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ABSTRAKT 

Danred, M. 2014. Frihet och klimatpåverkan, En analys av bilistens miljöbeteende. Kulturgeografiska 

institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   

 

Att minska människans klimatpåverkan är en av de största utmaningarna i modern tid. Denna uppsats fokuserar 

på hur en minskad bilanvändning är starkt sammankopplad med individens miljöbeteende. Då det inom 

samhället finns flera grupper med olika miljöbeteenden, finns ett behov av kartläggningar där likheter och 

skillnader görs tydligt. För denna uppsats har genus, familjekonstellation, samt genus i kombination med 

familjekonstellation valts ut. Uppsatsens syfte är således att kartlägga likheter och skillnader mellan kvinnor och 

män, samt mellan familjer med barn i hushållet och familjer utan barn i hushållet. För att studera miljöbeteendet 

har fyra påverkande faktorer har valts ut; vanor, värderingar, information samt sociala dilemman. Denna kunskap 

är användbar gällande utformandet av olika åtgärdsprogram i strävan mot en minskad bilanvändning i samhället. 

För att besvara syftet är uppsatsen uppbyggd av en metodkombination med kvantitativt- och kvalitativt material, 

där bland annat en större postenkät ligger till grund. Denna uppsats är vidare skriven på uppdrag av Västerås 

stad, fokus placeras således på bilister i Västerås kommun. Resultatet för denna uppsats visar att tydliga likheter 

och skillnader gällande genus och familjekonstellation existerar. Därmed kan framtida åtgärder mot en minskad 

bilanvändning anpassas utifrån olika grupper i samhället för att bäst sträva mot en hållbar utveckling.  
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1. INTRODUKTION 

I detta kapitel beskrivs vad uppsatsen ämnar behandla och hur insamlingen av materialet har 

genomförts.   

 

1.1 Inledning 

I många år har jag haft ett stort intresse för miljöproblem och hållbar utveckling. Succesivt 

har hushållens delaktiga roll vuxit fram som ett allt större fokus. Inom detta område finns 

många av orsakerna, tillika lösningarna, på dagens miljöproblem (Minx, et al., 2008). 

Eftersom vi alla är medlemmar i någon form av hushåll menar jag att det är intressant att 

studera de val hushållen gör, i syfte att uppnå en hållbar utveckling.  

Denna uppsats är skriven på uppdrag av Västerås stad. Västerås är inne i en växande 

period, där staden till år 2050 beräknas ha en befolkning på 200 000, vilket är en årlig 

befolkningstillväxt på 1 600 personer. En ökad befolkning innebär dock inte endast ökande 

möjligheter för staden. En ökad befolkning genererar även problem, som ett ökat antal bilar 

på stadens vägar och gator, något som tar stora ytor i anspråk och påverkar naturmiljön 

negativt. För att minska de negativa sidorna av en ökad befolkning behöver 

utrymmesanspråken på trafiken per invånare kraftigt minska, något som kräver prioritering 

från andra färdsätt, som cykel, gång och kollektivtrafik (Västerås stad, 2013a). Detta kräver 

att befolkningen minskar sin bilanvändning, något som inte är helt enkelt, eftersom bilen är 

mycket mer än bara ett transportmedel. Bilen är individens borg, dennes frihet och bevis på 

framgång; bilen är ett uttryck för individens känslor (Low, et al., 2005; Steg, 2005). 

Instrumentala åtgärder för att försvåra bilanvändning, som höjda skatter på drivmedel, sänkta 

hastigheter och farthinder, har därmed inte tillräcklig stark effekt. Att prioritera andra färdsätt 

som cykel, gång och kollektivtrafik ger nödvändigtvis inte heller den önskvärda effekten.  

Vad som krävs är ett förändrat beteende hos individen som gör att denne kan, och hellre 

vill, nyttja andra färdsätt än bilen. Med andra ord leder nödvändigtvis inte goda möjligheter 

inom exempelvis kollektivtrafik, till en minskad bilanvändning om individen inte har ett 

beteende som uppmanar till detta.  

Gällande individen finns flera faktorer vilka påverkar dennes beteende och således valet 

av bilen som transportmedel som; attityder, information, värderingar, sociala dilemman, 

sociala normer och symboliska funktioner. Även andra, mer strukturella faktorer som kön, 

ålder, ekonomi och familjekonstellation påverkar individens beteende och därmed dennes val 

av transportmedel. För denna uppsats har genus, familjekonstellation, samt 

familjekonstellation utifrån ett genusperspektiv valts ut för att analyseras tillsammans med 

vanor, värderingar, information och sociala dilemman.  

Denna uppsats strävar efter att kartlägga skillnader och likheter mellan de två grupperna 

genus och familjekonstellation. För gruppen familjekonstellation kommer även ett 

genusperspektiv att appliceras. Detta kommer göras utifrån de fyra valda beteendepåverkande 

faktorerna. Denna kunskap förväntas bidra positivt till Västerås stads arbete för en minskad 

bilanvändning hos stadens invånare.   
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1.2 Syfte & frågeställningar 

Denna uppsats kretsar kring individens miljöbeteende med fokus på bilanvändning. Bilen är 

idag ett populärt transportmedel, men då dess avgaser har en stor miljöpåverkan efterfrågas 

från flera håll en minskad användning för att därmed uppnå en hållbar utveckling. Att bilen 

används i stor utsträckning kretsar kring flera faktorer, där allt från samhällets 

infrastruktursystem till individens behov har en påverkande roll.  

I strävan efter att uppnå en minskad bilanvändning menar jag att individens beteende är 

ett viktigt område att studera och senare påverka. Vi måste således förstå hur individens 

beteende påverkar dennes användning av bilen. Denna uppsats fokuserar på hur en 

kartläggning av individens miljöbeteende sammankopplat med dennes bilanvändning, kan 

resultera i passande åtgärder. Med andra ord är det viktigt att erhålla kunskap kring hur 

individens miljöbeteende påverkar i vilken mån en minskad bilanvändning kan göras möjlig.  

Syftet med denna uppsats är att belysa likheter och skillnader mellan olika 

samhällsgrupper. Att erhålla djupare insikt i detta menar jag lägger en god grund för hur 

individens beteende kan påverkas för att bättre eftersträva en hållbar utveckling. Då det inom 

samhället finns olika grupper av individer utifrån exempelvis genus och familjekonstellation, 

anser jag det viktigt att studera miljöbeteende och bilen utifrån dessa. Med andra ord är det 

välgörande att kartlägga dessa gruppers miljöbeteenden för att i ett senare skede kunna rikta 

framtida åtgärder mot grupper istället för individer. Vilket förmodas både förenkla arbetets 

gång och ge större genomslag.   

Tre fokusområden är för denna uppsats utvalda; genus, familjekonstellation, samt 

familjekonstellation och genus kombinerat. Dessa representerar således tre stora grupper i 

samhället; kvinnor och män, samt barnfamiljer och familjer utan barn. Fokus placeras således 

på att studera huruvida likheter och skillnader gällande miljöbeteende finns mellan dessa. 

Inom området beteende finns flera påverkningsområden. Denna uppsats placerar fokus på; 

vanor, värderingar, information samt sociala dilemman.  

Slutligen har denna uppsats ett fokus på Västerås stad och dess strävan att minska 

befolkningens bilanvändning. Uppsatsens syfte är således utformat med förhoppningen att 

bidra Västerås stad med ökade kunskaper om hur bilanvändningen i staden kan minska. Något 

som är ett viktigt fokusområde för kommunen.  

För att besvara uppsatsens syfte har tre frågeställningar formulerats. Samtliga kretsar 

kring de fyra beteendepåverkande faktorerna vanor, värderingar, information samt sociala 

dilemman. Vidare är de även knutna till Västerås kommun. Frågeställningarna är som 

följande; 

 

o Hur påverkar genus individens beteende mot en minskad bilanvändning? 

o Hur påverkar familjekonstellation individens beteende mot en minskad 

bilanvändning? 

o Hur påverkar genus och familjekonstellation individens beteende mot en minskad 

bilanvändning? 
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1.3 Avgränsning 

För denna uppsats har endast bilister hemmahörande i Västerås kommun studerats. Uppsatsen 

är således avgränsad gällande det geografiska området Västerås kommun. Ytterligare en 

avgränsning gällande denna uppsats kretsar kring bilisternas beteende. Inom detta område 

finns flera faktorer vilka har en inverkan på bilistens beteende. För denna uppsats har en 

avgränsning gjorts och fyra beteendepåverkande faktorer har valts ut; vanor, värderingar, 

information och sociala dilemman. Anledningen till varför specifikt dessa fyra faktorer 

behandlas i denna uppsats kretsar kring deras förmåga att bäst förklara individens 

miljöbeteende för denna uppsats.  

