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Abstract 

How environmentally conscious people choose to transport themselves and why they choose 

the type of transport they do in their everyday life to get to various leisure activities, to pick 

up and leave the children at preschool and school and to be able to shop for food for the 

family is complex and depends on several different factors. The car, public transport and the 

bike are used at different times and for different purposes. Private car's contribution to carbon 

dioxide emissions and to the global warming is great. It contributes to emissions of climate 

gases and emissions of air pollutions, acidification of the environment, and the formation of 

ground-level ozone and contributes to noise and increased land use, and to meet the 

environmental goals that Sweden has adopted, more people need to switch to using public 

transport and the bicycle instead of the car. Public transport and the bike's advantage is that 

they are better off from the environmental point of view than using the car.  

In this study, the use of the means of transport and the reasons why environmentally 

conscious people use different modes of transport are described. The purpose of this study has 

been to investigate how environmentally conscious people in the two municipalities choose to 

transport themselves in their everyday lives and why they make the choices they make. In 

total, seven interviews have been conducted face to face. Four of the respondents are living in 

Karlstad municipality and the other three in Huddinge municipality. The collected material 

has been analyzed through a qualitative content analysis and a discussion has been conducted 

where the two theories Value-Belief-Norm theory and Pro-environmental behavior have been 

used to explain the respondents' choice of means of transport 

This study has produced several interesting results. The collected material indicates that there 

are several different factors that determine which means of transport are used. The amount of 

time, convenience and practicalities have proved crucial for the type of means of transport to 

be used. The result shows that the three factors interact but that the transport type differs. For 

transports that take place on a daily basis, such as getting to and from work, most respondents 

choose to take public transport or the bike, while the car is largely chosen for activities that 

are carried out weekly, such as shopping or bring their children for training and other 

activities. 

Keywords: Transport, Environmental awareness, Everyday life, Public transport, Car, Bicycle 

 

  



 
 

Sammanfattning 

Hur miljömedvetna människor väljer att transportera sig och varför de väljer det transportslag 

de gör i sin vardag för att ta sig till olika fritidsaktiviteter, hämta och lämna barnen på förskola 

och skola och för att kunna handla mat till familjen är komplext och beror på flera olika faktorer. 

Bilen, kollektivtrafiken och cykeln används vid olika tillfällen och för olika ändamål. 

Privatbilismens bidrag till utsläppen av koldioxid och till den globala uppvärmningen är stor. 

Den bidrar både till utsläpp av klimatgaser och utsläpp av luftföroreningar, försurning av 

miljön, bildandet av marknära ozon samt bidrar till buller och ökad markanvändning och för att 

klara de miljömål som Sverige antagit behöver fler människor gå över till att utnyttja 

kollektivtrafiken och cykeln framför bilen. Kollektivtrafiken och cykelns fördel är att de ur 

miljöhänsyn är bättre än att välja bilen.  

I den här studien beskrivs färdmedelsanvändningen och orsakerna till att miljömedvetna 

människor använder olika färdmedel. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur 

miljömedvetna personer boende i de två kommunerna väljer att transportera sig i sin vardag och 

varför de gör de val de gör. Totalt har sju intervjuer öga mot öga genomförts. Fyra av 

respondenterna är boende i Karlstad kommun och de övriga tre i Huddinge kommun. Det 

insamlade materialet har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys och en diskussion har 

förts där de två teorierna Value-Belief-Norm theory och Pro-environmental behaviour har 

använts för att förklara respondenternas val av transportmedel 

Studien har producerat flera intressanta resultat. Det insamlade materialet pekar på att det 

finns flera olika faktorer som avgör vilket transportmedel som används. Tidsåtgång, 

bekvämlighet och praktikaliteter har visat sig avgörande för vilket typ av transportmedel som 

ska användas. Resultatet visar att de tre faktorerna samspelar men att transportslaget skiljer 

sig åt. Vid transporter som sker på daglig basis, så som att ta sig till och från jobbet väljer de 

flesta respondenter att ta kollektivtrafiken eller cykeln, medan bilen i hög grad väljs vid 

aktiviteter som utförs veckovis, så som att handla eller skjutsa sina barn till träningar och 

andra aktiviteter.  

Nyckelord: Transport, Miljömedvetenhet, Vardagsliv, Kollektivtrafik, Bil, Cykel  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Jordens klimat har under de senaste årtusendena förändrats dramatiskt flera gånger om 

(Climate Nasa, 2017 a). Sedan slutet av 1800-talet har medeltemperaturen på jorden ökat med 

0,9 grader celsius. Den största ökningen har kommit de senaste 35 åren på grund av en ökad 

användning av fossila bränslen inom transportsektorn och industrin. Att den globala 

uppvärmningen beror på mänsklig aktivitet står utom all rimlig tvivel (Climate Nasa, 2017 b). 

Att reducera utsläppen av växthusgaser, som till exempel koldioxid, anses vara en av 

planetens största utmaningar (Cairns et al 2014). En ökning av temperaturen mellan 1 till 3 

grader celsius tyder på att nettokostnaderna för klimatförändringarna sannolikt kommer att bli 

betydande och öka över tiden enligt FN:s klimatpanel IPCC (The Intergovernmental Panel on 

Climate Change) (Climate Nasa, 2017 b). Redan idag ser vi effekterna av det förändrade 

klimatet. Avsmältningen av isen på Arktis och Antarktis samt inlandsisen på Grönland har 

ökat kraftigt de senaste årtiondena samtidigt som glaciärer runt om på jorden och snötäcken 

på norra halvklotet minskat i storlek (Naturvårdsverket, 2016 a). Det bidrar bland annat till att 

havsnivån höjs (Climate Nasa, 2017 b) Frekvensen av extremväder har ökat, nederbörden på 

norra halvklotet likaså samtidigt som världshavens medeltemperatur har stigit är bara några av 

de ytterligare konsekvenserna av ett varmare klimat (Naturvårdsverket, 2016 a). 

Privatbilismen är en av de faktorer som bidrar allra mest till den globala uppvärmningen, och 

enligt Kyotoprotokollet bidrar transportsektorn till 12 % av de globala utsläppen av 

växthusgaser där bilismen är det vanligaste sättet att transportera sig på i västerländsk kultur 

Donald et al (2014:39). Utsläppen av koldioxid från transportsektorn och dess konsekvens för 

klimatet är inte det enda problemet med bilismen. Luftföroreningar, försurning av naturen, 

bildandet av marknära ozon och markanvändning är ytterligare problem kopplat till bilismen 

(Bouscasse et al 2018; Abrahamse et al 2009; Hayashi et al 1999). Att minska privatbilismen 

och annan motorburen privattransport är därför av största vikt för att minska både 

klimatpåverkan och luftföroreningarna (Lind, et al 2015:119; Mars, Ruiz & Arroya 2018:572). 

Den tekniska utvecklingen, även om den är nödvändig, räcker inte för att möjliggöra tillräckliga 

minskningar av koldioxidutsläpp från vägtransportsektorn. Ändringar i resebeteende, som 

potentiellt kan uppnås tidigare, kommer också att vara avgörande (Cairns et al 2014). 

”att skapa förutsättningar för välfungerande och effektiva transportsystem i Europa…” 

(Europeiska kommissionen 2006:1) har enda sedan 1992 varit målet för EU:s transportpolitik. 

När kommissionens riktlinjer Keep Europe moving antogs 2006 var en av förutsättningarna att 

EU:s befolkning ska kunna röra sig fritt och att det är avgörande för den ekonomiska tillväxten. 

Riktlinjerna bygger på ett antal mål och dessa är bland annat –  

 Investeringar i infrastruktur. 

 Ökad säkerhet och trygghet inom olika transportmedel med mål att halvera antalet 

dödade i trafiken mellan 2001 och 2010. 

 Minska beroendet av olja och göra transporterna mer hållbara. 

 Smarta avgifter skall bidra till en rationellare användning av infrastrukturen 

(Europeiska kommissionen 2006:2). 
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Enligt Commission of the European Communities (2007) står privatbilismen inom europeiska 

unionen för 12 % av unionens utsläpp av koldioxid och kommer från användandet av fossila 

bränslen. Bilen är en viktig del av européns vardagliga liv och bilföretag anställer tusentals 

arbetare runt om i hela unionen. 2013 stod privatbilismen för 83,2 % av all transport som skedde 

i inlandet (Bouscasse et al 2018:205). Ett problem utsläppen av främst koldioxid ger, som är 

den främsta växthusgasen, är att den bidrar till den globala uppvärmningen och 

klimatförändringen som sker runt om på planeten. Trots förbättringar inom energieffektivitet 

och bränslesnålare bilar som minskar utsläppen av koldioxid har utsläppen inom unionen ökat 

med 26 % mellan perioden 1990 och 2004 (Commission of the European Communities 2007).  

 

Även Sverige har, likt Europeiska Unionen, satt upp olika mål för sin transportpolitik. ”att 

säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgarna och näringslivet i hela landet” (SIKA Rapport 2007:3:13) är det övergripande 

målet för Sveriges transportpolitik. Av de 16 miljökvalitetsmål som Sveriges riksdag antagit är 

målet God bebyggd miljö det som ligger närmast till hands när diskussioner om 

miljömedvetenhet och resor i vardagen förs (Naturvårdsverket 2018 a). I miljökvalitetsmålet 

God bebyggd miljö går det bland annat att läsa att ” Städer, tätorter och annan bebyggd miljö 

ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö 

(Naturvårdsverket 2018:279 a). Vidare går det att läsa om de olika precisionerna som riksdagen 

antagit och i den som behandlar kollektivtrafik, gång och cykel står det: Kollektivtrafiksystem 

är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det finns attraktiva, säkra och effektiva 

gång- och cykelvägar (Naturvårdsverket 2018:279 a). För att minska behovet av transportmedel 

i så stor utsträckning som möjligt krävs satsningar på miljövänliga, säkra, bekväma och 

tidseffektiva transportmedel (Trafikverket 2006). 

 

2017 var utsläppen av växthusgaser i Sverige 52,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläpp 

från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp, där 93 % kommer från 

vägtrafiken enligt Naturvårdsverket (2018 b). Den genomsnittliga bränsleförbrukningen bland 

personbilar som registrerades i Sverige under 2017 var högre än föregående år. Det är första 

gången sedan början av 2000-talet som utvecklingen gått åt fel håll. År 2017 uppgick 

transportsektorns utsläpp till drygt 16 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Bland 

vägtransporterna står personbilar för den största delen av utsläppen av växthusgaser, 67 procent. 

2017 var utsläppen från personbilar 10,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter. För att få ner 

utsläppen från personbilar behöver fler människor, speciellt i de urbana områdena ställa bilen 

hemma och ta kollektivtrafiken eller på annat sätt transportera sig i sin vardag (Lind et al 

2015:119).  

 

I ljuset av de problem som privatbilismen medför har varningar höjts för hur det påverkar vår 

omgivande miljö och de ekologiska utmaningar vi står inför (Bouscasse et al 2018;Doanld et al 

2014). Trots det är valet att transportera sig på och ens miljömedvetenhet inte alltid 

sammankopplat. (Bouscasse et al 2018; Mars et al 2018; Lind et al 2015).  Inom områden som 

återvinning, vattenkonsumtion och energianvändning finns tydligare kopplingar mellan ett 

beteende och graden av miljömedvetenhet hos personen. Den kopplingen är mindre tydlig när 

det kommer till valet av transport i sin vardag. En del rapporter visar att kopplingen mellan 

valet av transportsätt och miljömedvetenhet finns medan andra rapporter inte visar någon tydlig 

koppling. De bakomliggande orsakerna till hur en person väljer att transportera sig kan vara 
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många. Miljömedvetenhet är för många inte nog med motivering för att ställa bilen och ta 

kollektivtrafiken eller cykeln i sitt vardagliga resande (Bouscasse et al 2018).  

 

Individens ansvar för miljöproblemen var ett tema redan på 1980-talet. Dahl (2014) skriver att 

kopplingen mellan miljöproblem och livsstilsfrågor är något som tagit sig uttryck de senaste 

30-40 åren genom en ideologisk förskjutning. På 60- och 70-talet var miljöorganisationer som 

Svenska Naturskyddsföreningen mer inriktade på ett systemkritiskt miljöperspektiv där 

lagstiftning, företags agerande och det politiska systemet kritiserades. Sedan mitten av 1980-

talet har en ny inriktning växt fram som mer betonar individens ansvar kring olika miljöfrågor, 

inte minst hur personer transporterar sig. Inte bara miljöorganisationer utan även den politiska 

arenan betonar individens ansvar kring miljöfrågan. Ingvar Carlsson, dåvarande miljöministern, 

sa på en partikongress i mitt av 1980-talet att: 

Det jag talat om så här långt har varit samhällets ansvar för miljön. Det fritar 
dock inte en enda av oss från också ett personligt ansvar. Länge har vi haft 

den fula ovanan att hela tiden ställa oss frågan: ”Och vad gör samhället?” Utan 

att för ett ögonblick fundera över vad som ankommer på oss själva. Den tiden 

är definitivt förbi (Carlsson citerad i Dahl 2014:17). 

 

Under 2000-talet har iden om att kärnan i miljöproblemen formuleras som ett problem som 

handlar om individuella val växt sig allt starkare. Dahl (2014) tar upp att miljöpåverkan har 

översatts till koldioxidutsläpp och möjliggjort åskådningen av en ”koldioxidbudget”. En budget 

som tar sig uttryck i att varje enskild person har ett visst antal kilo koldioxid den kan släppa ut 

per år. I budgeten finns både konsumtionsvanor som resvanor och det blir då ett mått på hur 

stor miljöpåverkan individen har.  

Genom vårt arbete, hem och fritid blir vi som privatpersoner mer eller mindre beroende av 

transporter (SIKA Rapport 2007:3). Av alla de resor som sker med bil i Sverige har 30 procent 

av resorna en kortare resesträcka än 5 kilometer. Det är de korta sträckorna som stället till största 

problem för miljön och här finns stora möjligheter till förbättring. Idag åker de allra flesta 

människorna ensamma i bilen när de ska ta sig till jobbet och det är på de kortare sträckorna 

alternativet till bilen ofta finns (Trafikverket 2006). 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur miljömedvetna personer väljer att 

transportera sig i sin vardag. Vidare vill uppsatsen undersöka vilka faktorer som spelar roll i 

valet av transportmedel för vardagliga resor.  

1.3 Frågeställning 

 Hur väljer miljömedvetna personer att transportera sig för sina vardagliga resor? 

 Vilka faktorer spelar roll i valet av transportmedel för vardagliga resor? 

 

1.4 Uppsatsens struktur 
Uppsatsens första kapitel inleds med uppsatsens ämne och följs upp av undersökningens syfte 

och frågeställningar. I andra kapitlet kommer tidigare forskning inom ämnet och det teoretiska 

ramverket presenteras samt olika nyckelbegrepp inom ämnet. I tredje kapitlet redovisas studiens 

metoder och i fjärde kapitlet presenteras undersökningarnas resultat. Uppsatsen avslutas med 

en diskussion i kapitel fem och slutsatser i kapitel sex.   
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2. Tidigare forskning och teori 

 
I detta avsnitt kommer en sammanfattning av tidigare forskning på området kring människans 

beteende och vårt vardagliga resande att presenteras. Vidare kommer två teorier att presenteras 

som tidigare använts inom forskningsfältet. Dessa två teorier kommer användas senare i 

diskussionsavsnittet för att förklara de intervjuades olika förklaringar till sitt val av resor i 

vardagen. Slutligen presenteras olika begrepp som är viktiga att definiera inom forskningsfältet. 

2.1 Tidigare forskning 
Forskningen inom beteenden och attityder å ena sidan och miljömedvetenhet och valet av olika 

transportsätt är mångfacetterad och väl beforskat (Bouscasse et al 2018; Mars et al 2018: Cairns 

et al 2014; Abrahamse et al 2009 med flera). Lindgren Krantz (2001) skriver att även om det 

finns en relation mellan föreställningar och attityder till att minska privatbilism och dess 

miljöpåverkan finns det även många undantag. Av de som uppger att bilismen ger upphov till 

allvarliga miljöproblem är det ändå 60 procent av de som tycker så som använder bilen som 

deras huvudsakliga färdsätt för vardagliga resor. Författaren menar att den skillnaden beror på 

omständigheter. Många av de som svarade att bilismen påverkar miljön negativt men ändå valde 

bilen för sina vardagliga resor inte hade några andra valmöjligheter. Kollektivtrafiken var inget 

alternativ på grund av att turlistorna och cykeln inte erbjuder något realistiskt alternativ. 

Författaren menar att för att avstå från att ta bilen är miljömedvetenhet bara en faktor. Yttre 

faktorer, så som infrastrukturella hinder spelar i många fall större roll än åsikterna kring 

miljömedvetenhet. Utöver yttre faktorer finns inre faktorer som spelar stor roll. För en del 

människor, speciellt de som är boende centralt i urbana miljöer där tillgången till kollektivtrafik 

är god, cykel- och gångbanor fungerar och det är korta sträckor för vardagliga resor, är de yttre 

faktorerna inte avgörande för ens beteende. Istället spelar inre faktorer stor roll. Lindgren 

Krantz skriver att det är inre, mentala hinder för miljömedvetenhet som ligger bakom det 

faktum att många tar bilen trots tillgången på miljövänliga alternativ. Kognitiv dissonans spelar 

in i valet av transportsätt men författaren menar att människor inte upplever det varje gång de 

väljer bilen framför ett mer miljövänligt alternativ. Istället spelar vanor och beteenden en stor 

roll, och det gäller oavsett om vi tar bilen, bussen eller cykeln. Utan att egentligen tänka sig för 

väljer människor det transportsätt de vanligtvis alltid väljer. Inom miljövänligt handlande finns 

enligt författaren ett socialt dilemma. Dilemmat presenterar sig som en konflikt mellan allmän- 

och egennytta. Det innebär att den enskilde individen alltid tjänar på att handla egennyttigt, 

oavsett vad alla andra gör, men att utfallet för den enskilde individen blir sämre om alla väljer 

att agera egennyttigt istället för allmännyttigt.  

