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Inledning 

I dagsläget pågår det en stor debatt kring transport och olika drivmedel. Det finns en rad olika 

alternativ till de ”konventionella” drivmedlen bensin och diesel. Det är dock inte första 

gången denna debatt har uppstått. Redan då bilen först introducerades i slutet av 1800-talet 

pågick det debatter om vilket bränsle som var ”bäst”. När bilen först introducerades fanns det 

flera olika varianter med olika sorters drivmedel. Det fanns bland annat bilar med elmotorer, 

ångmotorer och så kallade förbränningsmotorer. I USA användes alla sorters bilar innan en av 

teknikerna började dominera marknaden. (Kirsch, 2000) Det var inte heller givet att köra 

Förbränningsmotorn på de konventionella bränslena, då det fanns stora debatter om alkoholer 

var bättre i tävlingssammanhang (Olah, Goeppert, & Prakash, 2007). I början av bilens 

historia var inget givet och valet som de berörda stod inför var allt utom självklart. Som David 

Kirsch (2000) skriver fanns det flera faktorer som påverkade utvecklingen av bilen. Det kunde 

handla om tillgång, efterfrågan och producenter etcetera, och det finns fler historiska exempel 

på hur alternativa motorers utveckling begränsades. Ett exempel som David Kirsch tar upp är 

om the Electric Vehicle Company som var stora inom bilindustrin under sin tid men som gick 

i konkurs snart efter sekelskiftet. Det finns flera spekulationer om varför dessa gick under och 

två förslag är misskött ekonomi och dåliga batterier. Det är dock inte självklart att den 

eldrivna bilen valdes bort på grund av teknisk underlägsenhet. Mycket av den tidiga debatten 

tycks dock handla främst om energieffektivitet snarare än exempelvis koldioxidutsläpp.  

 

Fordon har sedan sin uppkomst haft väldigt stor inverkan på samhällsutvecklingen. I sin 

helhet har trafik av olika slag varit grundpelare i många stora samhällen. Redan under forna 

Egyptens era var trafik längs Nilen grundläggande för samhällets utbredning. Det var dock 

Romarna som först utvecklade ett väl utvecklat vägnät för transporter. Romarnas vägnät 

omfattade 85 000 km och de finaste vägarna var 4 m breda och ofta grusade, men vissa var 

även belagda med stora stenblock. I Sverige ökade mängden fordon markant efter andra 

världskriget och det fanns även socialdemokratisk valpropaganda på 1950-talet som talade för 

att det var allas rättighet att äga bil. Eftersom fordon har varit viktiga i många olika samhällen 

sedan lång tid tillbaka är det därför inte konstigt att debatter kring bilen har involverat många 

i alla samhällen. (Hydén, 2008) 

 

Trafiken har varit väldigt viktig för samhällsutvecklingen, men inte utan konsekvenser. 

Trafiken har påverkat miljön på många sätt, på lokal, regional och även global nivå. Detta 

beror på utsläppen som skapas vid förbränning av fossila bränslen; som kan bestå av partiklar, 

kväveoxid, svaveldioxid, koldioxid och ozon med mera. Det utsläpp som i dagsläget anses ge 

allvarligast konsekvenser är koldioxidutsläppen då dessa påverkar hela jorden och är svåra att 

undvika, men effekter av andra sorters utsläpp är dock inte försumbara. Exempelvis 

kväveoxider kan bidra till försurning som i sin tur kan leda till förhöjda tungmetallhalter i 

bland annat sjöar. Partiklar och marknära ozon kan orsaka allvarliga hälsoproblem, men dessa 

kan till stor del undvikas med hjälp av katalysatorer och andra tekniska lösningar. 

Koldioxidutsläpp är dock proportionella mot mängden bränsle som förbränns, och kan inte 

omvandlas eller filtreras bort med rimlig effektivitet. Koldioxid är en växthusgas vilket 

innebär att denna gas finns naturligt i atmosfären där den isolerar den energi som solen strålar 

in på jorden. Om halten av koldioxid ökar i atmosfären ökar också mängden energi som 

isoleras och därmed påverkas hela jorden. (Hydén, 2008) 
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Efter hundra år är debatten om bilens utformning tillbaka och mycket av de äldre alternativen 

diskuteras igen. Debatten har återupplivats igen av flera anledningar. Vid 1970-talet skedde 

två stora oljekriser vilket var en stor anledning till att frågan om naturresursers ändlighet togs 

upp i globala diskussioner. Det uppmärksammades också att det enbart var ett fåtal länder 

som ägde oljeresurserna vilket gjorde att importberoendet var stort. Vid 1974 skapades 

International Energy Agency (IEA) som är en organisation bestående av länder som inte ägde 

egna oljetillgångar. Denna organisation jobbade bland annat för att göra länder med få 

oljetillgångar mindre beroende av import genom att öka samarbetet och informationsspridning 

gällande bioenergi. Ännu en anledning till att bränslefrågan har utvecklats är 

Kyotoprotokollet som vid 1997 etablerade miljömål gällande koldioxidutsläpp (van Thuijl, 

Roos, & Beurskens, 2003).  

 

Eftersom världsdebatten är svår att täcka in i denna uppsats, då den är väldigt omfattande, har 

det här valts att göra en avgränsning till Sverige. Sverige anses lämplig då debatten gällande 

alternativa bränslen är livlig. Det fanns även ytterligare anledningar till att frågan kring 

alternativa bränslen väckts i just Sverige. Delvis drabbades Sverige väldigt hårt av 

oljekriserna under 1970-talet då energikonsumtionen i Sverige under denna tid var väldigt hög, 

men också för att oljeimporten hade blivit mycket viktig efter andra världskriget. Innan andra 

världskriget var Sverige inte lika beroende av importen av olja då landet länge varit 

självförsörjande på grund av dess rika naturresurser som exempelvis skog. Efter andra 

världskriget ersattes dock den egna energiförsörjningen med importerad olja. Att en debatt om 

alternativa bränslen har uppstått i Sverige kan också delvis bero på att Sveriges fordonspark 

kräver stora mängder energi då den generellt sett består av relativt stora bilar. (Jonsson, 2007) 

År 2005 tillsatte Sveriges regering en kommission för att minska landets oljeberoende. Detta 

har också bidragit till att satsningar på alternativa bränslen har ökat. (Oljekommissionen, 2006)  

 

Intresset för att satsa på tekniska lösningar på transportsektorns miljöproblem kan förklaras 

med hjälp av Maarten A. Hajers och Ulrich Becks teorier om samhällsutveckling. Becks 

(2005) teorier om risksamhället förklarar till stor del varför tekniska lösningar tar stor plats i 

debatten, då han menar att vetenskapliga lösningar blir allt viktigare i samhället. Detta 

uttrycker sig genom att problem som skapats av vetenskaplig utveckling löses med ytterligare 

vetenskaplig utveckling enligt Beck. Hajers (1995) teorier om ekologisk modernisering passar 

också in i denna analys då han beskriver hur samhällsutvecklingen tenderar att lösa 

miljöproblem med en sorts miljömedveten modernisering.  

 

Enligt Oljekommissionen har Sverige stor potential för att minska sitt oljeberoende då landet 

har rika tillgångar av odlingsbar mark och snabb teknikutveckling. Detta gör att el och biogas 

kan ses som intressanta alternativa bränslen. (Oljekommissionen, 2006) Anledningen till att 

biogas är av intresse i denna artikel är att det har skett många satsningar i Sverige på detta 

bränsle. Tidigare har biogasproduktionen varit främst småskalig och använts för 

bostadsuppvärmning. Intresset för biogasen som fordonsbränsle har dock ökat mycket tack 

vare stigande bensin- och dieselpriser. (Börjesson & Berglund, 2007) El är också av intresse i 

denna artikel vilket till stor del beror på att detta bränsle tycks få mycket uppmärksamhet i 

Sverige främst på grund av dess tekniska möjligheter. Det tycks finnas förhoppningar om att 

teknisk utveckling kommer att göra detta bränsle väldigt passande för Sverige i framtiden 

(Fredholm & Nordén, 2010).   
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Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur debatten gällande lösningar på 

transportsektorns miljöproblem ser ut. Fokus läggs på biogas och el som alternativa bränslen 

då dessa betraktas som lösningar på denna sorts miljöproblem. Målet är att med hjälp av 

diskursanalys beskriva hur samhällets uppfattningar kring dessa lösningar ser ut. Den 

ekologiskt moderna diskursen ligger till grund för hur den utvalda debatten ska analyseras och 

eventuella avvikelser i diskursen är av intresse. För att komma åt samhällsuppfattningarna ska 

debattartiklar analyseras då dessa förväntas avspegla den rådande allmänna debatten i 

samhället.  

Frågeställningar 

 Vilka problem formuleras för respektive bränsle i debatten?  

 Finns det en splittring i den ekologiskt moderna diskursen i debatten?  

 Finns det kritik till tekniska lösningar på transportsektorns miljöproblem? 

 Hur motiveras användningen av respektive bränsle?  

 Vilka aktörer anses viktiga för utbredningen av de alternativa bränslena? 