 

1.4 Disposition 

Denna uppsats är indelad i fyra delar med start efter detta inledande avsnitt. Del I avser att 

beskriva bakgrunden till varför individen och bilen är ett viktigt område att studera. Här 

redovisas för bilens nyttjande i vardagen och vilka miljökonsekvenser detta resulterar i.  

Del II behandlar uppsatsens teoretiska avsnitt där fokus placeras på fyra faktorer som 

påverkar individens beteende.  

Del III utgörs av tolkning av de insamlade kvantitativa- och kvalitativa materialet. Här 

placeras fokus på att skapa en bild av hur beteendet, utifrån de fyra valda beteendepåverkande 

faktorerna, för bilister i Västerås kommun ter sig utifrån genus och familjekonstellation. 

Del IIII utgörs av en avslutande och sammanfattande diskussion där utrymme ges för 

mina personliga reflektioner kring bilanvändning och beteende inom Västerås kommun.  

 

 

2. METOD & MATERIAL 

 

I detta kapitel redogörs för hur materialet för denna uppsats har samlats in och analyserats. 

Först ges en redovisning av vald metod och sedan hur denna applicerats på uppsatsens 

insamlade material. Här ges även en redovisning för uppsatsens bortfall och källkritik.  

 

2.1 Undersökningsansats 

Denna uppsats har både kvantitativa och kvalitativa grunder, detta då en del utgörs av data 

insamlat genom postenkäter och en del utgörs av semistrukturerade intervjuer.  

En kvantitativ undersökningsansats är strukturerad kring visandet av data genom siffror 

och sammankopplas främst med surveyundersökningar, experiment, frågeformulär och 

observation (Denscombe, 2011). Vidare strävar en kvantitativ undersökningsansats efter 

generella beskrivningar där mätningarna och analyserna enkelt kan replikeras av andra 

forskare (King, Keohane & Verba, 1996).  

För att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar har två statistiska metoder 

använts; konfidensintervall och p-värde. Med hjälp av konfidensintervall visar denna uppsats 

inom vilket spann populationen bilister i Västerås ligger. Detta är nödvändigt eftersom de 

medelvärden detta urval kommit fram till inte nödvändigtvis träffar rätt för hela populationen. 

Vad konfidensintervallen således gör är att uppskatta hur stort skattningen i genomsnitt visar 



 4 

fel, både uppåt och nedåt (Körner & Wahlgren, 2002). För konfidensintervaller är det viktigt 

att bestämma konfidensgraden. För denna uppsats är konfidensgraden 95 procent. Detta gör 

att intervallet med 95 procents sannolikhet inkluderar populationens sanna medelvärde. För 

att skapa konfidensintervaller krävs att två antaganden är uppfyllda; ett slumpmässigt urval 

och ett urval större än 30 (Persson, 2012). För denna uppsats anses båda antaganden vara 

uppfyllda. Detta eftersom urvalet är slumpmässigt och att antalet är större än 30. 

För att vidare kunna se huruvida en skillnad finns mellan de olika grupperna används 

metoden p-värde, genom vilken det görs möjligt att se huruvida det finns en signifikant 

skillnad. Här har en signifikansnivå på fem procent valts. Detta eftersom inga speciella 

konsekvenser riskerar uppkomma på grund av felaktiga beslut (Körner & Wahlgren, 2000). 

Nivån på p-värdet talar om huruvida det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan 

grupperna, där ett värde större än fem procent beskriver att ingen skillnad finns, och ett värde 

mindre än fem procent indikerar att en skillnad finns. För denna uppsats har oberoende t-test 

använts för att erhålla ett p-värde. För att använda denna metod krävs att tre antaganden är 

uppfyllda; slumpmässigt urval, normalfördelat eller stort urval, samt oberoende grupper 

(Persson, 2012). Samtliga antaganden är för denna uppsats uppfyllda. När metoden p-värde 

används måste en nollhypotes (H0) och en alternativhypotes (Ha) formuleras. Först formuleras 

alternativhypotesen, vilken förklarar vad man önskar att finna. Sedan formuleras 

nollhypotesen vilken utgör alternativhypotesens motsatts (Persson, 2012). För denna uppsats 

blir således alternativhypotesen; det finns skillnader mellan de olika grupperna, och 

nollhypotesen; det finns inga skillnader mellan de olika grupperna. Detta skrivs ut som 

följande: 

 

H0: grupp 1 = grupp 2 

Ha: grupp 1 ≠ grupp 2 

 

Vad p-värdet således visar är huruvida det finns en signifikant skillnad mellan gruppernas 

konfidensintervaller. När konfidensintervallerna för de båda grupperna inte överlappar mer än 

fem procent, finns en signifikant skillnad. För denna uppsats har således metoden p-värde 

använts vilken indikerar nivån av signifikans. I del III kommer uppsatsens kvantitativa 

material redovisas utifrån signifikansnivå.  

En kvalitativ undersökningsansats utgår från ord och/eller visuella bilder, där 

forskningsmetoder som intervjuer, dokumentstudier och observation är vanligt 

förekommande. Gällande kvalitativa undersökningsansatser finns enligt Denscombe (2011) 

fyra principer. Den första principen kretsar kring hur analyser av data och slutsatser ska vara 

förankrade i data. Med andra ord ska analyser och slutsatser vara grundade i de belägg som 

har samlats in. Den andra principen är en fortsättning av den första principen, och förklarar 

hur forskaren noggrant ska granska det insamlade materialet. Det kretsar således kring att 

materialet inte kan tala för sig själv, utan att forskaren ständigt ingår i en tolkningsprocess. 

Den tredje principen förklarar hur forskarens tolkningsprocess ska undvika obefogade 

fördomar vilka kan kretsa kring personliga fördomar eller fördomar på grund av snedvridning 

av tidigare teorier och forskning. Forskaren ska således sträva efter att vara ett tomt papper 



 5 

vilket respondenten skriver på. Den fjärde och sista principen handlar om att analysen av data 

ska vara en repetitiv process där forskaren ständigt rör sig fram och tillbaka vad gäller 

jämförelsen av data.  

Både det kvalitativa och kvantitativa materialet utgörs av respondentundersökningar där 

intervjuerna representerar den första typen; samtalsintervjuundersökningar, och postenkäterna 

representeras av den andra typen; frågeundersökningar. Vad som skiljer dessa två typer åt, 

förutom metodvalet, är hur frågorna ställs till respondenten. Vid frågeundersökningar ställs 

samma frågor till samtliga svarspersoner där de olika svarsalternativen från början är 

bestämda. Vid samtalsintervjuundersökningar finns också färdiga frågor till respondenterna, 

dock kan ordningsföljden av dem variera beroende på samtalets gång (Esaiasson, et al., 2012). 

Vidare skiljer sig syftet mellan de två undersökningsmetoderna. Frågeundersökningar kretsar 

främst kring att beskriva hur vanligt förekommande olika svar är. Här eftersträvas möjligheten 

till generalisering där urvalet kan sägas representera hela populationen. 

Samtalsintervjuundersökningar å andra sidan kretsar mer kring en djupare förståelse för 

människors tänkande gällande något komplicerat, något en frågeundersökning inte har 

möjlighet att generera (Esaiasson, et al., 2012). 

Metoddelen för denna uppsats är således en metodkombination, detta då en kombination 

av kvalitativ och kvantitativ metod använts (Denscombe, 2011). Anledningen till detta val, att 

använda två olika metoder tillsammans, grundar sig i strävan av en mer fullständig bild, där 

metodkombinationen genererar en mer allomfattande bild än vad som skulle vara möjligt vid 

ett tillvägagångssätt som enbart använde en enskild metod (Denscombe, 2011, s.153). Vidare 

har metodkombination fördelen att öka träffsäkerheten för det insamlade materialet. Detta 

sker när analysen av materialet ter sig likadant gällande både den kvalitativa och den 

kvantitativa insamlingen. Ytterligare en styrka med metodkombination kretsar kring 

kompensation, detta då eventuella svagheter hos den ena metoden kan vägas upp av styrkorna 

hos den andra. Exempelvis är kvantitativt material starkt vad gäller att förmedla en 

övergripande och något generaliserbar bild (King, Keohane & Verba, 1996). Därmed finns en 

svaghet hos metoden för att analysera de mer djupa detaljerna. Kvalitativt material har 

tvärtom en svaghet vad gäller generaliserbarhet, medan styrkan återfinns hos förmågan att 

erhålla en djupare insyn i de enskilda fallen (Denscombe, 2011). När de båda metoderna 

kombineras minskar således risken att deras respektive svagheter har alltför stor inverkan på 

uppsatsen som helhet.  