Ett tydligt tecken på framväxten av individens ansvar kring miljöfrågan är hur miljöfrågan ska 

lösas. Krantz Lindgren skriver att information om bilismens miljöpåverkan för at få individer 

att förändra sina attityder till åtgärder för att minska bilismens miljöpåverkan och sitt eget 

transportbeteenden är tilltalande och att det tyder på en positiv människosyn. Informationen 

som ges får betydelse för hur den enskilde utvecklar sina attityder i riktning mot ett mer 

miljövänligt beteende. Vet en person vad som är rätt gör personen så, likväl som att personen 

avstår från att göra något om de vet att det är fel.  Elster (1989) beskriver att vårt handlande är 

beroende av rationella val och sociala normer: 

A simple scheme for explaining an action is to see it as the end result of two 

successive filtering operations. We begin with a large set of all abstractly 
possible actions that an individual might undertake. The first filter is made up 

of all the physical, economic, legal and psychological constraints that the 

individual faces. The actions consistent with these constraints form his 

opportunity set. The second filter is a mechanism that determines which action 
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within the opportunity set will actually be carried out. In this exposition the 

main mechanisms to be considered are rational choice and social norms […] 
In this perspective, actions are explained by opportunities and desires - by 

what people can do and by what they want to do.  

(Elster 1989:13f). 

Författaren menar att vårt agerade kommer från vad vi vill göra och vår möjlighet att genomföra 

det vi vill. Riktigt så enkelt är det inte enligt Abrahamse et al (2009). För att förstå de 

bakomliggande faktorerna till varför människor väljer att transportera sig på det sätt som de gör 

behövs en socialpsykologisk ansats tas för att förklara skillnader mellan miljömedvetenhet och 

resebeteenden menar författarna.  

Lind et al (2015) har i sin forskning för att beskriva personliga normer och hållbart resande i 

urbana miljöer använt sig av teorin ”The value-belief-norm theory”. Precis som Lindgren 

Krantz (2001) menar Lind et al (2015) att olika omständigheter spelar in på valet av transportsätt 

i vardagen. De skriver att kostnader för och tillgången till kollektivtrafik är relevanta faktorer 

när avväganden mellan olika transportsätt sker. Det är inte minst viktigt för de personer med 

låg inkomst då kollektivtrafik ofta är billigare än att äga och köra bil. De fann i sin forskning 

att män oftare än kvinnor väljer att köra bil. Samma slutsats drar Dahl (2014) när hon skriver 

om den manliga problematiska bilisten. Inte minst finner författaren att äldre män i hög grad 

känner att miljömedvetenhet och utsläpp av växthusgaser och andra miljöproblem är en icke 

fråga. De äldre männen anses vara oförmögna att förändra sina vanor och beteenden, trots bilens 

miljöpåverkan. 

Lind et al (2015) menar att faktorer som en lång och hög utbildning påverkar 

miljömedvetenheten på ett positivt sätt samtidigt som tillgången på bil på ett klart negativt sätt 

påverkar chansen att välja kollektivtrafik för vardagliga resor. Chambers och Collin (2005) 

finner i sin forskning att ekologiska och altruistiska värden har lågt inflytande på människors 

val av transportsätt. Istället drar de slutsatsen att för att få till ett skifte i transportsätt, från bilism 

till att åka mer kollektivt ska politiska strategier och åtgärder inriktas på individers 

transportrelaterade miljömedvetenhet, så som personlig kontroll och transporters 

miljöpåverkan, samt situationsbaserade faktorer så som tillgången på kollektivtrafik till 

reducerat pris införas.  Lind et al (2015) drar i sin forskning slutsatsen att teorin ” The value-

belief-norm theory” lyckas förklara valen av transportsätt för personer i en urban miljö baserat 

på situationsbaserade faktorer (till exempel tillgången på kollektivtrafik). Resultatet de får fram 

visar att kontextuella faktorer spelade stor roll. 

2.2 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverk som här presenteras kommer att användas för att i diskussionsavsnittet 

försöka förstå och förklara de intervjuade personernas ställningstagande och varför de agerar 

som de gör i sina vardagliga resor. Diskussionen genomförs genom att använda det teoretiska 

ramverket ”Value Belief Norm Theory”, och ”pro-environmental behaviour” och undersöka 

ifall det kan förklara de intervjuade personernas val av transportsätt för resor i sin vardag.  

 

2.2.1 The Value-Belief-Norm Theory of Environmentalism 

 

Lind et al (2015) menar att en del individer känner en moralisk skyldighet att agera på ett 

hållbart sätt och att det är en anledning till att de väljer att transportera sig på ett miljövänligt 

sätt. Stern et al (1999) har utvecklat en teori, Value-Belief-Norm Theory, för att försöka förklara 

varför människor agerar miljövänligt. Teorin agerar som en ram för att förklara de normativa 

faktorerna bakom miljövänligt och hållbart agerande. Teorin består, enligt Lind et al (2015) av 
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tre andra teorier, Value-Theory, the new environmental paradigm perspective (NEP) samt 

norm-activation theory. Stern (2000) menar att Value-Belief-Norm Theory integrerar dessa tre 

teorier tillsammans genom en orsakskedja av fem variabler som leder till ett beteende. 

Personliga, ekologiska och altruistiska värden, synen på att mänsklig aktivitet och en bräcklig 

biosfär ses som sammankopplade normer som aktiveras när en person känner ett hot mot de 

saker som han eller hon värdesätter, upplevd förmåga att minska hotet samt uppfattning av 

skyldighet att vidta åtgärder. Dessa fem variabler leder sedan till olika beteenden så som aktivt 

involverande i miljöorganisationer, beteenden som räknas som icke-aktivistiska som 

exempelvis viljan att betala högre skatt och att stödja miljömässiga regleringar och 

lagstiftningar samt den privata sfären som involverar till exempel hållbart resande. 

Stern har i sin teori utvecklat fyra stora orsaksfaktorer till varför människor agerar miljövänligt. 

Attitydfaktorer är den första delen och behandlar normer, övertygelser och värderingar. 

Författaren menar att teorin ger ett starkt stöd för en viktig faktor till att agera miljömässigt, 

nämligen vilket anlag individen har för att agera på ett miljömässigt sätt. Författaren visar att 

ett miljömässigt agerande kan påverkas av personligt engagemang och de upplevda kostnaderna 

och fördelarna med särskilda åtgärder. 

Kontextuella krafter är en annan viktig faktor författaren tar upp. Lagstiftning, samhällets 

inflytande på individen, reklam, statliga regleringar och andra juridiska och institutionella 

faktorer, ekonomiska faktorer och avsaknaden av offentligt stöd för ett visst agerande är alla 

viktiga delar för att förklara de kontextuella krafter som finns i vårt samhälle. Inom vardagligt 

resande är kostnader för att åka kollektivtrafiken, avsaknaden av fungerande och säkra 

cykelvägar, dålig snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelvägarna på vintern, 

kostnader för att äga och köra en bil exempel på kontextuella faktorer som bidrar eller minskar 

ett beteende. Det kan vara både positiva och negativa faktorer som påverkar ett beteende.  

Personliga förmågor är en tredje typ av orsaksfaktorer som spelar in på en individs beteende. I 

personliga förmågor inkluderas tillgången på tid att agera miljömässigt, kunskaper och 

färdigheter som krävs för särskilda åtgärder (till exempel kunskaper att laga något som är trasigt 

istället för att köpa nytt), samt allmänna möjligheter och resurser som allmänbildning, pengar 

och social status och makt. Författaren tar upp att Socio-demografiska variabler som ålder, 

utbildning, ras och inkomst kan vara indikatorer på personlig förmåga även om han också 

skriver att det har liten inverkar när det kommer till miljövänligt beteende.  

Den fjärde och sista orsaksfaktorn till ett beteenden enligt Sterns teori är vanor och rutiner. Att 

bryta en vana eller en rutin och skapa ett annorlunda beteende kräver för många en stor 

uppoffring. Inom miljöpsykologin är vanor och rutiner viktiga element för att förstå ett 

beteenden och för att skapa ett mer miljövänligt agerande. Av de fyra stora faktorerna bakom 

ett agerande har de alla olika stor betydelse för att ett beteende sker. Att ändra sina resvanor 

och att åka kollektivt istället för att ta bilen kräver stöd från det offentliga genom politiska beslut 

så som god tillgång till kollektivtrafik, billiga biljetter och snabb och bekväm kollektivtrafik 

enligt författaren. 

Författaren skriver att för att förklara ett miljömässigt beteende behöver alla dessa faktorer 

vägas in i det teoretiska ramverk som används. Han menar att en del rapporter har använt en av 

dessa faktorer för att förklara ett miljövänligt agerande men genom att utesluta någon av de fyra 

faktorerna inte kunnat förklara helheten 
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2.2.2 Pro-environmental behaviour 

 

Kollmuss & Agyeman (2002) har utvecklat en egen teori de kallar för pro-environmental 

behaviour. De menar att den modell de utvecklat inte innehar alla de faktorer som ligger bakom 

miljövänligt agerande då en sådan modell knappast går att utveckla alls. Komplexiteten bakom 

faktorerna som styr människans agerande är för stora för att få ner i en enskild modell. 

Författarna ser miljömedvetenhet, värderingar och attityder tillsammans med emotionellt 

engagemang som delar i deras teori. Det i sin tur består av personliga värden formade av 

personlighetsdrag och andra interna och externa faktorer. 

 
Modell av pro-environmental behaviour (Kollmuss & Agyeman 2002:257). 

 

 

Bland de interna faktorer som spelar störst roll finns utbildning. Författarna menar att ju längre 

utbildning en människa har desto större är kunskapen kring miljöproblem. Det innebär dock 

inte per automatik att de med högre och längre utbildning agerar mer miljövänligt. I författarnas 

modell är de svarta fyrkanterna olika typer av barriärer. Gamla vanor (old behaviour patterns) 

är den klart största barriären rent grafiskt och även om författarna menar att det beror på att den 

behöver blockera tre pilar så vill de även belysa att gamla vanor spelar stor roll hur människor 

väljer att agera. De två ytterpilarna som pekar direkt från interna- och externa faktorer till 

miljömedvetet agerande indikerar faktorer som görs utöver miljömedvetenhet. Till exempel 
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nämner författarna minskad konsumtion som ett led i att leva minimalt eller externa faktorer så 

som brist på pengar. De största positiva influenserna på miljövänligt agerande visualiseras 

genom de större pilarna i mitten av modellen och uppstår då interna- och externa faktorer 

samverkar med varandra. 

2.3 Begrepp och dess definitioner 
I följande avsnitt presenteras viktiga begrepp och vilken definition av begreppen som används 

i föreliggande uppsats. Begreppen presenteras utifrån tidigare forsknings sätt att använda dem. 

2.4 Miljökunskap 

 
Kollmuss & Agyeman (2002) menar att få studier visar att kunskap om miljön (environment 

knowledge) har en avgörande betydelse för hur individer väljer att agera. De menar att 

miljökunskap i sig inte är tillräckligt för att för miljömedvetet agerande. Författarna menar att 

för det är viktigt att påpeka att även om miljökunskap i sig inte är avgörande för att agera 

miljövänligt behövs ändå kunskap om miljön för att kunna agera miljövänligt. De menar vidare 

att studier har visat att för få människor är tillräckligt miljömedvetna för att agera på ett 

miljövänligt sätt samtidigt som en del studier visar att även om den tekniska kunskapen finns i 

hög grad medför inte det per automatik ett miljövänligt agerande. Den definition på 

miljökunskap (Environmental knowledge) som denna uppsats kommer använda 

är”Environmental knowledge is related to “a general knowledge of facts, concept, and 

relationships concerning the natural environment and ecosystems. It involves what people know 

about the environment in terms of how the product is produced, how this affects the 

environment, and how collective responsibility is necessary for sustainable development.”(Suki 

2013:727) 

 

2.5 Miljömedvetenhet 
Miljömedvetenhet (Environmental awareness) definierar Kollmuss & Agyeman (2002:253) 

som “knowing of the impact of human behavior on the environment”. Det är den definitionen 

som denna uppsats kommer att använda. Författarna menar att miljömedventenhet består av två 

olika delar, dels en kognitiv kunskapsbaserad komponent samt en emotionell, 

uppfattningsbaserad komponent. Miljömedvetenheten begränsas av flera kognitiva och 

emotionella begränsningar. De kognitiva begränsningarna för miljömedvetenhet inkluderar tre 

viktiga delar. 

Många ekologiska problems icke-brådskande natur (Non-immediacy of many ecological 

problems) syftar på att miljöproblem i många hänseenden inte är konkret i människors vardag. 

Ackumuleringen av växthusgaser i atmosfär, ett minskat ozonlager som exempel är ingenting 

som vi människor kan uppleva på ett konkret sätt. Även konkreta saker, så som förlusten av 

biologisk mångfald går många människor förbi och författarna menar att det finns ett tidsgap. 

Vi märker av miljöproblemen först när det gör stor skada på vårt samhälle och det i många fall 

redan är för sent.  

Långsam och gradvis ekologisk destruktion (Slow and gradual ecological destruction) är en 

andra del i människans kognitiva begränsningar. Människan är ofta duktiga på att agera kring 

plötsliga, katastrofala händelser men när något sker långsamt och gradvis har människan 

svårare att anpassa sig och förhindra det som pågår. 

Komplexa system (Complex systems) är den tredje och sista delen i människans kognitiva 

begränsning. Människans kognitiva begränsningar kring förståelsen för miljöproblem hindrar 
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vårt emotionella ansvarstagande och vår vilja att agera i tid. Det kommer från att oförmågan att 

ta in storleken och komplexiteten i miljöproblemen och istället förenkla problemet. Det 

förhindrar oss från en djupare förståelse för problemets bakgrund och orsak och riskerar till att 

underskatta dess inverkan. 

2.6 Attityder 
Begreppet attityd har använts länge inom vetenskap och är en viktig term inom 

socialpsykologin. ”Inom socialpsykologin och andra vetenskaper används termen attityd 

vanligen för en varaktig inställning som har byggts upp genom erfarenheter och kommer till 

uttryck i att man är för eller emot något (ett attitydobjekt). (Nationalencyklopedin 2014). 

Attityders betydelse varierar, till exempel attityden till miljö och klimat. En individ har en 

attityd som antingen är positiv eller negativ till miljön. (Kollmuss & Agyeman 2002). Inom det 

socialpsykologiska perspektivet är attityder ett sätt att förklara tankar, känslor och beteenden 

hos individen i kombination med den sociala påverkan som individen utsätts för. Kognitiva, 

affektiva och intentionella komponenter är de tre delarna som attityder består av. 

Den kognitiva delen innehåller vad en person tror eller vet om något och är ett fenomen 

beroende på ens tidigare erfarenheter. Inom den kognitiva delen av attityder finns något som 

kallas för kognitiv dissonans (Festinger 1957).  Kognitiv dissonans betyder “tankekonflikt”. 

När vi handlar på ett sätt som inte överensstämmer med våra kunskaper och erfarenheter uppstår 

det då en kognitiv dissonans, alltså en tankekonflikt. När en attityd är motsägelsefull, 

exempelvis att vi åker bil trots att vi vet att det är släpper ut koldioxid som bidrar till den globala 

uppvärmningen, uppstår en obalans i vår attityd och vi vill få tillbaka balansen. Enligt Lindgren 

Krantz (2001) tillför människan verklighetsföreställningar, så kallade kognitiva element för att 

minska känslan av kognitiv dissonans.  

Enligt Festinger (1957) kan dissonans kan minskas på ett av tre sätt: 

Ändra en eller flera av attityder, beteenden, övertygelser, etc., för att återfå balansen. När ett av 

dissonantelementen är ett beteende, kan individen ändra eller eliminera beteendet, helt enkelt 

att sluta köra bil. Detta sätt att minska sin dissonans kan ställa till problem för individen. Kanske 

är den beroende av bilen och inte har möjligheten att sluta köra bil. Det är även svårt för 

människor att förändra ett invant beteende enligt forskaren. Ett annat sätt att minska sin 

kognitiva dissonans är att skaffa sig ny information. Tanken på att köra bil och hur det påverkar 

den globala uppvärmningen kan vara jobbig för många. Istället för att inte köra bil finns 

möjligheten att genom ny information, som visar att människan inte påverkar klimatet och att 

koldioxiden inte är det som värmer upp jorden, minska den kognitiva dissonansen. Att inte tro 

på etablerad vetenskap är ett vanligt sätt att minska sitt eget obehag. Det tredje angreppssättet 

är att minska sin egen betydelse inför problemet. Att individens påverkan på den globala 

uppvärmningen är försumbar och att det inte spelar någon roll om enskilda personer slutar köra 

bilen.  

Den affektiva komponenten behandlar våra känslor gentemot något. Om en persons känslor för 

klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är stark, hur positivt eller negativt 

bedömer personen de olika effekterna av ett attitydobjekt.  

