse. Det kunde man se att 

den här 10 000-kronorsbonusen för miljöbilar blev jättelyckad. Den försvann sen 

och ersattes av en minskad fordonsskatt. (Henrik Wingfors, Svensk Energi) 

 

Vidare hänvisar Anders Lewald på Energimyndigheten till FFF-utredningen, där man föreslår ett 

initialt stöd till normalladdning vid exempelvis matvaruaffärer och liknande. Ett sådant styrmedel kan 

fungera som ett starkt signalvärde, vilket kan vara av stor vikt för att få igång en marknad för elbilar: 

 

-  Sen har man också föreslagit att man kan titta på ett initialt stöd till 

normalladdning, att det kanske finns vid matvaruaffärer, möbelhallar och sånt. Jag 

tror det kan ha en positiv signal. Signalvärdet är starkare än vad det faktiskt betyder 

för laddning och sånt, det viktigaste. De flesta kommer att ladda hemma eller där 

bilen är stationerad, företagsbil. Men signalvärdet, få fart på marknaden lite grann 

och ett visst stöd för laddningsstruktur, det tror jag vore positivt för att få igång det 

lite mer. (Anders Lewald, Energimyndigheten) 

 

Risker med kortsiktiga styrmedel  

En återkommande syn på styrmedel är att de inte är tillräckligt långsiktiga, vilket kan få negativa 

konsekvenser. Bengt Dalström på Toyota menar att ett samhälle byggt på subventioner innebär risker, 

då regeringsskiften exempelvis kan rasera satsningar av sådana slag, vilket kan omkullkasta en hel 

marknad. Flera av de intervjuade hänvisar i detta sammanhang till Norge, och Bengt Dalström menar 
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till exempel att ökningen av elbilsköp och elbilsanvändning i Norge sannolikt skulle minska om de 

aktuella subventionerna togs bort: 

- Nio av tio skulle säga att klart att staten måste hjälpa till med subventioner. Men vi 

kan inte bygga förändring i samhället på subventioner. Det blir aldrig långsiktigt. 

En dag säger en politiker att ’nu har vi kommit till makten, vi prioriterar inte det 

här, nu tar vi bort subventionerna’. Och då omkullkastar det hela marknaden, för 

den har ju inte byggt på ett egenvärde, utan på subventioner. Många brukar ta 

Norge som exempel. /…/ Men hur många elbilar kommer att rulla 2017 eller 

tidigare om man tar bort subventionerna? Vem vill köpa de bilarna begagnade? De 

kommer drastiskt att tappa i värde.  

(Bengt Dalström, Toyota)  

 

Henrik Wingfors på Svensk Energi, som också förespråkar långsiktiga styrmedel, anser att besluten 

bör bygga på  blocköverskridande överenskommelser:  

- Det behövs lite mer kraftfulla långsiktiga styrmedel. Det är därför som vi hela tiden 

har förespråkat att vi vill ha en blocköverskridande överenskommelse om 

utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn. Och det är så man måste jobba, 

för då kan vi lägga grunden för ett visionsarbete, man kan lägga grunden för någon 

slags stabilitet, och det här att man ändrar fordonsbeskattningen, den ändras ju 

väldigt ofta. /…/  Politikerna måste faktiskt bestämma sig.  

(Henrik Wingfors, Svensk Energi) 

 

Vidare menar Filip Kjellgren på Vinnova att långsiktiga politiska styrmedel kan skapa en spelplan där 

näringslivet kan satsa på olika affärsmodeller, vilket i sin tur kan driva på utvecklingen. I följande citat 

beskrivs detta: 

 

- Jag vill poängtera att jag ser näringslivet som så enormt viktigt, för att om de inte 

ser en affärsmodell, då kommer de inte att göra någonting. /…/ Jag ser det som 

mycket viktigt att vi skapar en spelplan för att de ska bli intresserade, då kommer det 

att drivas framåt. /…/ Men spelplanen måste vara långsiktig, och det är regeringens 

absoluta viktigaste uppgift. Och sen så kommer aktörerna och utvecklar.  

(Filip Kjellgren, Vinnova) 

 

Lasse Swärd på DN Motor anser att det behövs en lagstiftning för att få igång ett näringsliv som kan 

se en lönsamhet i satsning på exempelvis en tankstation för vätgas:  

- Jag tycker personligen att man borde ta fram en lagstiftning istället så vi får fram 

den här infrastrukturen. För nu är risken att det här kommer att dra ut på tiden. Den 

privata aktören lägger ju inte ner ett antal miljoner på en station om det inte finns 

fordon. För då får man ingen lönsamhet. (Lasse Swärd, DN Motor) 

 

Andra styrmedel som till viss del kritiseras är borttagande av trängselavgifter för fordon med 

alternativa drivmedel samt möjligheten att köra i kollektivtrafikfält. Henrik Wingfors på Svensk 

Energi påpekar exempelvis vad gäller trängselavgifter att även elbilar de facto trängs. Även Filip 

Kjellgren på Vinnova och Anders Lewald på Energimyndigheten ser problem med styrmedel av detta 

slag, och ger som exempel de norska subventionerna som ger elbilar möjlighet att köra i 

busskollektivfälten. De ökade försäljningssiffrorna för elbilar innebär trängsel i kollektivtrafikfälten 

och frågan är om Norge i längden kan ha kvar dessa subventioner.  
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FFF-utredningens betydelse 

I intervjuerna lyfter aktörerna behovet av politiska styrmedel. I betänkandet Fossilfrihet på väg (SOU 

2013:84) beskrivs åtgärdsstrategier och styrmedel för att uppnå klimatmålen. Några av de intervjuade 

har ingått i utredningen, bland annat Sören Eriksson på Preem, som ser utredningen som en 

”uppslagsbok” och som även poängterar att uppdraget inte var att leverera färdiga lösningar: 

- Bra uppslagsbok, mycket information, siffror att använda som är korrekta. /…/ 

Uppdraget var inte skarpa förslag utan att visa vilka möjligheter som finns, sedan 

kanske göra ytterligare en utredning, ”så här ska vi göra”. (Sören Eriksson, Preem) 

 

Filip Kjellgren på Vinnova är en av dem som saknar mer ”skarpa” förslag och prioriteringar i 

utredningen. Här kan en återkoppling göras till den ovan nämnda försiktigheten hos politikerna, i det 

att utredningen kom några månader innan riksdagsvalet:  

- Den [utredningen]kommer under en jobbig tajmning, med bland annat valet./…/  

Men det finns massor med bra förslag i den. Problemet är nog att den är på tusen 

sidor. De prioriterar inte, och då är det omöjligt för någon annan att prioritera. 

