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SAMMANFATTNING 

Titel: Miljöbilspremie – ett effektivt ekonomiskt styrmedel? 

Författare: Ida Eriksson 

Kurs: N0003N, Examensarbete nationalekonomi, kandidat 

Handledare: Christer Berglund 

Syfte: Syftet är att ta reda på huruvida miljöbilspremien är ett effektivt styrmedel.  

Sammanfattning: Den svenska miljöpolitiken innehåller höga mål för reducering av 

koldioxid de närmaste åren. Om dessa mål skall nås behövs effektiva styrmedel. En 

miljöbilspremie infördes 1 april 2007 och har till uppgift att höja incitamenten för 

individer att välja en miljöklassad bil istället för ett fordon med högre koldioxidutsläpp. 

Ett antal nationella styrmedel för att minska bilismen verkar tillsammans med 

miljöbilspremien, t.ex. koldioxidbaserad fordonskatt. De styrmedel som finns lokalt, till 

exempel undantag från trängselskatten med ett miljöklassat fordon och gratis parkering 

påverkar också individer. I Stockholms län är den procentuella andelen miljöbilar högst 

i landet, samtidigt är den ekonomiska kompensationen också högst i landet. För att 

undersöka om premien har haft effekt har en tidserieanalys och ett Chow-test utfört på 

perioden innan och efter införandet av premien. Det visar på strukturella skillnader 

mellan de bägge perioderna, m.a.o. indikerar testet att premien troligtvis har haft effekt 

på miljöbilsmarknaden. 

Indexord: miljöbilspremie, miljöbil, styrmedel, nationalekonomi. 
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ABSTRACT 

The present Swedish environmental policies have high goals for reduction of carbon 

dioxide the following years. In order to achieve these goals effective governing 

instrument of control is needed. In April 1 2007, a premium for environmental cars was 

introduced to increase the incentives for individuals to choose an environmental 

classified car instead of a vehicle with higher carbon dioxide emissions. The purpose of 

this essay is to analyze if the premium is effective from the perspective that it influences 

individuals’ behavior. In order to examine if the premium has had an effect, a time 

series analysis and a Chow-test for the period before and after the introduction of the 

premium has been conducted. The test shows structural differences between the two 

periods, before and after, in other words the test indicates that the premium has had 

effect on the market of environmental cars.  
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KAPITEL 1  

INLEDNING 

 

 

 

 

Många studier och forskning indikerar att det delvis är människans utsläpp av koldioxid 

som orsakar den pågående globala uppvärmningen (bl.a. IPCC 2001;2007). När u-

länder uppgraderas till i-länder, med en högre medelinkomst för invånarna finns det skäl 

att tro att utsläppen kommer att öka än mera. Privatbilismen står för en betydande del av 

utsläppen av denna växthusgas. För bara 80 år sedan var det ovanligt att privatpersoner 

alls hade en bil, idag rullar 700 miljoner bilar och bussar på jordens vägar. I Sverige 

finns det ungefär 4 miljoner personbilar, lastbilar och bussar (Jacobsson, 2002). 

Människors rörlighet har från 1950-talet fram till idag ökat från ca 5 till 40 kilometer 

per person och dag (Vilhelmsson, 1990). Utvecklingen kan inte hållas tillbaka, därför 

måste det göras nya innovativa uppfinningar för transportfrågan. Det finns olika 

strategier för att reducera individers koldioxidutsläpp, till exempel genom att försöka få 

dem att resa mindre och använda alternativa miljövänliga transportmedel såsom 

kollektivtrafik eller cykel. En annan strategi för att minska belastningen på miljön utan 

att påverka varken mängden eller längden på resorna är att byta ut bilarna mot så 

kallade miljöbilar. Ett sådant långsiktigt utbytande av bilparken skulle antagligen ha 

större positiva miljöeffekter än de övriga nämnda alternativen (Stern, 2000). Människors 

incitament att använda sig av den nya tekniken bör höjas för att påskynda denna 

process. Privatbilismen är ett av transportmedlen som ökar mycket. Ett sätt att höja 

incitamenten att införskaffa en av de bilar som idag klassas som miljöbilar är genom 

styrmedel. Den 1 april 2007 infördes en miljöbilspremie på 10 000 SEK till 

privatpersoner som köper en ny bil i Sverige, projektet sträcker sig till 31 december 

2009. Detta görs för att uppmuntra och styra invånarna att minska förbrukningen av 

fossila bränslen och därmed reducera utsläppen av koldioxid. Har detta styrmedel 

påverkat nybilsförsäljningen av miljöbilar? Vad påverkar människors miljövänliga 

beteende, är kostnader en viktig faktor? 
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1.1 Syfte 

Syftet är att ta reda på huruvida miljöbilspremien är ett effektivt styrmedel.  

1.2 Metod 

För att undersöka huruvida det ekonomiska styrmedlet i form av en miljöbilspremie är 

effektivt kommer effektivitet beskrivas utifrån hänseendet att det påverkar beteende. En 

tidsserieanalys och ett Chow-test genomförs för att se om perioderna innan och efter 

premiens införande statistiskt skiljer sig åt. Vad som gör att individer väljer en specifik 

bilmodell kommer att diskuteras då detta är betydande i utformningen av ett styrmedel. 

Beteendet bakom beslutet kommer att analyseras genom en normaktiveringsteori. 

Denna teori visar vilka faktorer som kan påverkar en individ att bete sig miljövänligt 

(Schwartz, 1977).  

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att avgränsas till den svenska nybilsmarknaden och endast till den 

definition av miljöbilar som omfattas av miljöbilspremien. Eftersom den första 

miljöbilen introducerades i Sverige år 2000 kommer inte några data från bilförsäljning 

visas innan dess. Effektivitet kommer endast mätas ur det hänseendet att det påverkar 

beteende, kostnadseffektivitet eller huruvida miljöbilspremien är samhällsekonomiskt 

optimal kommer således inte att behandlas. 

1.4 Disposition 

Kapitel 2 ger en kunskapsöversikt över vad som i uppsatsen menas med begreppen 

global uppvärmning, miljöbil, styrmedel samt en beskrivning av de svenska miljömålen, 

för att få översikt om varför privatbilismen spelar en roll i klimatdebatten. Kapitel 3 

behandlar teorin som är relevant för uppsatsens syfte och problemdiskussion. Olika 

teorier kring vad som menas med effektivitet kommer diskuteras samt vad som påverkar 

människors miljöbeteende. Detta för att undersöka vad regering och övrig ledning har 

för möjlighet att påverka individer att välja en miljöbil. Det miljövänliga beteendet 

beskrivs utifrån en normaktiveringsteori. Miljöbilsmarknadens utformning presenteras i 

kapitel 4, bland annat görs ett ekonometriskt test för att visa huruvida det finns 

skillnader mellan perioden innan och efter införandet av premien, samt länsvis för att ta 

reda på om styrmedel i kombination med andra faktorer påverkar utfallet. Kapitel 5 

innehåller slutsatser och diskussion. 
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1.5 Tidigare forskning 

En del forskning är gjord på vad som är alternativ till bilen och hur olika förändringar 

eller marknadsföring skall göra att människor väljer dessa alternativa medel, till 

exempel cykel (Vägverket 2006; Nilsson, 2004). Ett beteende som skadar miljön 

behöver inte grundas i en negativ inställning till miljövänlighet, eller okunnighet om 

miljöskadliga konsekvenser. Försämring i tid och bekvämlighet kan vara faktorer som 

hindrar individer att bete sig miljövänligt. Att välja bilen för många resor orsakas av 

begränsningar i lokaltrafiken, långa avstånd eller begränsningar i tid. (Stern, 2000) 

Angående vilka variabler som påverkar människor att bete sig miljövänligt har mycket 

gjorts. En variabel som kan tänkas vara av betydelse när det gäller att påverka 

människors beteende att handla miljövänligt är deras miljömedvetenhet. Forskning har 

påvisat att människors värden och attityder påverkar i vilken utsträckning de beter sig 

miljövänligt (Stern, Dietz, Kalof och Guagnano, 1995; Schultz och Zelezny 1999; 

Thøgersen och Ölander, 2002). Det har även visats sig att information om olika besluts 

konsekvenser kan påverka individers val (Gärling, Fujii, Gärling och Jakobsson, 2003). 

