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Baggrund

• Tek.Sam (Roskilde Universitetscenter) 
speciale udarbejdet i 2006-2007

• Specialets problemformulering: Hvordan 
prioriterer bilkøbere de faktorer, som har 
betydning for deres valg af bil, hvad er 
købernes kendskab og holdning til miljø, 
og hvilke barrierer hindrer en større 
udbredelse af miljøbiler?



Specialets undersøgelse og 
metode

• Kvalitativ interviewundersøgelse
• 22 interview med i alt 32 bilkøbere.
• 4 interview med bilsælgere
• Interview foretaget hos 4 bilforhandlere 

(Toyota, Suzuki, Peugeot, Opel/Kia)

• Interviewene er foretaget i umiddelbar 
forlængelse af købssituationen



Faktorer ved bilkøb
Mange forskellige faktorer fremhæves af bilkøberne. Det er ikke en enkelt faktor 
som bestemmer et bilkøb.

Følgende grupper af faktorer nævnes af bilkøberne i interiewundersøgelsen:

• Økonomi
• Sikkerhed
• Driftsikkerhed
• Motorpræstationer, komfort og luksus
• Design, størrelse og rummelighed
• Signalværdi af image
• Mærke- og forhandlerloyalitet
• Miljøegenskaber



Økonomi

• Økonomi defineres meget bredt (indkøbspris, 
service og reperation, gensalgsværdi, ejerafgift, 
brændstodøkonomi, totaløkonomi osv.)

• Bilkøbere opstiller økonomiske rammer
• Ingen forskel på ønsker og krav i forhold til 

den økonomiske ramme
• Ejerafgift og benzinøkonomi er ikke 

afgørende



Sikkerhed
• EuroNCAP er kendt af de fleste bilkøbere
• Gruppen som ikke medtager sikkerhed som 

faktor er størst
• Sikkerhed er vigtigst når andre bruger bilen

”Jeg kan sige det sådan, at hvis den bil ingen sikkerhed havde, så havde jeg valgt 
den alligevel ... Men det er klart, at når så den har det, jamen så kan det da være 
interessant nok. Men det ville ikke være noget jeg gik efter. Altså hvis der stod to 
biler, og den ene havde mindre sikkerhed, men jeg syntes, den der havde mindre 
sikkerhed, det var lige den jeg godt ville have, så tog jeg den med mindre 
sikkerhed. Jeg valgte ikke en anden bil, som jeg ikke bryder mig om, bare fordi der 
var lidt mere sikkerhed” (Interview 14).

”Det ville være noget andet, hvis det var en familiebil, jeg skulle ud og kigge på, så
ville jeg måske gå lidt mere op i det. Det er en bil til mig selv” (Interview 19)



Motorpræstationer, komfort og 
luksus

• Store motorer tiltrækker nogen interesse
• Der argumenteres med blandt andet 

sikkerhed og komfort

”Det er slet og ret fordi jeg er en drengerøv når det kommer til biler. Altså jeg 
kan godt li’ at man kan, ikke fordi man skal køre stærkt hele tiden, men at hvis 
man har behov for lige at lægge hurtigt fra land, så gør den det" (Interview 22). 



(Kvinde) ”Det er ikke en skrabet model. Nu har vi selvfølgelig også købt
sportspakken”
(Mand) ”Sportspakken, for det skal vi jo have i vores alder”
(Interviewer) ”Det er klart”
(Kvinde) ”Det er mig!”
(Mand) ”Ja det er hende, der vil have sportspakken. Jeg var sådan set ligeglad med 
sportspakken.”
(Kvinde) ”Jeg synes det er fedt. Det er et andet indtræk med røde syninger, og du ville
gerne have noget med rødt, så det tænkte jeg også på. Så er der læder på
gearstangen.” (Interview 17).

”Hvis du skal have en bil med gode sæder, så skal du altså op i størrelse. Det 
kan du ikke få i en lille bil. Det findes ikke!” (Interview 4)



Design, størrelse og rummelighed

• Design har stor betydning
• Bilens størrelse, stor som lille, spiller ind
• Børn og familie er også en faktor

”når vi skulle have en ny bil, så skulle det enten være en stationcar eller en bil med 
stor bagklap. Fordi det skal være sådan, at jeg kan komme af med haveaffaldet 
engang imellem.” (Interview 4). 

”...i vores alder er der ikke det samme pladsbehov. For vi er to mennesker, og så
skal man bare kunne have sin bagage. Det er da meget rart engang imellem at 
kunne have nogle andre, for eksempel børnene, med ude at køre, eller hvis der 
skulle komme børnebørn engang, kunne det være meget rart at køre rundt med 
dem." (Interview 20). 