Den intentionella komponenten är beredskapen till handling när det gäller attitydobjektet, till 

exempel att transportera sig med hjälp av bil. Enligt Kollmuss & Agyeman (2002) har attityder 

till miljön haft liten betydelse på miljövänligt agerande hos människor.  
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3. Metod 
I följande avsnitt diskuteras studiens metod och urval för besvarande av syfte och 

forskningsfrågor. Jag beskriver och motiverar genomförda val och metod som använts för att 

utföra studien för att stärka studiens reliabilitet och validitet. Argumenterande för vald metod, 

urval och genomförande genomförs för att stödja studiens validitet, det vill säga att metod och 

arbetssätt är relevanta för att besvara syfte och forskningsfrågor (Dalen, 2015). Då syftet med 

föreliggande uppsats är att undersöka hur miljömedvetna personer väljer att transportera sig i 

sin vardag valdes till denna uppsats en kvalitativ datainsamlingsmetod i form utav intervjuer 

och kvalitativ textanalys som analysmetod, detta för att få ett större djup och bättre förståelse 

för de miljömedvetna intervjuades val av transportmedel för vardagsresor.  Kvalitativ forskning 

syftar till att studera situationer i den sociala vardagen ur respondentens eget perspektiv (Dalen, 

2015). Detta är av vikt för denna studie som syftar till att förstå miljömedvetna personers val 

av transportsätt i vardagen och vilka bakomliggande faktorer som finns för de val som görs.  

3.1 Kvalitativ innehållsanalys  
Till denna studie användes en kvalitativ innehållsanalys för att analysera de transkriberade 

intervjuerna. Utgångspunkten för en kvalitativ textanalys är att förstå en text på ett djupare plan. 

Esaisasson et al (2012) skriver att kvalitativ innehållsanalys går ut på att ta fram det väsentliga 

innehållet genom noggranns läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår. 

Författarna menar att kvalitativ innehållsanalys är att föredra framför kvantitativ 

innehållsanalys på grund av att helheten i texten, det som forskare ofta vill undersöka, är något 

annat än vad de enskilda delarna i en text berättar om. Med andra ord att vissa delar av en text 

anses viktigare utifrån att besvara en problemställning än andra delar av en text. 

3.1.1 Genomförande av kvalitativ innehållsanalys 
Vid genomförandet av kvalitativ innehållsanalys började arbetet med att de inspelade 

intervjuerna transkriberades ordagrant. Därefter lästes de transkriberade intervjuerna igenom 

två gånger noggrant för att få en helhetsbild. Utifrån den inledande läsningen skapas fyra 

övergripande kategorier. Meningsbärande enheter markerades och fördes in i en enskild tabell 

för varje intervju. Meningsenheternas storlek skiftade från ett kortfattat påstående till en ordrik 

beskrivning. Utifrån de meningsbärande enheterna skapades underkategorier som fördes in 

under respektive kategori. För att kunna gå tillbaka i texten om oklarheter uppstod 

färgmarkerades de meningsbärande enheterna och varje intervjuperson gavs en egen färgkod. 

Dessa meningsbärande enheter sammanställdes sedan i ett slutgiltigt dokument och lades in 

under respektive underkategori.  

3.2 Kvalitativ intervju 
Enligt Esaiasson et al (2012) ger samtalsintervjuer goda möjligheter att få oväntade svar på 

frågar som känns självklara. Intervjuer ger möjligheten att gå på djupet kring olika svar som 

den intervjuade ger och på ett grundligt sätt få svar på frågan varför de val som den intervjuade 

gör tas. Möjligheten att ställa följdfrågor är en stor fördel jämfört med till exempel enkäter. Då 

syftet med studien var att undersöka hur personer i två större kommuner väljer att transportera 

sig i sin vardag ansågs intervjuer vara det bästa valet för insamling av data. Författarna menar 

att intervjuer har som signum att utgå ifrån människors vardagserfarenheter och definitionen på 

kvalitativ forskningsintervju menar författaren är ”En intervju vars syfte är att erhålla 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens mening” 
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(Esaiasson et al 2012:253). Som forskare är det författarens uppgift att försöka förstå den 

intervjuades värld så som hen upplever den.  

3.2.1 Urval av intervjuperson 
Vid urvalet av intervjupersoner utgick författaren till denna rapport från sina egna erfarenheter. 

Författaren genomförde det som Malterud (2014) kallar för ett strategiskt urval. Malterud menar 

att målsättningen med ett strategiskt urval är att få fram ett material som har bästa möjliga 

potential att belysa den problemföreställning som ska undersökas. Här menar författaren att 

områdeskunskap och teoretisk bakgrund är viktiga förutsättningar för att kunna samla in 

relevant data. Därför blev utgångspunkten att intervjua personer som hade grundläggande 

kunskaper inom miljöområdet och att de intervjuade själva på ett eller annat sätt var 

miljömedvetna. Författaren har genom sitt politiska engagemang träffa ett flertal personer inom 

två utvalda partierna med grön inriktning, Miljöpartiet och Centerpartiet, och på sätt byggt upp 

en kunskap kring vilka personer som skulle vara lämpliga att ha med i en intervjustudie. Att 

Miljöpartiet och Centerpartiet valdes ut för att de har en grön inriktning går att diskutera. Det 

finns fler partiet som lyfter upp miljön på ett aktivt sätt. De sju intervjupersonerna valdes 

således ut av författaren och kontaktades på samma sätt med samma meddelande. De tillfrågade 

erhöll informationsbrevet digitalt (bilaga 2) där syftet med studien beskrevs. Information om 

frivillighetsprincipen, samt rättigheten att avbryta sitt deltagande, och att det var anonymt fanns 

också med i meddelandet. Vid intervjutillfället delades ett informationsblad ut (bilaga 4) där 

syftet beskrevs, att personerna är anonyma samt att de kan avbryta intervju när de vill. Muntligt 

berättades även att författaren planerade att spela in intervjun och att när kandidatuppsatsen är 

godkänd så kommer intervjuerna att raderas från telefonen och frågan ställdes om det var okej. 

En samtyckesblankett (bilaga 3) delades ut som skrevs under av alla sju intervjuade personerna. 

Intervjuperson 1 är boende inom Karlstad kommun, har utflugna barn och innehar inte egen 

bil 

Intervjun genomfördes 2019-02-04 

Intervjuperson 2 är boende inom Karlstad kommun, har barn i skolåldern och innehar inte 

egen bil 

Intervjun genomfördes 2019-02-05 

Intervjuperson 3 är boende inom Karlstad kommun, har barn i skolåldern och innehar egen bil 

Intervjun genomfördes 2019-02-05 

Intervjuperson 4 är boende inom Karlstad kommun, har utflugna barn samt barnbarn och 

innehar egen bil 

Intervjun genomfördes 2019-02-12 

Intervjuperson 5 är boende i Huddinge kommun, har barn i förskoleåldern och innehar egen 

bil 

Intervjun genomfördes 2019-02-07 

Intervjuperson 6 är boende i Huddinge kommun, har egna barn i skolåldern och innehar egen 

bil 

Intervjun genomfördes 2019-02-07 
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Intervjuperson 7 är boende i Huddinge kommun, har egna barn i förskoleåldern samt 

skolåldern och innehar egen bil. 

Intervjun genomfördes 2019-02-07 

De sju intervjuade är en förhållandevis homogen grupp. De har alla barn, hyfsat gott om pengar 

och i relation till många andra en ganska hög social status i samhället. Åldersmässigt ligger de 

inom ett spann av 25 år mellan den yngste och den äldste respondenten. 

3.2.2 Genomförande av intervju 
Intervjuerna genomfördes öga mot öga med respondenterna. Den valda platsen för intervjun 

kom i samförstånd överens om mellan den intervjuande och intervjupersonen. Intervjuerna var 

semistrukturerade, vilket innebar att en intervjuguide (Bilaga 5) användes som stöd under 

intervjun, där studiens syfte och frågeställningar var omformulerade till flera delfrågor. 

Intervjuguiden knyter an till problemformuleringen samt att den är lätt att förstå och fri från 

akademisk jargong, något Esaiasson et al (2012) menar är viktigt. Intervjuguidens uppbyggnad 

börjar med några ”uppvärmningsfrågor” om den intervjuades personuppgifter.  Även om 

intervjuguiden följdes i alla intervjuer så innebar det inte att intervjuerna blev likadana. 

Uppföljningsfrågorna varierade beroende på vilka svar som den intervjuade gav. Intervjun 

spelades in på mobiltelefon, och en kort kontroll av funktion av telefon i förhållande till den 

intervjuades röstläge utfördes före samtliga intervjuer. Det medverkade även till en informell 

och avslappnad hållning vid samtalets början. Intervjuernas längd varade mellan 40-70 minuter. 

Endast författaren till studien har haft tillgång till det inspelade intervjumaterialet vilket 

kommer att raderas efter att studien är färdigställd och godkänd.  

3.2.3 Validitet och reliabilitet 
Enligt Esaiasson et al (2012) är validitet det kanske svåraste och samtidigt mest centrala 

problemet för den empiriska samhällsvetenskapen. Validitet innebär i hur hög grad ett prov 

verkligen mäter det man vill mäta medan reliabiliteten mäter hur tillförlitlig mätningen är. En 

bra uppsats har hög validitet och hög reliabilitet. Malterud (2014) är inne på samma spår som 

Esaiasson et al och menar att validitet handlar om att komma fram till mer eller mindre relevanta 

versioner v den verklighet som vi vill veta mer om. Reliabilitet menar Esaiasson et al (2012) är 

frånvaron av slumpmässiga eller osystematiska fel. Hög reliabilitet innebär att slarvfel, så som 

slarviga och oläsliga anteckningar och protokoll, tillfälliga hörfel och missförstånd i samband 

med intervjuer inte förekommer. 

 

3.2.4 Etiska aspekter 
Då studiens resultat baseras på intervjuer var de etiska aspekterna viktiga att förmedla till de 

intervjuade. Vid intervjuer finns möjligheten för författaren till uppsatsen att under 

intervjutillfället få reda på uppgifter som är av känslig natur. Det kan till exempel handla om 

personuppgifter, sjukdomar, politiska åsikter eller andra uppgifter av känslig natur. Vid kontakt 

med de intervjuade var det därför viktigt att förmedla budskapet att om personen i fråga ställde 

upp på en intervju skulle inga personuppgifter finnas med i den slutliga uppsatsen.  Detta för 

att värna om deltagarnas integritet och värdighet. Det var även av största vikt att förmedla att 

den inspelade intervjun raderas så fort uppsatsen är godkänd. Efter att den första kontakten hade 

tagits med de intervjuade fick författaren till uppsatsen, från sin handledare, reda på att nya 

riktlinjer hade tagits fram av Karlstad Universitet angående samtycke till intervjuer. I de nya 

riktlinjerna fanns även en mall för vilken information som skulle förmedlas till dem tilltänka 
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intervjupersonerna vid första kontakten. I mallen fanns information som intervjupersonerna ska 

ha tillgång till, bland annat att de har rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som 

hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. De har även rätt att begära radering, 

begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att 

inge klagomål till Datainspektionen. Den informationen utgick inte i den första kontakten med 

de intervjuade. Istället har de intervjuade fått ta del av den informationen i efterhand. En 

samtyckesblankett togs fram i samråd med handledaren och med stöd av en mall från Karlstad 

Universitet som skrevs under av alla intervjupersonerna. 

Författaren till den här uppsatsen har på uppmaning av Karlstad Universitet skrivit under en 

”Anmälan om behandling av personuppgifter i uppsatsarbeten”. Blanketten används för att 

uppfylla det krav, enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen som säger att den 

personuppgiftsansvarige, det vill säga i detta fall, Karlstads universitet, är skyldiga att föra ett 

register över den behandling av personuppgifter som sker vid uppsatsarbeten när studenten 

behandlar personuppgifter. 

  



14 
 

4 Resultat 
I följande kapitel redovisas resultat och analys utifrån de kategorier som framkom vid 

granskning och analys av det insamlade materialet. Resultatet innefattar fyra kategorier med 

tillhörande underkategorier. Den första kategorin är Familjen i centrum med fyra tillhörande 

underkategorier: Tid, Barn, Frihet och motion samt Friluftsliv. Den andra kategorin är 

Bekvämlighet med tre underkategorier Väderburet resande, Vanor och beteenden samt 

Praktiskt. Den tredje kategorin är Miljömotivationens betydelse med de två underkategorierna 

Stolthet och skam inför bilen samt Miljövänligt och säkert resande. Den fjärde och sista 

kategorin är Situationsbaserat resande med de två underkategorierna Kostnader och 

Kollektivtrafiken (se bilaga 1). 

4.1 Familjen i centrum 
I den här kategorin kommer respondenternas beskrivning och orsaker bakom sitt vardagliga 

resande att presenteras. Respondenterna förklarar sina val av färdmedel lite olika men i det här 

avsnittet kommer förklaringarna ha familjen i centrum som den gemensamma nämnaren. I det 

begreppet ryms en mångfald av orsaker bakom val av färdsätt. 

4.1.1 Tid 
Resultatet visar att tidsaspekten för valet av färdmedel i vardagen har betydelse för alla 

respondenter i undersökningen på olika sätt. Flertalet av respondenterna uttrycker att bilen är 

en nödvändighet i vardagen för att få livspusslet att gå ihop och att hinna med alla de aktiviteter 

de vill genomföra. En av respondenterna uttrycker det, på frågan om på vilket sätt bilen är viktig 

för hen i vardagen, att ” Ja, det är en förutsättning för att jag ska hinna göra det jag vill göra”. 

På frågan vad det är som gör att hen väljer bilen så svarar respondenten ” att man känner sig 

tvungen för att få ihop det”. Respondenten är inte på något sätt ensam om att uttrycka sig så 

här. En av respondenterna funderar på varför hen tar bilen till sina föräldrar: 

Det går bra mycket snabbare med bilen av någon konstig anledning. Tåget 

borde gå rätt snabbt dit för det är pendeltåget till Uppsala som stannar på hur 

många stationer som helst och sen byter man på ett lokaltåg som stannar på 

ännu fler stationer så det tar sjukt lång tid att åka tåg dit (Intervjuperson 5) 

Bilens betydelse för tidsaspekten har olika betydelse för vilken aktivitet som ska genomföras 

visar resultatet. För pendling till jobbet ses bilen både som en tidstjuv och en förutsättning för 

att klara vardagen för respondenterna. För två av respondenterna boende i Huddinge är bil till 

jobbet inget alternativ. De jobbar båda i centrala Stockholm dit pendlingsmöjligheten för de 

båda två är goda. De tycker kollektivtrafiken i flera fall är enda alternativet, blandat med cykel 

på sommarhalvåret. Bilen uttrycker de är både tidsmässigt sämre på grund av all köbildning 

och bökig på grund av svårigheterna med parkeringsmöjligheter. För en av respondenterna har 

det faktumet förändrats med tiden. Hen var för ett antal år sedan mer beroende av bilen för att 

hinna ha tid med familjen. Hen uttrycker det som att:  

Jag skulle nog vilja säga att den kommer två efter tid, tiden är ändå, det går 

inte att förlora massa tid varje dag på att åka kollektivt ändå för det vet jag ju 

tider i mitt liv, speciellt när barnen var mindre och jag jobbade mer väster ut 

eller så eller någonstans där det var knöligt, jag skulle behöva åka kollektivt 

en timma fast jag kunde ta bilen dit på 20 minuter, då fanns det inte, då hade 

jag aldrig åkt kollektivt, helt enkelt. (IP 6) 
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Respondenten menar att det synsättet speglar många som bor runtomkring Stockholmsområdet. 

Hen uttrycker det som att faktorer som miljö och klimat spelar mindre roll i människors val av 

färdsätt i vardagen utan att tidsaspekten är den som har störst inverkan.  

Jag skulle tänka att i Stockholm att de flesta tänker att, vad är det snabbaste 

och smidigaste för mig att ta mig till jobbet. Jag tror inte att man i 

förstahandsval, det handlar inte i förstahand om klimat. Det finns andra 

faktorer. Jag tror tiden är jätte…, den är viktigast i vardagen.( IP 6)  

Respondentens färdmedel har förändrats genom åren, inte minst för att hen valt att byta 

arbetsplats och det har gjort vissa färdsätt mindre attraktiva tidsmässigt. Där kollektivtrafiken 

tidsmässigt är mer attraktiv väljs det alternativet framför att ta bilen.  

om man ser de här som sitter och åker bil samma sträcka som jag åker 

kollektivt, då tycker jag mest att det är lite osmart, ja men de tillbringar mer 

tid med resande än jag behöver för de hamnar i en bilkö 

Respondenten får medhåll från flera av de andra respondenterna som tänker i samma bana. En 

uttrycker det som att ... och då tar det alldeles för lång tid att ta buss, det tar tid... med bil är 

det tidsvinst...(IP 3) 

När det gäller resor som inte sker på daglig basis, så som resor till och från ens föräldrar, 

sommarstugan eller olika fritidsaktiviteter anses bilen ha en central roll för att hinna med det 

för flera av respondenterna. En av respondenterna säger:  

Det är mest tidsaspekten om det är flera aktiviteter och hinna emellan. För har 

man vant sig vid bilens frihet så planerar man efter det och tänker inte så, 

tillräckligt mycket, att tänka på att ta till marginaler mellan de olika mötena. 

Då behöver jag bilen ibland (IP 4). 