Forskning har visat att vissa handlingssätt som har en positiv effekt på miljön även har 

andra motiv än viljan att vara miljövänlig (Stern 2000). Till exempel var att förbättra 

den egna ekonomin ett viktigt motiv till att utföra vissa miljövänliga beteenden (Garvill, 

Marell, Nordlund 2001; McKenzie-Mohr, 2000). Ett annat motiv till miljövänligt 

beteende kan vara individens hälsa (Swenson och Wells, 1997). Söderholm och 

Hammar (2005) analyserade kostnadseffektiviteten hos några styrmedel i den svenska 

klimat- och energipolitiken, bland annat koldioxidskatten. De utformade en lathund för 

hur utvärdering av ett styrmedels kostnadseffektivitet kan göras. 
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KAPITEL 2 

KUNSKAPSÖVERSIKT 

 

 

 

 

2.1 Global uppvärmning 

Den globala medeltemperaturen stiger. Att detta fortgått i flera årtionden tyder på att 

klimatet inte bara varierar över tiden utan ändras permanent och att en global 

uppvärmning sker (SMHI). Den globala årsmedeltemperaturen under åren 1850-2005 

ses i grafen som ständigt ökande värde. Staplarna visar årsvärden och den svarta linjen 

är ett utjämnat medelvärde.  

  

                                                 
1 Intergovernmental Panel on Climate Change 

Figur 1 Årsmedeltemperaturen 1850-2005 

Källa: SMHI 
 

 FN:s klimatpanel IPCC1, anger att ”ökningen av koldioxid och minskningen av syre i 

atmosfären orsakas främst av förbränningen av fossila bränslen och skogsskövling. Det 

är människans främsta orsak till den globala�uppvärmningen” (IPCC 2001: Climate 
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Change 2001). I den uppföljande rapporten som las fram 2007 anser de cirka 2500 

forskare runt om i världen att sannolikheten för att människan orsakat en betydande del 

av den globala uppvärmningen uppskattas till ungefär 90 procent. Prognoserna i 

rapporten förutser att medeltemperaturen på jordklotet kommer att stiga med mellan 1,1 

och 6,4 grader till 2099 om utsläppen fortsätter i samma takt. Dessutom slås det fast att 

halterna av koldioxid under 2005 låg mycket över de naturliga variationerna under de 

senaste 650 000 åren och har ökat med cirka 80 procent mellan 1970 och 2004. (IPCC 

2007) En liknande undersökning alldeles nyligen visade samma sak fast under en ännu 

längre tid, nämligen att halterna av koldioxid och metan aldrig varit högre än nu på 800 

000 år (Nature, 2008). Inom transportsektorn anser IPCC att nyckeln till en minskning 

finns bland mer bränslesnåla fordon som elhybridbilar, renare dieselbilar, 

biobränsledrivna bilar samt ett skift från privatbilism till tåg och kollektivtrafik. Även 

incitamenten att använda och ta sig fram utan motordrivna fordon bör öka, så som 

cykling och gång. Ny teknik som borde vara i bruk innan 2030 är andra generationens 

biobränsle, högre effektivitet i flygplansmotorer, avancerade el- och hybridfordon med 

effektivare och pålitligare batterier. Som styrmedel anser forskarna att obligatorisk 

gräns för bränsleförbrukning, biobränsleblandning och en koldioxidgräns för vägtrafik 

är mest effektivt och bör användas. Även köp, registrering, användning av fordon samt 

bränsle bör beskattas hårt, dessutom bör det tas ut väg- och parkeringsavgifter. (IPCC 

2007)  

2.1.1 Trafikens miljöpåverkan 

Att trafiken inte är bra för miljön beror framför allt på att bränslena innehåller flera 

kemiska ämnen som skadar miljön. Den koldioxid och lustgas trafiken genererar bidrar 

till växthuseffekten som ökar uppvärmningen på jorden. (Energimyndigheten, 2007) 

Trafiksektorn bidrar till en stor del av de globala miljöproblemen ur olika perspektiv. 

De påtagligaste negativa externa effekterna av trafiken är buller, hälsofarlig luft, 

försurning, övergödning och förstärkt växthuseffekt. Dessutom följer även andra 

ingrepp i naturen, oljespill i hav, olyckor och trängsel i städer. Trafiken idag ökar, men 

några utsläpp minskar i och med att dagens bilar blir allt renare, det gäller bland annat 

kväveoxider, kolväten och partiklar. Däremot så ökar fortfarande utsläppen av 

koldioxid, buller och markanvändning i takt med ökande trafik. 

(Naturskyddsföreningen, 2008) Den svenska biltrafiken står för cirka 40 procent av de 
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totala koldioxidutsläppen. Just koldioxidutsläppen står för ca 95 procent av sektorns 

totala utsläpp av växthusgaser. Av den sammanlagda energianvändningen står trafiken 

för cirka 25 procent i Sverige, vilket betyder ungefär 101 terawattimmar. Det är en 79 

procentig ökning sedan 1970. (Energimyndigheten, 2007) 

2.2 Miljöbilspremien 

I vårpropositionen 2006/07 inleds stycke 1.9 med följande citat: ”De globala 

miljöutmaningarna, i synnerhet klimatförändringarna, påverkar livsbetingelserna i hela 

världen och måste ges större uppmärksamhet. Utsläpp i luft och vatten är några av de 

största hot mänskligheten står inför” (s.46). För att betona betydelsen av det viktiga 

nationella miljöarbetet har Sveriges regering tillsatt en kommission för hållbar 

utveckling med statsministern som ordförande. Kommissionen skall arbeta för 

samarbete mellan sektorer och länder inom miljöområdet. Klimatfrågan belyses 

genomgående i delar av propositionen. I budgeten finns posten miljöbilspremie med, 

premien införs för att ”stimulera användningen av bränsleeffektiva bilar och bilar med 

förnybara bränslen” (s.47). Den består av ett kontantbidrag på 10 000 kronor till 

privatpersoner som köper en miljöbil under perioden 1 april 2007 och den 31 december 

2009. Finansieringen för 2007 års premier på 50 miljoner kronor kommer att tas ur 

anslaget ”Åtgärder för biologisk mångfald” som kommer att minskas med motsvarande 

siffra. För 2008 och 2009 är det avsatt 100 miljoner per år, men dessa var ännu inte 

finansierade i vårpropositionen 2006/07. Vägverket kommer att tillstå med 

administrationen av utbetalningen av premien som kommer ske 6 månader efter inköpet 

har ägt rum. (Regeringens proposition 2006/07) Under förra året hade hela 55 000 nya 

miljöbilar sålts och siffran hittills i år är 26 300 stycken och budgeten fick revideras. 

”Miljöbilsförsäljningen har överträffat både våra förhoppningar och de bedömningar 

som vi och andra gjorde inför införandet. Nu säkerställer vi i årets budget att alla som 

köper en miljöbil får premien”, kommenterade miljöminister Andreas Carlgren 

(Miljödepartementet II). Därför meddelar regeringen i ett pressmeddelande att i 

tilläggsbudgeten för 2008 kommer ytterligare 240 miljoner kronor avsättas 

(Miljödepartementet I). Sammanlagt kommer således 340 miljoner tillägnas 

miljöbilspremien 2008.  
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2.3 Miljöbil 

2.3.1 Definition 

Det finns många olika definitioner på miljöbilar. Men eftersom denna uppsats avgränsar 

sig till de bilar som är berättigade en miljöbilspremie så kommer dessa definitioner att 

beskrivas, det vill säga miljöklass 2005/ Euro 4, miljöklass El och miljöklass Hybrid. 