(Filip Kjellgren, Vinnova) 

 

I sin helhet är de intervjuade positiva till den ovan nämnda FFF-utredningens inriktning på effekter 

istället för tekniker. Anders Lewald på Energimyndigheten menar till exempel att olika tekniker kan 

utvecklas genom forskning, men påpekar också att alla förnybara drivmedel har vissa svårigheter eller 

avigsidor. Styrmedlen måste vara neutrala, och målet måste vara de sammantagna effekterna av 

klimatpåverkan. Denna uppfattning tror Lewald delas av politikerna, oavsett partifärg: 

- Jag tror att oavsett vilken partifärg efter valet så kommer man inte att försöka peka 

ut något specifikt, utan man kommer att vara generell i sina styrmedel. (Anders 

Lewald, Energimyndigheten) 

 

Samtidigt finns uppfattningen att det i praktiken kan vara svårt att förhålla sig teknikneutral. Filip 

Kjellgren på Vinnova ser till exempel en risk att det likväl blir en riktning mot en enda teknik om 

politikerna inte ser till marknads- och resebehov, trots ett mål om att förhålla sig teknikneutral:  

- Det är känsligt att inte vara teknikneutral. För där [”etanolfloppen”] var man inte 

teknikneutral, utan man styrde mot en teknik och lät inte marknaden och 

resebehoven styra samhällsutveckling. Samma sak i det här, så är risken att man styr 

mot ett bränsle. /…/ Men det är jättesvårt och risken är överhängande att man gör 

fel. Det kan ju historien visa om och om igen. (Filip Kjellgren, Vinnova) 

 

Forskning och utveckling 

Anders Lewald på Energimyndigheten betonar liksom flera andra av aktörerna vikten av forskning och 

utveckling. Samtidigt menar Lewald att forskningen bör länkas till en marknad, för att få större effekt. 

Men till detta behövs även politiska styrmedel, till exempel i form av subventioner: 

- Forskningen blir otroligt mycket effektivare om den länkas till en marknad. Att bara 

satsa forskningspengar ger mindre effekt. Kan man sätta forskningspengar parallellt 

med att man bygger upp en marknad så har man visat att det ger mycket snabbare 

effekt. Ofta beskrivs detta genom begreppet lärkurvor och hur forsning parallellt 

med en marknad kan sänka kostnaderna för en ny teknik.  
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- Du skulle subventionera inköpet, för nu är det väldigt dyra bilar, det är det du 

menar? Och satsa på mer forskning och utveckling, kopplat till industrin? De två 

bitarna? 

- Ja. (Anders Lewald, Energimyndigheten) 

 

Omvärldsbevakning  

Även om utvecklingen kan få fart på ett lokalt plan, vilket beskrivits ovan, anser flera av de 

intervjuade att vi i Sverige måste höja blicken och ta lärdom av vad som sker över landsgränser 

avseende alternativa drivmedel, infrastruktur och politiska styrmedel. Filip Kjellgren på Vinnova 

hänvisar till den stora mängden av ansökningar rörande genomförande av olika projekt i olika delar av 

Sverige och menar att vi istället borde göra en omvärldsbevakning av vad som sker utanför Sverige, 

och på så sätt själva spara ekonomiska resurser. Norge är ett exempel:  

 

- Nittionio procent av all kunskap och forskning och insikt finns utanför våra gränser. 

Vi måste lyssna. Vi behöver inte gå på pumpen och göra samma misstag som många 

andra gör. /…/ Det är enormt många ansökningar på olika ställen i Sverige om att 

få bygga upp elbilsprojekt och demonstrationsflottor. Men vi behöver inte det. Titta 

på Norge! Vi kan lära oss vad de har gjort, och så använder vi våra pengar till 

något annat. /…/ Vi är för små, vårt näringsliv är för litet. Vi kan inte vara först med 

allt, i vår nation. Vi kan troligtvis inte ta lead på vätgas i Sverige. Vi är alldeles för 

små för det. (Filip Kjellgren, Vinnova) 

 

Även Björn Aronsson på Vätgas Sverige anser att det är viktigt med omvärldsbevakning. Genom 

omvärldsbevakning kan Sverige utveckla en satsning på vätgas, och poängterar att vi i Sverige är 

dåliga på just omvärldsanalys: 

- Ser man ur [ett perspektiv]att man snabbt skulle få igång en 

nollemissionsfordonsflotta, ja då behöver man göra någonting så som Norge gör 

med sina styrmedel. (Björn Aronsson, Vätgas Sverige) 

 

Trots att det i intervjuerna förespråkas omvärldsbevakning finns medvetenheten om att förutsättningar 

för olika drivmedelssatsningar ser olika ut i olika länder. Nedan beskrivs detta av dels Sören Eriksson 

på Preem, dels Björn Aronsson på Vätgas Sverige: 

 

- Fransmännen har sin etanolproduktion, i Holland har man andra värderingar, 

England en tredje värdering.  En uppsjö av olika energiformer som man vill gynna i 

sina respektive länder. Utifrån sina egna förutsättningar. (Sören Eriksson, Preem) 

 

- Det finns sannolikt inte en vinnare, brukar vi säga som jobbar med alternativa 

drivmedel. För en analys i Sverige ser helt annan ut än en i Tyskland. Så vi kommer 

att få fram olika bränslen som är vinnare på respektive marknad och i olika delar av 

transportarbetet, beroende på olika förutsättningar. Dock kan inte drivmedelsfrågan 

hanteras utifrån en separat nations intresse, då branschen i allra högsta grad är 

global. (Björn Aronsson, Vätgas Sverige) 

 

Bilindustrin är en global industri, samtidigt som olika länder har olika värderingar gällande 

klimatfrågor. Detta innebär stora utmaningar menar Bengt Dalström på Toyota, och påpekar att det i 

Europa framförallt handlar om satsning på låginblandning i drivmedel för att få en mer anpassningsbar 

fordonsflotta.  
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Successiv utfasning genom samverkan och mångfald  

Samverkan 

Björn Aronsson lyfter fram behovet av samarbete och pekar på att de stora företagen inom bilindustrin 

har gått samman i ett gemensamt arbete för att utveckla bränslecellsbilen. Tillsammans kan man driva 

frågorna kring bränslecellsbilarnas framtid och utveckling, och man undviker att som bilproducent stå 

ensam med riskkapital. Följande citat belyser detta: 

- Man har insett att det är viktigt att inte en tar risken, utan att flera kommer ut 

samtidigt. (Björn Aronsson, Vätgas Sverige) 

 

Om detta skall fungera krävs även ett utökat samarbete där även myndigheter och offentliga 

institutioner ingår. Tyvärr fungerar detta väldigt dåligt i verkligheten enligt Filip Kjellgren:  

- Jag tror att det är fjorton olika myndigheter och offentliga institutioner som stöder 

de här sakerna, utan att man riktigt vet om varandra och det är naturligtvis ett 

problem. Så det är jättesvårt. Vi har så enormt många aktörer som är och spelar på 

samma område.  

(Filip Kjellgren, Vinnova) 

 

Mångfald av drivmedel och mångfald av åtgärder 

Trots olika intressen och uppfattningar om vad som bör prioriteras i miljöarbetet ses ett behov av flera 

och parallella åtgärder i framtiden; det måste finnas mer än en linje att gå i framtiden. Det ses en 

gemensam nämnare hos aktörerna, i uppfattningen att det krävs en mångfald av åtgärder och 

inriktningar för att nå de slutliga målen. Här följer två exempel ur intervjuerna: 

- Jättemånga åtgärder som måste ske parallellt. Vi är många som behöver jobba åt 

samma håll. Ju mer man jobbar med olika aktörer, ju mer bygger man upp 

kunskapen tillsammans.  

