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Samtal om bilismens framtid på KAK:s seminarium under BotaniCar 
Norrvikens Trädgårdar den 4 augusti 2022 

 

 

 

Sedan starten 1903 har KAK haft som uppdrag att värna bilismens sunda utveckling. Som ett led                 
i detta måste förstås ett resonemang kring bilens roll i samhället ske - nu och i framtiden. Detta               
är något KAK:s Expertråd fortlöpande arbetar med. En mycket varm dag i augusti i år anordnade 
Expertrådet ett seminarium i anslutning till BotaniCar i Norrvikens Trädgårdar i Båstad. 

 

Inledning 

Först presenterade Örjan Hultåker från SKOP en undersökning som KAK beställt och denna 
visade bland annat hur pass beroende svenskarna är av bilen, att deras levnadsstandard skulle 
påverkas negativt utan bil och att svenskarna fördrar att ha tillgång till egen bil medan intresset 
för delningstjänster är svalt. Dessutom tror svenskarna att bilresorna och biltransporterna 
kommer att öka framöver.  

Tre paneler fick diskutera kring bland annat dessa ämnen och först ut var branschpanelen. 
Moderator hela eftermiddagen var Anders Ydstedt, som är ordförande i KAK:s Expertråd. 
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Branschpanelen 

Branschen denna dag representerades av Tommy Letzén, VD för MRF, Irene Bernald, PR-chef på 
Audi Sweden och Paul G Höglund från KAK:s Expertråd. Så, hur ser de på bilismen och bilen i dag 
och i framtiden?  

- Bilbranschen har aldrig haft en starkare position i samhället än nu, menade Irene 
Bernald. I media målas det upp en helt annan bild som är ytterst innerstadsfokuserad, 
men vi ser hur stor efterfrågan på inte minst elbilar är och att kraven på bland annat fler 
laddningsmöjligheter ökar.  

Att intresset över att ha en egen bil och att de tillfrågade i yngre åldrar värderar den individuella 
mobilitet som bilen erbjuder så högt, var något som Tommy Letzén ville poängtera.  

- Vi har faktiskt sett att poolbilar inte är så populära som många först trodde att de skulle 
bli. Det är intressant och glädjande att intresset för privatbilism är stort. För bilismen blir 
ju alltmer hållbar, industrin går före politiken och vi i branschen har lösningarna på 
hållbar mobilitet. Bilismen är inte något dåligt.  

Men kan branschen verkligen garantera att bilismen blir hållbar och utsläppsfri? Jodå, båda 
menade att branschen absolut har sådana förutsättningar, men det måste också levereras från 
andra håll, både från politiken med kloka beslut och från leverantörer av drivmedel och energi. 
Redan nu har arbetet med att göra bilen hållbar i hela dess kretslopp kommit en bra bil.  

Och apropå politiska beslut, hur ska vi se på kapacitetsfrågorna? Paul G Höglund som forskat på 
detta ämne i många år på KTH och VTI menade att det i längden inte går att negligera dessa 
frågor.  

- Tyvärr är prognosstyrd kapacitetshöjning inom infrastrukturen ett rött skynke för 
kommunerna, istället för att bygga ut vägar väljer de att få bilismen att anpassa sig till 
befintlig kapacitet.  

 

Politikerpanelen 

Nästa panel hade ansvaret för det politiska perspektivet och i denna fanns Teres Lindberg (S), 
tredje vice ordförande i riskdagens trafikutskott, Maria Stockhaus (M), gruppledare för (M) i 
samma utskott och Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande i Båstad. Dessa 
kommenterades av Anders Östberg, som ansvarar för kommunikation och samhälle på MRF.  

- Jag är inte förvånad över undersökningens slutsatser, sade Teres Lindberg, ty dessa 
möter man ständigt när man är ute och träffar väljare. Det är förstås olika beroende på 
var väljarna bor och i vilket skede i livet de befinner sig. Men, som politiker kan man inte 
bara lägga fram förslag som folk vill ha, utan vi måste vara modiga och våga staka vägen 
framåt. Exempel på detta är klimatmålen. Ibland blir inte det exakt vad bilförarna vill ha 
här och nu. Men vi måste göra båda delarna.  



 

Kungliga Automobil Klubben, KAK, Box 56038, 102 17 Stockholm, telefon 08-678 00 55, kak.se 

 

3 

 

 

 

Inte heller Maria Stockhaus var förvånad över undersökningens resultat.  

- Bilen är en frihet för väldigt många och vi får inte underskatta människors önskan att 
behålla och gärna öka den friheten. Vi är alla överens om klimatmålen, men vi kan ha 
olika inställning. Vi moderater menar att vi vill bekämpa utsläppen, inte bilismen i sig. 
Däremot måste vi i politiken på alla kanter jobba mer med att ta bort hinder för 
utvecklingen av en hållbarare bilism.  

I Båstad har man inte nästan någon kollektivtrafik alls, berättade Johan Olsson Swanstein, vilket 
gör att kommuninvånarna inte kan föreställa sig en tillvaro utan bilen. Detta ställer krav på 
politikerna att skapa bra förutsättningar för privatbilismen.  