Miljöbilar måste ha låga utsläpp av koldioxid, vara energieffektiva och ha låga utsläpp 

av hälsofarliga partiklar. Bränsleförbrukningen måste vara låg både då bilen drivs med 

fossila och alternativa bränslen. En bil som drivs med alternativa bränslen, det vill säga 

flexifuel-, bifuel- och elbilar, skall ha en förbrukning som motsvarar högst 9.2 liter 

bensin, 9.7 kubikmeter gas eller 37 kWh el per 100 km. En sådan bil skall också i 

huvudsakligen tankas med alternativt bränsle och inte bensin eller diesel. En bil som 

drivs med fossila bränslen får gå under beteckningen miljöbil om utsläppen av 

koldioxid är lägre än 120 g/km. För att klara det kravet måste bränsleförbrukningen vara 

högst cirka 4,5 liter diesel och 5,0 liter bensin per 100 km. För dieselbilar finns även ett 

krav på max 5 mg partiklar/km. ( SFST, 2007) 

2.3.2 Biobränsle 

Biobränsle tillverkas av material från växtriket, i Sverige använder vi mest trädbränslen 

som exempelvis bark, spån eller resterna vid tillverkning av pappersmassa. Även på 

åkrarna odlas det svenska biobränslet. (Energimyndigheten, 2007) Mer än 25 procent av 

den totala svenska energianvändningen kommer från biobränslen.  De vanligaste 

biodrivmedlen idag är etanol, biogas och biodiesel. (Svebio, 2008-04-23) 

Etanol kan framställas ur socker-, stärkelse- eller cellulosarika råvaror. I Sverige sker 

den avgörande produktionen med spannmål som råvara. Etanol importerad från andra 

länder är ofta vinetanol eller sockerrörsetanol. (Svebio, 2008-04-23) Reduceringen av 

koldioxid kan uppgå till 80 procent vid ett byte från bensin/diesel till etanol som är 

gjord av något biologiskt material, beroende på hur etanolen framställts. Etanoldrivna 

bussar ger dessutom mindre utsläpp av kväveoxider och partiklar än dieseldrivna 

motsvarigheter. (Gröna bilister, 2008-05-03) Bilar som drivs av etanol ökar mest ur 

gruppen miljöbilar. Dessa bilar är relativt billiga i inköp och dessutom är själva 

drivmedlet, E85, betydligt billigare än fossila drivmedel. E85 ska innehålla minst 85 

procent etanol för att klassas som alternativt bränsle. Det faktum att det redan nu 

blandas etanol i bensinen gör att dagens bilar är byggda för och kan klara en viss 
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mängd. Med justeringar kan många bilar byggas om att gå helt på E85. Etanolen ger 

lägre kväveoxidutsläpp och den globala påverkan minskar med cirka 60 procent jämfört 

med bensin och cirka 40 procent jämfört med diesel. En nackdel med E85 är att det till 

cirka 15 procent består av bensin. (Miljöfordon, 2008-05-03) Många fattiga länder i 

exempelvis Afrika har goda förutsättningar att odla sockerrör som används i 

framställningen av etanol, på så sätt skulle de kunna exportera stora mängder och bidra 

till statsbudgeten. Detta har varit debatterat i media senaste tiden som negativt då vissa 

menar att etanolframställningen konkurrerar med spannmål som egentligen ska 

användas till föda och driver på så sätt upp matpriserna (t.ex. Finska utrikesministeriet). 

Även i Brasilien har etanolframställningen ifrågasatts eftersom den, enligt en del 

betraktare bidrar, till skövlingen av regnskog (Sveriges Ambassad, 2008-05-08). Alla 

större bensinstationer måste ha minst ett alternativt bränsle, och eftersom det är 

betydligt billigare att installera en etanolpump än till exempel en biogaspump har valet 

varit enkelt för många ägare och etanolpumparna har ökat. Naturvårdsverket införde 

2006 ett bidrag till ägare av bensinstationer för att installera en biogaspump. 

Sammanlagt har 145 miljoner betalats ut för att främja byggandet av biogaspumpar. 

(Naturvårdsverket, 2007) Biogas kan minska den globala påverkan med mellan 50 och 

90 procent beroende på gasproduktion och fordonstyp (Miljöfordon). Det är även det 

billigaste drivmedlet idag. Nackdelarna är att tankstationerna fortfarande är relativt få 

och produktionen av bränslet är begränsad. Biogas är ett förnybart bränsle som 

produceras genom rötning av slam från reningsverk, avfall från livsmedelsindustri eller 

hushållsavfall. Även spannmål och vallgrödor kan användas som råvara. (Miljöfordon) 

Biogas består huvudsakligen av det fossila bränslet� metan, därför är tillgången av 

biogasen begränsad och varför den kommer användas framför allt i begränsade 

fordonsflottor, till exempel lokaltrafik i den närmaste framtiden (Gröna bilister). 

Naturvårdsverket beviljade bidrag till 46 nya tankställen för biogas 2007, bidragen 

uppgick sammanlagt till 45,8 miljoner kronor.  

Biodiesel tillverkas av olika vegetabiliska oljor. Svensk framställning av biodiesel sker 

mestadels i form av RME2 med rapsfrö som råvara. Det är en� kemisk förädling av 

rapsolja, som erhålls ur jordbruksväxten raps. (Svebio) Biodiesel kan tillverkas av i 

princip vilka vegetabiliska oljor som helst, varför det har stor potential. I Piteå byggs en 

                                                 
2 Rapsmetylester 
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fabrik som är tänkt att tillverka biodiesel av tallolja, vilket är bra eftersom det inte 

konkurrerar med matsektorn (SR, 2007). 

Det finns flertalet andra biobränslen, många så kallade ”andra generationens 

biodrivmedel” som är på frammarsch.� Det skiljer sig mycket från fall till fall hur 

mycket energi som går åt för att framställa, distribuera och tanka biodrivmedel. Det 

beror på vad det är för drivmedel som framställs, vilken råvara som används, processen 

samt hur distribution och tankning går till. Men generellt går det åt mer energi att 

framställa biodrivmedel än att framställa drivmedel baserat på fossila bränslen. Därför 

är också en effektivisering av bilar och motorer ett betydande komplement till 

alternativa bränslen. Det finns tekniska möjligheter att reducera energiförbrukningen på 

lång sikt med upp till 50 procent för bilar och 30 procent för lastbilar. (Gröna bilister) 

2.3.3 El och elhybrid 

Elbilen drivs av en elmotor och har ett batteri som laddas i det vanliga elnätet. I andra 

länder, exempelvis USA, säljs elbilar som har en räckvidd upp till 32 mil och en 

toppfart på 250 km/h. I toppen ligger den amerikanskt tillverkade elbilen, Tesla 

Roadster som hade produktionsstart hösten 2007. (Ny teknik) Men då prislappen 

fortfarande är hög är köparna relativt få. På den svenska marknaden har modellerna ofta 

en räckvidd på 5-8 mil och en toppfart på ca 100 km/h vilket begränsar 

användningsområdet. (Miljöfordon) Elbilarna har haft en del bakslag genom åren, 

kanske framför allt har problemet varit batterierna och dess räckvidd. Även den relativt 

långa laddningstiden, cirka 8 timmar, kan vara ett problem för många användare. 

Dessutom är dagens batterier dyra att ersätta vid skada för konsumenten. Det finns inte 

så många elbilar i Sverige idag, men utvecklingen fortsätter framåt i och med ny teknik 

även när det gäller lättare och bättre batterier. Elfordon ger inga avgasutsläpp, vilket gör 

dem bäst av alla alternativa bränslen och miljöbilar, det vill säga om elen den laddas 

med kommer från en ren källa. Positivt är att den går relativt tyst och är väldigt 

energieffektiva. (Sveriges ambassad) Många experter är överens om att framtiden för 

med sig en hel del hybrid och elbilar. Regeringens globaliseringsråd presenterade en 

rapport som föreslog att elbilar, eller så kallade plug-in hybrider, skall få en förhöjd 

premie på 20 000 kronor. (Ds 2008:43) 

Elhybridbilen drivs av både en förbränningsmotor och en elmotor. Bilen tankas med det 

bränsle som den är tillverkad för, det vill säga bensin, etanol eller diesel, men skillnad 
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från en vanlig bil är att den även har en elmotor som hjälper till vid stadskörning och 

acceleration. Elmotorn använder en del av den energi, som bara blir spillvärme annars, 

till el. Även energin som bildas vid inbromsning tas tillvara av elmotorn och den slår på 

vid tillfälliga stopp, till exempel rödljus, då förbränningsmotorn slår av. (Miljöfordon) 

Den första masstillverkade hybridbilen gjordes av Toyota och kom 1997, den 

produceras i cirka 300 000 exemplar varje år, sedan dess har det kommit ett antal 

modeller till ut på marknaden. (Miljönytt) Men så sent som år 2001 fanns bara 2 

modeller. Nu finns åtskilliga modeller att välja bland och fler är på gång, en konceptbil 

från SAAB har visats där förbränningsmotorn drivs av 100 procent etanol. (Gröna 

bilister) Marknadsanalysföretaget J.D. Power and Associates förutspår i en rapport att 

antalet hybridbilsmodeller kommer att nå upp till 44 stycken år 2012 och uppskattar att 

marknadsandelen för hybridbilar i USA kommer att öka från att 2004 varit 0,5 procent 

till cirka 3 procent år 2012. 