(Björn Aronsson, Vätgas Sverige) 

 

- Hur ser du på satsning på vätgas?   

- Det ska absolut ske parallellt. Jag tror inte på en lösning, jag tror på flera 

lösningar. Och då är det möjligt att vätgas är en av de lösningarna. (Anders 

Lewald, Energimyndigheten) 

 

 

Anders Lewald poängterar också att det är effekter som eftersträvas, oavsett drivmedel, vilket innebär 

möjlighet för flera drivmedel på marknaden: 

 

- Men då blir det inte ett drivmedel, det blir flera olika. För det ser olika ut på olika 

ställen. Det är därför viktigt att inte säga det är vätgas, eller det är etanol… utan det 

är effekterna vi vill åt.  

(Anders Lewald, Energimyndigheten) 

 

Filip Kjellgren på Vinnova tror dock inte att det finns resurser för att satsa på allt för många olika 

drivmedel, vilket framkommer i följande citat: 

- Jag uppfattar det som att man kan inte bygga en infrastruktur som täcker alla 

[drivmedel]? 
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- Nej. Två, kanske? Vi är ett ganska litet land och kommunerna har knappt råd med 

trafikljus… /…/  Det är svårt att motivera att vi ska ha tre nya olika typer av 

bränslestationer, för då får vi dra ner på vård och omsorg.. /…/ Och jag tror inte 

näringslivet är så intresserat av det heller, det är kostsamt att ta fram olika 

drivmedel. Så det kommer att regleras. (Filip Kjellgren, Vinnova) 

 

Utfasning av fossila bränslen 

Av intervjumaterialet framkommer att vägen mot en fossilfri fordonsflotta kommer att ske successivt, 

där bensin och diesel blandas ut med en viss del förnybart drivmedel. Anders Lewald menar att de 

bilar som finns idag faktiskt drivs med fem procent förnybart, och att procenttalet förnybart successivt 

ökar. Denna strategi är inte tillräcklig menar Lewald, men är ändå en väg åt rätt riktning. Björn 

Aronsson ser en liknande gradvis utveckling, och påpekar att det sannolikt kommer att finnas 

konventionella bensin- och dieselbilar även 2030, eftersom bilar med alternativa drivmedel fortfarande 

kommer att vara för dyra för gemene man. I detta sammanhang kommer enligt Aronsson bilar med 

biodrivmedel vara en viktig faktor under en period, innan även dessa fasas ut: 

 

- Av de bilar som folk kör idag, med förbränningsmotor, kommer några sannolikt att 

rulla på våra vägar även 2030. Då är det viktigt att biodrivmedel kan ersätta ett 

fossilt alternativ  

- Men de kommer att fasas ut i framtiden? 

- Ja, det tror jag. (Björn Aronsson, Vätgas Sverige) 

 

I följande citat av Bengt Dalström på Toyota ges en sammanfattande beskrivning av betydelsen av 

mångfald av alternativa drivmedel och en succesiv utfasning av de fossila drivmedlen: 

 

- Runt 2020 börjar vi få en volym på bränslecellsbilarna, då pratar vi tiotusentals om 

året. 2030 tror vi på bränslecellen ungefär där vi är med hybrider idag. Vi har då 

fått en bred acceptans och vi har fått en bra infrastruktur. Det är fullt realistiskt, för 

att inte säga nödvändigt. När det gäller bilarna med förbränningsmotorer så 

kommer de fortfarande finnas kvar, men som en mindre del [diesel och bensin]. Runt 

2030 kan vi nog se att det börjar röra sig på elbilsfronten. Realistiskt att vi då har 

batterier som skulle kunna konkurrera med de bilar som idag har flytande bränsle. 

Det är inte realistiskt att vi får några volymer innan dess. (Bengt Dalström, Toyota)  

 

I intervjuerna talas det således om en succesiv utfasning av de fossila bränslena för att nå klimatmålen. 

Sören Eriksson på Preem menar dock att de fossila bränslena inte kommer att försvinna helt i 

framtiden och hänvisar här till världsmarknad och lönsamhetsaspekter:  

- Det är ju också en världsmarknad… /…/ Vi har effektiva raffinaderier, som är 

absolut en av de bästa vad gäller lönsamhet, i Europa. /…/ Man kommer inte att 

kunna täcka allt drivmedel med förnybart eller el. Det kommer alltid finnas en viss 

ström med fossilt, det är jag helt övertygad om. (Sören Eriksson, Preem) 

 

Möjligheten att öka allmänhetens acceptans 

Kunskaps- och informationsspridning 

Kunskaps- och informationsspridning är en viktig faktor i arbetet med att öka acceptansen hos 

allmänheten för alternativa drivmedel. I likhet med andra ser Erik Lindham på Hyundai nyttan med att 

nå ut i media och att det måste ske på bred front och inte bara i motortidningar för att uppmärksamhet 

ska nås hos gemene man. Det handlar om att få igång ”hypen” kring bränslecellsbilar, menar Lindham. 
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Flera av de intervjuade arbetar redan nu med att sprida information om olika drivmedel och fordon 

anpassade till dessa, riktat till politiker, myndigheter, kommuner och företag. Intervjumaterialet 

indikerar dock i sin helhet att det inte är helt lätt att sprida information och kunskap till gemene man. 

Anders Lewald på Energimyndigheten svarar till exempel på följande sätt på frågan om hur man på 

hans myndighet arbetar med kunskapsspridning till allmänheten: 

- Vi ger ut en årlig rapport som handlar om hållbarhetsaspekter på de olika förnybara 

drivmedel som distribueras i Sverige. Jag har en kollega som försöker göra det här 

kommunikativt, men det är svårt att komma ut. Underlaget finns. 

- Gemene man sitter ju inte och läser såna rapporter? 

- Jag vet att det är svårt att nå ut med det. Riktande insatser från journalister och allt 

möjligt, men det är svårt.  

(Anders Lewald, Energimyndigheten) 

 

Vikten av att provköra 

Svårigheterna med kunskaps- och informationsspridning antyds även i citatet nedan av Björn 

Aronsson på Vätgas Sverige, som istället poängterar vikten av att låta människor få provköra, i detta 

fall bränslecellsbilar: 

- Att få provköra fordon som går på alternativa drivmedel, brukar hjälpa människor 

till insikt och minska tröskeln till ett aktivt val av inköp av ny teknik. (Björn 

Aronsson, Vätgas Sverige) 

 

En ökad försäljning och användning av bilar som drivs med alternativa drivmedel hos privatpersoner 

kan ske just i och med att man redan har erfarenheter av att köra sådana fordon, till exempel i form av 

bilpoolsverksamhet:   

- Tanken är att den ska ut i helt vanlig verksamhet, att de på sikt ska få helt vanliga 

brukare. Det kan ju vara en väg framåt.  