Även bland de respondenter som i dagsläget inte har en egen bil uttrycker att bilen i vissa lägen 

är viktig för att hinna med olika aktiviteter. Här är bilpool eller möjlighet att hyra bil på en 

bensinmack en viktig funktion för att få saker att gå ihop. En av respondenterna ger sin syn på 

saken när hen beskriver hur hen tar sig till sin syster som bor i en liten by där kollektivtrafiken 

inte är så väl utbyggd. 

Jag har en syster i Stavnäs, ska jag hälsa på henne måste jag ha en bil. Det 

finns gränser för att ta tåget till Arvika och bussen ut och bussen tillbaka till 

Arvika. Det får inte vara för komplicerat, det får inte vara så extremt alltså, 

tidsåtgången, utan det får vara någon måtta. (IP 1) 

Samma respondent funderar i samma banor när det kommer till att ta sig till sin sommarstuga. 

Hen uttrycker att möjligheten att ta både buss och bil finns men att valet av färdsätt är beroende 

på hur mycket tid som finns. Hen uttrycker att på sommarhalvåret, när det finns gott om tid så 

funkar bussen ganska bra. Men att åka till sommarstugan för att bara titta till den medför att bil 

är ett måste ”man kan ta bilen och buss dit med men det funkar mer om man har mycket tid på 

sommaren, om man bara ska åka dit och se till det eller så, då får man nog ta en bil. Men på 

sommaren så funkar det ganska bra med buss” (IP 1).  

Rörligheten och flexibiliteten återkommer bland flera av respondenterna. En av respondenterna 

boende i Huddinge förklarar att när han ska ta sig till möten eller besöka bekanta som bor inom 

Stockholms län så är tidsaspekten den kanske viktigaste faktorn bakom valet av transportsätt. 
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Det beror på om det går snabbare med kollektivtrafik än bil, är mötet på 

landsbygden i Upplands Väsby… då kanske det går fortare att åka bil, då åker 

jag nog bil, sen beror det på vilken tid på dygnet, är det kötider sätter jag mig 

ogärna i bilen och åker genom stan om man kan förvänta sig att det är köer. 

(IP 7) 

Även om bilen här har betydelse för respondenten är det inte uteslutet att andra transportmedel 

tas i beaktande vid olika transporter. Resultatet visar att frågan snarare handlar om tidsaspekten 

än bilen i sig. Går kollektivtrafiken eller cykeln snabbare är respondenten inte främmande för 

det. Det här sättet att se på resor finns även hos respondenter som bor i Karlstad. En av de 

intervjuade menar att bilen för hen inte ens är ett rimligt alternativ att ta sig till sitt jobb. Det är 

för hen inte ett val mellan två olika alternativ, det finns bara ett alternativ och det är cykeln. 

vi väljer ju cykel för att det är enklast, jag menar skulle jag ta med bil till mitt 

jobb så skulle det vara skit… det skulle ta längre tid, det skulle vara jättedyrt, 

det skulle, ja, det är inte ens rimligt… (IP 2) 

En aspekt som resultatet visar är att av de intervjuade som vid intervjutillfället inte innehade en 

bil upplever en mindre stress i vardagen. En av de intervjuade upplevde att när de hade en bil 

så blev det många småresor med bilen som på ett sätt bröt upp lugnet i vardagen. Hen uttrycker 

det som att delar av familjen ofta åkte iväg på småärenden vilket skapade en stressnivå som var 

högre än när hen nu inte har bil:  

det som jag tycker är så himla skönt att inte ha bil är att man är mindre 

stressad… vi har det mycket lugnare vardag kan man säga…vi är 

hemma… jag märker att man blir lite mer lugn, det blir mindre stress 

när man inte har bil och man inte måste iväg och inte har möjlighet att 

göra de små grejerna, det lugnar verkligen ner, man umgås verkligen, 

man tajtar ihop sig i familjen, (IP 2) 

4.1.2 Barn 
Den andra underkategorin inom familjen i centrum är barn. Att barnen står i centrum för många 

av de intervjuade är återkommande genom de flesta intervjuer. En förutsättning för att barnen 

ska få uppleva och utöva sina aktiviteter i vardagen verkar för de allra flesta intervjuade vara 

att ha tillgång till bil, jag vill inte för den saken att barnen ska förnekas att få va på saker som de vill 

va på, att de ska kunna träffa sina kompisar och va på aktiviteter och då krävs det ofta att man ska 

skjutsa dom (IP 3). Bil ger möjligheten att skjutsa barnen till olika aktiviteter, att ta sig ut, till 

exempel till friluftsområden som barnen gillar och att barnen har möjlighet att umgås med 

kompisar visar resultatet. Att barnen skapar ett behov av bil framgår även hos fler av 

respondenterna. En av respondenterna som inte själv har bil men använder bilpool uttrycker det 

på frågan hur viktigt bilen är för hen  

Ja men det är väl för att lösa livspusslet, nu är den litegrann, nu är den viktig 

för oss för att inte barnen ska behöva lägga jättemycket tid på resor… men 

just att man får skjutsa dom till träningarna, det är inte, det är lite 

bekvämlighetsfaktor för dom, och även att kunna ta sig till och hälsa på folk 

eller ta sig ut i skogen om vi ska springa och så. (IP 2) 

Resultatet visar att möjligheten att skjutsa sina barn till aktiviteter är centralt hos de flesta 

respondenterna och att de framhåller att bilen är viktig för att kunna göra det. Det gäller även 

de som inte har bil själva. Även barnens ålder spelar in. Ju yngre de är desto mindre behov av 
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bil finns men ju äldre de blir desto mer aktiviteter gör de som respondenterna anser att det krävs 

att de skjutsas till. 

… det är ju klart lättare med bil än utan bil framför allt ju större barnen blir 

känns det som. Ju mindre de är ju mer lokala aktiviteter har de. När de var små 

var det att gå ut med barnvagnen i området. Nu vill man göra mer, mer saker 

(IP 5) 

Även för de som valt att av olika anledningar inte ha egen bil så spelar ändå bilen en betydelse 

i deras vardag och möjligheten att skjutsa sina barn till olika aktiviteter. Det gäller främst under 

vintermånaderna  

Ja, vi är med i en bilpool och den använder vi när vi ska hälsa på mina föräldrar 

eller så som bor i Sunne eller några andra resor men framför allt för barnens 

fritidsaktiviteter. Min son spelar innebandy och det är ena dagen på 

Kronoparken och andra dagen i Mariebergshallen…att ta bussen tar nästan aa 

det tar väldigt lång tid så då unnar vi oss att ta bilpool oftast, skjutsar honom 

nu (IP 2) 

Ett återkommande svar när aktiviteter för barn diskuteras är även att inkludera deras kompisar 

i skjutsandet. Flera av respondenterna uttrycker det som att de vill ta ett ansvar och vara en del 

av samhället och kunna bidra till det gemensamma ansvaret att skjutsa barnen till olika 

aktiviteter. En av respondenterna svarar på frågan varför hen valt att skaffa en specifik typ av 

bil så här: 

Det var barn och trädgård, allting får plats i den bilen. Tre barn som jag 

behöver skjutsa runt och så. Vi hade en förskola som låg närmare förut och då 

gick vi dit så då skaffade vi inte bilen för att skjutsa dit utan mer på fritiden 

för att kunna skjutsa barnen och deras kompisar då. (IP 7) 

Hen fortsätter sitt resonemang kring bilens betydelse för barnens aktiviteter … ”men att jag ska 

kunna lösa mina barns logistikproblem om jag får uttrycka mig så på fritiden, att man kan 

hjälpa till som förälder och att kompisarna också får plats i bilen…” (IP 7)  

För respondenterna är även aktiviteter de själva utför sammanhängande med familjen. Flera av 

respondenterna ger uttryck för att de aktiviteter de gör, och speciellt transporten mellan hemmet 

och aktiviteten måste ske så snabbt som möjligt för att minska tiden iväg från familjen.  

 

Det är snabbast. I det här fallet är det snabbheten. För då ska man spela 

tennis en timme på kvällen och då vill jag inte vara borta för länge från 

barnen och då är det klart snabbare med bilen fram och tillbaka (IP 7) 

Även om bilen visat sig ha en betydelse för barnens möjligheter att kunna göra aktiviteter så 

finns det ett par av respondenterna som anser att det faktum att de inte har bil har stärkt både 

sammanhållningen inom familjen och också deras barns mognad i jämförelse med andra barn. 

Att inte ha en egen bil har gett barnen en större ansvarskänsla och i princip tvingat barnen att 

lära sig bli mer självständiga 

Det har gått bra, det som händer är att barnen blir mer självständiga… de har 

blivit självständiga mycket tidigare än andras barn som jag känner… barnen 

har blivit duktiga tidigt på att ta sig fram själva och lösa det. (IP 1) 
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Bilens betydelse för att klara småbarnsåren med hämtningar och lämningar på förskolan och 

skola har visat sig genom flera av intervjuerna. Föreställningen att tiden är knapp under 

småbarnstiden är tydlig och bilens flexibilitet har en möjlighet att jämna ut den stressen så mer 

tid kan spenderas med familjen 

Ja men när man bor en bit utanför stan även om vi bor i ett villaområde så är 

det ju svårt att klara sig utan när man är, ja familj, speciellt de här åren när 

barnen är små, då har det känts viktigt att kunna ta sig från A till B och ofta 

till förskolan och sånt där då för att få ihop livspusslet kan man säg... (IP 6) 

Även om bilen har en betydelse för att hinna med att hämta och lämna barn på förskolan så 

finns det en vilja hos en del av respondenterna att minska sitt bilåkande. Resultatet visar att det 

inte är helt lätt då barnens vardag spelar stor roll i valet av transportmedel. När det upplevs som 

krångligt att ta sig mellan boendet, förskolan och sen till jobbet visar resultatet att minskandet 

av bilåkandet inte sker. I citatet nedan så ligger barnens förskola åt ena hållet och personens 

jobb åt ett annat håll. Respondenten uttrycker en känsla av ett det är besvärligt att inte använda 

bilen för skjutsning till och från förskolan. Hens barn ska dock börja skolan i augusti och om 

den skolan hamnar mellan boendet och jobbet så underlättar det omställningen av 

transportmedel. 

… jag ser inte framför mig att jag kommer fortsätta köra bil på det här sättet, 

det är det jag tänker, så det kanske blir en ny cykel och så, barnen börjar i 

skolan i augusti och då kan det nog ändras. Beroende på vilken skola det blir, 

för blir det en skola mellan hemmet och jobbet då blir det lite lättare att skippa 

bil. I och med att förskolan ligger åt andra hållet så blir det ett skäl till att ta 

bilen. (IP 7) 

 

4.1.3 Frihet och motion 
Den tredje underkategorin under familjen i centrum är frihet och motion. Ordet frihet kan ha 

flera olika definitioner men ett återkommande svar som flera av respondenterna ger är att frihet 

för dem är friheten att inte vara bunden till kollektivtrafiktabellen. Att kunna välja helt själv när 

de ska ta sig till en aktivitet, så väl som att ta sig därifrån. Även att inte veta vad som ska ske 

efter en aktivitet lyfts upp som en frihetskänsla. Med bilen blir friheten att själv välja om man 

vill åka hem eller fortsätta på ytterligare en aktivitet en del i känslan av att ha kontroll 

Jag menar skidor och skridskor… då är det väl både tidsvinsten men också att 

kunna äga dagen. Äga agendan. För då kanske man både åker skidor och åker 

långfärdskridskor och sen vet man inte riktigt, för då är det inte så där att man 

ska vara hemma efter en timme … och då kanske man hittar på något annat… 

i vissa fall kan det vara värdefullt att känna friheten, man kanske inte låser upp 

sig, man kan röra på sig från A till B och du vet inte vart B ligger riktigt… (IP 

7) 

Friheten att själv styra över sin dag, sin agenda är återkommande hos flera av respondenterna. 

Där lyfts bilens flexibilitet upp, i jämförelse med att ta kollektivtrafiken. Även friheten att ta 

sig ”ända fram” dit man ska ger bilen en konkurrensfördel jämtemot kollektivtrafiken ”Det är 

väl frihet att kunna göra saker när man själv vill och ta sig dit, ta sig till ställen dit man vill när 

man vill”(IP 5) 



19 
 

Speciellt på sommarhalvåret visar resultatet att bilen är viktig för flera av respondenterna. De 

aktiviteter som respondenterna lyfter upp är aktiviteter som ofta ligger utanför 

kollektivtrafiknätet. I citatet nedan så har personen i fråga småbarn i. Det är mycket packning 

som ska bäras med i den åldern för olika typer av aktiviteter 

det går ju inte att komma ifrån att du blir ju mer rörlig med utflykter om man 

har bil, på fritiden tänker jag nu, återigen sommarhalvåret är det mycket… 

man åka och bada och så, man har familjeliv, där är det en frihet naturligtvis 

att inte behöva anpassa badturer efter busstabeller, du åker när du vill och du 

åker därifrån när du är färdig (IP 7) 

Vid aktiviteter med barnen lyfter flera av respondenterna upp att bilen har en central del i 

vardagen och möjlighet att utföra aktiviteter. Det gäller speciellt vid utomhusaktiviteter under 

sommarhalvåret. Resultatet visar att bilen ger den frihet som behövas för att göra de olika 

aktiviteterna. Det förhållandet förändras när respondenterna pratar om sig själva och när de 

själva tar sig från ett ställe till ett annat. Då blir cykeln av större betydelse. Inte minst för 

frihetsgraden. En av respondenterna svarar på frågan om varför hen tar cykeln på 

sommarhalvåret…  

Det är då för att jag helt kan styra min egen tid och nu vill jag köra, ja men 

bussar och tåg måste man ändå följa ett, så att säga tiderna, tidtabell så man 

blir ju lite låst. Cykeln vet jag ju, om jag inte får en punktering, att nu sätter 

jag mig på cykeln och om 40 minuter ungefär så är jag framme. Och så får jag 

motionen samtidigt. Det är ju väldigt bra (IP 6) 

Motion, eller så som de flesta respondenterna uttrycker det vardagsmotion, återkommer gång 

på gång i intervjuerna. Det ses i de flesta fall som en trevlig bieffekt av att använda cykeln som 

transportmedel. Motion är inte främsta skälet till att använda cykeln som transportmedel visar 

resultatet men respondenterna uttrycker att det är en positiv känsla ”jag gillar att det är lite 

vardagsmotion, även om jag inte cyklar av träningsskäl, för det gör jag inte så ofta, så blir det 

lite vardagsmotion… det här med frisk luft och röra sig, det är skönt i största allmänhet” (IP 

4) 

Friheten som cykeln ger lyfts också upp av en av respondenterna. Hen ser cykeln både som en 

möjlighet att få vardagsmotion, att kunna trycka på och cykla i det tempo hen själv vill och 

uppleva delar av staden hen normalt sett inte gör. Respondenten uttrycker det som att cykeln 

inger frihetskänslan, till skillnad mot till exempel bilen som är mer styrd av vägarna, att kunna 

ta sig till ställen på det sätt respondenten själv vill.  

ja men dels gillar jag att jag får motionen samtidigt som jag tar mig framåt, 

jag tycker om tempot, jag är en sån som trycker på rätt hårt på min sportcykel 

så där så att, jag tycker det är härligt och också tempovariationen som man får, 

jämfört med att springa, man får en nedförsbacke då kan man vila och sen får 

man trampa på lite, det är rätt omväxlande och så får man se lite andra delar 

av stan. (IP 6) 

4.1.4 Friluftsliv 
Skidor, långfärdsskridskor, vandring, svampplockning och orientering är några av de aktiviteter 

de intervjuade utför. Det går att konstatera att gemensamt för alla respondenterna är vikten av 

att ha tillgång till bilen vid friluftsaktiviteter. På följdfrågan vad det är som gör att det är bökigt 

att ta sig ut i naturen svarar hen av respondenterna att ”Det är grejerna. Skidor och stavar. Vart 
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ska jag ha dem på cykeln?” (IP 4). En av respondenterna uttrycker det som att friluftslivet är 

ett sätt att varva ner, komma bort från stressen och jäktandet i staden och komma ut och uppleva 

naturen.  

Jaa, det är ju familjen som har fritidsaktiviteter ihop snarare. Och de är 

årstidsbundna kan man säga. Vi plockar svamp på hösten och då tar vi också 

vår bil… för att vi inte kommer ut heller, jättekrångligt att komma ut i 

naturen och man vill inte heller åka dit alla andra åker. Det skulle va väldigt 

stor tidsåtgång där jag bor att ta mig ut i skogen med kollektivtrafik (IP 6) 

Att det skulle vara krångligt att ta sig ut i skogen eller när man ska åka skidor återkommer vid 

flera av intervjuerna. Även om funderingarna kommer upp om möjligheten att ta andra 

transportmedel avfärdas det ganska snabbt med argumentet att det nog snarare skulle leda till 

att aktiviteten inte utförs enligt en av respondenterna. Precis som med att skjutsa sina barn till 

aktiviteter är bilen viktig även för de som inte har egen bil visar resultatet. Citatet är från en 

person där hela familjen brukar orientera tillsammans runt om i södra Värmland. Aa, då är det 

lite svårt, då är det bilpool som gäller så då och träningarna brukar vara runt om i Karlstad 

men ibland är de på Hammarö och Kil, då får man liksom ta och låna bil. (IP 2) 

Bilens betydelse för att kunna ha ett aktivt friluftsliv är tydligt hos nästan alla respondenter. Få, 

om ens någon är bekväm med att helt ge upp möjligheten till bilen. Att äga en egen bil ses inte 

som det absolut nödvändigaste utan det är att tillgången på bil finns, när behovet uppstår som 

är det viktiga enligt respondenterna. Det skulle, som en av respondenterna uttrycker det ” det 

skulle bli väldigt annorlunda.” (IP 4) men uttrycker samtidigt att det inte skulle vara omöjligt 

”Att ta sig med skridskoutrustning till samlingsplatsen... klart du kan lösa det med bilpool... 