2.4 Val av bil 

Att ta reda på motiven bakom vad individer tar i beaktning när de väljer transportsätt är 

viktigt ur politiskt syfte för att välja ett effektivt styrmedel. En studie av Garvill, Marell 

och Nordlund (2001) visade att de som cyklade istället för att ta bilen gjorde det främst 

för att förbättra sin egen hälsa, i andra hand för att spara pengar och först därefter för att 

skydda miljön. I en senare studie visade det sig att miljön och klimatpåverkan kommer 

ganska långt ner i listan av prioriteringar när det gäller att välja bil vid nyförsäljning 

(Garvill, Marell, Nordlund, 2004). I studien fick respondenterna värdera vilka 

egenskaper en ny bil skulle ha. Det visade sig att egenskaperna; hög driftsäkerhet, hög 

krocksäkerhet, god förarkomfort, goda vägegenskaper och låga försäkrings-, 

reparations-, och servicekostnader knep de fem första platserna. De tre egenskaperna 

som var miljörelaterade, det vill säga; att bilen hade små utsläpp av koldioxid, var 

miljöklass 1 och möjlig köra på etanol kom på 11:e, 13:e respektive 23:e plats av 28 

möjliga egenskaper. Till exempel var att bilen ger lyxkänsla och sportig inredning högre 

rankat än att bilen drivs på etanol, och att bilen har god accelerationsförmåga högre än 

att bilen var miljöklass 1. Bakgrundsvariabler så som kön, inkomst, civilstånd och ålder 

har betydelse i val av bil. Till exempel visade studien att det var viktigare för kvinnor att 

bilen hade små utsläpp av koldioxid samt var miljöklass 1 än för män. Även för 

personer över 45 år var dessa variabler av större betydelse än för personer under 45 år. 

Resultatet från studien visar att respondenterna bedömer bilar i småbilsklassen som 
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mycket mer ekonomiska och miljövänliga än mellan- och storklassbilen. Men små bilar 

anses även avsevärt sämre vad gäller säkerhet och komfort, därför väljs dessa bilar ofta 

bort vid nybilsköp. Studien delade upp respondenterna i grupper inför en andra 

undersökning, dessa grupper bestod i att grupperna fick miljö-, hälso- och 

ekonomirelaterad information. Dock visade undersökningen ingen skillnad i grupperna, 

en förklaring till detta är, enligt studiens författare, att de flesta människor redan har en 

bred kunskapsbas angående detta. De anser att möjligen skulle information om att bilar i 

småbilsklassen kan vara minst lika säker och komfortabel som en bil i mellanklassen 

numera och dessutom mer ekonomisk och miljövänlig. De konstaterar i 

sammanfattningen att miljöinställning inte är en speciellt viktig faktor i val av ny bil 

utan andra faktorer, så som kön, civilstånd, barn, inkomst, körsträcka och ålder har 

större betydelse. (Garvill, Marell, Nordlund, 2004) 

2.5 Styrmedel 

En marknadsekonomi kännetecknas genom att allt har ett pris och att det köps och säljs 

baseras på utbud och efterfrågan.  Luft och vatten är exempel på kollektiva varor som 

kännetecknas av icke-rivalitet och icke-exkluderbarhet. Kollektiva varor saknar ägare 

och pris, men alla vill och behöver använda dem. De är även exempel på knappa 

resurser som är livsnödvändiga men som inte omfattas av marknaden. Därför kan de lätt 

exploateras och överutnyttjas om detta inte regleras. Det finns många metoder att 

uppskatta ett pris på naturresurser, exempelvis ”willingness to pay” eller ”total 

economic value”. (Turner, Pearce, Bateman, 1994) Det finns många människor som inte 

känner något ansvar för naturen, en undersökning på uppdrag åt Naturvårdsverket 

(2008) visade att 31 procent av de tillfrågade inte bryr sig om klimathotet och många av 

dem tror att naturliga orsaker är den mest bidragande orsaken till klimatförändringarna. 

Med dessa förutsättningar är det kanske svårt att skapa förändring på frivillig basis och 

förändringarna måste ske på av andra orsaker. Därför finns det styrmedel som reglerar 

och styr individer i olika riktningar.  

2.5.1 Ekonomiska  

Exempel på ekonomiska styrmedel är skatter, skatteavdrag, avgifter, bidrag, 

subventioner, pant, handel med utsläppsrätter eller handel med certifikat. Genom att 

prissätta naturen inkluderas den i marknaden som då ”automatiskt” blir mer miljövänlig. 

Styrmedel kan utformas som både positiva och negativa styrmedel. Miljöbilspremien är 

ett exempel på hur ett positivt styrmedel kan vara utformat.   
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2.5.2 Informativa 

 Exempel på informativa styrmedel är upplysning, rådgivning, utbildning och 

opinionsbildning. Flertalet studier har visat att kommunikation har en relativt svag 

påverkan. I en studie från 1989 utförd av William McGuire är den utvärderade effekten 

av informationen strax under 1 procent. Det är många som konkurrerar om platsen i 

media. Människorna som utsätts för exponeringen väljer selektivt bort det som ej 

intresserar dem. Detta går ofta ut över trafik och miljö som har svårt att intressera en 

större publik. Information används ändå relativt mycket eftersom det är ett så billigt 

styrmedel jämfört med ekonomiska styrmedel (Naturvårdsverket, 2007:4529). Det 

används främst i miljöpolitiken för att öka problemmedvetenheten och förbereda för 

andra mer styrande styrmedel. Genom att öka människors kunskap om beslut som 

påverkar dem negativt kan de lättare acceptera de ökade kostnader eller begränsningar 

som det nya kan innebära (Naturvårdsverket, 2004). Informativa styrmedel bör ses som 

ett komplement till andra styrmedel, framförallt ekonomiska (Söderholm och Hammar, 

2005). Det kan vara svårt att mäta hur väl informationen har påverkat dem som blivit 

exponerad för den. Mest effektiv anses den information vara då adressaterna är direkt 

berörda och kan svara avsändaren med vilken sorts upplysning som krävs. 

(Naturvårdsverket, 2007:4529) 

2.5.3 Administrativa 

Administrativa eller juridiska styrmedel baseras på lagar, normer och förordningar. De 

flesta omfattas av Miljöbalken och följs, som alla andra lagar, av sanktioner om de 

bryts. Miljöbalken upprättades 1999 och innehåller bland annat försiktighetsprincipen, 

principen om att förorenaren ska betala, produktvalsprincipen, principer om hushållning 

och kretslopp för att nämna några. Miljöbalken är skapad för att genom lagar främja en 

hållbar utveckling (SFS, 1999:808). Exempel på administrativa styrmedel är 

gränsvärden för utsläpp, krav på bränsleval och energieffektivitet, långsiktiga avtal, 

miljöklassning. Förutom den svenska miljölagstiftningen är Sverige reglerat under EG-

rätten samt valt att förbinda sig med ett 40-tal internationella miljökonventioner 

(Naturvårdsverket, 2005). 