(Pontus Lindberg, Region Skåne) 

 

Även Filip Kjellgren på Vinnova poängterar upplevelseaspekten, i detta fall en elbil:  

- Bara man får testa på att ha det en månad. Upplevelseaspekt.  

(Filip Kjellgren, Vinnova) 

 

Styrmedel som skapar enkelhet och långsiktighet 

Det tidigare beskrivna behovet av långsiktiga styrmedel och därmed spelregler återspeglas även i 

frågan om hur man kan få en ökad acceptans hos allmänheten. Pontus Lindberg på Region Skåne 

menar att långsiktiga spelregler innebär att människor kan anpassa sig till det nya, och han refererar 

här till hur man tidigare har fått konsumenter att gå från bensinbil till dieselbil. I slutänden handlar det 

om att konsumenten ska känna att han eller hon har gjort en bra affär: 

- Långsiktiga spelregler, det är viktigt. Och då anpassar sig folk. Titta bara på hur 

omställningen har skett när det gäller att vi gick från att ha bara bensindrivna 

fordon till mer dieselfordon. /…/ Nu är det väldigt mycket miljöklassade fordon, så 

konsumenterna reagerar på de villkor som finns. Om det är en okej affär att göra, då 

kommer också folk att välja vettigt. (Pontus Lindberg, Region Skåne) 
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Energimärkning av bilar 

Betoningen på att det ska vara enkelt för konsumenten att göra ett bra miljöval framhålls även av 

Bengt Dalström på Toyota. På Toyota har man energimärkning på sina bilar, och Dalström efterlyser 

krav på energimärkning för hela branschen: 

 

- Vi har ännu inte ens idag krav på energimärkning av bilar. Går du in och köper en 

tvättmaskin så har du de här… Tror det var 2006, så införde vi det frivilligt på våra 

bilar, fortfarande de enda i branschen som gör det. Vi tycker det ska vara lätt att 

göra ett medvetet val, oavsett om jag behöver en stor eller liten bil.  

- Varför är inte andra biltillverkare intresserade av det?  

 

- Man kanske inte vill visa att väljer jag större bil så kan den inte vara A+++, utan då 

är det C. Man är rädd att förlora kunder. Men vi tror att om man har ett behov av en 

bil av en speciell storlek så köper man den ändå. Men vi vill väcka en tanke, att du 

kanske kan välja den mindre motorn eller titta vad konkurrenternas bilar drar för att 

sedan kunna jämföra. 

 (Bengt Dalström, Toyota)  

Fokus på drivmedel och transporter räcker inte 

Flera av de intervjuade poängterar att arbetet med att nå klimatmålen inte endast handlar om 

transportsektorn och drivmedelsfrågan. Det handlar även om till exempel stadsplanering och hållbara 

städer, liksom om förändrade resmönster. Anders Lewald på Energimyndigheten menar att satsningar 

inom dessa områden har en större prioritet än fordonsfrågan: 

 

- Olika former av stadsplanering, hållbara städer. Jätteviktigt. /…/ Lösningarna med 

fordon måste ändå bli den sista lösningen. /…/ Det är inte hållbart att ersätta kol, 

olja och naturgas med biodrivmedel. Det funkar inte. Däremot kommer 

biodrivmedel förmodligen vara en ganska stor del av lösningen, men i en mycket 

mindre mängd. Då måste man jobba för att samhället är energismart redan från 

början. /…/ Sen på slutet kan man tillföra de här drivmedlen. /…/ De allra flesta har 

förstått att man måste arbeta utvecklingsmässigt med alla sektorer. (Anders Lewald, 

Energimyndigheten) 

 

I ett vidare, globalt perspektiv ser Anders Lewald på Energimyndigheten att det är andra sektorer än 

transportsektorn som borde stå i prioritet när det gäller klimatfrågan i sin helhet. Transportsektorn 

utgör en stor andel vad gäller koldioxidutsläpp i Sverige, men i det globala perspektivet står 

elproduktionen för ännu mer utsläpp, och där det inte i första hand handlar om transporter. 

Även Henrik Wingfors på Svensk Energi betonar att det måste till flera vägar för att nå klimatmålet än 

enbart det som berör förnybara drivmedel, och att människor överlag måste välja ett klimatsmart 

levnadssätt: 

- Jag tror att elbilar är den lilla lösningen i det stora hela. För det handlar om väldigt 

mycket andra saker också. Det handlar om matproduktion, hur många människor vi 

är och hur de här människorna lever… /…/ Det kräver att alla människor varje dag 

väljer klimatsmart. /…/ Förnybart och energieffektivisering är medel, men målet är 

att minska klimatutsläppen. Så förnybarmålet är sekundärt och inte i sig vägen 

framåt, utan det är klimatmålet som är vägen fram. Det är viktigt att man utformar 

EU:s energi- och klimatpolitik till 2030. 

(Henrik Wingfors, Svensk Energi) 
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4.3. Sammanfattning 

I denna delstudie intervjuades nio olika aktörer från myndigheter, branschorganisationer och media, 

som på olika sätt har anknytning till transportområdet. I intervjuerna låg fokus på aktörernas 

uppfattningar om allmänhetens acceptans till alternativa drivmedel, främst el, vätgas och biogas, 

liksom även aktörernas egen syn på dessa drivmedel. Därutöver ställdes frågor om aktörsroller, och 

om hur vi kan nå målet med att minska utsläppen av koldioxid. 

Fordon och drivmedel 

Uppfattningar om bränslecellsbilar och dess förutsättningar skiljer sig något åt hos aktörerna. De 

nackdelar och hinder rörande bränslecellsbilar som togs upp i intervjuerna handlar framförallt om 

framställning, kostnad och infrastruktur. Vad gäller framställning menar några aktörer att den kan 

innebära energiförluster, och det påpekas även att utvecklingen av bränslecellsbilar är osäker och 

omogen. Andra aktörer är av motsatt uppfattning och som hävdar att det är en okomplicerad 

framställning eftersom vätgas kan framställas i princip överallt. Detta är också något som lyfts som 

bränslecellsbilens stora fördel men också att man slipper den så kallade ”räckviddsångest” som många 

förknippar elbilar och biogasbilar med. Vidare påpekar man exempelvis från Vätgas Sverige att 

forskningen och kunskapen om bränslecellsbilar redan är omfattande. Detta innebär att problemet inte 

är tekniken, utan hur man ska få till stånd en infrastruktur för dessa fordon, och att de kommer ut på 

marknaden. Vad gäller just marknaden lyfter samtliga aktörer bränslecellsbilens höga kostnad som i 

dagsläget är ett stort problem, eftersom få har råd att köpa den. De intervjuade aktörerna inom 

fordonsindustrin menar dock att med större volymer kommer priset att gå ned, även om en 

bränslecellsbil förmodligen fortfarande kommer att vara dyr. Detta resonemang stöds inte av alla de 

intervjuade aktörerna, som påpekar att priset måste pressas om den skall bli konkurrenskraftig. 