Gällande metodkombination finns, precis som med andra metoder, regler kring vad som 

är tillåtet och inte. För metodkombination måste forskningen ha en tydlig och uttrycklig grund 

för att använda kontrasterande metoder (Denscombe, 2011, s.157). För denna uppsats menar 

jag att det kravet är mött. Detta då de båda metoderna på olika sätt krävs för att uppsatsens 

syfte ska kunna besvaras. Den kvantitativa delen lägger grunden för analysen medan den 

kvalitativa delen krävs för att erhålla mer djupgående information. Uppsatsens slutgiltiga 

analys skulle således inte vara möjlig utan en kombination av de båda metoderna.  

Vidare finns två beslut forskaren måste fatta gällande metodkombination; först, i vilken 

ordning ska metoderna användas, och sedan, väger den ena metoden tyngre än den andra? 

(Denscombe, 2011). För denna uppsats beslutades att den kvantitativa metoden genomförs 
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och analyseras först. Detta för att på så sätt inneha ett starkare underlag för kommande val av 

frågor till intervjuerna. Vidare beslutades att de båda metoderna väger lika tungt, vilket till 

stor del grundas på deras förmåga att elimineras den andres svagheter. Dock upptar den 

kvantitativa metoden större utrymme än den kvalitativa.  

 

2.2 Undersökningsstrategi 

För denna uppsats har, som tidigare nämnts, en metodkombination använts. Den kvantitativa 

delen utgörs av uppsatsens postenkäter, vilka lägger grunden för en mer övergripande och 

generaliserbar analys (King, Keohane & Verba, 1996). Den kvalitativa delen utgörs av 

semistrukturerade intervjuer genomförda med sex respondenter valda utifrån postenkäten. 

Nedan följer en redovisning för hur de båda metoderna har applicerats för denna uppsats.  

 

2.2.1 Postenkäter 

För denna uppsats utgör den kvantitativa delen de postenkäter vilka skickades ut den 7:e mars 

2014 till tusen bilägande hushåll i Västerås. Underlaget till enkäten återfinns i bilaga 3.  

Fokus för denna uppsats ligger på bilister i Västerås, därför genomfördes en insamling av 

registreringsnummer av bilar parkerade i Västerås. För att erhålla ett brett urval ägde 

insamlingen rum på flera olika områden i Västerås. Dessa var; stadens två stora 

handelsområden Erikslund och Hälla; industriområdena Kopparlunden och Finnslätten; 

cityparkering med parkeringshus som Skrapan, Punkt och Klippan, samt parkering på gator; 

och slutligen parkering vid lokala matvarubutiker som Ica Maxi, Coop Forum, Ica Grytan, 

Coop Konsum Stjärnan och Coop Extra Pilgatan. Insamlingen av registreringsnumren pågick 

fredagen den 14:e, lördagen den 15:e samt måndagen den 17:e februari 2014. Totalt samlades 

2493 registreringsnummer in. Dessa mailades sedan till Transportstyrelsen för att erhålla 

uppgifter om adresser. Av de 2493 registreringsnumren föll 96 stycken bort på grund av 

felaktiga registreringsnummer och/eller att fordonen var ägda av reklamspärrade personer. 

Därmed återstod 2397 registreringsnummer. Av dessa var 1622 stycken registrerade på 

personer med adress i Västerås. Siffran sjönk ytterligare efter borttagning av 

registreringsnummer tillhörande företag samt bilar som var avställda eller leasade. Vidare 

visade det sig att ett registreringsnummer tillhörde min ena externa handledare, vilket därmed 

togs bort. Dessutom fanns en dubblett av ett registreringsnummer, där det ena avlägsnades. 

Detta gjorde att 1530 registreringsnummer återstod. Eftersom tusen enkäter skulle skickas ut 

behövdes ytterligare urval göras. Då lite drygt en tredjedel av registreringsnumren behövde 

tas bort gjordes ett systematiskt urval, vilket innebär att var n-te person i röstlängden väljs 

bort (Denscombe, 2011, s.33). För denna uppsats avlägsnades var tredje registreringsnummer. 

Resultatet blev att 1021 registreringsnummer kvarstod. För att fortsätta urvalet på ett korrekt 

sätt avlägsnades därmed var 50:e registreringsnummer tills exakt tusen stycken kvarstod.  
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Figur 1. Karta över lokala Västerås vars gröna markeringar symboliserar de bostadsområden vilka 

svarade på postenkäten. 

 

Adressuppgifterna från Transportstyrelsen var ordnade efter postnummer. Genom att utföra 

det systematiska urvalet säkerställdes att ett representativ urval av bilägare Västerås kommun 

erhölls, detta då inga särskilda postnummer uteslöts eller behölls. Vidare resulterade detta 

urval i att faktorn kön inte beaktades. Med andra ord var den avgörande faktorn vilket 

postnummer hushållet hörde till, inte vilket kön individen har. Mitt urval representerar 82 av 

de totalt 167 områden som finns i Västerås kommun (Postnummerservice), vilket därmed 

utgör nästan hälften. Av dessa erhölls svar från 78 postnummer. Figur 1 ovan visar vilka 

områden i Västerås som svarade på postenkäten. De gröna cirklar som befinner sig utanför 

kartans område representerar postnummer tillhörande Västerås kommun, men där 

postadressen ligger utanför Västerås tätort. 

Påståendena till postenkäten representerar de fyra olika påverkansfaktorerna på 

individens beteende; vanor, värderingar, information samt sociala dilemman. Samtliga 

påståenden utom de gällande värderingar har jag formulerat själv. Gällande påståendena kring 

värderingar har jag fått tillåtelse av Annika Nordlund (2014), docent i psykologi vid Umeå 

universitet, att använda material hon använt till ett flertal artiklar, producerade inom ämnet 

psykologi och miljövetenskap. De utgör fem av de totalt nitton postenkätpåståendena.  

Innan enkäten kopierades och skickades ut till de tusen utvalda bilägarna i Västerås, var 

den ute på internremiss i Plangruppen, den grupp jag genom mitt examensarbete tillhör, vid 
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Västerås stad. Från dem fick jag många bra tips och råd om påståenden att behålla, vilka som 

behövde förtydligande samt övrig förbättring av layout. Ett viktigt attribut gällande enkäten 

som ändrades efter interremissen var svarsskalan. Den drogs ned till att ha sex värden, istället 

för de tidigare sju, se figur 2 nedan. Genom att använda sex värden istället för sju 

eliminerades möjligheten till ”ingen åsikt”, detta eftersom det inte fanns något kryss i mitten 

av skalan. Detta menade personen i plangruppen ger bättre resultat, eftersom den tillfrågades 

svar måste luta antingen mer mot ”instämmer inte alls” eller ”instämmer helt”. I den 

slutgiltiga versionen av enkäten användes således en skala med sex värden, visad som figur 3 

nedan.  

 

  Instämmer           Instämmer  

  inte alls                    helt 

  1  2  3       4  5  6  7 

 

Figur 2. Bild av en skala med sju värden.  

 

  Instämmer           Instämmer  

  inte alls                    helt 

  1  2  3   4  5  6 

 

Figur 3. Bild av en skala med sex värden. 

 

Skalan har endast förklaring för värden 1 och 6, ”instämmer inte alls” respektive ”instämmer 

helt”. De övriga värdena lämnades utan förklaring. Detta då det är just en skala och inte olika 

svarsalternativ. Läsaren uppmanas förstå värdena 2 och 3 som ”lutar åt instämmer inte alls” 

där 2:an är starkare än 3:an. Medan värdena 4 och 5 bör förstås som ”lutar åt instämmer helt”, 

där 5:an är starkare än 4:an. När svaren för postenkäterna redovisas i del II kommer även 

medelvärdet för respektive påstående göras tydligt.  

I mitten av mars började svaren på postenkäterna komma tillbaka. Två postenkäter 

returnerades där adressen var inaktuell. Vidare upptäcktes ett mindre fel vid utskicket, detta 

då en respondent råkat erhålla två postenkäter. Personen ifråga hade således erhållit två 

separata kuvert innehållande postenkäter. Detta eftersom personen fanns representerad två 

gånger i urvalet. Respondenten hade svarat på en av postenkäterna. Den postenkät som var 

ifylld analyserades tillsammans med de andra inkomna svaren. Den obesvarade lades åt sidan 

och räknades således inte in i den övergripande analysen av materialet. Baserat på detta nådde 

postenkäten slutligen 997 personer.  