2.6 Miljömål 

Det finns flertalet miljömål som gäller internationellt, nationellt, länsvis, kommunvis 

och såklart på många företag. Här beskrivs de internationella och delar av de nationella 

som är relevant för transportsektorn; miljöbilar och koldioxidutsläpp i synnerhet. 
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2.6.1 Kyotoprotokollet 

I Kyotoprotokollet förbinder sig industriländerna att reducera sina utsläpp med 5,2 

procent i genomsnitt under åren 2008-2012, jämfört med 1990 års nivå. De olika 

länderna avgör själva hur man ska nå målen. Länderna har olika mål, till exempel EU-

länderna har inbördes gjort en fördelning av utsläppsminskning inom unionen. För att 

protokollet skulle träda i kraft krävdes att minst 55 länder skrev på. Dessutom måste de 

länder som skrivit på företräda minst 55 procent av industriländernas utsläpp av 

koldioxid år 1990. Då de bägge stormakterna Ryssland och USA gemensamt släpper ut 

mer än 50 procent av de totala utsläppen i industriländerna var ett av dessa länder 

tvunget att skriva under protokollet för att det skulle gälla. I november 2004 skrev 

Ryssland på och Kyotoprotokollet trädde i kraft den 16 februari 2005. 1763  länder 

skrivit på protokollet. Dock inte USA. Kyotoprotokollet innehåller bland annat tre 

mekanismer som gör att länder kan tillgodoräkna sig vissa utsläppsreduktioner genom 

investeringar i andra länder (Regeringen, 2004): Joint Implementation, (gemensamt 

genomförande) betyder att industriländerna kan verka i andra länder som är bundna av 

protokollet och tillgodoräkna sig den reducering i utsläpp de nått i det andra landet.  

Clean Development Mechanism, (mekanismen för ren utveckling) betyder att 

industriländerna kan utföra projekt i utvecklingsländer och tillgodoräkna sig 

reduceringen. Emissions Trading, (handel med utsläppsrätter) är ett system för handel 

med utsläppsrätter för växthusgaser. I och med detta system kan ett land välja att 

reducera utsläppen i det land eller anläggning där det är mest kostnadseffektivt. 

(UNFCCC, 2008) 

För Sverige innebär Kyotoavtalet att utsläppen får öka med 4 procent. Men den svenska 

regeringen har satt upp egna mål, ett är att utsläppen av växthusgaser skall vara minst 4 

procent lägre än vad utsläppen var 1990, detta skall gälla under perioden 2008-2012. 

(Regeringen, 2004) 

2.6.2 Nationella mål/politik 

”Regeringens övergripande miljöpolitiska mål är att till nästa generation lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.” (Regeringen, 2004) 

Riksdagen har antagit mål angående miljön för 16 områden och 72 nationella delmål för 

att främja en hållbar utveckling. Här nedan följer de 16 områdena: 

                                                 
3 Denna siffra uppdaterad december 2007 
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1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt 

6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag 

9. Grundvatten av god kvalitet 

10.  Hav i balans samt levande kust och skärgård  

11.  Myllrande våtmarker 

12.  Levande skogar 

13.  Ett rikt odlingslandskap 

14. Storslagen fjällmiljö 

15.  God bebyggd miljö 

16.  Ett rikt växt- och djurliv 

Specifikt för bilismen inom ”Begränsad klimatpåverkan” används både negativa och 

positiva styrmedel. Med negativa menas de som utgör en kostnad och det positiva 

styrmedlet är en lättnad för användaren De negativa är; koldioxiddifferentierad 

fordonsskatt, vägavgift för tunga fordon, skatteväxling med högre skatt på bilåkande. 

De positiva är; miljöbilspremien, koldioxiddifferentierad fordonsskatt, ingen skatt på 

biodrivmedel. Klimatmålet ”Frisk luft” omfattas av de negativa; parkeringsavgifter, 

miljöklassning av bensin och dieselolja och differentierad bensin- och dieselskatt, och 

de positiva som är; miljöklassning av bensin och dieselolja, differentierad bensin- och 

dieselskatt, subventionerad kollektivtrafik, lägre skatt på alkylatbensin. ”Giftfri miljö” 

innebär utgiftslättnader i form av differentierad bensinskatt. (Naturvårdsverket, 

2007:5719) Dessa styrmedel skall tillsammans styra konsumenter till ett grönare och 

mer miljövänligt sätt att transportera sig. 

Utsläppen av koldioxid fram till år 2010 skall enligt målsättningen ha stabiliserats på 

1990 års nivå, och 2020 ska utsläppen reducerats med 20 procent. Transportsektorn stod 

för cirka 30 procent av de totala utsläppen av växthusgaser år 2005. Då hade utsläppen 

ökat med 11 procent från 1990. Inrikesflyg och sjöfart har genererat i ungefär samma 

nivå på utsläpp år 2005 som 1990. Vägtransporterna står för den stora delen, men 
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positivt är att koldioxidutsläppen från bensin- och dieselförbrukning har minskade med 

2,3 procent från 2005 till 2006. Minskningen beror både på den bättre tekniken i nya 

bilar som reducerar bränsleförbrukningen men även på den ökade användningen av 

alternativa bränslen. (Naturvårdsverket, 2007:5719) Till år 2010 finns ett vägledande 

mål att 5,75 procent av den totala användningen bränslen för transporter ska vara 

alternativa bränslen. Inom EU finns ett mål på 10 procent som ska uppnås år 2020. 

(Energimyndigheten, 2007) 

Det finns de som ifrågasätter den svenska transportpolitiken, bland andra Kågeson 

(2001; 2007). Han menar att det är fel väg att gå när staten behöver subventionera så 

stora delar av kostnaderna vid framtagning av alternativa bränslen. Att göra de 

befintliga bilarna mer energieffektiva har enligt Kågeson störst potential. I Europa ska 

alternativa bränslen, som idag driver 0.3 procent av bilarna, ersätta de fossila bränslena 

och utgöra minst 10 procent år 2020. För att detta ska bli möjligt måste produktionen 

och forskningen av alternativa bränslen subventioneras och sammantaget finns risk att 

den slutproduktionen resulterar i ett högre utsläpp. Kågeson anser att frågan om 

kostnads- och resurseffektiviteten i denna politik aldrig undersökts. Utformningen av 

miljöbilspremien ligger inte i konflikt med denna åsikt eftersom även kategorierna 120g 

CO2 bensin och diesel även omfattas av premien i Sverige. Vidare anser han att vad som 

krävs för att Sverige ska nå målen 2012 är en rejäl koldioxiddifferentierad försäljnings- 

och registreringsskatt eller ett system med handel av licenser för koldioxid (Kågeson 

2004).  

Den nuvarande svenska statsministern Fredrik Reinfeldt kommenterar hur han vill 

prioritera klimatåtgärder i Sverige (DN 2008-04-05): ”Det mest effektiva och som gör 

mest ont är koldioxidskatten. Den styr också bensinpriset. Koldioxidskatten 

kostnadsbelägger det som är själva grundproblemet. Allt annat är mindre 

kostnadseffektivt. Det kostar mer och har mindre styrande verkan, även om det är mer 

populärt. Det är mycket mer populärt att prata om subventioner”. 

Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, har i en rapport räknat ut att för att nå 

målet till 2020, om en minskning med 20 procent från 1990 års nivå, krävs ett 

bensinpris på 27,50 kronor litern. I studien antog de att priselasticiteten för bränsle var -

0,8 vid privatbilism. Det betyder att om priset ökar med 10 procent så minskar 

förbrukningen av bränsle med 8 procent. (SIKA, 2008) 
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KAPITEL 3  

TEORI 

 

 

 

 

3.1 Effektivitet 

Det kanske kändaste effektivitetsmåttet förknippat med nationalekonomi är det som 

Vilfredo Paretos definierade 1906; Paretoeffektivitet. Paretokriteriet är uppfyllt om 

åtminstone en individ får det bättre utan att någon annan individ får det sämre. Då detta 

infrias är det Paretoeffektivt. Paretooptimalitet föreligger när ingen individ kan få det 

bättre utan att någon annan individ får det sämre. (Pareto, 1906) Hicks och Kaldor 

(1939) utvecklade detta kriterium så att det skulle kunna användas i ekonomisk analys i 

praktiken. Hicks-Kaldorkriteriet är uppfyllt om någon eller några individer får det bättre 

i högre utsträckning än de som får det sämre. En Hicks-Kaldoreffektiv förändring 

innebär att de som gynnas skulle kunna kompensera de som missgynnas. 

Ett vidare mått på effektivitet inom nationalekonomi och vad som kan menas med detta 

även i politiska syften kan beskrivas genom olika former av effektivitet; (3.1.1) 

samhällsekonomiskt optimalt, (3.1.2) kostnadseffektivitet, (3.1.3) effektivt ur det 

hänseendet att det påverkar beteende. 