Allmänhetens acceptans och tilltro till bränslecellsbilen kan även, tror flera av de intervjuade, handla 

om att det hos allmänheten finns en oro för den explosionsrisk som många sannolikt förknippar vätgas 

med. De intervjuade aktörerna hyser dock inte själva en sådan oro, utan man hänvisar till att det finns 

risker med alla drivmedel, om än på olika sätt. Här poängterar man vikten med att nå ut till 

allmänheten med tydlig information samt erbjudandet om att få provåka fordonet. 

Flera av de intervjuade aktörerna vill framförallt se att satsningar görs på elbilen för att minska 

koldioxidutsläppen, och några menar ser även detta som det mest energieffektiva alternativet. Flera 

menar också att det är mindre problematiskt att bygga en infrastruktur för elfordon jämfört med vad 

som gäller för andra drivmedelsalternativ; man kan ladda elbilen i princip var som helst bara det finns 

ett uttag, och laddningen kan t.ex. ske över natten eller under arbetstid, när bilen ändå inte ska 

användas. Däremot ses det av några aktörer som mer problematiskt med snabbladdare, eftersom det 

skulle bli för kostsamt att installera sådana för allmänheten vid t.ex. en gata. Istället bör de finnas i 

bostadsområden och där de boende ansvarar för kostnaden. Ett hinder för att en utveckling av 

infrastruktur för elbilar tar fart är dock den bristande lönsamhet som det kan förknippas med, och i 

några intervjuer lyfts att det finns en ovilja att investera medel för att bygga snabbladdningsstationer 

för elbilar. I intervjuerna presenterades några förslag på olika lösningar. En sådan är att utse en eller 

flera nationella samordnare som stimulerar olika aktörer att ta ett ansvar och sätta upp laddstationer. 

Ett annat är att inrätta en överstatlig funktion som tar ansvar för utbyggnaden. Ett tredje är att lägga 

kostnaden på konsumenten eftersom det ändå, enligt en av de intervjuade, är sällan som man behöver 

snabbladda bilen varför kostnaden inte behöver bli så stor. Utbyggnad av elbilsinfrastruktur har 

givetvis också stor betydelse för allmänhetens acceptans för dessa fordon, med tanke på den så kallade 

”räckviddsångest” som anses finnas hos många. I intervjumaterialet hänvisar aktörerna till det faktum 

att vi som bilister oftast ändå kör kortare sträckor i vår vardag. Flera av de intervjuade menar också att 

vi i framtiden kommer att få ändrade resvanor, där man vid behov av längre resor lämnar elbilen 

hemma och istället t.ex. hyr en hybridbil eller reser med kollektivtrafik. Ett annat exempel är bilpooler, 

där både elbilar och andra bilar finns. Ytterligare en aspekt som kan kopplas till allmänhetens 

acceptans handlar om laddningstiden för ett batteri och att snabbladdningsställen enbart finns i 
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storstäderna. Att batteriet inte har samma livslängd som själva bilen är ytterligare ett problem som 

några aktörer tror kan vara ett hinder avseende allmänhetens acceptans. I dagslägen är det dyrt att byta 

ut ett batteri, och enligt några av de intervjuade kommer batterierna förmodligen inte bli mycket 

billigare i framtiden.  

Det positiva som lyfts fram i intervjuerna rörande biogasfordon är att det nu finns sådana på en 

andrahandsmarknad, vilket innebär att inköpspriset är lägre än tidigare. I intervjumaterialet ses dock 

skillnader i uppfattningar kring hur biogas bör användas. Några aktörer anser att biogas visserligen 

kan vara lämpad för yrkestrafiken, men att de begränsade resurserna av biogas innebär att den inte 

räcker till för privatbilism. Någon av de intervjuade menar istället att biogas ska användas för 

uppvärmning istället för drivmedel. Vidare förknippas biogas till stor del med geografiska och lokala 

resurser av substrat, vilket inte är fallet med de andra diskuterade drivmedlen. Ett exempel är Skåne, 

där man har satsas mycket på biogasbilar inom den offentliga sektorn.  

Aktörsroller 

I intervjuerna diskuterades även olika aktörers roller avseende framtidens fordon och drivmedel. För 

att öka andelen bilar som drivs med alternativa drivmedel var samtliga intervjuade aktörer överens om 

att politiska beslut och riktlinjer behövs. Hittills har politikerna varit alltför svaga och otydliga, och i 

intervjuerna spekulerar man om det beror på bristande kunskap hos politikerna, eller att politikerna 

följer vad de tror är allmänhetens önskningar. Några drar en parallell till införandet av etanol och 

pumplagen från 2006, som man nu beskriver som ”etanolfloppen”. Efter detta vågar beslutsfattare inte 

satsa så helhjärtat på ett drivmedel, menar man i intervjuerna. En annan orsak som ges rörande 

avsaknaden av beslut är att de politiska partierna på nationell nivå har olika uppfattningar om vilka 

styrmedel som skall gälla. Här lyfter man fram att det finns ett större politiskt engagemang på regional 

nivå, och att det är på de olika orterna i landet som den intressanta utvecklingen sker.  

Näringslivet ses som viktig aktör som kan bidra till exempelvis en utbyggnad av infrastruktur för ett 

aktuellt alternativt drivmedel. Men om detta skall bli lönsamt måste det finnas en volym av bilar. Detta 

är något beskrivs som ”moment 22”; bilarna är dyra i inköp eftersom alldeles för få tillverkas, 

samtidigt som fordonsindustrin inte masstillverkar med anledning av liten efterfrågan. Efterfrågan i sin 

tur kan relateras till brister i infrastrukturen. Näringslivet skulle troligtvis kunna vara intresserat om en 

satsning på infrastruktur (oavsett drivmedel) kan bli lönsam, men återigen lyfter man i intervjuerna 

vikten av politiska beslut och styrmedel. Enligt de intervjuade är det avsaknaden av detta som är 

problemet, och inte tekniken som de flesta anser vara väl utvecklad. Man lyfter även fram att det finns 

andra motkrafter än just bristen på politiska besluten, och det handlar då om olika organisationer med 

särintressen som lobbar för sitt speciella område. Detta är också enligt de intervjuade något som inte 

underlättar för politikerna. 

Att media har en stor makt var alla överens om och flera av de intervjuade anser också att media låg 

bakom den så kallade ”etanolfloppen”. Problemet med media är att många saknar kunskap i ämnet och 

är mera intresserade av att få uppmärksamhet. Men flera av de intervjuade menar att journalister har 

blivit mera positivt inställd till bilar som drivs med alternativa drivmedel, jämfört med tidigare. Detta 

kan enligt några av de intervjuade bero på att dessa bilar nu har utvecklats och blivit bättre, men 

samtidigt påpekas det att man i media fortfarande har ett stort fokus på hästkrafter. 

Vägen till klimatmålen 

Fördelar och nackdelar, möjligheter och hinder diskuterades i intervjuerna, avseende både själva 

drivmedlen och betydelsen av olika aktörers roller. I detta sammanhang lyfter man i intervjuerna, 

oavsett vilken riktning och satsning som man vill prioritera, behovet av en större beslutskraft hos 

politikerna på nationell nivå. Olika styrmedel diskuteras, såsom t.ex. bonus-malus, 

förmånsbeskattning, en ökad supermiljöpremie samt stöd till affärer som vill sätta upp laddstolpar. 