Teori 

Diskurser har diskuterats och behandlats länge i flera forskningsområden. Begreppet har 

analyserats bland annat när det gäller filosofi, samhällsanalys, teori och metod. Det finns flera 

olika tolkningar och begreppet kan vara svårt att fånga ibland. Två namn som ofta kommer 

upp i samband med begreppet är dock Foucault och Fairclough. Det är dessa två personer som 

anses ha bidragit mycket till begreppets innebörd och dess användning. En diskurs kan 

definieras som ett ”domän av påståenden” som Fairclough beskriver det i sin bok Analysing 

Discourse – Textual analysis for social research (2004). Han nämner också att han ser 

diskurser som sätt att presentera olika relationer, förhållanden och strukturer i världen. Denna 

teoretiska anknytning kommer analysen i denna artikel ha för att förenkla analysen. Eftersom 

diskurser representerar olika delar av världen kan det sätt som de presenteras avslöja vissa 

kännetecken. Enskilda begrepp kan därför ses som centrala för specifika diskurser och avslöja 

hur strukturen av dessa ser ut. När artiklarna analyseras, kategoriseras informationen utefter 

de begrepp som identifieras i argumenten hos debattörerna. Kategorierna kan därav vara 

specifika områden som vi identifierar när debattören diskuterar sina argument. Eftersom 

debatten sker i ett öppet forum för samhället är diskursanalys en användbar metod för att 

analysera allmänt vetande. Som Fairclough nämner har diskursanalyser använts för att 

beskriva samhällsförändring och därav anser vi att den är lämplig för att hjälpa oss svara på 

vårt syfte. (Fairclough, 2004)  

 

Maarten A. Hajer skriver i The Politics of Environmental Discourse – Ecological 

Modernization and the Policy Process (1995) att diskursanalys och socialkonstruktion spelar 

en gemensam roll i hur miljöproblem hanteras och hur stor plats de får i den politiska och 

allmänna debatten. Den sociala konstruktion som framkommer inom en diskurs ses ofta som 

ett gemensamt faktum av flera aktörer. Dessa aktörer kan ha samma intresse och kan då stärka 

sina egna argument med andras åsikter. Kommunikationen i exempelvis en debattartikel 

influerar tolkningar av vad som kan tolkas som intressant, fördelaktigt och negativt. 

Därigenom går det att förstå att en debattartikel påverkar människors uppfattningar av något. 

Samtidigt som det florerar motstridiga argument som kan ge upphov till andra diskurser.  
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Ett argument inom en diskurs framlagt av en duktig retoriker kan stärka antagandet att 

exempelvis en process är ett miljöproblem, naturligt eller onaturligt. Beroende på den 

genomslagskraft argumentet får kan ett argument få fäste inom en diskurs och ett 

miljöproblem kan växa i debatten. Detta gör ibland att ett problem inom en diskurs ökar sin 

dominans samt att andra tidigare problem glöms bort eller hamnar i skymundan. Att i denna 

analys bland annat försöka utröna vilka problem som kan finnas hos respektive bränsle, 

biogas och el, kan med hjälp av en diskursanalytisk metod då vara möjlig.  

 

Diskursen som här ska undersökas är lösningar på miljöproblem skapade av transportsektorn. 

Hajer (1995) menar att ett miljöproblem eller en lösning på ett miljöproblem, som här är 

klimatpåverkan, inte enbart kan stå för sig självt utan ofta involverar flera diskurser. En 

tolkning som kan göras här är att i analysen finns det möjligheter att de två alternativa 

bränslena som ska undersökas ingår i samma diskurs. Diskursen som här eftersöks beskrivs 

som tekniska lösningar på miljöproblem skapade av transportsektorn. Enligt Hajer (1995) är 

det först när man har lyckats analysera kontexten ett uttalande har som det går att förstå hur 

ett problem kommer att uppfattas och hur det presenteras. Då detta är gjort bör man också 

framhäva innehållet i debatten. Det resulterar i att en diskursanalys ses av Hajer som en 

samordnad enhet av idéer, begrepp och kategoriseringar.  

 

En viktig teori att förhålla sig till vid denna diskursanalys är Becks teori om risksamhället. 

Detta eftersom det är av intresse i denna analys att granska ett specifikt problemområde som 

härstammar i ett tekniskt område. Han beskriver vetenskapen som en social konstruktion där 

ett sorts historiskt utvecklingsmönster upprepar sig självt. Från början kom problem ”utifrån” 

som exempelvis naturen eller gudar och annat. Dessa problem skulle lösas med hjälp av 

vetenskapen men när vetenskapliga lösningar utvecklades kunde emellertid också nya 

problem följa med dessa. Vetenskapen delas därför upp i två sorter: en enkel och en reflexiv 

sort. När vetenskapen löser problem som kommer ”utifrån” är den enkel men när lösningarna 

sedan medför problem som också måste lösas går den över till en reflexiv sort. Likt en snöboll 

som rullar ned för en backe växer vetenskapen exponentiellt. Den måste utvecklas för att lösa 

de problem som skapas av dess egna lösningar. Som Beck säger i sin bok Risksamhället – På 

väg mot en annan modernitet (2005): ”vetenskapen blir allt nödvändigare, samtidigt som den 

får allt svårare att räcka till för den samhälleligt bindande definitionen av sanning.” (Beck, 

2000, sid 261) I denna analys yttrar sig också ett tydligt reflexivt mönster gällande 

utvecklingen av transporten i Sverige. Trafiken i Sverige leder till tydliga konsekvenser för 

miljön, både globalt och lokalt, som allmänheten ser som ett allvarligt problem. Problemen 

har uppstått då fordon som drivs av fossila bränslen har utvecklats och en tänkbar lösning på 

problemet skulle kunna vara att sluta använda dessa. Som Beck påvisar blir dock detta en del i 

den reflexiva vetenskapens cykel och tron på att ytterligare teknisk utveckling ska lösa 

problemet är stort.  

 

Hajer (1995) skriver också om en samhällsutveckling som skett i samband med diskussioner 

om miljön som började vid 70-talet. Han pratar om en sorts diskursiv utveckling som han 

kallar ekologisk modernisering där miljöproblem i samhället tenderar att lösas med hjälp av 

en sorts miljömedveten modernisering. Detta är också intressant att ha med i denna analys då 

de lösningar som presenteras är en sorts miljömedveten utveckling som skall lösa 

miljöproblemen. Denna teori går att använda tillsammans med Becks (2005)  teorier om de 

mönster han ser i samhällsutvecklingen. Vi ser vetenskapen som en viktig del i 

moderniseringen av samhället och därför används både Becks och Hajers teorier som 

utgångspunkter för att analysera materialet.  
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Metod 

Diskursanalys passar som analysmetod för analyser av sociala medier och då för områden 

som kommunikation, kultur och samhälle med flera. Jörgensen & Phillips (2000) skriver att 

diskursanalyser också passar in då en forskare ska undersöka samhälleliga 

kommunikationsprocesser. Med denna bakgrund i åtanke är diskursanalys lämpligt för de 

frågeställningar som ska besvaras i detta arbete. Vi kommer att använda oss av en 

diskursanalys för att analysera debattartiklar om biogas och el som alternativa bränslen. 

Diskursanalyser kan utformas på många sätt och därför kommer även egna utformningar 

göras. Det blir då viktigt att inte gå alltför långt ifrån den diskursanalytiska traditionen. Enligt 

Bergström och Boréus (2005) ses inte språket som ett objektivt kommunikationsmedel och 

därför kan artiklarna vara påverkade av det rådande paradigmet inom debatten. Då det är av 

intresse att ta reda på hur samhällsdebatten ser ut kring alternativa bränslen, anses 

debattartiklar i dagstidningar vara lämpliga. Detta för att informationen i sådana artiklar 

avspeglar vilken information som allmänheten har tillgång till och vilka problem som 

diskuteras. Eftersom debattartiklarna som här valts ut är av Svenskt ursprung kommer 

debatten om bränslena diskuteras mot bakgrund av en svensk kontext.  

 

Diskursanalyser kan lätt påverkas av analytikernas bakgrund inom ämnet (Bryman, 2009), 

vilket ska försöka undvikas i detta fall. För att identifiera diskursens struktur har artiklarna 

analyserats med hjälp av närläsning. När varje artikel har analyserats har återkommande 

strukturer och idéer avgjort vilka karaktärsdrag som identifierats. Dessa karaktärsdrag har 

därefter bidragit till analysens struktur (Jörgensen & Phillips, 2000).  

 

För att förtydliga vad debattartiklar är har vi fastställt en definition av detta. Enligt NE är en 

debatt en ” en diskussion där deltagarna har olika åsikter”. En debattartikel är därför en artikel 

som har en tydligt framställd åsikt och som diskuterar kring ett specifikt ämne. Det är viktigt 

att påpeka att när debattartiklarna analyseras i denna uppsats belyses enbart två tekniska 

lösningar på miljöproblemen skapade i transportsektorn. Det finns fler lösningar på detta 

miljöproblem men i denna analys har enbart två lösningar analyserats och därför presenteras 

bara en liten del av en större diskurs i analysen och diskussionen.  

 

En viktig poäng med Hajers (1995) teori om den ekologiskt moderna diskursen är att 

lösningarna i det moderna samhället utformas utifrån samma villkor som miljöproblemen 

härstammar ifrån. Diskursanalysen passar bra i denna analys då den kan användas för att lyfta 

fram de mönster som är typiska för den ekologiska moderniseringen. Debatten som analyseras 

rör typiska lösningar inom denna diskurs och exemplet vi valt rör olika typer av försök att 

lösa transportsektorns miljöproblem. Miljöproblemet är framför allt skapat av fordonets 

tekniska utveckling och av en mycket omfattande expansion av den fossildrivna delen av 

transportsektorn. Tekniska utvecklingar inom området, som alternativa bränslen representerar, 

anses lösa dessa miljöproblem och därför anses också Becks teorier vara användbara i denna 

analys (2004).  