3.1.1 Samhällsekonomiskt optimalt 

För att få en samhällsekonomisk optimal lösning måste alla kostnader ha ett bestämt 

penningvärde och vara sammanställda mot alternativ, i detta fall till miljöbilen. 

Marginalnyttan från en ökning i nybilsförsäljningen av miljöbilar skall vara lika med 

marginalkostnaden för att det skall vara samhällsoptimalt. Marginalkostnaden består 

bland annat i framställningen av alternativa bränslen, (hög energitillgång, konkurrens 

med matförsörjningen, hotet mot regnskogen) eller byggandet av nya anpassade 

pumpar. Marginalnyttan består i de minskade externa kostnader, den förbättrade miljö 

som efterföljer med ett mindre utsläpp av koldioxid och den lägre exploateringen av de 

begränsade fossila resurser som finns. 
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3.1.2 Kostnadseffektivt 

Med kostnadseffektivitet menas att det mål som satts ska uppnås till så låg kostnad som 

möjligt, oavsett om valet av mål är samhällsoptimalt eller ej. Det är kostnadseffektivt 

när marginalkostnaden för alla individer är lika höga. Med hjälp av individers 

marginalkostnadskurvor kan den kostnadseffektiva nivån hittas. Grundläggande teori 

inom nationalekonomi säger att förstahandslösningar för att hantera företeelser som 

leder till negativa externa effekter är att inkludera miljökostnaden i priset, genom till 

exempel en skatt och inte att ge bidrag till alternativa lösningar.  

3.1.3 Effektivt ur hänseendet att det påverkar beteende 

En policy kan också vara effektiv om den förändrar ett beteende i förväntad riktning. 

Även om den inte är hämtad direkt från ekonomisk litteratur så är denna definition av 

effektivitet ofta viktig i praktiken. I figur 2, antag de två olika efterfrågekurvorna i 

grupp A och grupp B med differentierade elasticitet för att köpa en miljöbil. 

Efterfrågekurvan speglar konsumentgruppens betalningsvilja. P beskriver priset på 

bilen, då priset minskar från p1 till p* i och med miljöbilspremien så påverkar det de två 

grupperna olika. 

 

Figur 2 Differentierade elasticitetskurvor för att köpa en miljöbil 

  

Målgrupp A har en efterfrågekurva som är relativt oelastisk, om regeringen höjer 

premien förändras As efterfråga lite till skillnad mot i grupp B som har en relativt 

elastisk kurva. Med andra ord så påverkar styrmedlet i grupp A relativt få människor, 

medans det i grupp B får ganska många att vilja köpa en miljöbil. I vad som påverkar 

elasticiteten ingår till exempel tid, kostnad och preferenser. Tiden en individ lägger ned 

på resandet resulterar i en alternativkostnad, det vill säga kostnaden som uppstår i att 
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individen kunde ha utnyttjat den extra tid hon lagt på resande till exempelvis jobb eller 

umgänge med familj. Kostnaden är den för inköpet, driften och värdeminskningen för 

bilen. Då individen väljer en bil i den högre prisklassen är premien av mindre betydelse, 

än om bilen är i den lägre prisklassen och därmed en större del av den procentuella 

inkomsten. Preferenserna kan till exempel vara modell, märke eller storlek på bil. Om 

individen anser det viktigt med status så kanske hon väljer en bil i den högre 

prisklassen. Då kanske status är det primära, och premien inte har lika stor betydelse, 

utan den generella miljömedvetenheten påverkar individen att välja just en miljöbil. Vad 

som ligger bakom den differentierade betalningsviljan kommer diskuteras utifrån 

normaktiveringsteorin. Det är även denna definition av effektivitet som kommer att 

användas vidare i uppsatsen. 

3.2 Normaktiveringsteori 

För att få en större förståelse för vad som påverkar en individ att välja en miljöbil 

istället för en bil som generar högre koldioxidutsläpp appliceras detta på en 

normaktiveringsteori (Schwartz, 1977). Den förklarar hur miljövänligt beteende kan 

beskrivas genom en normaktiveringsprocess. De kostnader förenade med miljövänligt 

beteende, samt vanor som kan underlätta eller motverka dessa beteenden kan ha en stor 

betydelse, se figur 3. Först beskrivs de olika faktorerna som i teorin anses påverka 

individens miljöbeteende. Hur individen föreställer sig hur hon påverkar 

miljöproblemen kan leda till att en personlig norm aktiveras. Denna norm upplevs som 

en känsla av moralisk skyldighet att agera och handla miljövänligt. Personliga normer 

kan vara generella eller specifikt relaterade till en viss typ av miljövänligt beteende.  

Individen kan därför ha olika starka personliga normer för olika typer av miljöproblem.  



Figur 3 Normaktiveringsprocess vid val av miljöbil

Källa: Schwartz (1977) 
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därmed påverkas samtidigt de sociala normerna. Alternativkostnaden för den tid en 

individ spenderar på cykeln eller på bussen kan vara förlorad tid med sin familj eller 

hobbyverksamhet och vara högt värderad. Miljöbilspremien är ett positivt styrmedel 

som både reducerar kostnaden i pengar och tvingar inte individer att byta färdmedel och 

därmed öka deras alternativkostnad.  

Generell miljömedvetenhet, problemmedvetande och individens betydelse för lösningen 

spelar också roll angående vad en individ gör för miljömässiga val. Det kan vara av stor 

vikt att en individ har en generell miljömedvetenhet, till exempel vetskapen om att 

människan orsakar miljöförstörelsen, för hur hon handlar i olika miljöproblem. 

Dessutom påverkas beteendet av vad individen själv tycker sig ha för betydelse för 

lösningen. Om individen tänker att ”det spelar ingen roll vad jag gör eftersom jag är en 

sådan liten del av problemet” så finns risken att individen inte agerar miljövänligt alls. 

Media har en viktig roll för individers problemmedvetande och generella 

miljömedvetenhet. Redan år 2000 rapporterades om översvämningar i södra Sverige, 

Klimatkommitténs betänkande, klimatmål samt koldioxidskatter för att nämna några 

nyheter. Under 2007 var klimatförändringarna verkligen i fokus i media, artiklar och 

inslag om Al Gore, FN-rapporter, nobelpris, klimatpolitik avlöste varandra och det 

röstades fram av folket som ”årets stora nyhet” på TV4:s webbplats. En undersökning 

om mediegenomslaget för klimatfrågan visade att Tidningarnas Telegrambyrå, Dagens 

Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet, och Aftonbladet i snitt ökade antalet 

publicerade artiklar med klimatinnehåll med cirka 97 procent från år 2006 till 2007. 

Samma siffra från år 2000 till 2007 var 266 procent. (Westander m.fl., 2008) Individens 

betydelse för lösningen av problemet kan vara viktig för vad en individ är beredd att 

offra eller betala. En undersökning från hösten 2007 med frågan ”Tror Du att Du själv 

kan göra något för att bromsa klimatförändringen?” visade att 81 procent av 

respondenterna svarade ”Ja, absolut” eller ”Ja, kanske” på den frågan. På frågan om vad 

respondenten själv skulle kunna tänka sig att göra för att minska utsläppen av koldioxid 

genom att köpa en mer miljövänlig bil svarade 71 procent att de absolut kunde tänka sig 

detta, 18 procent svarade att de kanske kunde. Detta kan jämföras med 54 procent som 

absolut kunde tänka sig det i samma undersökning gjord år 2002. (Naturvårdsverket, 

2007) 

Kända människor inom filmindustrin exponeras dagligen i media och påverkar 

västvärldens modekänsliga publik, när de beter sig miljövänligt blir det populärt bland 



21 
 

delar av den övriga befolkningen. Bland dem som väntar på en leverans på en Tesla 

Roadster, den exklusiva sportelbilen, finns Arnold Schwarzenegger och Google-

grundarna Larry Page och Sergey Brin (Ny teknik). Detta kan påverka den sociala 

normen. Hur andra individer agerar och vilka förväntningar närstående har på den 

beslutsfattande individen påverkar kanske i ännu högre grad dennes personliga normer. 

Sociala normer kan även påverka miljöbeteendet direkt eftersom de ger information om 

vad som är socialt accepterat beteende i samhället.  