”(IP 4) 

Trots att bilen ses som en nödvändighet för flera av respondenterna för att kunna utföra 

friluftsliv så är det en av respondenterna som ser kollektivtrafiken som ett alternativ. Hen har 

fått frågan om hur hens vardag skulle förändras om det inte fanns tillgång till bil ”I vardagen 

väldigt lite tror jag, det är det här, det här att åka skidor i Ågesta och så här men då skulle man 

få anpassa sig till kollektivtrafiken” (IP 1). 

4.1.5 Sammanfattning 
För att sammanfatta kategorin Familjen i centrum så är tid en av de viktigaste faktorerna när 

valet av transportmedel sker. Om det är bil, cykel eller kollektivtrafik beror på 

omständigheterna och vilken typ av aktivitet som ska utföras. För jobbresor är kollektivtrafik 

och cykel för de allra flesta det enklaste och tidsmässigt bästa alternativet medan längre resor 

som inte sker på daglig basis, som att besöka sina föräldrar, då är bilen det tidsmässigt bästa 

alternativet. Tid är en bristvara i dagens samhälle och det återspeglas på ett tydligt sätt i 

respondenternas svar. Resultatet visat att barnen står i centrum för alla respondenter. Barnens 

välmående och möjligheter att utföra de aktiviteter de vill är prioriterat vid valet av transportsätt 

i vardagen. Det gäller både möjligheten att hämta och lämna på förskola och skola såväl som 

att som förälder ha möjligheten att skjutsa sina barn och deras kompisar till olika aktiviteter. 

Där har bilen en stor betydelse för den möjligheten. Friluftslivet ses som en viktig del i 

respondenternas liv och tillgången på bil, antingen en du äger själv eller genom en bilpool som 

nödvändigt för att kunna utföra de typerna av aktiviteter. Resultatet visar också att tillgången 

till bil ger en frihetskänsla och att även cykeln ger en frihetskänsla.  
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4.2 Bekvämlighet 
Den andra av totalt fyra kategorier behandlar bekvämlighet. Enligt Nationalencyklopedin 

(www.ne.se) betyder bekvämlighet angenäma och vilsamma förutsättningar för person att leva 

eller verka under. I kategorin bekvämlighet ingår tre underkategorier: väderburet resande, 

vanor och beteenden samt praktiskt.   

4.2.1 Väderburet resande 
De här två citaten nedan, som resultatet visar, är många av respondenternas inställning till att 

cykla under vintertid. Halkan, snömodden och risken för att ramla och skada sig är faktorer som 

spelar in på viljan och möjligheten att använda cykel som transportmedel under vintertid. 

...det är ju inte jätteroligt att cykla när det är väldigt blött eller som det är just 

nu väldigt bökigt, med is och snö... (IP 4) 

man orkar inte cykla hur långt som helst, inte jätteförtjust att cykla när det är 

massa snömodd (IP 3) 

En av respondenterna förklarar att hen under förra vintern använde cykeln för att transportera 

sig i sin vardag men det har hen slutat med inför den här vintern. Det beror på att respondenten 

föregående vinter kraschade med cykeln ett antal gånger, ibland med sina barn på cykeln och 

att det skapade en oro för att de skulle skada sig. Hen fick inte fortsätta cykla vintertid för sin 

partner. Oron för att skada sig på grund av det hala väglaget är framträdande hos flera av 

respondenterna. ”… på vinter är det klart att då är frågan om jag skulle vilja cykla, man blir 

ju inte yngre och att vurpa när man är lite äldre, det är… man kanske inte återhämtar sig i 

värsta fall” (IP 7) 

Rädslan för att skada sig är en faktor bakom oviljan att cykla vintertid men fler faktorer spelar 

in. En av respondenterna uttrycker det som att cykla oavsett årstid, har nackdelen med att risken 

för att bli svettig ökar markant. Den tanken finns hos de personer som ska vara representativa 

inför andra. Antingen det är genom sitt jobb eller som politiker. Det här återkommer även när 

diskussionen kring att cykla på vintern förs. På frågan om det finns något hen inte tycker om 

med att cykla svarar respondenten så här 

det är väl framför allt det vi varit inne på massa gånger nu, det är väl vintern. 

Det är halt och slaskigt och man är dyngsur om fötter och byxor sen när man 

kommer fram för det har bara stänkt upp slask typ, men sen är det väl en 

bristande infrastruktur, alltså för lite bra cykelvägar (IP 5) 

Att bli blöt om fötter och byxor och få slask uppstänkt över sig uttrycker respondenten här är 

något jobbigt, något hen inte tycker om. Trots den insikten tycker respondenten att det ändå är 

viktigt att ta cykeln till jobbet. Hen ser inte bilen som ett förstahandsalternativ utan cykel och 

kollektivtrafik är det som gäller förutom när det är dåligt väder och dåligt väglag. 

Ja, både igår och idag när jag varit i Huddinge har jag cyklat fast det är vinter. 

Det är ju rätt läskigt men det funkar, men ja, det är det. Bil är inte, aldrig ett 

förstahandsval förutom när det är dåligt väder och väglag. (IP 5) 

När tillgången på bil finns, så väljs bilen framför att ta cykeln vid dåligt väglag och väder visar 

resultatet. För de två respondenterna som inte har egen bil blir resonemanget lite annorlunda. 

De anser i att det är jobbigt och svårt att cykla när vädret är dåligt, speciellt när det finns 

snömodd på cykelbanan men bristen på alternativ gör att de ändå väljer cykeln. 
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i och med att jag skaffade en elcykel så försvann alla de här latmaskresorna 

liksom, att man tänker ”det är regnigt, jag tar bilen” men då går det ju jättebra 

med elcykeln… (IP 2) 

-Ja, det var lite moddigt just igår när jag var till affären men för jag hade 

väldigt mycket återvinningsmaterial… men det gick bra (IP 1) 

4.2.2 Vanor och beteenden 
Ett av de svar som återkom när samtalet om transporter i vardagen förs är betydelsen av vanor 

och beteenden. De allra flesta respondenterna menade att, oberoende av vilken typ av 

transportmedel som användes, var vanor en starkt påverkande faktor ”... har man vant sig vid 

något så fortsätter man, det är enklast att fortsätta med det invanda...” (IP4). Flera av 

respondenterna menar att vanans makt är svår att bryta. Speciellt under vardagen då tiden för 

att ta sig mellan olika aktiviteter spelar stor roll. Då finns inte möjligheten att börja fundera på 

vilket transportmedel som ska användas utan av gammal vana väljs det som alltid väljs 

... Jag tror att i vardagen så är vanans makt stor, det är hur jag gjort sista 

tiden... då tog jag bilen även när jag likaväl hade kunnat cykla... Eller 

jag tog bilen istället för att ta tåget och det var samma anledning, alltså 

att man kom in i ett beteendemönster och så fortsatte man det... (IP 4) 

 

Här spelar faktorer som familjen in i bilden. Att hämta och lämna på förskolan skapar ett 

vanemönster som respondenterna är väl medvetna om men har svårt att bryta visar resultatet. 

De praktiska delarna av vardagen cementerar vanorna och försvårar en förändring 

… hälften av dagarna åker jag bil och jag har ju, det har att göra med att jag 

har två mindre barn, i förskoleåldern och jag känner själv att jag fastnat i ett 

bilberoende där av, och förskolan ligger åt andra hållet så det har blivit, jag 

har fastnat i ett beteende… (IP 7) 

På frågan om varför respondenten har hamnat i ett beteende så tar respondenten upp flera olika faktorer. 

Hen jobbar bland annat med att förbättra resmöjligheterna för invånarna i sin kommun och tar del av 

rapporter som beskriver vanans makt kring val av transporter i vardagen.  

… Ja alltså, människor är nog väldigt mycket vanemänniskor, eller vanedjur 

och där är ju bilen en viktig pusselbit för många och det går inte över en natt 

bara, att för många tror jag, att bestämma att man ska byta ut den pusselbiten… 

(IP 7) 

Bilens betydelse och dess inverkan på vanor är återkommande i flera av intervjuerna. En av 

respondenterna, som haft bil men inte har det längre, resonerar kring bilens betydelse och 

uttrycker det som att när bilen fanns till hands så användes bilen. Tillgången på bil gör att den 

används och att det enligt respondenten gör att ”då blir man lat och då tar man bilen där den 

står i garaget alltså” (IP1).  

Att bilen på något sätt är normen i samhället återkommer flera gånger under intervjuerna. Att 

använda bilen ses som något naturligt, det underlättar vardagen och gör livet lite mindre stressat 

för många av de intervjuade visar resultatet. Trots att flera av de intervjuade uttrycker att det är 

jobbigt att använda bilen så mycket som de gör så är det få som uttrycker att de vill göra sig av 

med bilen helt ”Vore jättekrångligt, jättekrångligt att klara sig utan bil, jag har vant mig vid 

det...” IP 4). Även på frågan kring hur de intervjuade tänker kring andra personer som tar bilen 
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till olika aktiviteter, till exempel till jobbet så är det ingen som ser det som något konstigt. Flera 

uttrycker det som att det är normen, att vårt samhälle är uppbyggt efter bilen och för att få ihop 

vardagspusslet är bilen för flera en nödvändighet.  

... jag går inte omkring och tycker illa om folk för att de tar bilen till 

jobbet alltså, det är ju, det är ju normen idag... ska man kunna få ihop 

det så är det vansinnigt mycket lättare med bil…... så har det byggts upp 

ett samhälle där man ska skynda sig och båda jobbar, fritidsaktiviteter 

organiserat, vi har börjat skjutsa barnen till allt även om de inte behöver 

bli skjutsade till allt, så allt det här tillsammans tror jag att bilen har 

blivit normen i väldigt många fall... (IP 4)  

Flera av de intervjuade inne på att det sociala sammanhanget spelar in i deras val av transporter. 

De menar att människan både är ett vanedjur men också ett socialt djur där samhörighet och 

”flockbeteende” spelar in på hur vi agerar i vår vardag. Att vara en del av en gemenskap är 

viktigt för vår självkänsla och välmående och att bryta en vana som det sociala sammanhanget 

har menar respondenterna är problematiskt. Det kan skapa en utanförkänsla och att inte få vara 

en del av gemenskapen. Citatet nedan handlar om fritidsresor där den intervjuades 

bekantskapskrets flyger till olika evenemang.  

Men om man är då i ett socialt sammanhang där de flesta gör så, då är 

det lite bökigt att bryta sig ur det. En kan ju komma ur det sociala 

sammanhanget, man glider åt sidan ur det sociala sammanhanget. Att 

man inte är en del av det... Det är en del av det sociala spelet och då är 

det ju lätt att hänga med istället. (IP 4) 

Att bryta ett invant mönster menar flera av respondenterna är möjligt men att det krävs insatser, 

både från den enskilde personen såväl som samhället i stort. En av respondenterna menar att 

hen själv inte cyklar speciellt mycket ”men jag lägger ner mycket energi på att förbättra för 

cyklister” (IP 7).  Även kommunens ansvar lyfts upp av en av respondenterna då hen tycker det 

är positivt det som Karlstad kommun gjort genom att erbjuda de invånare i kommunen som har 

en bil ett tvåveckors gratis ”testa på kort” för kollektivtrafiken.  

jag tror man behöver utmana och få folk att testa ett tag i all fall, för det är en 

process, jag menar vi, vi hade ju bil väldigt länge, men vi testade först och 

skaffade en lastcykel och hade den ett halvår och då såg vi att vi inte behöver 

en bil längre 

…så som karlstadbuss skickar ut, ett tvåveckors ”testa på” kort, hoppas att 

folk provar och testar att det går (IP 2) 

De intervjuades egen upplevelse av att vara en positiv förebild kommer upp i flera av 

intervjuerna. En av de intervjuade säger att ”... jag tycker det är viktigt att försöka vara ett 

positivt exempel, utan att för den skull bli så väldigt positiv så man inte är ett exempel längre...” 

(IP 3). Respondenten i fråga har egen bil och använder den i sitt vardagsliv men uttrycker också 

att hen ofta tar bussen för olika ändamål. Hen fortsätter sitt resonemang kring när man slutar 

vara ett exempel. Hen tar upp extremfall som att helt sluta använda modern teknik och uttrycket 

det med lite ironi i rösten att ”återgå till ett grottsamhälle” (IP 3). Det tankesättet går igen hos 

en annan av respondenterna som uttrycker det som att ” … för jag försöker inte pådyvla folk 

hur de ska göra, jag bara gör så får de hänga på om de vill” (IP 2). En annan av respondenterna 
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menar att ens eget beteende speglar av sig på ens barn. Hen menar att det här med överföring 

av värderingar, det är inte så mycket vad som förälder säger, utan vad man som förälder gör 

”man påverkar ungdomar mer genom sitt sätt att leva än sitt sätt att säga. Så jag tänkte på det 

här för ett tag sedan, just det här att alla valt att leva som jag” (IP 1) 

4.2.3 Praktiskt 
”Det praktiska är först och sen kommer miljö och sen ekonomi… Jag tror jag skulle vara oärlig 

om jag inte sa att det praktiska är det viktigaste” 

Citatet ovan visar inställningen hos de allra flesta av de intervjuade. Den praktiska biten, att 

transporterna ska vara enkla, bekväma, tillförlitliga och säkra spelar stor roll i valet av 

transportmedel. Resultatet visar att det finns ganska liten skillnad mellan de resor som görs på 

daglig basis, så som att ta sig till och från jobbet och hämta och lämna på förskola som de resor 

som genomförs veckovis, så som att handla eller skjutsa barn till olika aktiviteter, eller själv ta 

sig till och från aktiviteter. Den praktiska aspekten är det som spelar roll och det skiljer sig en 

del vilket färdmedel som väljs. För dagliga resor är det kollektivtrafik eller cykel som gäller för 

de allra flesta respondenterna.  Främst beror det på att det är det enklaste sättet att transportera 

sig på. Bilen är knappt ett alternativ för arbetspendlingen enligt vissa respondenter.  

Ja men det är ju, det smidigaste, jag kan inte tänka mig de gånger i mitt 

yrkesliv jag måste ta bilen, man hamnar i köer och parkeringsmöjligheterna 

här är små så det skulle vara dyrt och tidsineffektivt att ta sig hit på… med bil. 

Så det är det snabbaste sättet, och smidigaste (IP 6). 

Personen i citatet ovan svarar på frågan varför hen tar kollektivtrafiken till jobbet. 

Parkeringsfrågan kommer upp vid ett flertal tillfällen i olika intervjuer. Möjligheten, eller 

snarare det bökiga med att behöva parkera uttrycks vara ett opraktiskt moment som gör att flera 

av respondenterna väljer att avstå från att ta bilen till jobbet. Speciellt de respondenter som bor 

och jobbar i Stockholmsområdet ser parkering som en försvårande faktor för att ta bilen även 

om den även är närvarande för de som rör sig i Karlstadområdet, vilket citatet som kommer 

visar ”för hit upp är det ett elände att ta bilen, i alla fall att parkera.” (IP 4). En annan av 

respondenterna funderar kring parkeringens betydelse för att välja bort bilen. Hen ser cykeln 

som ett snabbare och mer praktiskt alternativ för att hen slipper att leta parkeringsplatser, som 

ändå inte finns ” ... och sen så är det ju, det går snabbare att cykla, man slipper leta parkering 

dessutom för det finns det inte...” (IP 6) 

En anledning till att flera av respondenterna använder cykeln framför att ta bilen är elcykelns 

intåg i deras vardag. Nackdelen med att använda cykeln uttrycks som, åtminstone på vintertid, 

att det är blött och halt. Flera respondenter lyfter upp oviljan att bli svettig och att det i vissa 

moment är tungt att cykla. Här menar respondenterna att elcykeln gjort att tröskeln för att cykla 

blivit mindre och cykeln ses som ett bättre alternativ idag än för några år sedan. En av 

respondenterna liknar det vid en liten moppe ” det är som en liten moppe så man tar sig runt 

med cykeln ... det funkar väldigt smidigt” (IP 2). Med elcykelns hjälp, speciellt i tyngre partier 

och i uppförsbackar, så slipper respondenterna att bli svettiga och varma 

… jag tror det för jag har testat elcykel några gånger och det är ju, det blir en 

helt annan känsla. Det blir... man får hjälp på ett sånt sätt att det går fortare… 

Det är inte så tungt och man får hjälp vid motvind (IP 1) 
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Om kollektivtrafiken ses som det självklara valet för de flesta att använda i arbetspendling ses 

bilen som det praktiskt gångbara valet för olika fritidsaktiviteter. Främst handlar det om 

aktiviteter dit kollektiv-trafiken är bökigt alternativt för tidskrävande och opraktiskt att ta. 

Citatet nedan är från en person som på helgerna skjutsar sina och andras barn till 

fotbollsmatcher i södra delarna av Stockholmsområdet. Hen har tidigare pratat om att 

kollektivtrafikens uppbyggnad, att de ofta går i nord-sydlig riktning men att aktiviteterna är i 

öst-västlig riktning försvårar användandet av kollektivtrafiken som färdmedel 

…och sen kan det också va att man ibland ska hämta och skjutsa barn men de 

mesta av deras aktiviteter är nära men det kan ju va fotbollsmatch och då ska 

man köra ett gäng barn i någonstans i söderförort och då går det inte heller 

kollektivtrafik. (IP 6) 

På frågan kring vad respondenterna tycker om kollektivtrafiken råder näst in till total enighet. 