Men i samband med detta lyfter man också fram vikten av långsiktighet. Fordonsindustrin vågar 
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exempelvis inte satsa om de är beroende av styrmedel för sin försäljning som kan upphöra vid nästa 

riksdagsval.  

Forskning anses vara viktigt, men samtidigt lyfts i intervjuerna att vi i Sverige inte kan utveckla allt 

själva, utan måste dra nytta av utvecklingen i andra länder. Samverkan mellan olika aktörer är en 

annan viktig komponent enligt de intervjuade för att nå målet med en reducering av CO2 Här lyfter 

man dock fram dåliga exempel som pekar på bristande samverkan, där man inte alltid har vetat vad 

den andra gör. Trots det finns det också goda exempel och ett sådant som ges är då stora företag inom 

bilindustrin har gått samman för att utveckla bränslecellsbilen.   

Ytterligare en aspekt vad gäller vägen till klimatmålen är enligt några aktörer att vi inte enbart kan 

fokusera på alternativa drivmedel. Flera åtgärder inom olika områden behövs; drivmedel är bara en 

sådan. Ett exempel som ges är valet av ett mera klimatsmart levnadssätt på många olika plan, och inte 

enbart i samband med våra resor.   

De flesta av de intervjuade tror att bensin och diesel finns kvar 2030 och att utfasningen blir successiv. 

Flertalet tror också att det måste finnas flera alternativa drivmedel och åtgärder parallellt, och att 

satsningar på olika drivmedel bör knytas till olika typer av fordon och behov. Detta liksom 

uppfattningen om att det behövs krafttag från politiskt håll är det som förenar de olika aktörerna, som i 

övrigt har olika intressen och olika uppfattningar om vilka satsningar och prioriteringar som bör göras, 

och hur detta i så fall ska göras.  
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5. Diskussion 

I denna rapport presenteras tre olika delstudier som använde sig av olika metoder; fokusgrupp, enkät 

och intervjuer. I fokusgrupperna ingick sex personer (tre män och tre kvinnor) boende i Linköping 

med omnejd. I enkätstudien deltog 487 slumpmässigt utvalda trafikanter och i intervjustudien nio olika 

aktörer från myndigheter, branschorganisationer och media.  

Syftet med delstudierna var att sammantaget tillhandahålla en fördjupad förståelse för användarnas 

behov av och inställning till bilar som drivs med alternativa drivmedel såsom, el, vätgas och biogas. 

Förutom detta undersöktes inställningen till bilar och klimatfrågor i allmänhet men också vilka 

förutsättningar man ser för olika bilar med alternativa drivmedel. 

Viktiga faktorer vid bilköp 

Resultaten från enkätstudien visade att det som ansågs vara viktigast vid köp av bil var säkerhet, 

tillförlitlighet och hur mycket drivmedel bilen förbrukade. Detta stämmer väl överens med en rad olika 

studier (Browne m. fl., 2012; Byrne & Polonsky, 2001; Caulfield, m.fl., 2010; King, 2007; Romm, 

2006; Zhang m. fl., 2011). Andra studier har även visat att det som var minst viktigt i samband med 

köp av bil är utsläpp av CO2 (Caulfield, m.fl., 2010; King, 2007). I enkätstudien var inte denna fråga 

den minst viktiga, men kom ändå långt ned på listan. Detta stöds även av resultatet från fokusgruppen, 

i det att miljöaspekten visserligen inte sågs som oviktig, men där andra aspekter lyftes som mer viktiga 

vid bilköp. Det som respondenterna i enkätstudien ansåg vara minst viktigt var motorns 

accelerationsförmåga och att slippa vägavgifter, vilket också överensstämmer väl med Kings (2007) 

studie.  

Tillförlitlighet var något som diskuterades i fokusgruppen och med detta menade man en bil som 

funnits på marknaden under en längre tid och som var känd för att vara driftsäker. I enlighet med detta 

visade Sovacool och Hirsh (2009) att konsumenten styrs av tradition och om man kände till bilmärket. 

Inköpspriset för bilen var en annan viktig aspekt enligt de tre olika delstudierna, vilket stämmer väl 

överens med en rad tidigare studier (Browne, O’Mahony & Caulfield, 2012; King, 2007; Potoglou & 

Kanaroglou, 2007; Byrne & Polonsky, 2001; Romm, 2006; Zhang, Yifeng & Zou, 2011).   

Synen på bilar med alternativa drivmedel 

I fokusgruppstudien och enkätstudien fick respondenterna ta ställning till ett köp av en bil som drevs 

med antingen el, vätgas eller biogas och därefter ange vad som ansågs vara acceptabelt beträffande 

olika faktorer. Resultaten från enkätstudien visade att det fanns vissa likheter i synen på bilar som 

drivs med alternativa drivmedel. En stor andel av respondenterna var inte beredda att betala så mycket 

mer för en sådan bil jämfört med en bil som drivs med bensin eller diesel, och man var minst benägen 

att betala mer för en biogasbil. Enligt svaren var man beredd att betala ungefär 10 procent mer för en 

bil med alternativt drivmedel. Detta stämmer väl överens med en studie av Martin m.fl. (2009), som 

visade att 50 procent av respondenterna var villiga att betala 4000 dollar mer för en bil som drivs med 

alternativa drivmedel (cirka 27 000 kr). Även deltagarna i fokusgruppen och intervjustudien 

diskuterade priset på dessa fordon. Deltagarna i fokusgruppen menade att priset måste komma ner till 

en mer normal prisklass för att bli intressant. Här kan en koppling göras till intervjustudien, där flera 

aktörer lyfte att lägre priser inte skulle bli verklighet förrän bilarna börjar tillverkas i större volymer än 

idag. 

En annan viktig faktor som borde påverka hur man ser på inköpspriset är de besparingar som kan 

göras då drivmedlet - i varje fall i nuläget - är billigare än bensin. Detta skulle då kunna vägas mot 

inköpspriset för bilen. Anledningen till att man inte enligt delstudierna verkade ta hänsyn till detta kan 

beror på att det handlar om en långsiktig besparing, medan kunden påverkas mera av de kortsiktiga 

fördelarna (Krause, m.fl., 2013). 
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I enkäten fick respondenterna ta ställning till vilken extra körtid de kunde tänka sig att köra för att hitta 

någonstans att tanka/snabbladda bilen. Resultaten visade att majoriteten inte var beredd att köra 

speciellt länge, eftersom den extra körtiden var max 10 minuter. Men hänsyn till hur infrastrukturen 

ser ut idag kan man konstatera att verkligheten inte lever upp till dessa förväntningar. Bristen på 

tankstationer och snabbladdningsstationer påverkar konsumenten och är därför ett ständigt 

återkommande problem som diskuterats i ett flertal studier (Caulfield m.fl., 2010; Struben & Sterman, 

2008; Bree, van, Verbong & Kramer, 2010). Enligt Kang och Recker (2014) är byggandet av 

tankstationer den största utmaningen. Detta stöds även av de intervjuade aktörerna inom 

fordonsindustrin, som pekar på att en bristande infrastruktur försvårar för dem att få ut dessa bilar på 

marknaden.  

