
Problemet: För mycket bilkörning vad gäller korta sträckor.

Varför valde jag detta ämnet?
Jag valde detta ämnet för att det ofta kommer upp när man pratar om miljöförstöring. Att 
tänka innan man tar bilen och istället går eller cyklar kan göra stor skillnad i framtiden. Det 
är en liten detalj men en bra sådan. Jag själv brukar cykla väldigt ofta och tror att jag i 
framtiden kommer att välja cykeln framför bilen när jag ska åka någonstans lokalt. 

Bakgrundsfakta:

Den stora bilkörningen runt om i världen är en av de allvarligaste anledningarna till att 
miljön förstörs. Det var inte så längesedan bilen började få ett rimligare pris och började 
massproduceras så att vanligt folk kunde börja köpa det. Själva problemet med 
växthuseffekten är väldigt stort, isarna smälter och i de länderna där det redan innan var 
varmt så kommer det bli ännu varmare. Om några år så kommer vissa delar av det land vi 
känner idag att vara under vatten och många kommer att bli hemlösa.

Växthuseffekten: Växthuseffekten är något som uppstår när solvärmen som träffar jorden 
inte studsar ut i rymden direkt utan värmer upp jordens atmosfär. Detta leder till att vårt 
klimat också blir varmare. 

Uttrycket växthuseffekt användes för första gången av den amerikanska fysikern Robert 
W. Wood. år 1909. Man har nu på senare tid också kunnat mäta vilka saker som bidrar till 
växthuseffekten mest. Enligt Wikipedia så kommer koldioxid på tredje plats över de gaser 
som bidrar till växthuseffekten mest(Se källförteckningen). Koldioxid är ju också en av de 
gaser som släpps ut mest varje dag.

Historik: För kanske 50 år sedan så började man massproducera bilar och därigenom 
också sänka priserna. Det var då vågen av bilar började ta fart. Det var också då som 
miljön började försämras allvarligare än tidigare. Sverige har under hela 1900 talet fram till 
1970 bara ökat sina utsläpp av koldioxid konstant. Men efter 1970 började utsläppen 
istället minska ganska kraftigt vilket är väldigt bra. 

Hur ser det ut idag i Sverige vad gäller utsläpp från koldioxid?

Enligt Ekonomifakta.se så har våra koldioxidutsläpp minskat med ca 50% sedan 1970 tills 
2011. Det var runt 80 miljoner ton koldioxid utsläpp per år 1970 och nu är det runt 43 
miljoner ton per år. Så det är en bra utveckling, men det är fortfarande inte säkert att det är 
bilkörningen som har minskat så mycket. Det finns många andra saker som vi också kan 
ha minskat på. Men om man kollar på helheten så är det en väldigt bra sänkning. 

Reportage: 
Jag frågade 10 olika personer tre stycken olika frågor.

Fråga1. Hade du tagit cykeln varje dag till jobbet om det hade funnits en belöning 
för det som te.x gratis kuponger på Ica.

Fråga2. Om du hade haft en elbil och fått ladda den gratis, hade du då velat ha en 
elbil istället för en vanlig bil?

Fråga3. Hade du kört lika mycket bil i Lund om det fanns trängselskatt på de mest 
utsatta platserna?

 



 



Jag fick många olika svar men jag har sammanställt allt i tre stycken diagram. 

Slutsats: På första frågan så har majoriteten svarat ja vilket innebär att de flesta hade 
kunnat cykla varje dag till jobbet om det hade funnits en belöning för det. Jag hade själv 
helt klart gjort det. 

Andra frågan så svarade också majoriteten ja och det innebär att de flesta hade kunnat 
tänka sig att ha en elbil istället för en vanlig bil om man hade fått ladda den gratis. Jag 
tänker att en elbil kan man ha om man inte ska resa så långa sträckor men om man ska 
åka längre så får man ta tåg eller vanlig bil. De som är väldigt intresserade av bilar och vill 
ha snabba sådana får nog vänta ett tag eller i värsta fall köpa en vanlig bensin eller 
dieseldriven bil. Jag kan inte ta ifrån folk deras hobby.