Avgränsning 
Diskursanalysen ska genomföras på debattartiklar från Sverige då det är debatten i detta land 

som här är av intresse. De artiklar som har analyserats är utvalda från en specifik tidsperiod 

det vill säga mellan 2003 och 2011. Den tidsperiod som urvalet av artiklar har tagits ur 

motiveras av EU-direktivet om främjandet av användningen av biodrivmedel och andra 

förnybara drivmedel 2003/30/EG. Detta direktivs syfte är formulerat i artikel 1 som 

följande: ”Syftet med detta direktiv är att främja användningen av biodrivmedel eller andra 

förnybara drivmedel som skall ersätta diesel eller bensin för transportändamål i varje 
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medlemsstat, för att på så sätt bidra till mål som t.ex. att uppfylla åtaganden som rör 

klimatförändringar, bidra till försörjningstryggheten på ett miljövänligt sätt och främja 

förnybara energikällor”. Detta direktivs syfte är relevant för denna analys då den är direkt 

kopplad till transportsektorns miljöproblem. Det förväntas att debatten, efter detta direktiv har 

införts, ska ha blivit mer intressant för allmänheten och därmed att antalet debattartiklar om 

alternativa bränslenska ha ökat. Att debatten förväntas ha blivit mer intressant för allmänheten 

är en spekulation som gjorts från vår sida. Denna spekulation är grundad i att Sverige är 

medlem i EU och måste därför ta hänsyn till EU-direktiv.  

 

Antalet artiklar som analyseras har begränsats av mängden som krävs för att ge en 

övergripande bild av debatten för den aktuella tidsperioden. Antalet artiklar som kommer att 

analyseras är 26 per bränsle. Mängden artiklar har begränsats av antalet träffar när 

sökningarna gjordes på Linköpings Universitetsbiblioteks sökmotor Artikelsök. Sökordet som 

använts för att hitta artiklar om biogas är ”biogas”. Sökorden som använts för att hitta artiklar 

om el är ”elbilar”. Till en början söktes artiklar om biogas och då hittades 26 lämpliga artiklar. 

De artiklar som ansågs vara lämpliga var debattartiklar som inte var repliker och som 

handlade om biogas. Anledningen till att repliker inte användes var att minska risken för att 

samma information analyserades flera gånger. När ytterligare artiklar valdes ut om el gjordes 

ett likadant urval. Det fanns fler träffar på lämpliga artiklar om el och därför valdes ett antal 

bort. Ett bekvämlighetsurval avgjorde vilka artiklar som valdes bort då det inte spelade någon 

roll för vårt syfte exakt vilka artiklar som användes. Syftet är inte att ta reda på hur många 

artiklar som tar upp vissa argument och därför är inte mängd artiklar relevant för annat än att 

ge en generaliserad bild av hur debatten ser ut. I sökmotorn kan begränsningar i årtal göras 

vilket möjliggör avgränsning utefter den bestämda tidsperioden. Debattartiklarna togs från 

olika dags-, kvälls- och morgontidningar och även från tidningsmagasin och 

landsortstidningar. Avgränsningen kan möjligtvis påverka analysen negativt, då en 

övergripande bild över diskursen som här analyseras möjligen inte ges. Detta blir här inte 

avgörande för uppsatsens tillförlitlighet då uppsatsen är ämnad att svara på hur 

samhällsdebatten avspeglas i de utvalda artiklarna. Urvalet av debattartiklarna görs genom ett 

bekvämlighetsurval vilket kan bidra med att viktiga aspekter faller bort, då alla artiklar under 

den valda tidsperioden inte tagits med. Diskursanalys är användbar då en 

kommunikationsprocess i samhället analyseras (Jörgensen & Phillips, 2000). Det är också av 

intresse att använda sig av diskursanalys i denna uppsats, då Hajers (1995) ekologiska 

modernisering fungerar som en grund till att undersöka samhällsdebatten.   

Tidigare forskning 
I denna analys är debattartiklar av intresse, som tidigare nämnts, och hur denna diskurs 

analyseras motiveras med Klaus Eders syn på miljötänkandet. Enligt Klaus Eder (1999, sid 

282) definieras miljötänkandet som följande: ”Miljötänkandet är ett trossystem som skapas i 

offentliga diskussioner om människors grundläggande behov av hälsa, renhet och liv”. Han 

menar inte att diskurser är resultat av diskussioner i media men att dessa två har en nära 

relation. Diskussioner i media kan påverka och avspegla rådande diskurser i samhället. Av 

denna anledning identifieras debattartiklar som en viktig del i det som Ulrich Beck kallar för 

den vetenskapliga reflexiva cykeln.  

 

Det finns många analyser av samhällsdebatter med inriktning på miljöproblem. 

Diskursbegreppet har ofta varit användbart i detta fall då det öppnar upp för möjligheter att 

avläsa samhällsstrukturer med varierande dispositioner. En forskare som också håller med om 

Klaus Eders definition av miljötänkande och medias vikt i detta fall är Jonas Anshelm. I 
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Anshelms bok Mellan frälsning och domedag – Om kärnkraftens politiska idéhistoria i 

Sverige 1945-1999 (2000) analyseras hur diskursen kring kärnkraft ser ut där flera 

samhällsgrupper står i fokus. Han påpekar att det i tidigare undersökningar kring ämnet lagts 

mycket fokus vid regeringspolitiken och att andra viktiga aktörer i samhället på detta vis har 

förbisetts. Anshelm använder sig av debattartiklar för att komma åt hur diskursen är uppbyggd 

i samhället och därmed också hur andra aktörer påverkar denna diskurs. Anshelms metod är 

väldefinierad och kan likställas den som avses göras i denna analys. Den använda metoden 

definieras som en sorts närläsning där diskursen växer fram allteftersom varje text är 

analyserad och återkommande mönster identifieras genom att ”väsentliga idéer” 

och ”retoriska karakteristiska” lyfts fram i varje text.  

 

En annan forskare som har använt sig av diskurser i sitt arbete är Björn-Ola Linnér i studien 

The World Household: Georg Borgström and the Postwar Population-Resource Crisis (1998) 

där han undersöker hur debatten sett ut kring befolkningsökning och naturresurser i början av 

kalla kriget. I detta arbete använder han sig av Georg Borgströms, svensk-amerikansk 

matforskare, inflytelserika arbete kring debatten om befolkningsökning och naturresurser. 

Linnér använder sig inte av diskursanalys genom hela studien men han gör det då han 

använder sig av diskurs som ett begrepp där strukturer utformas utefter vad som sägs inom 

debatten för studien. Han menar att en debatt kan förklaras som en större kommunikation av 

idéer vilken kan innefatta en diskurs. Studien Linnér genomför handlar om debatten om 

globala naturresurser vilken tar plats inom en diskursiv miljö, då den involverar en definiering 

av efterkrigstiden. Det han vill göra med detta är att få fram diskursiva segment inom debatten 

för att kunna försöka förstå hur olika delar inom en debatt influerar varandra. Han skriver 

också att det är viktigt att relatera till just diskurser för att kunna förstå 

kommunikationsprocesser. Detta motiverar här varför diskursanalys är en användbar metod 

att använda sig av när analyser av en diskurs inom en debatt ska göras. Vidare kopplas 

Linnérs studie till studien som ska göras i denna uppsats där kategoriseringar av diskursens 

lösningar på miljöproblem skapade av transportsektorn och dess oljeberoende sätts inom en 

diskursiv miljö och innefattar olika segment som sätts under tillhörande konstruerade rubriker.   

Analys 

Denna studie utgår ifrån Hajers (1995) teori om ekologisk modernisering. De tekniker som 

analyseras här betraktas båda som ett slags uttryck av denna diskurs. Diskursen som 

analyserats följer en viss sorts struktur och analysens styckesindelning är ett försök att 

redovisa denna. Den beskrivna diskursen är lösningar för miljöproblem skapade av 

transportsektorn och dess oljeberoende. Det tycks dock finnas ett mönster som tyder på att en 

splittring som kan innebära att denna diskurs delas upp i två delar. De enskilda lösningarna 

som presenteras ses här som två enskilda grenar av en större diskurs. Grenarna är två 

presenterade lösningar, biogas och el, som alternativa bränslen till det fossila bränslet som 

idag används mest. Dessa två lösningar är tekniska och kan ge upphov till risker och nya 

miljöproblem.  

 

Med hjälp av diskursanalysen som Fairclough beskriver i Analysing Discourse – Textual 

analysis for social research (2004) har identifieringar gjorts kring ett antal karaktärsdrag för 

debatten. Dessa karaktärsdrag har hjälpt till att formulera kategorier utefter de begrepp som 

debattörerna använts sig av i sina argument för respektive bränsletyp. Ytterligare en anledning 

till att diskursen tycks vara splittrad är att problem och möjligheter som diskuteras kring 

respektive bränsle skiljer sig åt. Kategoriseringen i analysen är baserad på Faircloughs teorier 

då dessa är baserade på diskursens karaktärsdrag. Kategorierna som används är formulerade 
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efter de karaktärsdrag som finns i debattartiklarna, exempelvis är infrastrukturella 

karaktärsdrag som framkommit i argumentationerna kategoriserade under rubriken 

infrastruktur.  