Elbilens räckvidd är inte lika lång som för en biogasbil eller en bränslecellsbil. Resultatet från både 

fokusgruppsstudien och enkätstudien visade att detta kunde vara ett problem eftersom man ville 

komma betydligt längre på ett fulladdat batteri än vad som idag är möjligt för de flesta elbilarna. Detta 

stöds även av andra studier som hävdat att den korta räckvidden är något som gör elbilen mindre 

konkurrenskraftig (Browne m.fl., 2012; Franke & Krems, 2013a; Gärling, 2001; Romm, 2006). Om 

oron över den korta räckvidden, som också beskrivits som en räckviddsångest, är ett reellt problem 

eller enbart ett upplevt problem har diskuterats i en rad olika studier. Studier har exempelvis pekat på 

att den räckvidd man eftersträvar är betydligt längre än den sträcka man vanligtvis färdas under en 

vanlig dag (Franke & Krems, 2013b). Detta var också något som de intervjuade aktörerna påpekade 

och en utav aktörerna trodde att det kunde lösas genom utbildning och information. Deltagarna i 

fokusgruppen var inte ovetande om att de sällan körde längre sträckor, men trots det ville man ha 

möjligheten att kunna åka längre. Liknande argument har även framkommit i andra studier och vissa 

författare har då menat att det är ett reellt problem som måste lösas (Green m.fl., 2014; Gärling, 2001; 

Van Duin m.fl., 2013). En lösning är batterier med en bättre kapacitet men då uppstår ett annat 

problem nämligen att bilens inköpspris ökar. Ett annat alternativ, enligt de intervjuade, är att 

biltillverkaren lånar ute en bil då konsumenten skall köra en längre sträcka.  

I de olika studierna diskuterades även vad som kunde upplevas som oroande i samband med både köp 

och användande av dessa bilar. Svaren från enkäten visade att man inte alltid litade på tekniken, och 

att det fanns en viss oro över att något fel skulle uppstå under färd. Deltagarna i fokusgruppen menade 

att man associerar vätgas med något obehagligt och farligt, så även om den var säker ansåg man att 

man borde hitta ett annat namn. Detta var också något som framkom i intervjustudien, där en 

representant från fordonsindustrin lyfter fram att det finns många myter om bränslecellsbilar, kopplat 

till explosionsrisker. Detta stöds även av studier som visat att allmänheten är oroad över 

explosionsrisken med vätgas som drivmedel (Browne m. fl., 2012; Paltrinieiri, m.fl., 2009). 

En oro över bränslecellsbilens säkerhet kan enligt en studie av Caulfield, m.fl. (2010) kopplas till 

bristande erfarenhet. I deras studie uppvisade deltagare som fick köra en bränslecellsbil en radikal 

minskning av oron över bristande säkerhet efter försöket. Andra studier har även visat att erfarenhet 

kan minska den s.k. räckviddsångesten (Franke & Krems, 2013a; Franke & Krems, 2013b; Green, 

Skerlos & Winebrake, 2014). Men det finns även studier som visat att erfarenhet inte hade någon 

effekt, och där räckviddsångesten snarare ökade (Gärling, 2001; Jensen, m.fl., 2013).  

I enkäten ingick även frågor som mätte respondenternas intresse av bilar med alternativa drivmedel, 

och om de hade för avsikt att köpa en sådan. Resultaten visade att drygt en tredjedel ansåg att dessa 

bilar var ett intressant alternativ till andra bilar, men att detta inte alltid ledde till köp – endast en 

mindre andel hade för avsikt att köpa en bil med alternativt drivmedel. Den bil man var mest villig att 

köpa var en bränslecellsbil. En anledning till detta kan vara att bränslecellsbilen i mångt och mycket 

motsvarar en konventionell bil (Steenberghen & Lopez, 2008).  

  

http://orbit.dtu.dk/en/persons/anders-fjendbo-jensen(a2c7f544-715a-412f-9cb7-cd660c27004b).html
http://orbit.dtu.dk/en/persons/anders-fjendbo-jensen(a2c7f544-715a-412f-9cb7-cd660c27004b).html
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Påverkansfaktorer vid köp av fordon med alternativa drivmedel 

Eftersom enkätstudien innehöll frågor om deras avsikt att köpa en bil som drivs med alternativa 

drivmedel var det möjligt att undersöka vad som påverkade just detta. Resultaten visade att de som 

hade för avsikt att köpa en bil som drivs med alternativa drivmedel var beredda att betala något mer 

och kunde tänka sig att köra en något längre sträcka för att tanka, alternativt snabbladda bilen. Trots 

det var den summa man kunde tänka sig att betala betydligt mindre än vad dessa bilar kostar i nuläget, 

och den accepterade extra körsträckan för att tanka/snabbladda bilen var också kortare än vad som är 

aktuellt idag. Förutom detta hade denna grupp en större tilltro till bilens teknik, vilket i sin tur var 

kopplat till att de hade en bättre kunskap dessa bilar.  

Omgivningens uppfattning om deras val av bil hade också ett samband med deras avsikt. De som 

avsåg att köpa en bil som drevs med alternativa drivmedel ansåg i högre grad än de andra att detta 

skulle få andra att uppfatta dem som ansvarstagande och framåtsträvande. Andra studier har också 

visat att den bild av föraren som bilen ger kan påverka köp av bil (Browne m. fl., 2012; Byrne & 

Polonsky, 2001; King, 2007). 

Synen på bilar och klimatfrågor rent allmänt 

I enkäten ingick även frågor kopplade till klimatet. Resultaten visade att de som avsåg att köpa en bil 

som drevs med alternativa drivmedel var mer måna om miljön och önskade att de kunde göra mer för 

att hjälpa till. Detta stämmer väl överens med andra studier, som visat att de som hade för avsikt att 

minska sitt bilanvändande upplevde att bilen hade en negativ effekt på miljön (Forward, 2014; 

Schultz, 2001; Sigurdardottir el al., 2013). Denna inställning kunde även kopplas till att man upplevde 

den egna insatsen som viktig (Forward, 2014; Steg m.fl., 2014).   

En viktig slutats från de olika delstudierna, men också från en rad andra studier som presenterats i 

denna rapport, är att konsumenterna vill ha en bil som liknar eller är bättre än en konventionell bil. 

Andra viktiga aspekter är att bilar med alternativa drivmedel måste anpassas till konsumenternas 

livsstil och beteende (Arts, Frambach & Bijmolt, 2011; Petschning, m.fl., 2014). Detta innebär att 

mycket behöver göras för att nå målet om den fossilfria fordonsflottan som både EU och Sverige 

beslutat om. Enligt resultaten från föreliggande studie handlar det till stor del om politiska beslut, 

samverkan mellan olika parter, kunskaps- och informationsspridning.  