 

2.2.2 Intervjuer 

För denna uppsats utgör den kvalitativa delen sex semistrukturerade intervjuer, vilka 

genomfördes under april månad 2014. Avsiktligen valdes att intervjuerna skulle vara 

semistrukturerade, eftersom det ger goda utrymmen för respondenten att utveckla sina idéer 

kring det valda ämnet (Denscombe, 2011). Något jag kände som viktigt. För intervjuerna hade 
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jag således en färdig lista med frågor som respondenten ombads besvara och fundera kring. 

Detta var ett medvetet val då jag anade att själva ämnet om respondentens bilanvändning 

kunde vara känsligt. Genom de semistrukturerade intervjuerna kunde jag således välja 

ordningen av samtalsämnen utifrån hur bekväm respondenten uppfattades vara. Detta flexibla 

tillvägagångssätt gav mig ökade möjligheter att få ut det mesta av intervjuerna. Underlaget till 

intervjuerna återfinns i bilaga 2.  

För att komma i kontakt med frivilliga respondenter användes postenkäten. I början av 

enkäten fanns information och möjlighet att kryssa i ”ja” eller ”nej” gällande en intervju kring 

respondentens vardag med bilen. Totalt kryssade 93 personer i att de gick med på att bli 

intervjuade. Eftersom detta var en hög frekvens av möjliga att intervjua behövdes ett urval 

göras, detta då endast sex respondenter efterfrågades för intervju.  

De 93 möjliga respondenterna grupperades utifrån kön, kvinna eller man. Denna 

indelning skapade två grupper där jag ansåg det relevant att intervjua tre från respektive 

grupp, detta för att eftersträva, ett för mig tillräckligt, brett urval. Därför fattades beslutet att 

intervjua totalt sex personer, tre män och tre kvinnor. Följande respondenter valdes ut för 

intervju; Per, Fabian, Carl, Malin, Sara och Carina. Jag vill betona att namnen är fiktiva. 

Materialet från respondenterna används främst inom uppsatsens ena fokusområde, genus. 

Efter detta urval kontaktades respondenterna genom epost eller telefon för att boka in 

passande dag och plats. Samtliga av de utvalda respondenterna var fortfarande intresserade av 

att bli intervjuade och intervjuerna genomfördes under april månad 2014. 

 

2.3 Källkritik 

Det empiriska materialet till denna uppsats är uppbyggt med hjälp av kvantitativa och 

kvalitativa metoder där människors åsikter och tankar analyserats. Detta innebär att en 

avgörande del av uppsatsen är uppbyggd av information från enskilda individer, både genom 

postenkäten och vid intervjuer. Då svaren påverkas av respondenternas egna kunskaper, 

fördomar, åsikter, intressen och så vidare, finns risken för subjektivitet. Dock vill jag 

understryka att informationen från respondenterna inte bör uppfattas som faktautsagor, utan 

ses som privatpersoners subjektiva utlåtanden, där deras egna tankar är det valda 

studieobjektet (Esaiasson, et al., 2012). Detta är positivt, då det är respondenternas subjektiva 

syn på bilanvändning jag söker, vilken specifikt är den jag vill påverka mot en minskning.  

Även inom min egen roll som forskare finns risken för subjektivitet, då gällande 

genomförandet av intervjuerna. Denna risk har jag i yttersta mån försökt förminska genom att 

sträva efter en så öppen och fri intervju som möjligt, där respondenten tillåts störst utrymme 

inom samtalet. Jag har strävat efter att följa Holstein och Gubriums (1995) råd hur en 

intervjuare ska uppträda. De menar att alla intervjuer är unika och konstruerar verklighet och 

mening utifrån aktuellt innehåll. För att uppnå sanning är det således viktigt att intervjuaren är 

medveten om att hur informationen samlas in är lika viktigt som vad som samlas in (Holstein 

& Gubrium, 1995, s.4). Med andra ord behöver inte informationen från en respondent vara 

korrekt, om tillvägagångssättet för att erhålla informationen varit bristande och därmed 

påverkande. Deras råd till intervjuaren är att uppträda som en tom canvas, på vilken 

respondenten kan måla sin historia på. För att uppnå detta är det viktigt hur intervjuaren beter 
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sig. Det är viktigt att avlägsna självmedvetenhet, personliga åsikter och undvika att forma 

stereotyper av respondenten (Holstein & Gubrium, 1995). Specifikt detta har jag i stor 

utsträckning tagit med mig inom uppsatsens kvalitativa inslag. Min personliga åsikt gällande 

bilanvändning är att den måste minska. Under intervjuerna har jag strävat efter att uppträda 

neutralt för att inte influera respondenten med mina åsikter.     

Objektivitet är således ett viktigt mål gällande denna uppsats. Objektivitet har enligt 

Gregory, et al. (2009) tre olika innebörder. Den första innebörden kretsar kring opartiskhet 

och ointresse, vilket lägger grunden där forskaren inte har några förutfattade meningar eller en 

ideologisk position att försvara. Att vara opartisk enligt den första innebörden handlar således 

om att som forskare ha ett öppet sinne och vara icke dömande. Den andra innebörden 

fokuserar på själva objektet som undersöks, där forskaren inte bör involvera sig i, och därmed 

riskera att påverka utkomsten av, objektet. Med andra ord är objektivitet när saker och ting 

tillåts att ha sin naturliga gång. Den tredje och sista innebörden kretsar kring historia och 

kunskap vilket har en påverkande roll på hur forskaren uppfattar vad denne observerar. 

Framförallt placeras fokus på kunskap, detta då kunskap har ett stort inflytande över hur 

forskaren uppfattar det studerade objektet. Här uppmanas således forskaren att försöka lägga 

sina tidigare kunskaper åt sidan, så att andra intryck kan tillåtas hjälpa till för att analysera 

studieobjektet.  

För denna uppsats eftersträvas en hög nivå av objektivitet. Dock är detta, som gjorts 

tydligt i det tidigare stycket, väldigt svårt. Objektivitet kräver att forskaren är totalt tom på 

intryck, kunskap, historia och så vidare. En sådan forskare menar Haskell (1990), om det är 

möjligt, är neutral och inte objektiv. För denna uppsats har jag, som tidigare nämnts, strävat 

efter att vara en tom canvas, där viss kunskap om studieobjekt finns och tillåts att finnas. 

Viktigt är dock att kunskapen om studieobjektet inte tillåts påverka utkomsten. 

 

2.4 Bortfall 

Gällande postenkäten finns risken att respondenterna inte fullt förstått påståendena, vilket i sin 

tur kan resultera i felaktiga svar och bortfall. För att motverka detta är det viktigt att i tidigt 

skede reflektera över lämpliga åtgärder vilka kan minska bortfallet. Exempel på sådana 

åtgärder är att göra respondentens anonymitet riktigt tydlig, poängtera vilken funktion och 

nytta undersökningen har, samt att be om respons på undersökningens påståenden från 

utomstående (Stukát, 2011). Samtliga av dessa åtgärder har tagits för denna uppsats. Vad 

gäller respons från utomstående har personal vid Tekniska kontoret vid Västerås stad givit 

sina synpunkter, samt personal vid Konsult och Service vid Västerås stad, vilka specifikt 

arbetar med analyser och utredningar. Även min privata omgivning har ombetts komma med 

åsikter och synpunkter. Eftersom min privata omgivning utgörs av ”vardagliga personer” var 

det för mig viktigt att få respons från dem huruvida de förstod postenkäten och om den 

uppfattades intressant. Responsen från samtliga har tagits i beaktande. För att ytterligare öka 

svarsfrekvensen gjordes tydligt att respondenten skulle erhålla en tialott med posten som tack 

för hjälpen.  

Gällande postenkäter är svarsfrekvensen enligt Denscombe (2011) ofta väldigt låg, där en 

svarsfrekvens på 20 procent är något forskaren ska vara nöjd med. Detta gör att 
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undersökningsgruppen troligtvis inte utgör ett representativt tvärsnitt gällande bland annat 

ålder, kön och socialgrupp, eftersom det ofta är vissa typer av människor vilka är benägna att 

fylla i och återsända enkäten (Denscombe, 2011). För denna uppsats visar det kvantitativa 

materialet på en god svarsfrekvens, med 45,7 procent. Bortfallet för det kvantitativa materialet 

är således 54,3 procent, vilket utgörs av de personer som inte svarade på postenkäten.  