 

Transportsektorn utgör ett problem för klimatet men samtidigt är vi beroende av den. I 

samtliga debattartiklar finns en tanke om att alternativa bränslen kan lösa dessa problem om 

än ibland inte helt uttalat i alla artiklar.  ”Klimatfrågan är dagens största utmaning för 

mänskligheten. En del i att möta klimat hotet är en vision om att trafikens utsläpp av 

växthusgaser ska vara noll” skriver Tomas Bergström och Karolina Hilding i Upsala Nya 

Tidning (2009).  

 

Infrastruktur 
Ett framträdande problem med att övergå till biogas som alternativt bränsle är att 

pumpstationer inte finns i tillräckligt stor utsträckning. Det finns dock delade meningar om 

hur detta skulle lösas om biogasanvändningen skulle öka. Det tycks framgå att biogas inte kan 

produceras i tillräckligt stora mängder för att fungera som ett alternativ som i sin helhet kan 

ersätta bensin och diesel. Optimismen gällande biogasen är trots detta hög då den ses som ett 

bränsle som skulle kunna användas samtidigt som andra alternativ finns. Lars-Göran 

Pettersson, Sten Forsberg och Hans Kreisler skriver i Sydsvenska Dagbladet (2011) att det är 

svårt att avgöra vilket bränsle som kommer att vara det effektivaste men att miljöproblemen 

måste lösas och att möjliggöra användningen av flera alternativa bränslen är därför 

fördelaktigt.  Produktionen av biogas anses dock vara väldigt låg jämfört med vad den skulle 

kunna vara. Det som gör att produktionen skulle kunna öka är de lokala 

tillgångarna. ”Eftersom avfall finns överallt och biogas kan produceras i hela landet är det 

självklart möjligt att få tankställen överallt.” skriver Aleksander Gabelic i Östgöta 

Correspondenten (2008). Om exempelvis alla lantbrukare skulle använda sin gödsel för att 

producera biogas skulle fördelarna vara stora; inte bara för att produktionen skulle öka, utan 

också för att tillgången av biogas skulle spridas på ett bra sätt ur geografisk synpunkt, det vill 

säga att transportsträckor till pumpstationer inte skulle vara så långa. Andreas Mathiasson och 

Christer Setterdahl skriver i Östgöta Correspondenten (2008) att det finns stora möjligheter 

till utbyggnad av biogasproduktionen men att statens och kommuners stöd krävs för att detta 

ska ske. Ekonomiskt sett tycks biogas vara ett attraktivt bränsle men det krävs en stor satsning 

för att skapa ett fungerande system. Ett starkt argument till att biogas bör gynnas är att 

omställningen skulle kunna ske relativt snabbt vilket behövs för att uppnå både de nationella 

samt europeiska miljömålen (Pettersson, Forsberg, & Keisler, 2011). Ekonomin, som tidigare 

nämnt, anses vara det främsta hindret då teknologi, intresse och erfarenhet redan finns.  

 

Biogas anses inte vara tillräckligt tillgänglig för att bli attraktiv för konsumenter. En 

anledning som Christer Setterdahl och Anders Mathiasson nämner i Östgöta Correspondenten 

(2008) är att bensinbolag inte gärna installerar biogaspumpar då de är dyrare än etanolpumpar. 

Det är nämligen så att regeringen har lagt krav på att det måste finnas ett antal pumpar för 

alternativa bränslen i Sverige, utan att specificera vart de ska placeras eller vad för sorters 

bränslen det handlar om. Detta gör att biogaspumpar inte placeras ut på mackar då det är 

billigare att placera ut exempelvis etanolpumpar. Det har också lett till att pumparna inte har 

spridits ut tillräckligt för att konsumenterna ska få tillräckligt stor räckvidd med sina 

biogasdrivna bilar. (Setterdahl & Mathiasson, 2008)  

 

Även gällande el som alternativt bränsle krävs en utveckling av infrastrukturen, då 

laddningsstationerna behöver blir fler och mer utspridda. Det är det största problemet för 
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infrastrukturen och de kostar mellan 30 000 och 300 000kr att bygga skrivs i ERA (J, 2011). I 

framtiden måste de bli fler och finnas på fler offentliga platser och då placeras på bra ställen. 

Det handlar om ställen som köpcentrum, parkeringshus, järnvägsstationer, stora 

parkeringsplatser, men även placeringar på arbetsplatser och kring stora vägar är efterfrågat 

(Bergström, Hilding & Ullenhag, Upsala Nya Tidning, 2009). Dock är det svårt att förutsäga 

vart det vore lämpligast att placera ut laddningsstationer, då man inte riktigt vet idag i hur stor 

omfattning allmänheten kommer att köpa elbilar. Vilka som anses köpa elbilar är heller inte 

enkelt att lista ut. Regeringen efterfrågar mer involvering av privatsektorn som bör hjälpa till 

med att bygga laddningsstationer (Olofsson & Carlgren, Dagens Nyheter, 2010), men också 

med att byta ut batterier och förse kunden med el. Ett annat problem för infrastrukturen är 

elförsörjningen, där effekten som en laddningsenhet ska ha blir svår att kontrollera och 

säkerställa. Desto fler som laddar sina bilar vid en specifik station desto högre effekt måste 

stationen ha (J, 2011). I städer anses detta inte vara ett problem, där konsumenterna förväntas 

ladda oftare, någon gång varje dag, vilket inte leder till ett belastningsbehov i samma 

utsträckning som det skulle göra på glesbygden. Allmänheten på glesbygden tros ladda mer 

sällan men då ladda på sina batterier under en längre tid och utnyttjar stationens 

laddningskapacitet i större grad. De som kommer att gynnas mest av elbilen är stadsbilister, 

eftersom de inte åker lika långt och inte behöver ladda sin bil lika ofta som övriga bilister. 

Detta är även bra för elnätet då de inte belastar det lika mycket som de som full laddar sin bil 

oftare (J, 2011). 

Produktion  
Produktionen av biogas och el framlyfts som avgörande för respektive bränsletyps 

miljöpåverkan. Gällande biogas bidrar produktionen till stor optimism men presenterar även 

avgörande problem. ”I princip kan biogas utvinnas ur allt organiskt material, men material 

som lätt kan brytas ner är mest lämpligt.” säger Niclas Malmberg i Upsala Nya Tidning(2009). 

Vilket material som används för produktion kan därav vara viktigt vilket stärks av andra 

debattörer. Fabian Möller skriver i Aftonbladet (2008) att den avföring som produceras vid 

djuruppfödning lämpar sig ypperligt till biogastillverkning. Avföring beskrivs här i allmänhet 

som en resurs som går till spillo och skulle kunna utnyttjas. Det framgår även i andra artiklar 

att biogasen anses vara attraktivt då den kan produceras av avfall som annars inte skulle 

användas. Råvaran anses därför kunna vara nästintill gratis. Den potentiella mängd biogas 

som kan produceras från Sveriges avfall är också mycket högre än vad som produceras i 

nuläget (Mathiasson & Carlqvist, Göteborgsposten, 2010). Det nämns också att odlade grödor 

och alger kan användas som råvara. Biogas ger mest energi per odlad hektar jämfört med 

exempelvis etanol samt att övergödning skulle kunna motverkas om alger används som råvara. 

De råvaror som tycks ses som mest gynnsamma är dock att använda gödsel och avfall då 

dessa material annars inte skulle nyttjas. Niclas Malmberg skriver i Upsala Nya Tidning 

(2009) att biogas kan produceras av allt organiskt material och att produktionen därför kan ge 

flera olika miljöförbättringar. De stora valmöjligheterna gällande produktion är därav en stor 

anledning till optimism gällande biogas, men det är också valet av råvara som tycks avgöra 

vilka problem som behöver lösas senare i ledet. Det problem som tycks vara viktigast är 

transporter. Om pumpstationer ska finnas överallt i landet behöver också bränslet 

transporteras till dessa pumpar. Det är tänkbart att bränsleproduktionen skulle ske av olika 

råvaror beroende på vart produktionen ligger. Anders Fagerström skriver i Sydsvenska 

Dagbladet (2003) att det i Skåne produceras mest betblast och dynga i Sverige vilket 

troligtvis skulle göra denna sortens råvara mest passande i denna region. Att produktionen kan 

anpassas till lokala förhållanden ses som en viktig faktor till stor optimism gällande biogas. 

Detta innebär också möjligheter för många olika grupper i samhället då allt från bönder till 

kommuner och sophanteringsföretag kan gynnas av detta. Ytterligare anledning till att 
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använda biogas som bränsle är att det är effektivare än att producera el eller värme med den 

(Andersson, Norrländska Socialdemokraten, 2009). Biogas används nämligen i dagsläget för 

att producera värme och el vilket inte ses som en lika effektiv verksamhet. Det är också 

viktigt att biogasen kan produceras inom landet då beroendet av import minskar samt att den 

tillgängliga mängden är lättare att kontrollera.  