Politiska beslut och samverkan 

En gemensam uppfattning hos de intervjuade aktörerna var att politiker i mångt och mycket har en 

avgörande roll för hur utvecklingen av framtida alternativa drivmedel och infrastruktur för sådana ska 

kunna utformas. Enligt dem behövs långsiktiga politiska beslut för att en förändring till en 

fossiloberoende fordonsflotta ska kunna förverkligas. Detta framhölls oavsett om man inom aktuell 

myndighet eller organisation i första hand fokuserade på en specifik lösning och/eller ett specifikt 

drivmedel. Detta får också stöd från en rad olika studier som visat att ett starkt politiskt ledarskap och 

finansiellt stöd är viktigt för att öka attraktiviteten hos konsumenten (Struben & Sterman, 2008; Van 

Wee, m.fl., 2012), utveckling av tekniken (Steinhilber m.fl., 2013) och implementering av bilar som 

drivs med alternativa drivmedel (McDowal & Eames, 2006; Sovacool & Hirsh, 2009). Steinhilber 

m.fl. (2013) påpekade också att politiker måste presentera en kombination av förslag som innehåller 

både påtryckningar och finansiering. Exempel på detta är enligt Geels (2012) hårdare tag mot CO2-

utsläpp och ökat stöd för bilar som drivs med alternativa drivmedel. Problemet enligt de intervjuade 

aktörerna är att politikerna är alltför svaga i sina ställningstaganden och beslut, alternativt har 

bristande kunskaper eller intresse för frågor av detta slag. 

Näringslivet är också en viktig aktör för att nå klimatmålen. Enligt de intervjuade aktörerna är 

näringslivet beredd att satsa om verksamheten kan bli lönsam - en lönsamhet som är starkt kopplad till 

efterfrågan. Detta innebär att även om näringslivet är med så finns behov av styrmedel och politiska 
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beslut för att komma vidare i dessa satsningar. Enligt de intervjuade står investerare redo i avvaktan på 

politiska beslut; om det tillkom långsiktiga styrmedel skulle det ta fart överlag när det gäller satsning 

på alternativa drivmedel. Långsiktighet var också något som de intervjuade inom fordonsindustrin 

lyfte fram eftersom de inte ville satsa om de är beroende av styrmedel för sin försäljning som kan 

upphöra vid nästa riksdagsval. Detta stöds också av Struben och Sterman (2008) som poängterade att 

subventioner måste vara tillräckligt länge för att få en god effekt. Förutom en ökad långsiktighet finns 

det enligt de intervjuade ett behov av en bättre samverkan mellan olika aktörer, där förutom 

näringslivet även myndigheter och offentliga institutioner ingår. 

En förändrad attityd till bilar som drivs med alternativa drivmedel bland allmänheten kan också 

påverka beslutsfattare. Om politikerna upplever att det finns ett stöd från väljarna kan detta i sin tur 

påverka dem att utveckla strategier och genomföra de åtgärder som behövs (Banister, 2007). 

Kunskaps- och informationsspridning 

Resultaten från enkätstudien visade att kunskapen om bilar som drivs med alternativa drivmedel var 

dålig, speciellt bland dem som inte själva kunde tänka sig att köpa en sådan bil. Studien visade också 

på en koppling mellan dålig kunskap och bristande tillit till tekniken. Andra studier har visat att en 

dålig kunskap kan kopplas till bristande information avseende bilar med alternativa drivmedel 

(Gillingham & Sweeney, 2012; Zhang, m.fl., 2011). Enligt dem är potentiella kunder (både 

beslutsfattare och slutanvändare) inte alltid medvetna om utbudet av dessa bilar, pris, prestanda och de 

långsiktiga fördelarna med nya drivmedel. Bristande kunskap bland beslutsfattare var också något som 

de intervjuade aktörerna lyfte fram, och som ansågs kunna utgöra en bromskloss för framtida 

utveckling. Med utgångspunkt i detta kan man hävda att dessa bilar måste marknadsföras bättre. I 

likhet med styrmedel, som diskuterats ovan, bör även dessa insatser vara långvariga för att få en god 

effekt (Struben & Sterman, 2008).  

Resultaten från enkätstudien visade att den information som spreds inte upplevdes som särskilt 

trovärdig, speciellt bland de som inte hade för avsikt att köpa en sådan bil. Deltagarna i fokusgruppen 

diskuterade också trovärdighet och lyfte fram exempel där man försökt få dem att minska 

energianvändningen samtidigt som avsändaren själv inte gjorde något synbart för att minska sin egen 

energianvändning.  

Detta är allvarligt eftersom trovärdighet är en viktig komponent som behöver uppfyllas om budskapet 

skall få effekt. Om konsumenten skall vilja köpa en bil som drivs med alternativa drivmedel måste 

alternativet uppfattas som lockande samt leva upp till den bild man presenterar. Ett misslyckande i 

detta hänseende är förknippat med stora risker, eftersom individens tilltro till budskapet då får sig en 

ordentlig törn.  

Ytterligare en komponent som är viktig i samband med marknadsföring är att informationen som 

presenteras måste vara tydlig och klar. Svaren från enkätstudien visade att en fjärdedel av 

respondenterna ansåg att den information som man kommit i kontakt med avseende bilar med 

alternativa drivmedel var svår att förstå. Ökad förståelse kan uppnås om budskapet är relevant och om 

det kan kopplas samman med något man redan har kunskap om. Detta innebär att 

marknadsföringsprogrammet bör utformas utifrån den kunskap man har om målgruppen. Resultaten 

från enkätstudien visade att tillförlitlighet var en viktig faktor vilket i sin tur leder oss till begreppet 

varumärke dvs. vilken uppfattning har kunden om företaget och produkten. Det finns många bilar på 

marknaden och konkurrensen är hård vilket innebär att bilar som drivs med alternativa bränslen måste 

laddas med ett mervärde för att vara köpvärd. Ett sådant mervärde är funktion men emotion är också 

viktigt, dvs. vilka känslor förmedlar produkten till sin ägare?  
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Avslutningsvis hävdade flera av de intervjuade aktörerna att arbetet med att nå klimatmålen inte 

endast handlar om transportsektorn och drivmedelsfrågan. Detta resonemang är helt i enighet med 

andra studier, där det hävdats att det behövs mer än bara ett fokus på alternativa drivmedel (Banister & 

Hickman, 2012). Undersökningar har visat att alternativa drivmedel och ny teknik endast bidrar med 

ungefär hälften av den reducering av CO2 som man vill uppnå till 2050 (Hickman & Banister, 2007). 

Enligt de intervjuade aktörerna handlar det även om stadsplanering och hållbara städer men också ett 

förändrat resmönster. 
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VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och 
internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. 
Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, 
tra� k och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-
certi� erat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är 
dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och 
� nns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund. 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), is 
an independent and internationally prominent research institute in the 
transport sector. Its principal task is to conduct research and development 
related to infrastructure, traf� c and transport. The institute holds the 
quality management systems certi� cate ISO 9001 and the environmental 
management systems certi� cate ISO 14001. Some of its test methods are 
also certi� ed by Swedac. VTI has about 200 employees and is located in 
Linköping (head of� ce), Stockholm, Gothenburg, Borlänge and Lund.
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