På tredje och sista frågan så svarade majoriteten faktiskt nej. Men frågan var däremot 
annorlunda här. Detta innebär att de flesta hade kunnat välja cykeln om de bara skulle 
transportera sig till något ställe inom Lunds gränser, men bara under förutsättningen att 
det finns trängselskatt på de mest trafikdrabbade platserna. Jag tänker att de flesta inte vill 
slösa pengar på en bekvämlighet som egentligen inte är nödvändig när det är så nära. 
Tänk att man utan att betala kan få både motion och frisk luft på samma gång. 

Utifrån frågorna som finns ovan så kan man se att de flesta KAN bry sig om miljön, men 
de flesta är lata. Om  de hade fått en belöning för att cykla till jobbet varje dag i veckan DÅ 
hade majoriteten kunnat göra det. Om man hade fått ladda elbilen GRATIS då hade de 
flesta kunnat tänka sig att köpa en elbil för de mer lokala utflykterna. Om man sätter upp 
trängselskatt på de mest trafikdrabbade platserna DÅ hade de flesta kunnat dra ner på 
bilkörandet inom Lunds gränser.

Det mesta hänger på oss själva. Vi måste sluta vara så lata och bara försöka ta den 
enklaste vägen ut. Om vi fortsätter såhär så kommer vi aldrig att kunna påverka miljön 
tillräckligt mycket positivt för att våra barn ska kunna leva lika bra som oss. 

Källor:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Växthuseffekten
Hittad: 2013 - 05 - 13
Uppdaterad: 2013 - 04 - 04
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/venus-express-avslojar-vaxthuseffektens-gata
Hittad: 2013 - 05 - 13
Uppdaterad: 2007 - 08 - 20
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/rymden/planeterochasteroider/venus.
8055.html
Hittad: 2013 - 05 - 14
Uppdaterad: 2012 - 04 - 24
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Miljo/Utslapp-i-Sverige/Koldioxid/
Hittad: 2013 - 05 15
Uppdaterad: 2012 - 11 - 07

Varför är dessa källorna pålitliga?
Wikipedia är erkänt som en källa som är pålitlig och som är tillåten att använda i 
skolarbeten. Allt om Vetenskap är en väldigt känd tidning som man kan prenumerera på. 
Jag har själv läst den flera gånger eftersom att min pappa är intresserad av det. Texten är 
skriven på ett professionellt sätt och informationen verkar realistisk och relevant. 
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Detta är inte en skvaller eller nyhetstidning utan detta är en faktatidning där ett 
professionellt företag har tagit reda på fakta. Jag har själv läst den många gånger och 
reportagen är bra skrivna och det är helt klart en pålitlig källa. Däremot så har ju säkert 
skribenterna egna åsikter och de är inte helt opartiska. Därför så kanske budskapet i 
texterna har ändrats lite på vissa ställen. Man kanske har skrivit den fakta man använder 
ur en annan vinkel så att det ska passa ens egna åsikt mer.

Ekonomifakta är en pålitlig källa eftersom den fakta dem använder kommer från pålitliga 
källor. Statistiska Centralbyrån, Eurostat och OECD som står för Organisation for 
Economic Co-Operation and Development. Dessa tre källor är både pålitliga och de är 
dessutom internationella källor och de har därför tagit emot mer kritik från hela världen. 
Däremot så är det inte säkert att sidan är uppdaterad hela tiden. De mätningarna som jag 
hittade var från senast 2012. Dem hade kunnat uppdatera sidan bättre än vad dem gör för 
tillfället.

Av de källor som jag använt mig av så är nog ändå Wikipedia den som är bäst. Den är 
pålitlig och tillåten att använda i skolarbeten. Den uppdaterar också alla sina texter väldigt 
regelbundet. Det är något som är väldigt bra med Wikipedia. De sidor som jag brukar vara 
inne på i faktasyfte burkar inte vara i klass med Wikipedia när det gäller att uppdatera sina 
texter.

Ha de så kul med att läsa igenom skiten nu Ellie ;)

 