- Bilen är en trygghetssymbol och den ger oss en frihetskänsla. I våra mätningar kopplas 
infrastruktur till trygghet, vilket gör att vi jobbar mycket med trafiksäkerhetsfrågor och 
trafikkunskap - bland annat i skolorna.   

Båda riksdagsledamöterna var ense om att de var teknikoptimister och att de tror på en framtid 
med ökad hållbarhet på området. Däremot var de fullständigt oense om reduktionspliktens vara 
eller icke vara inklusive dess storlek. 

- Omställning måste ske, men frågan är på vilket sätt och hur den enskilde medborgaren 
får möjligheter att ställa om. Vill man från nationellt håll att omställningen ska gå 
snabbare så får de också ge förutsättningar för detta, sade Johan Olsson Swanstein.  

 
- Att ta bort hinder är viktigt, det finns många förhållandevis enkla saker som borde gå 

lätt att fixa till låg kostnad, såsom förenkla för installationer av laddstolpar i 
samfälligheter för att ta ett enda exempel. Men vi i branschen har inga problem att 
ställa om, utan det är utbudet som är problematiskt, sa Anders Östberg. 

Just laddstolpar var ett ämne som uppenbarligen många av panelisterna tänker på, då det 
nämndes ofta som en flaskhals. Och apropå KAK:s kampanj ”Rör inte min P-plats!” så ville förstås 
moderatorn höra de politiska tankegångarna om just parkeringar.  

- Ett stort problem är hur kommunerna implementerar p-normer, sade Teres Lindberg. 
Städer kommer att fortsätta att förtätas men framkomligheten måste ju fungera ändå. 
Därför är just p-normerna något som borde hanteras bättre och kommunerna bör jobba 
på att bli bättre på att analysera hur efterfrågan på parkeringar kommer bli i nya 
områden.  

Det stämmer till stor del, sade Johan Olsson Swanstein, men menade att kommunerna också 
måste ta matchen lite bättre med byggherrarna som gärna blockar byggen av parkeringar vid 
fastigheter av kostnadsskäl, samt att ställa lite tuffare krav i detaljplaner. 

- Bilen betyder så väldigt mycket för så väldigt många, menade Maria Stockhaus. Vi kan 
inte tänka bort bilismen, utan måste bli konstruktiva och lösa de här problemen.   
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Mediepanelen 

Den sista panelen representerade media och bestod av Jan-Erik Berggren från Expressen, Julia 
Brzezinska från TT och DI, samt Fredrik af Petersens från Sveriges Radio. Samtliga är för övrigt 
mottagare av KAK:s journalistpriser. Dessa kommenterades av Expertrådets Christer Svensén.  

- Intresset från bilar har ökat de senaste åren, jag märker det till exempel bland bekanta 
som inte brytt sig ett dugg om bilar tidigare, sade Julia Brzezinska. Nu pratar de 
laddstolpar och leasing när vi ses. Men en annan tendens är att folk har en oro för att 
kunna ha möjlighet att köra sina bilar i framtiden. Kommer man få lov att köra sin 
entusiastbil inne i Stockholm? Konsumenterna vill veta sådana här saker när de köper 
bil, så detta vill jag ge som ett medskick till våra politiska representanter här idag.  

Jan-Erik Berggren höll med om det ökande bilintresset och kunde konstatera att även 
teknikintresset följer med i denna uppgång. Och då i synnerhet gällande elbilar.  

- Jag tror att elbilen kommer att bli norm framöver. Vi har haft en stark utveckling under 
många år. Dock är jag förvånad över att intresset för bildelning och bilpooler var så lågt   
i undersökningen; kanske har det tillfälliga bilägandet ännu inte riktigt slagit igenom?   

Fredrik af Petersens bevakar i synnerhet Formel 1 och menade att inte minst där är teknik-
utvecklingen tydlig nu sett ur ett hållbarhetsperspektiv.  

- Det går snabbt nu, F1 ska bli helt fossilfritt senast 2030 och redan nu kör Ferrari på E80.       
I Formula E händer jättemycket och intresset för den sporten ökar. Extreme E ska ha ett 
helt neutralt klimatavtryck och körs nu i länder som drabbats hårdast av klimat-
förändringarna, som Senegal, Saudi, Grönland och så vidare.  

Att paradigmet inom media förändrats till förmån för elbilar kunde Julia Brzezinska vittna om.  

- För en sju, åtta år sen gick det bra att skriva positiva biltester om bilar som drivs på 
bensin och diesel men i dag vill redaktörerna helst att jag ska skriva om elbilar. Men de 
andra säljs ju fortfarande, så det handlar förstås om en avvägning.   

Kommer nya tjänster att ersätta privatbilen?  

- Att alla trafikslag behövs och kompletterar varandra är en ståndpunkt som KAK haft 
sedan länge, men tyvärr konkurrerar de hela tiden på gatorna och jag vet inte hur vi ska 
få slut på det, sade Christer Svensén.  

En slutsats av den sista panelen var att nya mobilitetstjänster, både delningstjänster och nya 
fordon för mikromobilitet kommer att ge mer mobilitet för fler snarare än att ersätta bilen.  
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