Vad gäller postenkätens påståenden dras samtliga med bortfall, där vissa personer inte 

uppgett ett svar. Detta bortfall är dock lågt. För postenkätens bakgrundsfrågor (nummer 1-8) 

är det på samtliga frågor ett bortfall mellan 4-7 svar. En fråga som sticker ut är den gällande 

huruvida respondenten har barn under 18 år i hushållet. Här finns ett bortfall på 14 svar. Här 

är det specifikt personer 55 år och äldre vilka inte svarat på frågan. Vidare var det sju 

personer som inte svarade på frågan gällande kön. Dessa har helt uteslutits från samtliga 

analyser.  

För postenkätens beteendepåståenden (påstående 9-27), var bortfallet mellan 2-6 svar, där 

vissa personer inte svarat. För påstående 10; ”jag tar alltid samma väg till jobbet/skolan” 

fanns dock ett utmärkande bortfall på 38 svar. Detta förklaras av ålder då samtliga icke 

angivna svar är gjorda av personer 65 år och äldre. Ett rimligt antagande är att de inte längre 

brukar bilen för resor till jobbet eller skolan och därmed har de valt att inte besvara frågan. 

Samtliga bortfall på påståendena har inte räknats med, och redovisas således inte i analys eller 

diskussion.  

Vid del II redovisas postenkätens samtliga påståenden utifrån de tre fokusområdena 

genus, familjekonstellation, samt familjekonstellation i kombination med genus. För samtliga 

påståenden varierar bortfallet och således antal svar (n). En utförlig lista för samtliga 

påståenden och bortfall redovisas i bilaga 1. Vid figurer där den procentuella fördelningen 

redovisas tydliggörs dock det exakta n:et.  

 

2.5 Reliabilitet & validitet 

Reliabilitet innebär enligt Esaiasson, et al. (2012, s.63) frånvaro av slumpmässiga eller 

osystematiska fel. Om en uppsats har låg reliabilitet är den främsta orsaken kopplad till slump- 

och slarvfel gjorda av forskaren under insamlingen av data och dess bearbetning. Exempel på 

bristande reliabilitet kan vara oläsliga anteckningar från en intervju och statistiska 

felberäkningar (Esaiasson, et al., 2012). En uppsats med hög reliabilitet har således ett 

material som hanterats noggrant och korrekt, vilket därmed ger goda möjligheter till liknande 

resultat om undersökningen genomförs en andra gång. Validitet kretsar kring att säkerställa att 

valda metoder och material mäter det som är avsett att mätas så att det insamlade materialet 

kan anses vara exakt och träffsäkert (Denscombe, 2011). Reliabilitet och validitet är således 

beroende av varandra. Endast när båda är säkerhetsställda och korrekt genomförda ges ett gott 

utslag för uppsatsens trovärdighet.  

Vad gäller denna uppsats anser jag att såväl reliabilitet som validitet har en stark grund. 

Detta då de två valda metoderna väl stämmer överens med uppsatsens syfte och på ett korrekt 

sätt genererar det eftersträvande materialet. Vidare har insamlingen och den efterföljande 

analysen av materialet följt ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt. De få slarvfel som 

dock existerar redovisas för, vilket därmed uppfyller krav om sanningsenlighet. Dessutom har 
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materialet från postenkäterna kontrollerats två, ibland tre, gånger för att vara säker på att 

uträkningarna är korrekta.  

 

2.6 Begreppsförklaring, hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling är idag välkänt och mångtydigt. Begreppet introducerades på 

den internationella arenan genom Brundtlandkommissionens rapport ”Our common future” 

(Vår gemensamma framtid) år 1987 (Wärneryd, Hallin & Hultman, 2002). I rapporten 

placerades fokus på människans ökande krav från jordens begränsade resurser och hur detta 

resulterar i miljöproblem (Hägerhäll, 1998). Brundtlandrapporten formulerade begreppet 

hållbar utveckling som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (Hägerhäll, 1998, s.57). 

Denna formulering är vidare den idag mest igenkända vad gäller begreppsförklaring av 

hållbar utveckling, och det är även på detta sätt jag uppmanar läsaren att förstå begreppets 

innebörd för denna uppsats. 

 

 

3. DEL I. BAKGRUND 

 

Den här första delen av uppsatsen, vilket utgörs av kapitel tre, syftar till att beskriva hur bilen 

och användningen av denne påverkar och ter sig i vardagen. Kapitlet är avsett att ge läsaren en 

inblick i varför denna uppsats är viktig och aktuell.  

 

3.1 Bilens betydelse i vardagen 

Transport är för individen ett viktigt hjälpmedel för att kunna tillfredsställa flera behov 

(Höjer, 2007). Målet med transporter är att oftast att få tillgång till något på annan plats, som 

arbetet, fritidsaktiviteter, personer eller affärer. På detta sätt menar Höjer (2007) att transport 

är tecken på möjligheter såväl som tvång. Detta då transport ökar individens möjligheter och 

tvång då samhällets strukturer är formade på så sätt att individen förväntas resa allt längre för 

att kunna genomföra vardagliga handlingar.  

Bilens roll i svenska hushåll blev viktigare kring år 1960 då massbilismens genombrott 

ägde rum. Mellan åren 1955 och 1965 ökade antalet registrerade personbilar i Sverige, från att 

ha varit 0,6 miljoner tredubblades antalet till 1,8 miljoner. Vidare har den svenska bilparken 

ökat med nästan 700 procent sedan 1960 (Kågeson, 2007). Enligt den senaste statistiken från 

Statistiska centralbyrån (2012) fanns totalt 3 805 915 personbilar registrerade i Sverige år 

2012, vilka stod för 4 500 448 004 körda mil under samma period.  

I dagens moderna stad är bilen således ofta ett självklart transportmedel (Low, et al., 

2005). Detta är tydligt då de senaste årtiondena globalt visat på en ökning vad gäller transport 

(Beirão & Cabral, 2007). Gällande Sverige har personbilstrafiken upplevt en ökning sedan 

1990 med 13 procent, för att vid 2008 komma att ligga på en relativt konstant nivå 

(Trafikverket, 2013). År 2012 uppmättes en minskning med 0,6 procent, detta som resultat av 

bland annat periodens lågkonjunktur, samt att antalet körkortsinnehavare under 45 års ålder 

minskat sedan början av 1990-talet (Trafikverket, 2013). Enligt de prognoser Trafikverket 



 13 

(2013), producerat väntas dock personbilstrafiken att öka med 34 procent mellan perioden 

2010 och 2030.  

Att svensken brukar bilen i stor utsträckning har flera förklaringar, dels har allt fler 

svenskar tillgång till bil och möjlighet att nyttja den för huvuddelen av resorna (Kågeson, 

2007). Dels är det svenska vägnätet väl utbrett där nästintill samtliga åretruntbebodda 

fastigheter, industrier och verksamhetslokaler har tillgång till väg. I jämförelse med 

tågtrafiken, vilken omfattar 10 000 kilometer järnväg, har bilen med sina 425 000 kilometer 

väg ett kraftigt övertag (Kågeson, 2007). Bilen är med andra ord ett väldigt enkelt 

transportmedel att nyttja, vilket bidrar till dess användning.  

Gällande bilanvändningen i Sverige råder dock oenighet om den verkligen kommer öka, 

eller om en minskning faktiskt äger rum. Christer Ljungberg, vd för konsultföretaget inom 

trafikplanering, Trivector, förklarar i Svenska Dagbladet, att mycket pekar på att vi nått en 

punkt i USA, Europa, Australien och Japan där ökningen av personbilstrafiken inte längre är 

given (Svenska Dagbladet, 2014). Detta fenomen brukar kallas för ”peak car use” och avser 

att förklara hur den självklara ökningen av personbilstrafiken planar ut och faktiskt minskar. 

Anledningarna är exempelvis urbanisering, ändrade värderingar och tätare städer (Trivector, 

2013).  

Bilens roll i staden utgör en viktig arena för att uppnå en hållbar utveckling. Detta 

eftersom städer har en stor bidragande roll till de globala miljöproblemen. Ur ett globalt 

perspektiv tar städer en geografiskt liten plats, då endast två procent av jordens yta utgörs av 

städer. Dock bor mer än hälften av jordens befolkning i städer vilket gör påverkan stor, där tre 

fjärdedelar av den globala konsumtionen och majoriteten av avfallet äger rum i städer (Hall, 

2001). Staden utgör således ett högst viktigt område för hållbar utveckling, där bilen är ett av 

många viktiga fokusområden. 