 

Produktionen är som tidigare nämnt avgörande för hur miljövänlig biogasen anses vara. Det 

tycks finnas en enighet i debatten om att biogas ger låga utsläpp, men det är oklart hur låga 

dessa är. I praktiken är utsläppen av koldioxid mellan 8 och 15 gram per kilometer men dessa 

räknas inte då dessa anses tas upp igen lika snabbt som råvaran framställs. Vissa påstår dock 

att det istället läcker ut metan vid de olika stegen i biogasens livscykel. Bo Persson skriver i 

Östgöta Correspondenten (2007) att det gjorts mätningar på gasdrivna bussar i Helsingfors 

där metanutsläpp sker efter att bussarna har varit i drift under en tid. Det finns också 

påståenden om att om biogas används som bränsle sker ett nettoupptag av växthusgaser om 

biogasen produceras ifrån exempelvis gödsel ifrån gödselbrunnar. ”Ifall bilar körde på biogas 

så skulle atmosfären renas och miljöpåverkan bli det omvända, att bilen skulle rena miljön i 

stället för att lorta ner den, och att man kan fixa en hybridbil med biogas. Istället för 

etanolhybrid.” säger Fabian Möller i Aftonbladet (2008). Resonemanget är då att utsläpp av 

metangas från kreaturavföring skulle undvikas och därmed minska utsläpp av växthusgaser 

till atmosfären. Det tycks vara viktigt vilken del av biogasens livscykel som diskuteras. 

Oklarheter gällande utsläpp kan också tänkas bero på att det är avgörande vilken råvara som 

används. Om exempelvis gödsel inte används kanske utsläppen inte längre anses ge ett 

nettoupptag av växthusgaser (Malmberg, Upsala Nya Tidning, 2009). Det kan också tänkas 

handla om vilket område i Sverige debattören hänvisar till då biogasen kan ha väldigt 

varierande förutsättningar beroende på vart den produceras. Kväveutsläpp som bidrar till 

övergödning skulle också kunna minska om gödsel samlas in istället för att samlas på hög 

(Fagerström, Sydsvenska Dagbladet, 2003).  

 

Om eldrivna bilar är miljövänliga eller inte beror på hur elen produceras. De positiva till 

elbilen ser problem i att elproduktionen idag inte är koldioxidneutral. Detta är något som 

måste förbättras både i Sverige och i övriga EU. I debatten framgår det att kärnkraftsverk är 

det som säkrast kan tillgodose den framtida ökningen av elbehovet (Hildén, Upsala Nya 

Tidning, 2008). Men kritiker menar på att förnyelsebara källor till el är det som här verkar 

lämpligast för om elbilens miljöpåverkan blir positiv eller negativ. Elbehovet anses komma att 

öka i framtiden, år 2020, då användningen av elektroniska produkter tros komma att öka från 

idag. När elbilen säljs i större omfattning kommer även denna öka behovet av el 

(Baltscheffsky, Svenska Dagbladet, 2008). Tåget ses också som ett problem, eftersom det 

spås om en ökning i tågtrafiken som även den pressar på behovet av en högre elproduktion. 

Maud Olofsson och Andreas Carlgren skriver i Dagens Nyheter (2010) att ” Sverige ska göra 

sig oberoende av fossil energi. Om tio år ska klimatutsläppen ha minskat med 40 procent 

jämfört med 1990. Om 40 år ska Sverige inte ha några nettoutsläpp alls i atmosfären.” Om 

detta ska lösas är det viktigt att fokusera på vart framtidens el kommer ifrån. Detta är ett av de 

mest pressande och akuta problem elbilen står inför, då användningen av elbilar inte kommer 

gynna klimatet om elen som förbrukas genom dess användning kommer från exempelvis 

kolkraft (Lundin, Svenska Dagbladet, 2008). I och med detta krävs en utbyggnad av de 

förnyelsebara kraftverken i Sverige, vindkraft är det som efterfrågas mest i debatten. För att 

den svenska vindkraftsbranschen ska kunna producera mer el behöver den byggas ut och 

subventioner till just detta kommer att behövas. Det handlar då om flera miljarder kronor, runt 

100 miljarder (Baltscheffsky, 2008). Även vattenkraften kommer att behöva byggas ut 

eftersom elförsörjningen kan bli problematisk när det blåser mindre. Något som lyfts fram i 
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debatten är att kärnkraften kan komma att behöva byggas ut för att elbehovet ska kunna mötas 

och för att vindkraftverk är ett dyrt sätt att producera el. Detta måste i så fall göras fort då det 

tar cirka sju år att bygga ett nytt kärnkraftverk (Hildén, 2008). ”Det slår mig hur många bilar 

med el-batterier som de två stängda kärnkraftsaggregaten i Barsebäck hade kunnat driva i 

framtiden.” säger Henric Borgström i Sydsvenska Dagbladet (2008). För att vi ska kunna 

utveckla elbilen i den svenska bil poolen anser många debattörer att energitillverkningen är ett 

problem. Allt för mycket oljebaserad el produceras än idag och den ökande efterfrågan på el 

verkar inte stanna av. ”Med tanke på det motstånd som finns mot vindkraften, inte bara från 

naturvårdsintressen utan också från markägare, kan man vänta sig långdragna 

tillståndsprocesser. Dessutom kräver en stor utbyggnad av vindkraften en storsatsning på nya 

elledningar, och det måste ske samtidigt med utbyggnaden av vindkraften. Mycket talar därför 

för att en utbyggnad av kärnkraft måste bli lösningen.” Detta skriver Gunvor Hildén i Upsala 

Nya Tidning (2008). Att bygga kärnkraftsverk anses idag som det bästa alternativet till olje- 

och kolkraftverk, i alla fall det bästa enligt några debattörer. Det går åt cirka sex 

kärnkraftsverk för 200 000 elbilar, motsvarande en effekt på 10GW (Stenman, 

Hufvudstadsbladet, 2009). För att bygga dessa behövs runt 30 miljarder euro, vilket är en hög 

summa. En positiv uppgift som lämnas som argument för att fler kärnkraftsverk ska byggas är 

att det kommer resultera i fler arbetstillfällen, vilket är bra för samhället. Dock kan det uppstå 

motsättningar då en utbyggnad av förnyelsebara kraftverk också skulle generera 

arbetstillfällen. För att möta det ökade elbehovet behöver Sverige sin kärnkraft. I debatten 

framgår det att kärnkraft anses vara en dyr och långsam process för att öka el-kapaciteten, 

men kan ge mer el. Samtidigt som elförbrukningen ses som ett problem framgår det i debatten 

att elbehovet elbilarna står för endast kommer ge upphov till en marginell ökning (Svensson 

Smith, Sydsvenska Dagbladet, 2009). 

 

Den mest framstående positiva egenskapen hos en elbil i debattartiklarna är denna oslagbara 

energieffektivitet. ”Den som åker etanolbil och tankar etanol är en miljöhjälte. Det gäller i 

ännu högre grad den som kör biogas - och i allra högsta grad den som köper en elbil.” säger 

Andreas Carlgren i Dagens Nyheter (2010).  En elbil behöver nämligen mindre energi än en 

etanolbil och en bil som kör på fossila bränslen. Enligt Anders Kjellström i Göteborgs-Posten 

(2008) drar en bil som kör på konventionellt bränsle ungefär 170 000 TJ/år
1
 men endast 

51 000 TJ går till att röra bilen framåt. Resterande blir till värme. En elbil däremot behöver 

bara 60 000 TJ/år för dess totala energiförbrukning. När bensin omvandlas till rörelse nyttjas 

bara 25 % av bensinen till att föra fordonet framåt, resterande 75 % blir till spillvärme. 

Effektiviteten i denna omvandling kallas för verkningsgrad. En elbil har en verkningsgrad på 

80 % medan bara 20 % är förluster. En elbil har då bättre energiegenskaper än de bilar som 

idag dominerar den svenska bilpoolen. 

 

En annan positiv verkan elbilen tros kunna ha är att konsumenternas oro över det stigande 

oljepriset kan tacklas av lanseringen av elbilar då el är billigare än de fossila bränslena 

(Alpman, Ny Teknik, 2007). För Sverige anses elbilen vara något positivt hos vissa debattörer, 

där de menar att vi har unika förutsättningar gällande vår elproduktion. ”Sverige har unika 

förutsättningar att gå i täten för en satsning på elbilar, som har oslagbar energieffektivitet” 

säger Lasse Swärd i Dagens Nyheter (2010). Våra möjligheter till förnyelsebar el är mycket 

goda och kan möta framtidens elbehov. Vi anses vara ett land som kan gå i täten eftersom 

svenskar ses som anpassningsbara, måna om miljön och nyfikna på ny teknik. 

                                                 
1
 Terajoule/år 
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Utveckling 
Teknisk utveckling har bidragit till optimism gällande biogas av flera anledningar. Ett 

exempel är att transporter av råvaran skulle kunna förenklas med hjälp av matavfallskvarnar. 

Lotta Edholm och Karin Karlsbro skriver i Svenska Dagbladet (2009) att om 

matavfallskvarnar användes skulle de i genomsnitt 100 kg matavfall som produceras per 

invånare i Stockholm kunna användas istället för att brännas upp. De lyfter fram att dyr 

sophämtning skulle kunna undvikas till viss del av detta. Om matavfall i hemmen 

transporterades till vattenreningsverket genom avloppet skulle det inte kräva att detta 

hämtades av sopbilar eller liknande. Andelen slam som producerades på vattenreningsverk 

skulle på detta vis öka och därmed kunna användas för att producera större mängder biogas. 