Vanor kan beskrivas som upprepade beteendemönster i en individs vardag. Att en 

individ varje dag, eller flera dagar i veckan följer detta mönster kan göra det svårt och 

obekvämt att bryta. (Schwartz, 1977) Vanor kan också vara positiva för 

miljöproblemen, som med exemplet källsortering. När människor skaffat sig nya vanor, 

det vill säga att källsortera, är även de svåra att bryta, med fördel till miljön. Att byta 

från en normalslukande bil till en miljöbil påverkar inte vanorna speciellt. Om 

alternativet till ett miljövänligare åkande hade varit buss hade vanor haft en betydligt 

större påverkan, då tid och bekvämlighet är viktiga faktorer för de allra flesta.  
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KAPITEL 4 

MILJÖBILSMARKNADEN 

 

 

 

 

4.1 Miljöbilsmarknaden 

Den svenska bilparken är den mest bränsletörstiga och har de högsta koldioxidutsläppen 

i EU (Garvill, Marell, Nordlund, 2004). Men samtidigt håller en förändring på att ske, 

under 2007 hade Sverige den snabbaste ökning av andelen miljöbilar i Europa och i maj 

2008 fanns 140 036 miljöbilar registrerade. Var tredje ny bil som säljs är en miljöbil. 

(Bil Sweden) Nybilsförsäljningen av miljöbilar har från introduktionen år 2000 till och 

med 2007 ökat från 2880 till 54 555 sålda bilar om året. Under fyra första månaderna 

2008 har redan över 26 300 miljöbilar sålts. Diagrammet i figur 4 beskriver andelen 

registrerade miljöbilar utav alla nysålda bilar i Sverige från januari 2006 till och med 

april 2008. Det lodräta röda strecket symboliserar tiden för införandet av premien, det 

vill säga den 1 april 2007.   

 

Figur 4 Procentuell andel registrerade miljöbilar av nybilsförsäljningen 2006-2008 

Källa: Vägverket 
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Speciellt tydligt ses skillnad vid införandet av miljöbilspremien när en trendlinje läggs 

till. Under mars månad ökade försäljningen av miljöbilar med 75 procent jämfört med 

mars förra året, innan premien infördes.

på E85. Näst störst är gruppen med bensin

gram koldioxid per kilometer, dieselbilarna i denna grupp har haft draghjälp i form av 

en skattelättnad på 6000 kronor som upphörde vid årsskiftet 2007/08.

miljöbilar stod E85 för hela 65 procent av andelen sålda förra året.

Figur 5 Andel miljöbilar efter typ 2007

Källa: Bil Sweden  

Bilparken har förändrats avsevärt från 2005 till 2007, andelen sålda bensinbilar har 

minskat från den höga siffran 83 procent till den mer blygsamma 48 procent 2 år senare

se figur 6. En bidragande 

redan nu relativt höga priset på bensin och larmen om att det är stigande (t.ex. SIKA). 

Dieseldrivna bilar drar ungefär 30 procent mindre bränsle och släpper i genomsnitt ut 20 

procent mindre koldioxid (Bil Sweden). Förändringen beror förmodligen på ett antal 

faktorer och miljöbilspremien kan vara en av de faktorerna.
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Speciellt tydligt ses skillnad vid införandet av miljöbilspremien när en trendlinje läggs 

ökade försäljningen av miljöbilar med 75 procent jämfört med 

mars förra året, innan premien infördes. De bilar som såldes mest var de bilar som drevs 

Näst störst är gruppen med bensin- och dieselbilar som släpper ut maximalt 120 

kilometer, dieselbilarna i denna grupp har haft draghjälp i form av 

en skattelättnad på 6000 kronor som upphörde vid årsskiftet 2007/08. I gruppen enbart 

miljöbilar stod E85 för hela 65 procent av andelen sålda förra året. 

efter typ 2007 

Bilparken har förändrats avsevärt från 2005 till 2007, andelen sålda bensinbilar har 

minskat från den höga siffran 83 procent till den mer blygsamma 48 procent 2 år senare

n bidragande orsak till att individer flyr från bensindrivna bilar vara det 

redan nu relativt höga priset på bensin och larmen om att det är stigande (t.ex. SIKA). 

Dieseldrivna bilar drar ungefär 30 procent mindre bränsle och släpper i genomsnitt ut 20 

oldioxid (Bil Sweden). Förändringen beror förmodligen på ett antal 

faktorer och miljöbilspremien kan vara en av de faktorerna. 
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Bilparken har förändrats avsevärt från 2005 till 2007, andelen sålda bensinbilar har 

minskat från den höga siffran 83 procent till den mer blygsamma 48 procent 2 år senare, 

orsak till att individer flyr från bensindrivna bilar vara det 

redan nu relativt höga priset på bensin och larmen om att det är stigande (t.ex. SIKA). 

Dieseldrivna bilar drar ungefär 30 procent mindre bränsle och släpper i genomsnitt ut 20 

oldioxid (Bil Sweden). Förändringen beror förmodligen på ett antal 



Figur 6 Skillnad i sålda bilar efter bränsle 2005 och 2007

Källa: SCB (2007) 
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Skillnad i sålda bilar efter bränsle 2005 och 2007 

Valet av bil kan påverka utsläppen även om konsumenten väljer en bensindriven bil. 

Konsumenten vid nybilsköp kan minska bränsleförbrukningen genom att välja det 

bränslesnålaste utförandet utan att byta bilmärke eller modell, välj till exempel en 

nsis 1.8 istället för en 2.4, sådana val kan sänka koldioxidutsläppen med

. Om konsumenten istället väljer den bränslesnålaste 

bensindrivna bilmodellen och utförandet inom samma storleksklass kan konsumenten i 

rukningen med cirka 20 procent. När konsumenten väljer en 

modell som är den bränslesnålaste bensindrivna modellen i en mindre klass, sänker 

konsumenten koldioxidutsläppen med i genomsnitt 30 procent.(Naturvårdsverket

triskt visa huruvida det finns ett signifikant samband eller inte mellan 

tidsperioderna före och efter införandet av miljöbilspremien kommer så kallat Chow

(Westerlund, 2005). Ett Chow-test används för att avgöra 

rell skillnad mellan perioderna före och efter premien. En hypotes sätts 

) och alternativhypotesen (H1). Nollhypotesen hävdar att det 

föreligger strukturell stabilitet, det betyder att koefficienterna i regressionerna för de två 

tidsperioderna är ekvivalenta, och då finns inga strukturella skillnader mellan 

perioderna. Alternativhypotesen hävdar det motsatta. I figur 6 och 7 visas 

observationerna för de bägge tidsperioderna före och efter införandet. 
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Först skattas en modell för hela perioden, januari 2006 till och med april 2008:  

�� � � � � � � � � � � �  

 

Sedan skattas ekvationer för de två olika perioderna, tidsperiod 1 som sträcker sig 

mellan januari 2006, därför att tillgången på data var begränsad till denna period, till 

och med mars 2007, sista månaden innan premien infördes, med en observation i 

månaden. Ekvation för period 1: 

�� ����� � ���� � �� ���� 	 � 

Tidsperiod 2 sträcker sig mellan april 2007, när miljöbilspremien infördes, och april 

2008, sista månaden tillgänglig innan uppsatsens slutdatum. Ekvation för period 2: 

�
 ��� � ���� �  ��� ���

 

Resultatet av de kvadrerade residualerna (RSS), antal observationer samt parametrarna 

används för att göra ett F-test.  

	 �

���  ����  ��� � �/�


���� ����� �/
� � � � �  2��  

 I ekvationen står k för antal parametrar,  � � och � �  representerar antal observationer i de 

bägge perioderna. En beräkning av ekvationen ger F-värdet= 20,8544, det kritiska F-

värdet4  ger värdet 7,72. Då F-värdet är större än det kritiska F-värdet så förkastas 

nollhypotesen och alternativhypotesen indicerar att det finns strukturella skillnader 

mellan perioderna. Med andra ord tyder Chow-testet på att det finns vissa belägg för att 

premien har haft effekt på miljöbilsmarknaden. 