I strävan mot en hållbar utveckling med bilen i fokus utgör själva utformningen av staden 

ofta ett problem. Detta eftersom stadens utformning de senaste decennierna förändrats och 

många gånger är stadens funktioner numera utspridda. Denna förändring går hand i hand med 

förändringen från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle, vilket inte kräver en 

koncentration av arbetstillfällen inom stadens centrum (Brotchie, et al. 1995). Dagens 

utspridda städer förklaras ofta med hjälp av begreppet urban sprawl, vilket avser att förklara 

de olika processer vilka resulterar i att, framförallt större städer, växer utåt. Kännetecknande 

för dessa städer är således en utspridning av bostadsområden, trafikleder och serviceytor, 

vilket skapar stora behov av flexibel transport (Wickenberg, Nilsson & Steneroth Sillén, 

2004). Ett tydligt tecken på den utspridda staden är ökande transporter, vilket för individen 

innebär ett ökat behov av bilen (Brotchie, et al. 1995). Ytterligare tecken på urban sprawl är 

utbredningen av externa handelsområden, vilket leder till en minskning av gång- och 

cykelanvändningen. Utöver de rent miljömässiga förlusterna av denna trend drabbas även 

landsbygdshandeln hårt. Under perioden 1996 till 2001 förlorade 300 mindre orter i Sverige 

sina sista livsmedelsbutiker (SOU 2004). 

För att således eftersträva en hållbar utveckling finns idag en strävan hos flera städer att 

bygga inåt, där det minskade behovet av bilen genererar en minskad klimatpåverkan. För att 
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visionen ska kunna bli verklighet krävs ett fokus på korta resor vilka kan göras med gång, 

cykel och kollektivtrafik (Purvis & Grainger, 2004).  

Ytterligare tillvägagångssätt för att minska bilismens klimatpåverkan i Sverige kan ses 

genom Statens Offentliga Utredningar (SOU 2004), vilka år 2004 kom med flera konkreta 

förslag på åtgärder. Exempelvis vill man påverka fordonsparken så att andelen bränslesnåla 

bilar ökar. Detta kan ske genom bland annat mer korrekta prissignaler på marknaden där det 

görs tydligt vilken energiförbrukning och därmed miljöbelastning, bilen har. På så sätt 

erhåller konsumenten en helhetsbild av vad bilen kostar både i rena pengar men även för 

miljön. Vidare strävar man även efter att påverka bilmotorerna, så att de har en lägre, eller 

ingen förbrukning av fossilt kol.  

Att öka mängden resor gjorda med kollektivtrafik är också ett intressant område att 

influera. Detta då en ökad användning av kollektivtrafiken bidrar positivt till en minskad 

bilanvändning och således sänker koldioxidutsläppen. Framförallt tågtrafiken i Sverige önskas 

öka, eftersom den nästan till fullo erhåller energi från vatten- och kärnkraft (SOU 2004). I 

betänkandet ”Fossilfrihet på väg” från Statens Offentliga Utredningar (2013) ges inga direkta 

direktiv gällande Sveriges kollektivtrafik, dock betonas vikten av kraftfulla satsningar för att 

öka konkurrenskraften. Fokus placeras istället på stadsutveckling där flera styrmedel behövs 

för att stärka attraktivitet och tillgänglighet, vilket därmed minskar behovet av bilen. Vidare 

finns ett förslag på ett nytt stadsmiljömål där eventuella ökningar inom persontransporter i 

tätorter ska ske inom kollektivtrafik samt cykel och gång. Kommuner som redovisar en 

åtgärdsplan som uppfyller stadsmiljömålet, samt andra relevanta mål, kan erhålla ekonomiskt 

stöd från staten (SOU 2013, 2013).  

I betänkandet ”Fossilfrihet på väg”, betonas vikten av generella ekonomiska styrmedel 

som koldioxidskatt och utsläppshandel (SOU 2013, s.181) för att sträva mot mer hållbara 

drivmedel för den svenska fordonsflottan. Betoning läggs även på en komplettering av mer 

riktade styrmedel som teknikupphandling, forskning och utveckling, information, 

differentierade fordonsskatter och investeringsbidrag (SOU 2013, s.181). Genom att premiera 

mer energisnåla drivmedel och beskatta och/eller försvåra för de mer energikrävande är 

förhoppningen att Sverige ska vara utan ett nettoutsläpp av klimatgaser till år 2050. Vidare 

placeras fokus på hur byte av drivmedel är svårt att uppnå, detta då tillgången på hållbart 

producerad el och biodrivmedel är begränsad. Viktigt är därmed också att öka fordonens 

energieffektivitet (SOU 2013). Då den svenska personbilsflottan till stor del består av äldre 

mer energikrävande fordon poängteras en stor potential för energieffektivisering när äldre 

bilar skrotas och ersätts med nyare (SOU 2013). Gällande energieffektivitet belyses även 

vikten av samhällsplanering där ökad täthet förespråkas genom en blandning av olika 

funktioner. Även kollektivtrafiken betonas då en effektiv kollektivtrafik kan sammanbinda 

stadens olika delar och på så sätt minska avstånden (SOU 2013).  

För att minska bilismens konsekvenser i Sverige föreslog Statens Offentliga Utredningar 

år 2004 även en kombination av sex strategier (SOU 2004); 

 

o Bygg ut, rusta upp och förvalta kollektivtrafiken väl, i tätorterna men också över 

långa avstånd. Stöd utbyggnaden av bilpooler.  
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o Sanera trafiken i våra större städer genom miljöstyrande avgifter 

(”trängselavgifter”).  

o Öka andelen lätta och bränslesnåla bilar i fordonsparken, däribland andelen 

moderna, partikelrenade dieselbilar. 

o Ersätt så långt som möjligt bensin och diesel med förnybara bränslen som inte har 

någon klimatpåverkan: biogas, etanol, metanol, dimetyleter och andra gaser och 

vätskor. Öka andelen kommunala miljöbilar och premiera dessa fordon med gratis 

parkering etc. 

o Effektivisera och reducera den tunga trafiken med miljödifferentierad 

kilometeravgift. 

o Förändrade vardagsbeteenden när det gäller resor och transporter, inte minst 

med bil. [Kursivering tillagd] 

 

Den sjätte strategin fokuserar på individens beteende och belyser det faktum att bilanvändning 

inte endast kretsar kring de instrumentala faktorerna som fart, flexibilitet och tillgänglighet 

(Steg, 2005), utan även att bilen uppfattas utifrån känslor som; frihet och framgång (Low, et 

al., 2005) samt makt, sensation, överlägsenhet och upphetsning (Steg, 2005). Bilens roll i 

individens vardag kretsar således inte endast kring stadens utformning och möjligheter.  

Att bilägande till mångt och mycket handlar om känslor görs tydligt gällande reklam 

kring bilen, där en bild av den framgångsrika, mäktiga och socialt högt uppsatta bilägaren 

förmedlas. I reklam för bilar belyses sällan dess rationella egenskaper; hur bilen är ett pålitligt 

transportmedel eller ett verktyg för att förenkla individens vardag. Istället poängteras hur 

bilen förgyller individens egenskaper, där ord som frihet, glädje och nöje är vanligt 

förekommande. Hagman (1998) förklarar hur det i bilreklamer aldrig fanns någon trafik och 

därför inga bilköer, bilisten kör inte för att denne måste, den kör för nöjes skull. Även mer 

aktuella bilreklamer visar på samma tendens, där exempelvis en annons för Mercedes-Benz 

(Resumé) använder sig av Karin Boyes kända dikt, ”I rörelse”;  

 

Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i 

vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr, oändligt är vårt 

stora äventyr. 

 

Bilen är således inte endast ett transportval för att ta sig mellan punkt A och B, utan den är 

även en statussymbol där individer kan uttrycka sin identitet och uppleva äventyr och nöje 

(Steg, 2005). Bilen är en form av kulturbärare, detta då den bär upp de kulturella 

föreställningar människor har om sig själva och om utvecklingen av det samhälle vi lever i 

(Hagman, 1998, s.31). Bilen är således starkt sammankopplad med människans kultur. 

Genom bilens roll som transportmedel möjliggörs människans kulturella uttryck, vilket i sin 

tur gör dennes omvärld begriplig och meningsfull.  