Det finns också förhoppningar om att biogasen kan omvandlas till flytande form och därmed 

förenkla transporter avsevärt. Niclas Malmberg skriver i Upsala Nya Tidning (2009) att om 

biogasen kyls ner till flytande form är energiinnehållet i den flytande biogasen tillräckligt hög 

för att transporteras långa sträckor. De två ovan nämnda transportutvecklingarna kan dock 

möjligtvis säga något om vilken råvara som ses som mest lovande. Biogas som är nerkyld till 

flytande form är inte lika beroende av vilken råvara som används om biogasens ökning av 

potentiella transportsträcka tas i beaktning. Pia Kinhult m.fl. skriver i Göteborgsposten 

(2010) ”Ett stort teknikgenombrott inom förgasningstekniken planeras gemensamt av 

Göteborg Energi och Eon i samarbete med Chalmers teknikforskning genom byggnation av 

landets största produktionsanläggning för biogas i Göteborg.” vilket skulle kunna underlätta 

produktionen av biogas. Teknikutveckling tycks inte ha lika stor vikt i debatten som 

exempelvis produktion då biogas används till viss del i transportsektorn i dagsläget. 

 

Det finns också möjligheter att konvertera gamla bensindrivna bilar till biogasdrift vilket kan 

vara ett bra alternativ till att byta ut fordonsflottan som Lars Bern skriver i Sydsvenska 

Dagbladet (2008). Teknisk utveckling ses inte heller enbart som ett sätt att effektivisera 

befintliga system utan ses också som en vara i sig. Om teknik gällande biogas utvecklas kan 

denna sedan bidra till en miljöteknikexport. Sysselsättning vid exempelvis 

produktionsanläggningar ses också som en framtida fördel av att satsa på biogas. Satsningar 

på biogas kan leda till högre sysselsättning inom landet och därmed mindre arbetslöshet som 

Jerker Swanstein och Roland Andersson skriver i Sydsvenska Dagbladet (2009).  

 

Elbilens utbredning är också beroende av utveckling. Då batteriet är den främsta punkten som 

lyfts upp i debattartiklarna. Batteriet har länge setts som ett problem för elbilens utveckling, 

då det både väger och kostar mycket och har även en kort livstid. Tidigt hade elbilstillverkare 

även problem med att batterierna blev överhettade. ”Batterierna är förmodligen flaskhalsen 

för elbilars användbarhet.” säger Karin Svensson Smith i Sydsvenska Dagbladet (2009).  Det 

problemet är något som de idag menar att de har övervunnit. Idag forskas det mycket kring 

elbilarnas batterier och i Expressen (2009) skriver Claes Västerteg och Mattias Goldmann att 

det sker en omfattande forskning och utveckling av just batterierna för elbilar. Kostnaden för 

ett batteri ligger idag runt 150 000kr, för att lösa detta problem tror aktörerna på en 

subvention från staten eller att de leasar ut batterierna. Genom leasing av batteriet behöver 

inte kunden betala den stora engångssumman och behöver då heller inte oroa sig för dess 

korta livstid (J, ERA, 2011). De korta livstiderna hos ett batteri kopplas till att det slits ut 

fortare vid fulladdningar som minskar litiumbatteriets livslängd markant. Ett litiumbatteri kan 

laddas cirka 20 000 gånger som mest och när det urladdas för att sedan fulladdas förkortas 

dess laddnings potential ner till bara ett par tusen laddningar (Adolfsson, Vi Bilägare, 2010). 

Detta skulle innebära att en konsument tvingas att köpa ett nytt batteri flera gånger under 

bilens livstid, som då ökar kostnaden för en elbil avsevärt.  
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Ett batteripaket med komponenterna styrelektronik och inkapsling väger idag runt 150kg. 

Detta behöver inte innebära ett problem för elbilen då det kan placeras vart som helst i bilen. 

Lämpligast vore det om det placerades i mitten på bilen där det inte kommer påverka bilens 

köregenskaper utan gör den mer lätthanterlig. Utveckling har också efterfrågats angående 

batteriets uppladdningstid. Idag laddas ett batteri i hemmet på mellan 3-4timmar, men denna 

tid kan förkortas till endast 1 timma om laddningen görs i en snabbladdningsstation där 

uttaget är ett såkallat trefasuttag med en 16 amperes säkring (Adolfsson, Vi Bilägare, 2010). 

En bil som istället kör på något av de konventionella fossila bränslena kan idag tankas på 

cirka 5minuter som är betydligt kortare än 1 timma. Detta måste alltså bli bättre och anses bli 

det i framtiden.  

 

I debatten jämförs batteriets utvecklingshastighet med hur fort minnesutvecklingen gick hos 

datorer, där det gick i en rasande hastighet att utveckla minnet i en dator, både dess storlek 

och kapacitet (Västerteg & Goldmann, Expressen, 2009). Idag kan du köpa en dator med ett 

minne på 12GB för ett relativt lågt pris, vilket inte ens ansågs möjligt för bara 10-15 år sedan. 

De batterier som finns idag är byggda med litium, vilket kostar mycket, och att få ner priset på 

dessa anses vara ett problem idag men ingen omöjlighet och kvaliteten på dem anses också 

kunna bli mycket bättre. Denna utveckling är möjlig men kommer ta tid anser vissa debattörer. 

Jonas Hållén säger i Ny Teknik (2010) att elbilar kräver jordartsmetaller som det finns gott om 

över hela världen, dock tar utvinningen av dessa ämnen lång tid och är en dyr process. 

Litiumet är en jordartsmetall som används i batterier men också i special magneter i elbilar, 

vidkraftsverk, solceller och lågenergilampor. Idag finns det en brist av litium, 70 % kommer 

ifrån Bolivia, resterande från Anderna och en väldigt liten del kommer från Tibet. Idag 

tillverkas det årligen runt 25 000 ton litium vilket skulle räcka till cirka 8 miljoner bilar. 2009 

fanns det i Sverige runt 4 miljoner bilar alltså kommer efterfrågan på litium behöva mötas 

med en högre tillverkning (Svensson & Smith, Sydsvenska Dagbladet, 2009). Andra problem 

med elbilen anses vara att de inte kan köra lika långt som en bil som går på fossila bränslen, 

de är långsammare samt att krocksäkerheten är dålig. Att krocksäkerheten är dålig beror på att 

elbilar idag ofta är småbilar och det är därav viktigt att jämföra deras säkerhet med liknande 

bilar med samma säkerhetsproblem (Nilsson, Helsingborgs Dagblad, 2010). Höga 

ingångskostnader, produktionskostnader och att utvecklingen tar tid är problem som bör 

betraktas men som inte oroar alla.  

 

Att batterierna skulle vara ett problem ses av vissa aktörer som ett mindre problem. Då 

batteriet stadigt blir bättre, lättare och tar allt kortare tid att ladda. Det måste ändå satsas mer 

pengar på denna utveckling. Dagens elbilar kan också köra relativt långa sträckor, Mitsubishi 

har en bil som heter I-Miev som kan köra runt 16mil utan att laddas och tar runt 20 minuter att 

ladda 80 % av dess laddningskapacitet (Västerteg & Goldmann, Expressen, 2009). Den är inte 

speciellt snabb, en toppfart på 130km/h, men klarar dagens hastighetsgränser utan problem. 

Dock kommer det allt fler snabba elbilar på marknaden och Teslas Roadster som idag finns på 

marknaden når en hastighet på 100km/h på 4 sekunder (Adolfsson, Vi Bilägare, 2010). 

Aktörer 
Det finns ett antal aktörer som nämns som viktiga för att transportsektorns miljöproblem ska 

lösas, då de är viktiga för utvecklingen av de olika bränsletypernas förutsättningar.  Mycket 

av ansvaret gällande transportsektorns miljöproblem läggs på regeringen och andra offentliga 

myndigheter gällande både debatten om el och biogas. Det främsta problemet som lyfts fram 

för biogas är att det inte finns en tillräckligt utvecklad infrastruktur för biogasen och att det 

krävs en ekonomisk insats för att bygga upp denna (Swanstein & Andersson, Sydsvenska 

Dagbladet, 2009). Mycket av ansvaret läggs på regeringen och andra offentliga myndigheter 
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då det är dessa som anses ha ansvaret att bygga upp infrastrukturen. Bland annat kommunerna 

anses också hindra utvecklingen på olika sätt vilket också gör dessa till viktiga aktörer.  