Att åka kollektivt beskrivs som skönt, avslappnande, att personerna hinner med att göra saker 

som med andra transportmedel inte hinns med eller är lämpligt att göra ”Jag tycker det är 

ganska skönt, jag har tid, jag kan jobba lite, jag kan surfa, jag kan sköta Facebook, svara i 

telefon…” (IP 5) 

Att hinna med att läsa en bok, surfa, lyssna på musik eller läsa handlingar till ett möte är saker 

som ofta tas upp i intervjuerna. Speciellt i förhållande till bilen har kollektivtrafiken flera 

positiva saker visar resultatet. Dels menar respondenterna att det är skönt att inte behöva köra 

bil. ” inte bekvämt att man sitter bra utan att det är väldigt skönt för jag tycker verkligen inte 

om att köra bil” (IP 5). Att inte hela tiden behöva vara på helspänn utan att ha möjligheten att 

koppla av och göra en sak de vill göra. En av respondenterna uttrycker det som att ”man hinner 

med så mycket när man sitter på tåget även om det bara är 17 minuter” (IP 5). 

Här visar resultatet att det finns en skillnad mellan olika kollektiva transportmedel. Tågets 

fördelar är att det är smidigt, bekvämt, praktiskt och avslappnande. Det är inte så tvära svängar. 

Det är något som flera respondenter tar upp som en negativ sak med bussen. Flera av 

respondenterna föredrar tåg framför buss då de slipper tvära svängar, hårda inbromsningar och 

ryckiga starter. Det är betydligt bekvämare att ta tåget än bussen. 

4.2.4 Sammanfattning 
För att summera så är risken för att skada sig själv eller någon annan familjemedlem 

samt obehaget att bli blöt och slaskig och inte vara presentabel två stora faktorer 

bakom oviljan att ta cykeln under vinterhalvåret. Resultatet visar att vanans makt 

är stor och att den är svår att bryta även för de som besitter de kunskaper som 

behövs. Det är inte omöjligt men det kräver ett aktivt val av den enskilde personen 

och stöttning av samhället i stort. De praktiska delarna av att transportera sig har en 

inverkande faktor på valet av transportmedel. Bekvämlighet, tidsåtgång och 

funktionalitet är faktorer som inverkar. 

4.3 Miljömotivationens betydelse  
Den tredje kategorin behandlar miljömotivationens betydelse för valet av transportmedel. Den 

innehåller underkategorierna Stolthet och skam inför bilen samt Miljövänligt och säkert 

resande. Under samtliga intervjuer återkom miljömotivationens betydelse för valet av 

transportmedel för vardagsresor. Något som framkom tydligt i studien är att respondenterna är 

överens om att miljöns betydelse för valet av transportmedel spelar en viss roll men att andra 
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faktorer är viktigare. Tid, bekvämlighet och praktikaliteter spelar en större roll för vilken typ 

av transportmedel som väljs av respondenterna. Även om miljön inte är den viktigaste faktorn 

så är det flera av respondenterna som betonar miljöns betydelse. Ett par av respondenterna blir 

under intervjuns gång lite obekväma när frågan kring miljöaspekterna kommer upp. De pratar 

om att de har kunskaper kring hur deras beteende påverkar miljön, att kunskapen finns kring 

vilken påverkan deras beteende har på både natur och övriga människor men att det är svårt att 

ändra ett beteende.  

4.3.1 Stolthet och skam inför bilen  
Alla respondenter har någon typ av relation till bilen för deras vardagsresor. För två av 

respondenterna ses bilen som ett komplement som används då cykel och kollektivtrafik 

antingen är för bökigt att använda eller där möjligheten inte finns och då används bilpool för 

att hyra bil. En sak som kommer upp i en intervju är stoltheten av att föra vidare sina egna 

värderingar till sina barn. Respondenten har under lång tid inte haft bil, främst på grund av 

ekonomiska skäl men hen lyfter också upp miljömotivationens betydelse för att inte ha skaffat 

bil. Hen känner en stolthet över att ha lyckats uppfostra sina barn utan tillgång till bil och att 

alla hens barn i dagsläget inte innehar en egen bil.  

annars har jag 6 barn men jag har, alltså i princip så sålde vi bilen 2000 och 

sen så har jag faktiskt fostrat upp 6 barn utan bil, (IP 1) 

Av de respondenter som har bil är det flera som påpekar att de har en miljöbil. 

Transportstyrelsen menar att en miljöbil är ”Förenklat kan man säga att en miljöbil bör vara 

energieffektiv med låga utsläpp av fossil koldioxid samtidigt som den är ren och tyst.” 

Respondenterna har både hybridbilar, som går på el och fossilt bränsle samt etanolbilar. 

Känslan som uttrycks inför etanolbilen är mixad. Den ses som en miljöbil men känslan som 

uttrycks hos respondenterna är ändå att den inte är perfekt ut miljöhänsyn. En av respondenterna 

menar att det beror på krångliga regelverk där reglerna säger att i Sverige så får du inte tanka 

100 % etanol i bilen, utan en viss mängd fossilt bränsle måste finnas.  

Ja, det är ju att jag kör på etanol, det är ju ett val men det känns ju ändå inte 

bra att åka bil så pass ofta som jag gör… det är ju inte hundra procentig tyvärr, 

av någon konstig anledning får man inte tanka 100 % etanol i Sverige så det 

är lite fossil ändå så de blir ju utsläpp av det ändå och det känns ju inte bra 

precis. (IP 7) 

Precis som citatet ovan visar är det flera av respondenterna som uttrycker att det är jobbigt att 

de kör så mycket bil som de gör, trots att de har en miljöbil. En av de intervjuade menar att hen 

inte tänkt på hur mycket bil hen faktiskt använder för vardagsresor och blir lite obekväm vid 

tanken. Respondenten menar att även om det är en miljöbil som hen har så finns det andra 

aspekter, utöver utsläppen av klimatgaser, som gör att det känns jobbigt att bilen används så 

mycket som den gör. Utsläppen av partiklar är en sådan faktor som nämns, och det är hen inte 

ensam om att tycka av respondenterna. När frågan om vilken typ av bil som respondenten har 

kommer upp sträcker den intervjuade armarna i luften och svara ”äntligen en bra fråga”. (IP 

5)  

Det känns som jag svarat bil på väldigt många frågor. 

Är det jobbigt att göra det? 

Ja, det tycker jag helt klart. Framför allt när man börjar tänka till och jag 

svarar bil och bil och bil 
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Varför är det jobbigt? 

För att jag vill lämna världen så bra som möjligt till mina barn och deras 

eventuella barn. Nästa generation helt enkelt. Dessutom så, inte bara i 

framtiden utan vi har ju också det lokala nuproblemet med framför allt 

dieselmotorer med dieselskandaler. De släpper ju ut jättemycket partiklar. 

(IP 5) 

Respondenten fortsätter sin berättelse och pratar om att hen själv upplevt vilka problem som 

användningen av bilen ställer till med. Under en period bodde respondenten i en stad där 

problemen med partiklar var så svår att drastiska åtgärder behövdes göra. Stadens styrande 

bestämde att ” de fick göra så att alla som hade udda slutsiffra på registreringsskylten fick köra 

udda dagar, de med jämn fick köra jämna dagar för det var så dålig luft.” (IP 5) Det här med 

dålig luft kopplat till bilanvändning är det flera respondenter som tar upp i sina intervjuer. Ofta, 

menar de, så tänker man på städer i Kina och Indien och deras dåliga luftkvalitet men problemet 

finns även här i Sverige och där är bilen en av de större utsläppskällorna menar respondenterna.  

Med bilen är det framför allt ur miljösynpunkt. Klimatpåverkan och 

luftföroreningar framför allt, det är ju kväveoxider och partiklar som den 

producerar och så mer eller mindre beroende på vilken bil man har så blir det 

mer eller mindre fossilt. (IP 4) 

Ett par av respondenterna börjar utrycka ett obehag kring bilens betydelse i deras vardag och 

det är flera respondenter som under intervjun försöker minska sin egen dissonans. 

 … där anser jag att jag borde åka mindre bil så att jag tycker kanske inte 

riktigt att jag kan rättfärdiga resandet så, men det kanske blir en ändring senare 

i år. (IP 7) 

En annan av respondenterna menar att de, trots att de har en elbil inte använder den speciellt 

mycket. Det är när kollektivtrafiken inte passar, när det ska handlas mycket mat eller för längre 

resor, så som semesterresor till fjällen, där bekvämligheten att komma från dörr till dörr är 

viktigt som respondenten menar att då är bilen användbar 

vi har ju bil, vilket i och för sig är en elbil och så men den står faktiskt väldigt 

mycket i vårt garage, i princip nästan alla vår vardagar och sen blir det 

någonting på helgerna, att man ska åka och handla eller på någon träning eller 

så, (IP 6) 

 

4.3.2 Miljövänligt och säkert resande  
Jämfört med bilen lyfter alla respondenter upp cykeln och kollektivtrafikens miljömässiga 

fördelar så som mindre utsläpp av växthusgaser och mindre utsläpp av partiklar som skapar 

dålig luftkvalitet som något positivt. När frågan kring vilken bil de har och vad det var för 

faktorer som gjorde att de köpte just den bilen de har så är det många som lyfter upp 

miljöhänsynen vid inköp av bil. Flera av respondenterna menar att bilen de köpt in 

kostnadsmässigt var dyrare än de kunnat komma undan med men att det vägs upp av att det är 

en miljöbil. Vid inköp av bil, och även framtida inköp av bil är miljöhänsynen en viktig aspekt 

är det flera respondenter som uttrycker. Här lyfts två olika skäl till valet av en miljöbil. Dels är 

det det globala klimatavtrycket som flera känner är viktigt att det är så litet som möjligt och 

också närmiljöns betydelse. Hur utsläppen av partiklar påverkar närmiljön spelar stor roll i valet 

av bil. I citatet nedan har respondenten införskaffat en elbil för ungefär ett år sedan 



28 
 

Ja men delvis att vi inte ville bidra till mer utsläpp av växthusgaser men 

framför allt för närmiljön tycker jag med all partiklar också, det är klart att det 

kanske kan genereras från däck också men det handlade både om vilken miljö 

vi bidrar med lokalt för oss som går längs med vägarna och också klimatet 

(IP 6) 

Resultatet visar att miljömotivationen har stor betydelse för valet av bil. De som idag har en 

miljöbil har tidigare i stor utsträckning haft en fossilbil av något slag. Men i och med att det var 

dags för en ny bil uttrycks miljöfaktorn vara av avgörande betydelse för vilken typ av bil det 

skulle bli. En av respondenterna lyfter upp att inköpet av en miljöbil också fick negativa 

konsekvenser på hens bilkörande. Respondenten berättar i intervjun att hen inte trodde att det 

skulle få den effekten den fick men att inköpet av en miljöbil gjort att hen använder bilen oftare. 

Det känns mer legitimt att köra bil nu än det gjorde tidigare menar respondenten. Det 

tankemönstret återkommer hos en annan av de intervjuade när hen funderar kring vilken bil det 

blir nästa gång. Respondenten menar att inköpet av en elbil riskerar att hen fortsätter i det 

bilberoende hen har.  

En av respondenterna lyfter upp att bilen är en del av det totala miljöavtrycket som en människa 

har. Att det är den totala påverkan på miljön som en människa har som spelar roll, inte hur 

mycket bilanvändandet enskilt gör ”… personligen är det min totala miljöpåverkan som är det 

moraliskt relevanta och då är bilen en del av det.”(IP 7) 

Även om en del av respondenterna lyfter upp att det finns negativa effekter av miljöbilar så är 

det flera som menar att deras miljömotivation är en stor del i det som gjort att de valt att 

transportera sig på det sätt de gör 

... för mig har det ju mycket varit miljöövervägande som gjort att jag tagit tag 

i det, jag har varit medveten om att det varit dumheter i åratal men det har inte 

blivit av... (IP 4) 

En aspekt som ofta återkommer i diskussionen kring miljömotivation och transporter är 

säkerheten. Det gäller både valet av att använda bilen och i valet av att ta cykeln. Flera av 

respondenterna lyfter upp cykelns fördelar mot bilen, inte minst miljöaspekten men att det också 

finns en klar nackdel, säkerheten. På frågan om vad respondenten inte gillar med att cykla svarar 

hen: 

Jaa, att det är för dåliga, alltså cykelvägar i Stockholm, det är när de sista fyra 

kilometrarna genom stan tar lika långtid, minst, som de första 10-11 

kilometrarna, det är när jag kommer innanför tullarna så är det väldigt dåliga 

cykelbanor, väldigt smalt och trångt… det känns lite farligt för folk blir 

stressade… och det sker en del olyckor så det känns som en tidsfråga innan 

man själv är med om en. (IP 6) 

Speciellt säkerheten kring cykeln är en återkommande fråga som diskuteras bland de 

intervjuade. Här visar resultatet att det är en liten skillnad bland de som bor i Karlstad och de 

som bor i Huddinge. Säkerheten diskuteras mer ingående och ses som ett större problem av de 

som bor i Huddinge, speciellt när de arbetspendlar och kommer innanför tullarna i Stockholm 

stad. Där är osäkerheten att cykla påtaglig och risken för att råka ut för en olycka är väldigt 

närvarande enligt respondenterna. Det beror både på dåliga cykelbanor, mycket folk som är 

stressade och att bilen är prioriterad framför cykeln 
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...det känns som en väldigt osäker väg att cykla på, bilarna kör väldigt fort, 

finns inga cykelgrenar eller så, säkerhetsmässigt jobbigt… (IP 5) 

Det är gående, bilister, bussar och cyklister som, ibland är det lite förvirring 

vem som får åka först. Man får vara lite försiktig. Det är inte tydligt vem som 

har förkörsrätt… men det är mer otydligt vad som gäller på många stråk. Sen 

ska man ju visa hänsyn som cyklist, min cykel går rätt snabbt så man får ta 

hänsyn till det. (IP 6) 

Det går dock inte att se att risken för att råka ut för en cykelolycka, i någon större grad, gör att 

respondenterna avstår från att ta cykeln och väljer ett annat färdmedel visar resultatet. Endast 

en av respondenterna uttrycker att hen har råkat ut för olyckor som gjort att respondenten ändrat 

sitt resebeteende, och det enbart under vinterhalvåret. Utöver säkerheten för personskador är 

risken att cykeln blir stulen en faktor som ett par av respondenterna lyfter upp som något 

negativt. Bristen på säkra cykelställ, där det går att låsa cykeln på ett säkert sätt kommer på tal 

ett antal gånger och likadant risken att batterierna på ens elcykel stjäls förs på tal.  

men det är ju det att parkeringar, säkra cykelparkering är, man binder fast dom 

i träd för jag har ju, ja den kostar ju 15 000 min cykel så jag vill inte förlora 

den och så får jag släpa runt på ett batteri eftersom det är lätt att knäcka den 

så det är det som är det bökiga… (IP 2) 

4.3.3 Sammanfattning 
För att sammanfatta är miljöhänsyn en viktig del i valet att transportera sig. Flera av 

respondenterna uttrycker att det är jobbigt att de använder bilen så mycket som de gör, men att 

eftersom det trots allt är en miljöbil så är det ändå okej i viss utsträckning. Säkerheten vid 

transporter visar sig ha betydelse för val av transportmedel och där är cykeln osäkrare än bilen  

4.4 Situationsbaserat resande  
Den fjärde och sista kategorin behandlar situationsbaserat resande. Med det menas sådant 

resande som blir av för att andra alternativ ses som sämre alternativ. De faktorer som påverkar 

ett sådant resande är både ekonomiska såväl som brister hos alternativet. Kategorin består av 

två underkategorier, Kostnader och Brister inom kollektivtrafiken. 

4.4.1 Kostnader 
När det kommer till resande så spelar kostnader in på valet av transportmedel till viss del. Ingen 

av respondenterna uttrycker, i nuläget, att deras ekonomiska situation hindrar dem från att 

använda ett visst transportsätt. En av respondenterna säger att den ekonomiska biten spelade 

roll när hens barn var små och att hen då fick välja mellan att ha en bil eller ”ge barnen mat på 

bordet”. Nu när hens barn är stora är det inte längre ett problem. Istället lyfter respondenten 

upp att hen har med i sin budget att hyra bil kostar pengar och om så ska ske så ska det ligga en 

vinst i det hela.  

Att hyra kostar pengar och då måste jag vinna ordentligt för att göra det. Det 

kostar 700 för att hyra en bil en dag så ekonomin ligger ju med där men det är 

nog snarare att jag tänker att jag har råd, eftersom jag inte har bil så har jag ju 

med att hyra någon gång, det ligger i mitt tänkande så att då drar jag mig inte 

för det. (IP 1)  

Kostnadsbiten är också en anledning till att välja bort bilen och ta ett annat alternativ, även om 

bilen finns tillgänglig uttrycker flera av respondenterna. En av respondenterna resonerar kring 
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resande in till Stockholm under kvällar och helger för olika aktiviteter och menar att då väljer 

hen bort bilen, dels för att det finns för dåliga parkerings-möjligheter men också för att det är 

dyrt att parkera i Stockholm. 