Bilens roll i vardagen är således flertalig. Viktigt att belysa är dock hur användningen och 

tillgången av bilen skiljer sig mellan kvinnor och män, där kvinnor har mindre tillgång till 
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bilen än vad män har (Merriman, 2012; Trivector Traffic AB, 2010). Kvinnor har vidare i 

mindre utsträckning än män ett körkort (Trivector Traffic AB, 2010).  

Generellt skiljer sig resmönstret på flera punkter vad gäller gruppen kvinnor och gruppen 

män. Dessa skillnader kretsar kring antalet resor, restid, val av färdmedel och syfte med resan. 

Dessa skillnader grundar sig bland annat i att vardagslivet ter sig olika för kvinnor och män, 

där olika behov och måsten återfinns (Vägverket, 2005). Gällande användningen av bilen 

finns också skillnader mellan kvinnor och män, där en förklaring kretsar kring den 

könsuppdelade arbetsmarknaden. Inom detta område görs tydligt att 63 procent av gruppen 

män nyttjar bilen för att ta sig till och från arbetet, medan siffran för gruppen kvinnor är 52 

procent. För resor utanför arbetet uppvisar kvinnor en högre användning av bilen än män, 

detta då kvinnor använder bilen i större utsträckning än män vid inköp och för att skjutsa barn 

till dagis och skola (Vägverket, 2005).    

 

3.2 Bilanvändning i Västerås 

I Västerås kommun är bilen ett framträdande transportmedel. I kommunen är bilägandet 

utbrett och cirka 88 procent av hushållen har tillgång till en eller flera bilar, se figur 4 nedan 

(Västerås stad, 2012). I Västerås görs dock en positiv, om än blygsam, trend tydlig där de 

senaste åren visar på en minskning både vad gäller bilinnehav och antalet körda mil per 

invånare (Västerås stad, 2013a).  

 

 

Figur 4. Andel (%) av hushållen i Västerås kommun som äger en bil. 

Källa: Västerås stad, 2012.  

 

Att bilen är ett populärt transportval i Västerås kan dels förklaras genom stadens utformning, 

där flera externa handelsområden gör att 90 procent av besökarna till dessa väljer bilen som 

transportmedel. Detta trots att det finns rimliga cykelavstånd och goda möjligheter till 

kollektivtrafik att nyttja. Ytterligare en förklaring till bilens popularitet i Västerås kretsar 

57% 
27% 

12% 

4% 

Ja, en bil

Ja, två bilar

Nej ingen bil

Ja, tre eller fler bilar
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kring det fria skolvalet, där barn inte längre måste tillhöra skolan inom bostadsområdet, utan 

istället fritt kan välja skola inom kommunen. Det fria skolvalet tros därmed bidra till att fyra 

av tio barn under 12 års ålder skjutsas med bil till skola och förskola (Västerås stad, 2013a).  

Gällande användning och tillgång till bil i Västerås återkommer samma mönster som det 

nationella vad gäller skillnader i val av färdsätt och reslängd mellan kvinnor och män. 

Gällande antal resor och restid per person uppvisas dock ett mindre jämställt mönster för 

Västerås än resten av landet (Trivector Traffic, 2012). För kvinnor och män gällande resor 

och färdmedel i Västerås ter sig bilden på följande sätt; (se tabell 1 och 2 nedan).  

 

Tabell 1. Tabellen visar resmönster per dag för kvinnor och män i Västerås. 

 

Mängd resor i Västerås 

  

Män reser mer än kvinnor. 

Män reser längre tid än 

kvinnor. Män reser längre tid än kvinnor. 

♂: 3,2 resor/dag ♂: 49 km/dag ♂: 73 min/dag 

♀: 2,8 resor/dag ♀: 32 km/dag ♀: 60 min/dag 

   Skillnad: 13 % Skillnad: 35 % Skillnad: 18 % 

Källa: Adell, E. (2014) 

 

Tabell 2. Tabellen visar valda färdmedel för kvinnor och män i Västerås. 

 

Färdmedel i Västerås 

  

En större andel av männens 

totala reslängd utgörs av bil. 

Kvinnor går i större 

utsträckning än män. 

Män och kvinnor cyklar i ungefär 

samma utsträckning. Kvinnor reser 

något mer kollektivt. 

♂: 62 % (antal resor) ♂: 15 % (antal resor) Cykel: 15 % (antal resor) 

     90 % (reslängd) 

 

Kollektivt: 5-15 % (antal resor) 

♀: 51 % (antal resor) ♀: 22 % (antal resor) 

      80 % (reslängd) 

  

   Skillnad: 22 % Skillnad: 32 % Skillnad: ~0 % 

Källa: Adell, E. (2014). 

 

I Västerås satsas resurser och energi för att dagens bilanvändning inte skall stiga i framtiden. 

Anledningar till detta är faktorer som buller, trafikstörningar, hälsa och attraktivitet. Utöver 

detta tar bilen mycket plats i staden. Eftersom en ökad befolkning väntas till år 2050 är det 

viktigt att bilanvändningen per individ minskar för att de just nämnda faktorerna inte skall 

orsaka större problem. Uttalat finns därför ett mål, där den framtida mängden biltrafik ska 

hållas på 2011 års nivå (Västerås stad, 2013a). För att detta mål ska kunna uppnås behöver 

konkreta åtgärder genomföras, som en utökning av antalet cykelparkeringar, en minskning av 

tillgängliga parkeringsplatser samt en förbättrad kollektivtrafik (Västerås stad, 2013a). Fokus 

placeras således på att göra alternativ till biltransporter mer attraktiva. Dessa åtgärder hoppas 
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man resulterar i ett ökat bussresande med cirka 70 procent och cykling med cirka 20 procent, 

medan bilresorna minskar med 15 procent (Västerås stad, 2013a).  

Ytterligare konkreta åtgärder kretsar kring stadens strategi att bygga inåt där bostäder och 

verksamheter blandas. Detta minskar avstånden vilket gör det smidigare att nyttja gång och 

cykel gentemot bilen (Västerås stad, 2013a). Inom detta finns projektet 3B ”Bygga Bort 

Barriärer”, där visionen för år 2026 kretsar kring ”Staden utan gränser”. Projektet 3B avser att 

”sudda ut gränserna mellan staden och vattnet” Aktuellt fokus läggs just nu på Västerås 

stationsområde (Västerås stad, 2013b).    

Vidare finns en specifik strategi gällande resor som görs med gång och cykel, där 

åtgärderna till stor del kretsar kring en medveten och prioriterad planering för att göra cykeln 

ett självklart transportval i staden. Fokus för planeringen kretsar i hög grad kring fysiska 

åtgärder som; ett orienterbart cykelvägnät; cyklister och gående prioriteras vid passager; 

cykelservice vid trafikerade platser; cykelparkering vid samtliga viktiga målpunkter som 

placeras närmare entrén än bilparkeringen, samt; organiserad drift och underhåll av 

cykelsträckorna (Västerås stad, 2013a).   

 

Tabell 3. Tabellen visar hur stora åtgärder har begränsad inverkan.  

 

Vad händer om… 
Minskning av antalet 

resta kilometer med bil 

Procentuell 

minskning 

antalet cykelresor ökar med 20 % på bekostnad av 

bilen?  33 000 km 1% 

antalet cykelresor ökar med 50 % på bekostnad av 

bilen?  82 000 km 3% 

antalet cykelresor fördubblas på bekostnad av bilen?  163 000 km 5% 

10 % av bilresorna under 5 km görs med cykel? 23 000 km              <1% 

25 % av bilresorna under 5 km görs med cykel? 57 000 km 2% 

antalet bussresor ökar med 50 % på bekostnad av 

bilen? 131 000 km 4% 

antalet bussresor ökar med 75 % på bekostnad av 

bilen?  196 000 km 6% 

antalet bussresor fördubblas på bekostnad av bilen?  261 000 km 9% 

10 % av bilresorna med city som målpunkt görs med 

buss? 36 000 km 1% 

25 % av bilresorna med city som målpunkt görs med 

buss? 89 000 km 3% 

Källa: Västerås stad, 2013a.    

 

Trots ett flertal konkreta och andra mindre konkreta åtgärder, är och kommer bilen vara ett 

svårslaget transportval i Västerås. Andelen transport med cykel och buss utgör i Västerås en 

liten del jämfört med bilen, varför det är problematiskt att erhålla stora effekter från satsningar 

på mer hållbara färdsätt. Detta visas tydligt i tabell 3 ovan.  