                                                 
4 Kritiska F-värdet (1, 26) med 1 procents signifikansnivå. 
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Figur 7 Observationer tidsperiod 1 

Källa: Bil Sweden 

 

Figur 8 Observationer för tidsperiod 2 

Källa: Bil Sweden 
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företag. I figur 10 visas den procentuella andelen sålda miljöbilar i respektive län, de

länen med störst avvikelser kommer att diskuteras.

Figur 9 Procentuell andel sålda miljöbilar länsvis

Källa: Vägverket 
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som miljöbilsstatistiken är hög är även de genomsnittliga utsläppen högst i landet 

(194g/km), detta beror delvis på det höga antalet stadsjeepar
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(Naturvårdsverket, 2007). 
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Många av de här satsningarna kan ha gjort resultat men länen påverkas också av 

geografiska och demografiska olikheter.

                                                
5 www.miljofordon.se 
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I figur 10 visas den procentuella andelen sålda miljöbilar i respektive län, de

med störst avvikelser kommer att diskuteras.  

Procentuell andel sålda miljöbilar länsvis 

ganska överlägset i topp när det gäller miljöbilar som rullar omkring 

s gator, olika subventioner har sannolikt en del i denna framgång. Exempelvis 

har miljöbilarna gratis parkering och undantag från trängselskatter i staden

lsstatistiken är hög är även de genomsnittliga utsläppen högst i landet 

r delvis på det höga antalet stadsjeepar och andra bränsleslukande 

som finns bland annat i Danderyd, kommunen med de högsta genomsnittliga 

sletörstigaste bilarna i landet (Naturvårdsverket, 2007).

deras bilar 2010 ska vara miljöbilar och driver tillsammans med 

och Malmö stad en hemsida5 med den information en konsument kan behöva 

en miljöbil. Även Västra Götalands län ligger med i toppen med 

 har parkeringsförmåner. Antalet särskilt bränslesnåla bilar, 

med utsläpp under 140g/km, är många i länet, näst mest i landet efter Gotlands län

 Malmö stad nådde målet om en bilpark på

miljöbilar 2004 och har nu ett mål på en 100 procentig fordonsflotta.

Många av de här satsningarna kan ha gjort resultat men länen påverkas också av 

geografiska och demografiska olikheter. Dessutom är förutsättningarna olika för att 

         

Ö
st

er
gö

tla
nd

s 
lä

n
Jö

nk
öp

in
gs

 lä
n

K
ro

no
be

rg
s 

lä
n

K
al

m
ar

 lä
n

G
ot

la
nd

s 
lä

n
B

le
ki

ng
e 

lä
n

Sk
ån

e 
lä

n
H

al
la

nd
s 

lä
n

V
äs

tr
a 

G
öt

al
an

ds
 lä

n
V

är
m

la
nd

s 
lä

n
Ö

re
br

o 
lä

n
V

äs
tm

an
la

nd
s 

lä
n

D
al

ar
na

s 
lä

n
G

äv
le

bo
rg

s 
lä

n
V

äs
te

rn
or

rl
an

ds
 lä

n
Jä

m
tla

nd
s 

lä
n

Procentuell andel miljöbilar

I figur 10 visas den procentuella andelen sålda miljöbilar i respektive län, de 
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tanka alternativa bränslen då pumpar inte finns överallt. Detta är fallet i Norrbottens län, 

men en förändring håller på att ske och nya siffror visar att etanolförsäljningen har ökat 

med 4906 procent senaste året på de sex pumpar som just nu är tillgängliga i länet (SR 

20080326). Däremot finns ingen reducering av parkeringsavgift eller andra förmåner för 

miljöbilar i Norrbottens största stad Luleå. Gotlands län ligger också i botten vad det 

gäller miljöbilar men har, som sagt, högst andel bränslesnåla bilar. 

Även de konsumenter som köper en begagnad bil kan välja en med begränsad 

klimatpåverkan, på så sätt fasas de största miljöbovarna ut ur systemet 

(Naturvårdsverket, 2007). Mer än bara drivmedel spelar roll i val av bil, individens 

preferenser spelar en betydande roll. När en individ fattat tycke för ett visst varumärke 

kan det vara svårt att bryta, och om det varumärket inte har utvecklat någon 

miljöbilsmodell kan vissa konsumenter vara förlorade redan där. 

I stycke 2.3 ” Val av bil”  presenterades en undersökning av Garvill m.fl. som visade att 

köparna i studien prioriterade säkerhet och komfort högt, eftersom detta inte ansågs 

förenligt med en bil i minsta klassen, kanske förklarar en del av att de tre i särklass mest 

sålda bilarna i miljöbilsligan 2007 var mellan- eller storklassbilar.     

                                                 
6 Siffror från Statoil 
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KAPITEL 5 

SLUTSATS 

 

 

 

 

Den svenska miljöpolitiken innehåller svåra mål att nå för reducering av koldioxid de 

närmaste åren. Dessutom skall EU:s mål att byta ut en stor del, 10 procent till år 2020, 

av den befintliga bilparken mot enbart bilar drivna på alternativa bränslen också 

uppfyllas. Om dessa mål skall nås behövs effektiva styrmedel. I samband med 

miljöbilspremien används ett antal andra styrmedel; koldioxiddifferentierad 

fordonsskatt, ingen skatt på biodrivmedel, parkeringsavgifter, miljöklassning av bensin 

och dieselolja, subventionerad kollektivtrafik, samt att en begränsad period; 1 juli 2006-

31 december 2007, fanns en skattelättnad för nya dieselbilar med partikelfilter. De 

styrmedel som finns lokalt, till exempel undantag från trängselskatten med ett 

miljöklassat fordon och gratis parkering påverkar också individer. I Stockholms län är 

den procentuella andelen miljöbilar högst i landet, samtidigt är den ekonomiska 

kompensationen också högst i landet på grund av dessa lokala subventioner. Även i 

andra län där kommunerna satsar på en bilpark med miljöbilar kan en trend anas att de 

ligger en aning över medel. Detta bekräftar modellen som antar att kostnader är en 

viktig post när det gäller att påverka individers miljöbeteende. Ett Chow-test utfört på 

perioden innan och efter införandet av premien visar på strukturella skillnader och ett 

brott mellan de bägge perioderna. Alltså indikerar testet att premien har haft effekt på 

miljöbilsmarknaden.  Samtidigt som premien sänker kostnaden vid ett nybilsköp så 

sänder den en signal att detta är en inriktning från staten och samhället att det är ett bra 

initiativ, och därmed påverkas även de sociala normerna. Den generella 

miljömedvetenhet och problemmedvetenheten påverkas bland annat genom media, en 

studie (Westander m.fl., 2008) visade att det skett i det närmaste en fördubbling av 

klimatrelaterade nyheter senaste året i våra fem största dagstidningar. Enligt Schwartz är 

det viktigt vad individen uppfattar om hennes egen betydelse för lösningen av 

problemet. I studien svarade 81 procent att de själva kan göra något för att påverka 

klimatförändringen i positiv riktning. Vanorna påverkas inte speciellt mycket vid ett 
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byte från en bränsletörstig bil jämfört med en miljöbil. Om alternativet till ett 

miljövänligare åkande hade varit buss hade vanor haft en betydligt större påverkan, då 

tid och bekvämlighet är viktiga faktorer för de allra flesta. Miljöfrågan verkar inte vara 

den viktigaste faktorn när det gäller att välja en ny bil. De viktigaste egenskaperna när 

det gäller utförandet av bilen var enligt en studie av Garvill m.fl. hög driftsäkerhet, hög 

krocksäkerhet samt god förarkomfort. Detta bör tas i beaktande när nya styrmedel inom 

miljöbilsområdet utformas. Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida 

miljöbilspremien är ett effektivt styrmedel ur hänseendet att det påverkar beteendet och 

vad som bakomliggande leder till detta handlingssätt.  Detta för att ta reda på om 

ekonomin har en betydande roll i val av nybilsköp, eller om något annat styrmedel 

skulle passa bättre för uppgiften. Med den svenska bilparken som mest bränsleslukande 

i Europa kan många hålla med om att något bör göras och attityder förändras. Så även 

om bidraget kanske inte är det mest kostnadseffektiva styrmedlet så ser det ut som att 

premien är effektiv ur hänseendet att det påverkar beteende. 
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