Det är samma sak, eller egentligen parkeringsmöjligheter också, och det känns 

dyrt att parkera i Stockholm, kan gå på ett par hundra kronor om man ska stå 

några timmar. Kan man ha roligare för (IP 6) 

Samtidigt resonerar samma respondent att bilen i vissa lägen kan vara billigare än att åka 

kollektivt. Främst gäller det längre resor med hela familjen, till exempel semesterresor eller när 

familjen ska besöka far- och morföräldrar. Då blir känslan av att den sammanlagda kostnaden 

för tågbiljetter blir högre för hela familjen är att ta bilen 

Då är det alltid bil… delvis tycker vi att tåg är… vi tycker generellt att när vi 

tittat på att åka fyra personer till Linköping så blir det för dyrt, det blir 

billigare för oss att åka med vår egen bil till Linköping för oss fyra än att ta 

tåget så jag blir nog lite snål (IP 6) 

 

4.4.2 Brister inom kollektivtrafiken 
... ett tag behövde vi två bilar för jag långpendlade och det gick inte, jag 

försökte tåg-pendla men det funkade inte… det var för dåliga förbindelser 

(IP 4) 

Tågförseningar, dåliga förbindelser, trångt och tidskrävande är flera av de olika aspekter som 

som respondenterna uttrycker spelar in i det faktum att kollektivtrafiken inte är optimalt. I 

Karlstad uttrycker respondenterna att de har stor tilltro och verkligen tycker att kollektivtrafiken 

i stadsområdet fungerar bra. En av respondenterna uttrycker att det visserligen skulle kunna bli 

ännu bättre om den busshållplats hen har närmast trafikeras oftare men erkänner också att det 

inte funkar att alla bussar går var tionde minut. Det är speciellt under normala arbetstider som 

kollektivtrafiken upplevs fungera väldigt bra för de respondenter som bor i Karlstad. Däremot 

upplevs helg- och kvällstrafiken ha en del brister. Främst är det att turtätheten minskar ”på ett 

dramatiskt sätt” (IP 3) som en av respondenterna uttrycker det.  

fanns det bättre kvälls- och helgutbud då skulle jag kunna ta kollektivtrafiken 

mer, det är då jag använder den. (IP 2) 

Flera av respondenterna i Karlstad uttrycker också en brist inom kollektivtrafiken vad gäller 

möjligheten att transportera sig inom Värmlands gränser, speciellt på helger. De uttrycker en 

önskan att kunna ta tågen betydligt mer men att omständigheterna gör att de inte kan det. Istället 

blir det bilpool för att kunna ta sig fram och tillbaka inom delar av Värmland 

Jag kan inte ta mig från Sunne och tillbaka på söndagen, eller på kvällar om 

man ska iväg och svårt att veta hur man tar sig hem och det är lite skralt med 

utbudet… Bilpool, eller tåg tar vi då. Det beror på. Det går inga tåg på 

söndagar. Kommer inte fram och tillbaka samma dag men på lördagar funkar 

det med tåg så då gör vi det. (IP 2) 

För respondenterna boende i Huddinge är känslan inför kollektivtrafiken inte riktigt likadan 

som för de i Karlstad. I Huddinge är känslan att det finns stora brister, inte minst med 

pendeltågen och att det påverkar tilliten till kollektivtrafiken. En av respondenterna som 

dagligen pendlar in till Stockholm valde efter ett tag att skaffa en elcykel då problemen med 
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inställda och försenade tåg blev för stora för hen. En annan av respondenterna uttrycker att de 

förbättringar som genomförts för pendeltågen de senaste åren, och som ställt till med mycket 

problem för de pendlande under tiden det byggts om, inte lett till någon större förbättring och 

att det fortsatt är svårt att lita på kollektivtrafiken 

ja men vi har haft mycket problem med att tågen inte håller tiden, att man haft 

kapacitetsbrist, att man inte haft tillräcklig personal, man har fått ställa in tåg 

pga. att man inte har personal vilket känns helt bedrövligt när man kommer 

och ska hem på kvällen… böket när man byggde om hela cityterminalen, att 

vi skulle få fler tåg, det har vi inte fått så jag kan nog tycka att dels att vi skulle 

behöva lite högre frekvens så att det skulle bli smidigt för fler och att det är 

viktigt att dom håller tidtabellen. (IP 6) 

Även om det uttrycks besvikelse och frustration för kollektivtrafiken i Stockholm så visar 

resultatet att flera av respondenterna väljer att ta kollektivtrafiken framför bilen till jobbet. Det 

är när resor på fritiden kommer på tal som bristerna inom kollektivtrafiken blir tydliga i valet 

av transportmedel.  

Jo men det är nog att man inte tänkt på tvären alltså man har inte byggt ut 

kollektivtrafiken på det sättet, alltså för mig är det perfekt att åka in mitt till 

stan och jobba, dit går trafiken men när man ska börja ta sig på tvärsen genom 

länet är det ett mycket, det har inte samma utbyggnad. (IP 6) 

Respondenten uttrycker här sin besvikelse över kollektivtrafikens brister när det kommer till att 

transportera sig på tvären. Då blir kollektivtrafiken inte ett alternativ och det är hen inte ensam 

om att tycka, vill respondenten påpeka. Hen tar upp att respondenten lyssnat på höga tjänstemän 

inom Stockholm stad som diskuterat det här med resande och som påpekar just det här, att 

staden har svårt att få folk att ta kollektivtrafiken vid fritidsåkandet. 

Ja, men det är att det känns som att det inte finns något alternativ… jag 

lyssnade på högsta tjänstemannen som jobbar med resor och transporter i 

Stockholm stad och han menade när det gällde kollektivtrafik till och från 

jobbet i vardagen så tycker man att det, de har fått till det väldigt bra och att 

folk till stor del tar kollektivtrafik men det är just fritidsåkandet som man inte 

rått på, det är just det här att skjutsa till olika sportaktivitet, då tar folk bil i 

högre utsträckning så vi är inte ensamma. (IP 6) 

4.4.3 Sammanfattning 
För att sammanfatta finns det stora brister inom kollektivtrafiken, speciellt i 

Stockholmsområdet. Dessa brister uttrycks att de ses som jobbiga och frustrerande men de 

påverkar trots det inte valet att ta kollektivtrafiken till jobbet nämnvärt. Kostnaderna spelar i en 

del vid valet av transportmedel, främst för de längre resorna. Vid vardagsresor uttrycks att det 

snarare är billigare att ta kollektivtrafik och cykel än bilen men att vid längre resor ses bilen 

som det billigare alternativet för en del av respondenterna.   
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5 Diskussion  
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur miljömedvetna personer väljer att transportera 

sig i sin vardag. Till hjälp för syftet har författaren använt forskningsfrågorna Hur väljer 

miljömedvetna personer att transportera sig för sina vardagliga resor samt vilka faktorer spelar 

roll i valet av transportmedel för vardagliga resor? 

 

Hur väljer då miljömedvetna personer att transportera sig för sina vardagliga resor och vilka 

faktorer spelar roll i valet av transportmedel för vardagliga resor? Resultatet visar att de 

bakomliggande faktorerna kring hur de intervjuade väljer att transportera sig på det sätt de gör 

är komplexa. Svaret kring varför en person väljer att använda det transportmedel den gör är 

mångfacetterat och beror på flera olika faktorer, så väl fysiska som psykiska faktorer. 

Familjen kommer först 

Resultatet visar att familjens betydelse för valet av transportmedel är betydande. Tid är en viktig 

faktor och transporter i vardagen får inte ta för mycket tid från familjen. Att utföra aktiviteter, 

speciellt de där familjen inte ingår, så som att träna själv eller åka på möten så är tiden att ta sig 

till och från aktiviteterna av största vikt och tidsåtgången måste vara så liten som möjlig. Här 

visar resultatet att bilen har en stor betydelse för flera av respondenterna för att tidsåtgången 

ska vara så liten som möjligt. Att flera av respondenterna använder bilen för sina vardagsresor 

är inte speciellt konstigt. Krantz Lindgren (2001:117) skriver att valet mellan att välja bilen och 

ett mer miljövänligt färdsätt är ett socialt dilemma. Författaren skriver att det finns en konflikt 

mellan egennyttan och allmännyttan. Bilen har en stor egennytta i det att det ofta tar kortare tid 

att ta sig mellan två punkter med bilen framför att ta ett mer miljövänligt alternativ, speciellt 

för längre sträckor. Det visar inte minst respondenten som menar att det går snabbare att ta bilen 

än tåget till sina föräldrar i Uppland. Bilen är således ett hjälpmedel för att få mer tid över till 

andra saker, till exempel att umgås med sin familj. Det sociala dilemmat ligger i att den enskilde 

personen alltid vinner på att agera egennyttigt men om alla enskilda personer skulle agera 

egennyttigt blir utfallet sämre än om alla agerade allmännyttigt. I fallet med färdsätt innebär det 

att den enskildes miljöpåverkan från bilanvändandet är försumbar men om alla tog bilen 

påverkar det miljön negativt. Flera av respondenterna uttrycker skäl till att bilen anses vara 

nödvändig för vissa resor. Fördelen med bilen är som störst där alternativ inte finns eller inte 

anses realistiska.. Bilen ger en större flexibilitet och rörlighet vilket minskar tidsåtgången för 

respondenten. Samhällets uppbyggnad, det som Stern (2000) benämner som kontextuella 

faktorer visar sig här ha betydande påverkan kring vilket transportmedel som används. Främst 

är det avsaknaden av offentligt stöd för ett visst agerande, så som till exempel en väl utbyggd 

kollektivtrafik, eller säkra och väl utbyggda cykelvägar som respondenterna upplever som ett 

hinder för att använda vissa transportmedel. 

Barnens behov styr 

Resultatet visar att barnens behov styr valet av transportmedel i hög grad och har stor inverkan 

på de allra flesta av respondenterna. Även här visar sig bilen ha en stor betydelse för de allra 

flesta respondenterna för barnens möjligheter att utföra olika aktiviteter. Bilen ses som en 

förutsättning för att barnen ens ska kunna umgås med sina vänner. De kontextuella krafterna 

som Stern (2000) pratar om i sin teori The Value-belief-norm Theory spelar en stor roll hos 

flera av respondenterna för valet av transportmedel. De kontextuella faktorer som Stern talar 

om och som påverkar respondenterna är i stor utsträckning brister inom kollektivtrafiken. Flera 

av respondenterna uttrycker att det är svårt att använda kollektivtrafiken för att deras barn ska 

kunna göra olika aktiviteter. Det tar både för lång tid att använda kollektivtrafiken, barnen är i 

vissa hänseenden för unga för att använda kollektivtrafiken och i vissa fall finns inte ens 
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möjligheten till att kunna använda kollektivtrafiken för att ta sig till vissa aktiviteter. På så sätt 

upplever respondenterna att de känner sig tvingade att använda ett annat transportmedel än 

kollektivtrafiken och för de flesta blir det bilen. Det gäller även de som inte har egen bil. Här 

går det att argumentera, precis som flera av respondenterna lyfter upp, att normen inom 

samhället är bilen. Att vi byggt vårt samhälle utifrån att varje människa ska äga en bil. Det lyfts 

upp, att bilens betydelse på vårt samhälle är så stort att det påverkar möjligheten att använda 

andra transportmedel på ett signifikant sätt. Chambers och Collin (2005) har i sin forskning 

visat att för att få till ett skifte i transportsätt, från bilism till att åka mer kollektivt behöver bland 

annat åtgärder där kollektivtrafiken är mer utbredd genomföras. Den uppfattningen delas av 

flera av respondenterna, speciellt för fritidsaktiviteter och möjligheten för sina barn att utföra 

aktiviteter. Samhället anses ha ett stort ansvar för att möjliggöra alternativa transportsätt. Det 

synsättet går att knyta an till Kollmuss & Agyeman (2002) egen teori de kallar för pro-

environmental behaviour. Författarna menar att det finns externa faktorer som påverkar 

möjligheten att agera efter sin egen moraliska kompass. De externa och interna faktorerna 

samverkar inte och barriärer byggs som skapar hinder för respondenterna. Även Cairns et al 

(2014) har i sin forskning funnit att personer hanterar sin ångest över bilanvändandet och 

miljöpåverkan genom att lägga över ansvaret på bland annat regeringen. De kontextuella 

faktorerna och deras brister som Stern (2000) pratar om är ett sätt för bilanvändare att minska 

sin egen dissonans vilket resultatet visar att en del av respondenterna gör. 

För friluftslivet behövs bilen 

Friluftslivet spelar en stor roll i flera av respondenternas liv. De är ofta ute i naturen och vandrar, 

åker skridskor och skidor eller plockar svamp. Gemensamt för respondenterna är att de är i hög 

grad beroende av bilen för att ta sig ut i naturen. Att tvingas använda bilen för att komma från 

storstadslivet och ut i naturen kan anses ganska paradoxalt. Alla respondenter uttrycker en vilja 

att agera miljömässigt, att klimat- och miljöfrågor är viktiga saker i deras liv och något de tar i 

beaktande vid transporter i vardagen. Respondenterna vet om att deras bilanvändande påverkar 

klimatet och miljön negativt men väljer att använda bilen. Bilen uttrycks vara ett sätt att ta ig 

dit andra inte varit och att få ut kvalitet i friluftslivet. Det ligger i linje med det som Cairns et al 

(2014) skriver att faktorer som kvalitativ upplevelse spelar in i valet av transportmedel. Bilen 

ger i det här fallet möjligheten att uppleva en större kvalitet i naturupplevelsen genom att till 

exempel ta sig till ställen där färre personer redan varit. Men här samverkar inte de interna 

faktorerna, så som värderingar och personlig tro med de externa faktorerna så som tillgången 

på kollektivtrafik enligt teorin om pro-environmental behaviour. De externa faktorerna skapar 

barriärer och hinder för respondenterna att agera miljövänligt. 

Gamla vanor och praktikaliteter 

Kollmuss & Agyeman (2002) menar att gamla vanor (old behaviour patterns) spelar stor roll i 

valet av transportmedel. De menar att vanor är den enskilt största orsaken till att inte agera 

miljövänligt, att människor ofta går i gamla hjulspår och inte har förmågan eller viljan att ändra 

ett ingrott beteende. Flera av respondenterna är inne på samma linje. De praktiska bitarna tar 

överhand och skapar ett beteende och vanemönster för respondenterna. Stern (2000) förklarar 

det i Value-Belief-Norm Theory att bryta en vana eller en rutin och skapa ett annorlunda 

beteende kräver för många en stor uppoffring. Respondenterna är i dagsläget inte beredda att 

utifrån sin livssituation göra en förändring. Här är också intressant att notera att respondenterna 

lyfter upp sin samlade miljöpåverkan som det som spelar roll. Att miljöpåverkan från 

transporter är en del i ett helhetstänk och ett sätt att minska sin egen dissonans över att ta bilen. 

Lindgren Krantz (2001) är inne på att kognitiv dissonans spelar in i valet avtransportmedel, 
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men precis som flera av respondenterna säger, så menar författaren att vanor och beteenden 

spelar större roll vid valet av transportmedel.   

Tillsammans med vanor är de praktiska delarna av olika transportmedel av stor betydelse. De 

uttrycker att det transportmedel de väljer måste vara praktiskt. Det går före i princip allt annat 

Praktiskt visar sig nödvändigtvis inte innebär att respondenterna tar bilen. För arbetspendling 

är det merparten av respondenterna som hellre väljer kollektivtrafiken eller cykeln. Främst 

beror det på att det är mer praktiskt, mindre tidsåtgång och ett enklare sätt att transportera sig 

på. Att välja transportsätt utifrån miljöhänsyn är det få som uttrycker är av avgörande betydelse, 

även om flertalet uttrycker att det är en positiv sidoeffekt. Miljöhänsyn finns med i beaktandet 

men det praktiska,vanor och tidsåtgång går före.  

Bilens funktion i vardagslivet 

För flera av respondenterna var bilen en viktig del i deras vardag. Flera av dem uttrycker att det 

är jobbigt att de använder bilen så pass mycket som de gör. Att de flesta har en miljöbil ger lite 

plåster på såren som en av respondenterna uttrycker det men det känns inte riktigt bra ändå. De 

minskar sin egen dissonans för bilanvändandet genom att påpeka att det trots allt är en miljöbil 

de har. Sen visar resultatet också att för flera av respondenterna har deras miljömotivation gjort 

att de valt att skaffa en miljöbil. VBN-teorin lyfter upp attityder och normer som orsaker till att 

agera miljövänligt. Resultatet visar att för de respondenter som valt att skaffa miljöbil beror det 

i hög grad på deras attityder till miljö- och klimatfrågan, likväl som för ett antal av respondenter 

har miljöemotivationen gjort att de valt att inte ha egen bil. Attityder har påverkat 

respondenterna att agera miljövänligt i olika hög grad vilket stärker Sterns (2000) teori om 

VBN.  

Agera miljövänligt efter ens egna förutsättningar 

Någonting som stack ut var respondenternas kunskaper och intresse för miljöfrågan. Det stod 

också klart att trots intresset och kunskapen om miljön så var det av sekundär betydelse för 

valet av transportmedel. Miljöhänsynen fanns med i bakgrunden, vilket visas av att 

respondenterna antingen köpt in en miljöbil eller ämnar göra det eller att de använder 

kollektivtrafiken eller cykel i hög grad. Ingen av respondenterna uttrycker att miljöhänsynen är 

den viktigaste faktorn vid valet av transportmedel. Istället är, som tidigare nämnt tid, 

praktikaliteter och bekvämlighet viktigare faktorer. Precis som Lind et al (2015) som menar att 

en del individer känner en moralisk skyldighet att agera på ett hållbart sätt uttrycker flera av 

respondenter att de vill göra ett så miljövänligt val som möjligt utifrån deras egna 

förutsättningar. De uttrycker en moralisk skyldighet att agera på ett hållbart sätt, inte minst för 

sina barns och kommande generationers skull. Det miljömässiga agerandet får däremot inte gå 

ut över familjen och barnens behov. Vid valet mellan ett miljömässigt bättre alternativ och ett 

alternativ som har kortare tidsåtgång, är mer praktiskt och mer bekvämt används det senare 

alternativet. 