 

Kommunerna framlyfts som ett stort hinder när det gäller biogasproduktion. Detta inte bara 

för att det råder brist på ekonomiskt stöd utan även för att avfallshanteringen inte sköts 

optimalt. Lotta Hedström skriver i Helsingborgs Dagblad (2008) att ekonomiska 

förutsättningar saknas för att komma igång med biogasanvändningen i större skala. Hon 

menar att staten bör ge de ekonomiska stöd som krävs. ”De som äger 

förbränningsanläggningarna, vanligen kommuner, vill styra avfallet dit, vilket riskerar att 

försvåra och sprida den biogasbrist vi redan upplever i delar av landet.” skriver Jakob 

Lagercrantz och Viveke Ihd i Borås Tidning (2010). Detta visar hur också kommuner är 

viktiga i utvecklingen av biogasproduktionen.  Mycket av avfallet som skulle kunna användas 

till biogasproduktion går istället till förbränningsanläggningar då kommunerna gärna styr 

avfallet till dessa. Detta är inte enda sättet som kommunerna missgynnar biogasen. Svensk 

Biogas, som är kommunalt ägt, ser till att biogaspriset följer bensinpriset dvs. att biogaspriset 

läggs snäppet under bensinpriset som Leo och Mikael Koivuniemi skriver i Östgöta 

Correspondenten (2011). Detta gör att det blir dyrare att äga och använda en biogasbil jämfört 

med en konventionell bensindriven bil. Eftersom biogasbilar är dyrare än bensinbilar krävs 

det att biogasen ska vara billigare än bensinen för att det ska vara gynnsamt att köpa en 

biogasbil. Att biogaspriset följer bensinpriset påstås vara, förutom ogynnsamt, väldigt 

underligt då 60 % utav bensinpriset består utav skatt och 0 % av biogaspriset består utav skatt. 

Biogasen bör då vara betydligt billigare än bensinen. Biogasen tycks inte heller behöva följa 

bensinpriset då bensinen har ett världsmarknadspris vilket biogasen inte har. Det höga priset 

motiveras med att biogasen har högre energiinnehåll än bensinen, men denna skillnad märks 

inte i praktiken.  

 

För elbilen anses mindre oberoende tillverkare vara av vikt då de kan gynna utvecklingen 

samtidigt som de slår sig in på marknaden. ”Världen över satsas det enormt på utveckling av 

elbilar.” säger Eric Erfors i Expressen (2008). En snabb och mer utbredd utveckling av elbilen 

anses vara behövlig. Idag görs just detta där Asien och framförallt Japan satsar mycket på 

elbilen. De hårdsatsar bland annat på att öka kapaciteten hos elbilarnas batterier. Det finns 

flera tillverkare som florerar i debatten. Det handlar om GM, Volvo, Tesla, Mitsubishi, 

Peugeot, Citroën och Toyota. Men även en norsk tillverkare vid namn Think som i dagsläget 

utvecklar en bil som kostar 240 000 kr exklusive batteri, som idag går att hyra av dem 

(Alpman, Ny Teknik, 2007). Ett batteri kostar 1400 kr per månad, vilket kan anses som dyrt 

men om det jämförs med andra bilars service kostnader och bensinpriset samt att man får en 

miljöbilspremie om man köper en elbil behöver 1400kr inte vara något större problem, skriver 

Marie Alpman i Ny Teknik (2007).   

 

Som tidigare skrivet är regeringen och kommunerna viktiga för elbilens framtid. Till år 2012 

ska vi ha minskat våra utsläpp med 40 %, om 40 år ska vi i Sverige inte ha något nettoutsläpp 

och 2030 ska vi ha en fossil oberoende fordonsflotta. Ska elbilar dominera denna 

fordonsflotta måste bland annat forskningen och utvecklingen av dessa elbilar öka. Detta kan 

göras genom att politikerna tar detta på allvar då ”... politikernas uppgift är att styra 

utvecklingen så att elbilen konkurrerar ut bensinbilen” skriver Folke Stenman i 

Hufvudstadsbladet (2009).  Hur transporten av el ska gå till är inget problem, då det redan 

finns ett utvecklat energinät i Sverige. Problemen ligger i att den offentliga 

laddningsstrukturen måste byggas ut, kostnaden och tekniken för batterierna måste bli lägre 

och bättre, tekniken måste utvecklas snabbt och miljöbilspremien behöver bli högre för att 

inspirera konsumenter att köpa miljöbilar. ”Fortsatta satsningar behöver göras både för 
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användning och teknikutveckling av framtidens biodrivmedel och laddinfrastruktur.” Säger 

Maud Olofsson och Andreas Carlgren i Dagens Nyheter (2010). Laddningsstationerna är 

kostsamma att bygga men om bilbranschen kunde gå in och hjälpa kommuner och staten att 

bygga dessa kan denna utveckling gå snabbare. De kan dock inte göra detta själva utan staten 

måste ge subventioner till just detta. Många menar också att branschen är ett problem i 

utvecklingen där det inte satsas mycket på elbilens utveckling. Samtidigt säger dock också 

debattörer att denna utveckling idag är intensiv och att utvecklingen av bilarna och batterierna 

går framåt. ”Batteriet är hjärtat i hela tekniken. Tekniken är komplicerad men inte omöjlig” 

skriver Tomas Lundin i Svenska Dagbladet (2009). Den stora utmaningen är att få ner 

priserna. Dagens dyra batterier behöver inte vara ett problem, då det finns förslag på att 

batteriet ska kunna leasas och då inte behöver köpas av konsumenterna. Elbilen kanske inte 

kan ersätta dagens bilar som kör på fossila bränslen men de kan hjälpa till att minska 

klimatpåverkan, skriver Karin Svensson Smith i Sydsvenska Dagbladet (2009). Alla i Sverige 

tros inte kunna köpa elbilar men där de negativa effekterna från trafiken är som störst finns 

det möjlighet att göra punkt insatser. Allmänheten i områden i exempelvis Malmö, Göteborg 

och Stockholm uppmanas att köpa elbilar som är bättre för luftkvaliteten. Detta skulle ge ett 

bättre genomslag i dessa områden då det medför att den omgivande stadsmiljön blir bättre av 

att det inte släpps ut hälsofarliga partiklar.  

 

Sammanfattningsvis tycks regeringen och andra offentliga myndigheter vara avgörande 

aktörer då de kan både hindra och möjliggöra biogasens och elbilens utveckling (Kinhult et al., 

Göteborgsposten, 2010). Det ekonomiska tycks vara smörjmedlet som skulle kunna få igång 

alla processer som skapar avgörande förutsättningar. Gällande biogas läggs huvudsakliga 

ansvaret på offentliga myndigheter vilket skiljer sig aningen från debatten gällande el där ett 

samarbete mellan regering och den privata sektorn efterfrågas.  

Utsläpp 
Utsläpp är grunden till att alternativa bränslen utvecklas och debatteras. Detta på grund av att 

fordon drivna med de alternativa bränslen, som här analyseras, har lägre utsläpp än fordon 

drivna med fossila bränslen. Enligt debattörerna beskrivs biogasen som klimatneutral då 

exempelvis skriver Lars Andersson i Norrländska Socialdemokraten (2009) ”När biogas 

används som fordonsbränsle bidrar den inte till en ökning av koldioxidhalten i atmosfären”. 

Detta kan beskrivas som att koldioxidutsläppen som skapas vid förbränning redan ingår i ett 

slutet system. Koldioxiden som släpps ut fångas upp lika snabbt som den produceras då 

råvaran som den produceras från odlas i samma takt. Anders Nylander skriver i Svenska 

Dagbladet (2007) att förutom att koldioxidutsläppen anses som obefintliga, tycks även andra 

utsläpp undvikas om fossila bränslen ersätts med biogas. Exempel på andra utsläpp är 

partiklar, svaveloxid och kväveoxid. Även om koldioxidutsläppen inte skulle vara neutrala 

anses de vara lägre än för något annat bränsle. För att ett fordon ska bli klassat som en 

miljöbil behöver utsläppen understiga 120 gram koldioxid per kilometer, vilket en biogasbil 

understiger lätt då utsläppen ligger mellan 8 och 15 gram koldioxid per kilometer. Biogasen 

anses dock ha blivit missgynnad när det gäller miljöbilspremien som regeringen införde 2007 

då denna inte fastställde någon skillnad på ifall bilen släppte ut 119 eller 10 gram koldioxid 

per kilometer. Det har därför inte lett till att fler biogasdrivna bilar köpts (Ekenstierna, 

Norrländska Socialdemokraten, 2008). 

 

Miljöproblem förknippade med elbilen står i skuggan av tekniska och infrastruktur problemen. 

Beroende på hur elen produceras kan elbilar vara fria från utsläpp och dagens miljö och 

bullerproblem från trafiken kan i framtiden då vara ett minne blått och istället kan det komma 

att handla om ett trängsel problem (Swärd, Dagens Nyheter, 2010). Elbilen kan då vara bra 
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för klimatet och är energieffektivare än de bilar drivna av fossila bränslen (Kjellström, 

Göteborgsposten, 2008). Elbilen kräver mer utveckling och pengar men när den väl kan 

lanseras tros den få ett bra mottagande och försäljningen tros gå bra. Andra positiva 

egenskaper elbilar har är att de är tysta, de har låg driftskostnad, underhållet av dem är inte 

lika kostnadskrävande och de blir allt krocksäkrare.  

Diskussion 

I denna uppsats har diskursen kring miljöproblem skapade av transportsektorn varit i fokus 

och vissa strukturella avvikelser och likheter har identifierats. Diskursen som här har 

analyserats är, som tidigare nämnts, lösningar på miljöproblem skapade av transportsektorn. 

Lösningarna som varit i fokus är el och biogas som alternativa bränslen. Lösningarna kan ses 

som en del inom en diskurs där de är lösningar på ett gemensamt problem, dock har vissa 

skillnader som identifierats i debatten gett upphov till en förgrening av diskursen. Till en 

början beskrivs diskursen och dess sammankopplade segment i sin helhet i denna diskussion. 