Mærke- og forhandlerloyalitet

• For nogle bilkøbere er loyalitet over for 
mærke eller forhandler en vigtig faktor

• Familie og venners anbefalinger kan spille 
ind

• Et bilmærkes ry og ”historie” kan spille ind

"Jeg tror så lidt mere på den her Toyota og de anerkendte mærker end Hyundai og 
nogen af de andre koreanske mærker. Uden at vide noget sådan helt om det, tror 
jeg mere på dem." (Interview 7)



Miljøegenskaber
• Miljøegenskaber spiller ingen rolle ved bilkøb
• 1 bilkøber ud af 32 har haft miljøkrav til sin nye 

bil
• 10-14 km/l opfattes som et acceptabelt 

brændstofforbrug
• Bilkøbere forventer at en ny bil er miljørigtig

En begrundelse som går igen for ikke at medtager miljøegenskaber som en 
faktor er:

"Hvor meget den slipper ud af alt sådan noget forskelligt som CO2 eller hvad det 
hedder, brændstoffer, olie, forurening og alt det der, er ikke vigtigt. Man forventer jo 
ikke, at en ny bil forurener så forfærdeligt meget." (Interview 19). 



Bilkøbernes forståelse af miljø og 
miljøbiler

• Flere kender til miljøproblemer som CO2, 
luftforurening

• Viden om miljøproblemerne er samtidig 
mangelfuld

• Forureneren betaler princippet fremhæves 
(højere afgifter for dem der forurener mest)

• Man ønsker ikke at ændre egen adfærd
• Fralæggelse af ansvar
• Problemet ligger hos de andre (busser, 

brændeovne, politikkerne i form af høje afgifter)



(Kvinde) "Man tænker nu også på CTO-afgiften vi snakkede om. Den her 
sviner jo heller ikke så meget, og det er også derfor, at afgiften ikke er så stor. 
De store amerikanerbiler skal også af med noget mere hvis de sviner mere. 
Det synes jeg er helt ok.”
(Mand) ”De kan være med til at betale til ozonlaget.”
(Kvinde) ”Det synes jeg er helt ok”
(Mand) ”… Ozonlaget er sådan set det eneste jeg tænker på, om det bliver
forurenet. Det er jo det man forurener, og det skal vi have sat ned. Vi har brug
for, at flere bruger de offentlige transportmidler” (Interview 17)

: "Jeg tænker CO2 udslip for det første... Global opvarmning, men nu er jeg ikke så
meget inde i det, men de udsender da en del varme sådan nogle biler, og hvis der lige 
pludselig er en million biler i en by, vil det måske have en betydning." (Interview 21). 



”Jeg ved godt jeg forurener, når jeg kører bil. Men det har jeg så ikke lyst til at 
lade være med. Altså jeg har ikke lyst til at køre på cykel i stedet for at køre i bil 
vel, og så må der altså følge den forurening med." (Interview 4). 

”Fordi der er ting der er værre end bilerne ik’? Altså, det er ikke så længe siden jeg 
læste om, at brændeovne er en større trussel end bilerne, så derfor gider jeg ikke 
rigtig køre med på den her med bilerne. Ja selvfølgelig skal man prøve at få dem til 
at forurene stort set næsten ingenting, men altså jeg er jo også lidt imod, fordi jeg 
synes, at der er virkelig så mange andre ting som faktisk er værre. Så det... altså
jeg synes på en eller anden måde, så er det et eller andet kollektivt, der skal til. Jeg 
føler ikke, at jeg skal til at gå rundt og være den, der ikke sviner og så videre. Det 
synes jeg vi alle sammen skal gøre, ik. Og hvis vi ikke gør det alle sammen, så
kommer der jo ikke noget ud af det.” (Interview 15)

”Altså der må jeg jo nok sige, der er det politikerne, der er med til at styre, om jeg 
er solidarisk med samfundet og sørger for, at jeg ikke forurener så meget. Altså
hvis der var store afgifter på, og det kostede mig en formue, så ville jeg ikke gøre 
det.” (Interview 15)





Lidt teori

• Motilitet (Vincent Kaufmann) spiller en 
betydende rolle for valg af bil (at kunne køre i 
bjerge, off road, have venner med til foldbold, køre 
stærkt)

• Mobiliteten muliggør indholdet i vores 
hverdag (hente børn, transport til arbejde, ridning, 
jagt, ferier osv.)

• For bilkøberne er bilen den optimale (og 
for nogen eneste) transportform

• Automobilitet (John Urry)



• Anthony Giddens beskrivelser af moderniteten
• Bilkøbere står over for mange individuelle valg
• Ekspertsystemer anvendes af bilkøbere som 

støtte til at træffe valg (EuroNCAP, 
www.hvorlangtpaaliteren.dk)

• Strukturelle fortællinger findes hos bilkøberne 
(bilstørrelse, konspirationsteorier, om miljø)

• Strukturelle fortællinger anvendes som 
ekspertsystemer hvor ingen ekspertsystemer 
findes (eks. miljø) eller eksisterende forkastes (eks. 
overensstemmelse mellem bilkøbers ”livsprojekt” og 
”ekspertsystem”) 

http://www.hvorlangtpaaliteren.dk/


Barriererne 

• 3 grupper af barrierer
• Individualisering (for bilkøberne miljø er ikke 

vigtigere end andre faktorer)

• Manglende viden (manglende definition af 
miljøbiler, der findes ikke et miljø ekspertsystem, ingen 
definition af miljøbiler)

• Fralæggelse af ansvar (nogen andre må gøre 
noget, de andre sviner også, miljøbiler hører fremtiden 
til, staten bør gå forrest)
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