Kontextuella brister 

Resultatet fortsätter visa flera kontextuella brister i respondenternas vardag. För flera av 

respondenterna är bristerna inom kollektivtrafiken påtagliga, vilket gör att de tvingas ta ett annat 

transportmedel än de önskar. För en av respondenterna gick det så långt att hen inte kunde lita 

på kollektivtrafiken längre utan valde att skaffa en elcykel. I det här fallet var hens 

miljömedvetenhet så pass hög att det blev ett miljömedvetet val av transportmedel. För en annan 
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av respondenterna innebär problemet med kollektivtrafiken och bristen på bra alternativ så som 

väl utbygga cykelvägar att hen känner sig tvingad att använda sin bil som går på fossilt bränsle. 

Sterns (2000) teori VBN och en av dess faktorer, kontextuella faktorer visar här på ett tydligt 

sätt att brister inom detta leder till ett oönskat handlande. Trots att respondenten uttrycker både 

kunskaper och omsorg om naturen, innehar personliga förmågor och resurser i form av 

allmänbildning, pengar och status samt uttrycker en vilja att bryta sitt beteende så innebär de 

kontextuella bristerna att det, för respondenten, inte är möjligt. Resultatet visar att precis som 

Stern (2000) skriver så behöver alla fyra faktorer i VBN-teorin attitydfaktorer, kontextuella 

faktorer, personliga förmågor och vanor och rutiner vägas in och samverka för att få till ett 

förändrat handlande. 

Flera av respondenterna uttrycker att det finns stora brister inom cykelvägnätet som de använder 

men att det inte hindrar dem från att använda cykeln ändå. Den frihet som cykeln ger 

tillsammans med att det ger vardagsmotion och miljömässigt är betydligt bättre än andra 

transportslag ger cykeln överhand. De barriärer som Kollmuss & Agyeman (2002)  pratar om i 

sin teori Pro-environmental behaviour är här så pass små att fördelarna med att cykla väger 

över. Cykeln ses som både pålitlig, vilket Cairns et al (2014) menar är en viktig komponent för 

att välja ett specifikt transportslag, samtidigt som det är praktiskt och enkelt, speciellt för 

arbetspendling att använda. Den barriär som är störst att överkomma för att använda cykeln är 

säkerheten. Oviljan och rädslan att cykla omkull och skada sig gör att respondenterna inte 

använder cykeln så mycket som de själva uttrycker sig vilja. Här är de kontextuella faktorerna 

som VBN tar upp av avgörande betydelse. Respondenterna menar att bättre och säkrare 

cykelvägar, med säkrare passager och bättre snöröjning hade lett till mer cyklande. Här finns 

ett delat ansvar mellan det gemensamma och den enskildes ansvar för sina egna handlingar. Att 

bryta en vana och ställa om till hur man transporterar sig i vardagen handlar om att både skapa 

alternativa möjligheter, så som bättre cykelvägar och en fungerande kollektivtrafik samt att ta 

ett eget ansvar för sina resvanor. 

 

5.1 Metoddiskussion 
Malterud (2014) menar att forskare behöver i planeringsstadiet för en akademisk uppsats ta 

ställning till viken typ av datainsamling som passar bäst till problemställningen. I den här 

akademiska uppsatsen har intervjuer valts som datainsamlingsmetod. Den passar bäst för den 

problemställning som uppsatsen har. Genom intervjuer går det att gå på djupet och verkligen 

fånga upp bakomliggande faktorer till de val som respondenterna tar. Enkäter övervägdes av 

författaren till denna akademiska uppsats men då det inte ansågs kunna ge de mest utförliga 

svaren för problemställningen valdes intervjuer istället. Intervjuer kan vara problematiska i det 

hänseendet att frågorna kan bli personliga och att den intervjuade inte vill, kan eller vågar svara 

ärligt på frågor. Författaren till den här akademiska uppsatsen har uppfattning att eftersom det 

redan innan fanns en relation mellan respondenterna och författaren, i vissa fall att de kände 

varandra väl, i andra fall att de flyktigt var bekanta var upplevelsen att ett förtroende mellan 

dessa redan fanns. Det finns en chans att det har påverkat vilka svar som getts. Troligen har det 

påverkat svaren positivt, att respondenterna har känt en trygghet hos den intervjuande personen 

så att de vågat öppnat upp sig. Esaiasson (2012) skriver att det finns risker med 

intervjuareffekten. Beroende på vem som ställer samma fråga kan olika svar ges. Det kan uppstå 

en skillnad i svaren om en medelålders professor i miljövetenskap eller en gymnasielev ställer 

en fråga om transporters påverkan på miljön. Den effekten bedöms ha haft liten inverkan på 
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denna rapports intervjuer. De intervjuade är mer eller mindre vana vid intervjusituationer och 

det fanns ett, sedan innan, uppbyggt förtroende mellan intervjuaren och respondenterna. Då 

intervjuerna gjordes öga mot öga är upplevelsen att det gav ett bättre resultat än om intervjuerna 

genomförts per telefon eller video. Genom att genomföra intervjuerna öga mot öga kunde en 

tillit mellan respondenten och intervjuaren byggas upp innan intervjun började och stämningen 

blev mer avslappnad och trygg. Gester, tonartsförändringar och andra kroppsspråk kunde 

uppfattas och noteras och det är en stor fördel att ha varit med vid intervjutillfället, precis som 

Esaiasson (2012) skriver att det är bra att vara som forskare. 

En sak som däremot kan ha haft inverkan på vilka svar som ges är tidpunkten när intervjuerna 

genomfördes. Intervjuerna genomfördes i början av februari. Veckan innan och samma vecka 

som intervjuerna genomfördes hade det i Karlstad och Huddinge kommit en ansenlig mängd 

snö. Det kan ha haft en inverkan på respondenternas svar kring vilket transportsätt de använder. 

Resultatet visar däremot att respondenterna talar om olika transportmedel genom hela året, så 

väl på sommarhalvåret som på vinterhalvåret. Bedömningen är att tidpunkten för intervjuerna 

inte spelade roll för vilka svar som gavs. 

Respondenternas ålder och familjesituation kan också ha haft en inverkan på deras svar. 

Respondenterna har alla barn i olika åldrar och resultatet visar att barnens betydelse för valet 

av transportmedel har stor inverkan. Om respondenterna istället hade varit utan barn och boende 

hemma hos sina föräldrar hade svaren antagligen blivit annorlunda. Vilken typ av liv man lever 

spelar in på vilka möjligheter som finns att välja olika typer av transportmedel.  

En sak som kan ha påverkat resultatet är mängden material som insamlats. Av de sju intervjuer 

som genomfördes blev det totalt 87 sidor med transkriberad text. Det är mycket material att gå 

igenom på en så kort tid som en uppsats har att skrivas på. Malterud (2014) skriver att mängden 

material ska vara anpassat till studiens syfte och tidsramar. Uppfattningen är att mängden 

material blev större än som först var tanken och att det påverkat resultatet negativt i den mening 

att tiden inte räckt till för att författaren till denna uppsats på ett mer noggrant sätt haft möjlighet 

att gå igenom de svar som respondenterna gett. 

För att studien skulle fått högre reliabilitet och validitet skulle även enkäter ha kunnat skickas 

ut till miljömedvetna personer boende i de två valda kommunerna. Det finns dock inga garantier 

för att enkäterna hade blivit besvarade och det skulle då varit ett tidskrävande jobb i onödan. 

Genom enkäter hade det också blivit svårt att få nyanserade och innehållsrika svar vilket var en 

förutsättning för syftet av studien. Urvalet av intervjupersoner skulle kunna ha varit annorlunda 

för att få en högre generaliserbarhet. Malterud (2014) skriver att ett material baserat på 

strategiskt urval inte kan säga något om förekomster, fördelningar och samvariationer. Att dra 

generaliserbara slutsatser av en rapport baserat på strategiskt urval går således inte. För det 

behövs standardiserade frågor till ett representativt urval. Även respondenternas relativt 

homogena uppsättning gör att generaliserbarheten minskar. Den akademiska uppsatsen har inte 

haft som mål att vara generaliserbar, utan att undersöka miljömedvetna personers transporter i 

vardagen.  
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6 Slutsats 
I det här kapitlet presenteras studiens slutsats. Utifrån syftet visar resultatet att respondenterna 

väljer att transportera sig med olika färdmedel för sina vardagliga resor. Vilket transportmedel 

som väljs bestäms utifrån vilket syfte resan har.  

Vanor, tid och att det ska vara så praktiskt och bekvämt som möjligt har visat sig vara de största 

faktorerna bakom valet av transportmedel. Det innebär att olika transportsätt väljs för olika 

ändamål. För arbetspendling visar resultatet att kollektivtrafiken och cykling används av 

respondenterna. Det anses vara både bekvämt i den mening att respondenterna hinner att göra 

andra saker samtidigt som de transporterar sig samt tidsmässigt gångbart. För resor där barnen 

är involverade, till exempel att skjutsa till olika aktiviteter väljs bilen. Detsamma gäller för 

aktiviteter som respondenterna själva utför, så som att ta sig till och från träning eller åka ut i 

naturen. Även här är det de praktiska fördelarna, minimerad tidsåtgång och bekvämlighet som 

är de viktigaste faktorerna vid val av transportsätt.   

Kunskap och omtanke om miljön är stor bland de intervjuade. Miljön uttrycks ha betydelse för 

valet av transportmedel för vardagliga resor men det är inte den viktigaste faktorn. Det är en 

delfaktor men vanor, tid och att det ska vara praktiskt och bekvämt har större betydelse för valet 

av transportmedel.  

För att få till ett mer miljövänligt resande behöver samhället ta ett större ansvar. De kontextuella 

faktorerna, som skapar hinder och barriärer för respondenterna behöver överbryggas för att göra 

det lättare att välja ett miljösmart transportsätt för vardagliga resor.   
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BILAGA 2 
Hej [Den tilltänka intervjupersonen]! 

 

Hoppas att allt är bra. Som du kanske vet så läser jag kandidatprogrammet Miljö och Säkerhet på 

Karlstad universitetet. Jag håller just nu på med min C-uppsats som ska handla om valet att 

transportera sig i sin vardag (till och från jobbet, fritidsaktiviteter, eventuell hämtning/lämning av 

barn på förskola/fritids och liknande) och ens egen upplevda miljömedvetenhet. 

Tanken är att genomföra intervjuer för att försöka få en bild kring varför personer gör de val de gör 

kopplat till transporter i vardagen. Min tanke är att intervjua personer som är med i ett politiskt parti 

med en tydlig miljö- och klimatagenda. 

 

Min fråga är om du skulle vilja ställa upp på en sådan intervju? 

Intervjun tar ungefär en timme att genomföra.  

Jag skulle helst se att vi kunde genomföra intervjun någon gång mellan den 4-7 februari. Om det 

absolut inte går så är jag väldigt flexibel och vi kan säkert hitta en tid om du är intresserad. 

Om du vill vara med så ska du veta att du självklart är anonym. Jag kommer att fråga personliga 

frågor (namn, ålder, kön, arbete och liknande) men i uppsatsen så kommer det inte att gå att spåra 

att det är dig jag intervjuat. Du har också rätten att när som helst under intervjun avbryta den eller 

om du känner att det är en fråga som du inte vill svara på så är det bara att hoppa över den. 

 

Är du intresserad av att ställa upp på en intervju? 

 

Mvh 

Christoffer Engkvist 
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BILAGA 3 

Samtyckesblankett 
 

 
Samtycke till att delta i studien: 
 
 
Hur personer väljer att transportera sig i sin vardag 
 
 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 
deltagande i studien utan att ange något skäl. 
 
 
Om du använder pappersenkät: 
Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 
universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 
och lämnad information. 
 
 
………………………………………… 
Underskrift 
 
………………………………  ………………………………………………………………………… 
Namnförtydligande    Ort och datum 
 
 
☐ Jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads universitet behandlar mina 

personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

 

Kontaktuppgifter: 

Student Christoffer Engkvist  Handledare Hilde Ibsen 

0739308876 Associate professor of history 

Chris.engkvist@gmail.com Department of Environmental and Life 

Sciences 

Faculty of Health, Science and Technology 

Karlstad University 

651 88 Karlstad 

Sweden 

Phone: +46547001796 

hilde.ibsen@kau.se 
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BILAGA 4 
Brev till de intervjuade 

 

    Christoffer Engkvist 

    Karlstad Universitet 

     Kandidatuppsats

      

    Tel.nr: 0739308875 

    Mail: chris.engkvist@gmail.com 

 

Hej! 

 

Jag vill börja med att tacka att du ställer upp på den här intervjun. Som jag skrev till dig så kommer 

intervjun handla om valet att transportera sig i sin vardag (till och från jobbet, fritidsaktiviteter, 

eventuell hämtning/lämning av barn på förskola/fritids och liknande) och ens egen upplevda 

miljömedvetenhet. Jag intresserar mig särskilt för människors resvanor och deras uppfattning om 

olika färdsätt. Det är därför väldigt roligt att du kan vara med på en intervju. Slutsatserna av dessa 

intervjuer kommer att publiceras i min kandidatuppsats. 

 

Jag vill särskilt betona att du kommer att vara helt anonym. Ingen kommer att få veta att just du 

deltagit i undersökningen eller vad du svarat.  

 

Du kan när som helst under intervjun avbryta den om du så vill. Känner du att du inte vill eller kan 

svara på en fråga behöver du heller inte göra det utan då går vi vidare till nästa. 

 

Jag räknar med att intervjun kommer ta max en timme. 

 

  

mailto:chris.engkvist@gmail.com
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BILAGA 5 
Bakgrundsfrågor 

Bakgrundsfrågor 

Kön 

Ålder 

Civilstånd: sambo, särbo, gift, ensamstående 

Barn 

Om ja, bor barnen hemma? 

Utbildning 

Yrke 

Tidigare yrkeserfarenheter? 

Arbetsresor 

Var arbetar du någonstans? 

Hur tar du dig till jobbet? 

Hur lång tid tar det? 

Hur lång resväg har du enkel resa? 

Hur ofta åker du till jobbet? 

Berätta om: 

Senaste vardagen 

Senaste helgdagen 

Inköpsresor 

Vem är det som handlar mat i din familj? 

Var brukar du handla mat någonstans? 

Hur långt är det från där du bor? 

Hur ofta brukar du handla mat? 

Hur ar du dig vanligen till mataffären? 

Varför väljer du det färdsätt du gör? 

Fritidsresor 

Ägnar du dig åt någon fritidsaktivitet utanför hemmet? 

Var? 

Hur ofta? 

Hur tar du dig dit? 

Varför väljer du det färdsätt du gör? 

(Om barn finns med i bilden) 

Ägnar sig dina barn åt någon fritidsaktivitet utanför hemmet? 

Var? 

Hur ofta? 

Hur tar de sig dit? 

 

Övriga resor 

Utöver de resor jag har frågat om, finns det några andra resor som du gör ofta? 

Hur ofta? 

Färdsätt? 
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Bilen 

Har ni bil? (om inte hoppa över frågorna om bilen) 

Vad har ni för bil? 

När köpte ni den? 

Vad var det som gjorde att ni införskaffade bilen? 

Hade ni bil innan? 

Hur har det påverkat ert liv att ni skaffat bil? 

 

På vilket sätt är bilen viktig för dig? 

Skulle du kunna göra dig av med bilen? 

Hur skulle det förändra ditt sätt att leva om ni inte hade bil? 

Kollektivtrafiken 

Händer det att du åker kollektivt? 

Vad tycker du om kollektivtrafiken? 

Vad tycker du om att åka kollektivt? 

Finns det någonting som skulle göra att du tar kollektivtrafiken oftare än du gör idag? 

Cykel 

Händer det att du cyklar? 

Tycker du om att cykla? 

Berätta vad det är som du tycker om! 

Berätta vad det är som du inte tycker om! 

Finns det något som kan göra att du väljer cykeln oftare än idag? 

Överväganden 

När du ska åka till ett visst ställe funderar du då över hur du ska ta dig dit? 

Vad är det som att du tar det färdmedel du gör? 

När du ska till arbetet, funderar du på vilket sätt du ska ta dig dit? 

Vad är det som gör att du ar det färdmedel du gör till jobbet? 

Vilka är fördelarna? Nackdelarna? 

 

Miljöpåverkan 

Tycker ni att man ska ta hänsyn till miljö- och klimataspekter när man åker till jobbet? 

Hur gör ni? 

Pratar ni om miljöfrågor med andra? (vänner, familj, kollegor)? Hur gör ni det i så fall? 

Hur ser ni på andra människors resande i vardag? T.ex de som tar bilen till jobbet? 

Tycker ni att människor omkring visar mycket eller lit engagemang för miljöfrågor i relation till 

resande? Hur ser ni på det? 

Har någon ansvar för miljöproblem orsakade av resor? 

Finns det någon som är fri från ansvar? 

Sammanfattning 

Förklara varför du valt att ordna ditt resande som du gör?  

Vad tycker du om dina resmöjligheter där du bor? 



47 
 

Är det något ni vill ta upp angående ert resande som inte kommit på tal än? 

Har ni några frågor till mig? 

 

 