För att sedan belysa hur förgreningen ser ut diskuteras de avvikelser som identifierats. Detta 

kopplas till det som Hajer (1995) påpekar i sin teori om hur en diskurs ter sig. Att en diskurs 

innehåller gemensamma drag och att diskursens motsättningar kan ge upphov till andra 

diskurser.  

 

Som tidigare nämnts är anledningen till att dessa två alternativa bränslen diskuteras att de 

löser miljöproblemen som skapas av transportsektorn. Transportsektorn ses som viktig för 

samhället och tekniska lösningar på detta diskuteras av flera olika grupper i samhället. Det är 

tydligt att denna debatt ingår i vad Ulrich Beck kallar för en vetenskaplig reflexiv cykel (Beck, 

2005). Detta för att fordonet är en teknisk uppfinning som skapat ett miljöproblem vilket har 

lett till en samhällsdebatt om ytterligare tekniska utvecklingar för att lösa detta. Denna diskurs 

tycks följa Becks teorier är det också intressant att se vilka konsekvenser detta får. När 

argument och problem har formulerats i debatten har konsekvenserna av dessa tekniska 

lösningar kunnat utrönas. I sin helhet tycks en övergång från fossila bränslen till dessa två 

alternativa bränslen skapa nya problem inom andra områden i samhället. Det skrivs 

exempelvis mycket om hur produktionen av respektive bränsle kan vara problematisk för 

olika samhällsgrupper beroende på hur produktionen sker.  Det tycks också handla om vilka 

delar av en sådan övergång som debattörerna hänvisar till. Vissa debattörer skriver om hur 

mycket utsläpp själva fordonet i sig skapar medan andra skriver om hur mycket utsläpp 

produktionen bidrar med. Debattörerna tycks dock vara väldigt optimistiska gällande 

lösningen av transportsektorns miljöproblem, detta trots att ytterligare problem skapas i 

samband med denna sortens tekniska lösningar. Det är också intressant att påpeka att vid 

avgränsningen av materialet skedde ingen uteslutning av debattartiklar som ställde sig 

negativt till tekniska lösningar och ändå innefattar debatten och analysen inga andra 

lösningsalternativ. Avgränsningen innebar att debattartiklarna skulle handla om biogas och el 

som alternativa bränslen men inte att de skulle ställa sig positivt eller negativt till dessa. Det 

är därav intressant att lösningar av icke-teknisk natur inte lyftes fram som motargument till de 

analyserade lösningarna. Det skulle tänkas vara möjligt att den reflexiva cykeln som Ulrich 

Beck beskriver skulle kunna undvikas om andra alternativa lösningar hade tillämpats. Detta 

går dock inte att utläsa i denna analys då det inte har framkommit något sådant i det 

analyserade materialet.  

 

Regeringen och andra offentliga myndigheter framlyfts i debatten som viktiga för 

utvecklingen av de två alternativa bränslena. På grund av att det i debatten finns en 

efterfrågan av subventioner till utveckling av infrastruktur och produktion som skulle gynna 
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de båda alternativa bränslena. Produktionen gällande både el och biogas är avgörande för hur 

miljövänliga bränslena anses vara. För elbilen gäller det främst om hur elen produceras och 

för biogasen handlar det om vilken råvara som används. Efter den gjorda analysen av 

debattartiklarna verkar debattörerna vara relativt eniga om att en tillämpning av respektive 

alternativa bränsle har fler positiva egenskaper än det fossila bränslet. Debattörerna ser de 

alternativa bränslena som en bra lösning på transportsektorns miljöproblem.  

 

Den tidigare nämnda förgreningen av diskursen grundas i att debatten kring biogas och el 

påvisar avvikelser från varandra. Gällande infrastruktur är biogasens utformning av denna 

starkare bunden till bränslets produktion tillskillnad från elens infrastruktur som inte är knutet 

till produktionen. Ett exempel på detta är att om biogas produceras av bönder kan detta 

påverka var pumpstationerna placeras (Fagerström, Sydsvenska Dagbladet, 2003). 

Placeringen av elens laddningsstationer är dock inte knutet till var elen produceras, då det 

finns ett utbyggt elnät i Sverige handlar det för elen mer om att försöka räkna ut var 

laddningsstationerna ska placeras ut beroende på var efterfrågan är (Bergström, Hilding & 

Ullenhag, Upsala Nya Tidning, 2009). Ytterligare ett problem gällande placeringen av 

laddningsstationer handlar om vilken effekt laddningsstationer ska ha. Beroende på antalet 

fordon som förväntas ladda vid en laddningsstation kräver denna en viss effekt (J, ERA, 2011). 

Att en elbil inte kan köra lika långt som en bil driven av biogas sätter också krav på var dessa 

är placerade och ses som ett mer avgörande problem för elbilens utveckling. Produktionen för 

båda bränsletyperna är avgörande för den total mängd utsläpp som tillkommer atmosfären, 

dock skiljer sig resonemangen. Gällande biogas handlar det om flera olika miljökonsekvenser 

beroende på råvaran som används vid produktion, där el produktionen handlar om att välja 

lämpligt produktionssätt. Om betblast används för produktion av biogas nämner Fagerström 

(2003) att kväveutsläpp kan minskas. Om el produceras av förnyelsebara kraftverk anses 

elbilen vara klimatneutral men om elen istället produceras av kolkraftsverk är klimatnyttan 

marginell. Dock finns kritiker till en utbyggnation av förnyelsebara kraftverk. Debattörer 

menar på att kärnkraft är en lämplig energikälla (Borgström, Sydsvenska Dagbladet, 2008). 

Dock problematiseras inte kärnkraftens miljöpåverkan hos dessa debattörer utan de ser på 

kärnkraft som en tillförlitligare energikälla. Miljöpåverkan av biogas anses därmed vara 

svårare att förutsäga än miljöpåverkan el anses ha. Tillskillnad från biogasen anses 

utvecklingen av elbilen vara mer pressande, eftersom debattörerna menar på att elbilens 

batteri är i behov av ytterligare utveckling. Biogasens utveckling är inte avgörande för om den 

kan tas i bruk. I debatten lyfts regeringen och andra offentliga myndigheter upp som viktiga 

aktörer. Debattörer hänvisar till vikten av dessa aktörers involvering, då de anses ha stor 

möjlighet till att ge ekonomiska subventioner för att de två alternativa bränslena ska kunna få 

genomslag i samhället. Det framgår dock en efterfrågan om ett samarbete mellan regering och 

privata sektorn för elbilen, tillskillnad från biogasdebatten där enbart regeringens engagemang 

efterfrågas.  

Slutsats 

Generellt kan sägas att de flesta problem som tas upp av debattörerna är gemensamma för 

bränslena. Det handlar då om problem med infrastruktur, ekonomi samt teknik. Det behövs 

fler samt mer utspridda påfyllnadsstationer och för att detta skall kunna tacklas behövs 

subventioner ifrån regeringen och andra offentliga myndigheter samt ökad involvering från 

den privata sektorn. Gällande biogas behöver produktionen öka för att tillgodose efterfrågan. 

Teknikutveckling framlyfts dock som viktigt gällande el som alternativt bränsle, då batteriet 

ligger i fokus i debatten.  
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Den främsta anledningen till att biogas förespråkas som ett bra alternativt bränsle anses vara 

att den kan produceras från allt organiskt material. Mycket av denna sorts material slängs idag 

i form av sopor, därför anses materialet vara nästintill gratis. Biogasen anses ha mycket goda 

klimategenskaper om rätt råvara väljs. Varför elbilen motiveras som ett bra alternativt bränsle 

är för att det anses vara klimatneutralt. Dock är detta beroende på hur elen produceras. Om det 

skulle produceras av kolkraftverk försvinner dess goda egenskaper. En annan positiv fördel 

med elbilen är att dess verkningsgrad är högre än bilar drivna av konventionella bränslen.  

 

Det tycks finnas sprickor i den ekologiskt moderna diskursen, där några områden är centrala. 

Ett område är produktionen där implementeringen av respektive lösning skiljer sig. Gällande 

biogas sker produktionen lokalt, där produktionen av el är centraliserad. Biogasproduktionen 

är beroende av lokala förutsättningar då valet av råvara ofta är baserad på biprodukter från 

regionala verksamheter. All elproduktion i Sverige ingår dock i samma nät och sker på olika 

platser i landet. Detta gör elproduktionen centraliserad och mer beroende av nationella 

förutsättningar till skillnad ifrån biogasproduktionen som är beroende av lokala 

förutsättningar. På grund av produktionsskillnader är olika grupper i samhället mer väsentliga 

för respektive bränsletyp. För biogasproduktionen nämns exempelvis bönder och kommuner 

som viktiga för råvarutillgången, medans för elproduktionen eftersöks en utveckling av hur el 

produceras. Produktionen av el anses vara mer beroende av regeringen och större företag. 

Teknikutvecklingen för de två alternativa bränslena är olik, där biogasbilen går att använda 

med i dagsläget tillgänglig teknik och användningen av elbilen kräver utveckling av ny teknik. 

Av dessa anledningar anses det vara en spricka i den ekologiskt moderna diskursen då 

tillämpningen och utvecklingen av dessa lösningar ger olika konsekvenser. Det är därmed inte 

givet hur samhällets miljömedvetna modernisering ska utvecklas.   
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