Trots god planering görs det således tydligt att bilens roll i västeråsarnas vardag är svår 

att påverka i tillräckligt hög grad. Vidare kan hållbara val i planeringen få konsekvenser för 
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andra områden, så kallade målkonflikter. Exempelvis kan en strävan om ökad framkomlighet 

för cykeln innebära försvårad framkomlighet för stadens godstrafik och ett ökat fokus på 

busstrafiken kan stå i konflikt med minskade bullernivåer. Ytterligare en målkonflikt kretsar 

kring stadens planer vilka resulterar i en kraftigt ökad vägkapacitet där ungefär 75 procent av 

tekniska nämndens strategiska investeringsbudget mellan åren 2014 och 2017 är planerad att 

tillfalla biltrafiken. Sådana satsningar gör att framkomligheten för bilen ökar, vilket därmed 

ger ett minskat genomslag för satsningar på cykel och kollektivtrafik (Västerås stad, 2013a). 

För att sträva efter en minskad bilanvändning invigdes hösten 2013 projektet SmartKoll, 

vilket är en förstärkning och förbättring av Västerås kommuns kollektivtrafik. För att 

konkurrera med bilen placerar Smartkoll fokus på bland annat kortare restid och hög turtäthet 

(Västerås kommun, 2011). Genom SmartKoll ska bussen således göras mer bekväm och 

flexibel för att på så sätt öka antalet kollektivresor gjorda av befolkningen. Målet är att 

SmartKoll ska öka användningen av kollektivtrafiken med 40 procent fram till år 2015, 

jämfört med nivån för 2009 (Västerås kommun, 2011).  

Ytterligare mål med SmartKoll kretsar kring strävan mot en miljömässigt hållbar 

utveckling. SmartKoll innebär en ökning med knappt 70 procent vad gäller antalet körda 

kilometer med stadsbussarna i Västerås. För att undvika en ökad miljöpåverkan drivs samtliga 

26 nya fordon med biogas (Västerås kommun, 2011). Ett halvår efter starten av SmartKoll är 

dess framgång tydlig, detta då resenärerna är nöjda med resorna. Nöjdhet kretsar här kring 

hela bussresan, där många faktorer analyseras som, busschaufförens bemötande, om bussen 

var i tid och kostnaden för biljett. För år 2013 första kvartal, januari-mars, hamnade Västerås 

på en nationell tredje plats vad gäller resenärernas sammanfattande nöjdhet med gjorda 

bussresor (Västerås stad, 2014).  

 

3.3 Bilens miljöpåverkan 

Bilen är ofrånkomligt sammankopplad med negativa aspekter. Idag ses effekten av transporter 

som ett av samhällets största miljöproblem med flertalet negativa konsekvenser som 

(Naturvårdsverket, 2005, s.18f); 

 

o Bullerproblem, där var femte svensk störs. 

o Försämrad luftkvalité i tätorter beräknas stå för cirka 300-1000 cancerfall per år i 

Sverige. 

o Platsanspråk, där nära en tredjedel av bebyggd mark i Sverige nyttjas för transporter. 

o Koldioxidutsläpp, där trafiken beräknas stå för 40 procent. 

o Utsläpp av kolmonoxid, vilket påverkar hjärt- och kärlsystemet. 

o Korrosionsskador på byggnader och minnesmärken på grund av trafikens 

luftföroreningar. 

 

Ett mycket uppmärksammat problem med bilismen är dess utsläpp av koldioxid, vilket bidrar 

till ett varmare klimat, genom en förstärkt växthuseffekt. Växthuseffekten påverkar 

atmosfären, vilken fungerar som ett skyddande lager och håller medeltemperaturen på en 

livsförsörjande nivå. Utan atmosfären skulle medeltemperaturen på jorden ligga runt minus 
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arton grader Celsius (Angelöw & Jonsson, 1994). Genom växthuseffekten hindras en del av 

solens värmande strålar att återföras till rymden på grund av en tjockare atmosfär (Rundgren, 

2010, s.108). Att just växthusgasen koldioxid uppmärksammas i hög utsträckning har att göra 

med dess påverkan, då koldioxid är den enskilt mest klimatpåverkande växthusgasen 

(Ammenberg, 2008). Koldioxid utgör ungefär hälften av dagens ökande växthuseffekt och 

halten i atmosfären var på 1990-talet 25 procent högre än före industrialiseringen (Angelöw & 

Jonsson, 1994). Idag är halten av koldioxid högre än den varit de senaste 800 000 åren 

(Naturvårdsverket, 2013).  

En förstärkt växthuseffekt resulterar således i ett varmare klimat, en global uppvärmning, 

vars exakta konsekvenser är osäkra (Angelöw & Jonsson, 1994). En ledande aktör inom 

miljöpåverkan är Förenta Nationernas Klimatpanel IPCC, (Intergovernmental Panel on 

Climate Change), vars rapporter gällande det globala klimatet väger tungt. Förra året, 2013, 

kom Klimatpanelens femte rapport, där det gjordes ännu tydligare än den fjärde IPCC-

rapporten, att den globala uppvärmningen kan sammankopplas med människans aktiviteter. 

Människans påverkan görs tydlig då växthusgaserna i atmosfären ökar. Detta har resulterat i 

en ökad medeltemperatur med ett genomsnitt på 0,85 grader Celsius mellan perioden 1880 

och 2012. Vidare har de tre senaste decennierna på norra halvklotet varit de varmaste på 1400 

år. Observationer vid Grönland och Antarktis visar på ett förändrat klimat där glaciärer och 

havsis minskar i utbredning. Ytterligare observationer visar även hur avsmältningen ökar i 

hastighet. Det senaste decenniet har varit snabbare än det föregående. Konsekvensen av detta 

är en förhöjd havsnivå. Under perioden 1901-2010 har havsnivån ökat med 0,19 meter. 

Ökningen har accelererat under periodens slut (Naturvårdsverket, 2013). 

Ytterligare tecken på den globala uppvärmningen utgörs av de framträdande varma åren 

mellan perioden 1995 och 2006, vilka var de varmaste sedan 1850 (IPCC, 2007). Ett varmare 

klimat på grund av den globala uppvärmningen görs även tydligt inom Sverige där de senaste 

15-20 åren varit ovanligt varma. Vintertid är förändringarna tydliga där perioden 1991-2005 

var två grader varmare än perioden 1961-1990 (SOU 2007:60). Med ett varmare klimat i 

Sverige har mängden nederbörd ökat betydligt under vintrar, vårar och somrar sedan 1900-

talet med 15-20 procent inom vissa regioner (SOU 2007:60).  

Gällande klimatförändringarnas påverkan för Västmanlands län följer trenden den som 

för Sverige i helhet; med en förhöjd medeltemperatur, ökad nederbördsmängd under vintertid 

och värmeböljor. De lokala konsekvenserna av detta tros bli, (Västmanlands länsstyrelse, 

2010);  

 

o Hotade ekosystem 

o Hälsoproblem med smittspridning och värmeböljor 

o Ökad risk för skador orsakade av översvämningar, stormar, ras, skred och erosion 

o Försämrad vattenkvalitet i vattendrag 

o Skador på vägar, järnvägar och dagvattensystem på grund av ökad nederbörd med 

höga flöden och översvämningar som följd 

o Ökad vattenföring gällande Svartån, vilket kan påverka Västerås centrala delar 

samt delar av hamnområdet 
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4. DEL II. INDIVIDEN & BETEENDET 

 

Under 1960-talet blev människor alltmer medvetna om miljöproblem, vilket resulterade i ett 

uppsving av studier fokuserade på just miljöfrågor kopplat till mänskliga aktiviteter (Steg, 

Van Den Berg & De Groot, 2013). Men frågan om miljöproblemen var kopplade till 

mänskliga utsläpp av klimatpåverkande gaser besvarades först 2007, då IPCC kom ut med sin 

rapport där budskapet om mänsklig påverkan på klimatet var tydligt framträdande (IPCC, 

2007). I rapporten förklaras att global atmospheric concentrations of CO2, [koldioxid] CH4 

[metan] and N2O [dikväveoxid] have increased markedly as a result of human activities since 

1750 and now far exceed pre-industrial values determined from ice cores spanning many 

thousands years (IPCC, 2007, s37, [teckenförklaring tillagd]). Samt att there is very high 

confidence that the global average net effect of human activities since 1750 has been one of 

warming (IPCC, 2007, s37). FN:s klimatpanel gör det således tydligt att människan har en 

kraftigt påverkande roll på det globala klimatet.  

Individens beteende utgör således en viktig del, möjligtvis avgörande, för miljön på 

jorden. Detta då många av dagens miljöproblem, som global uppvärmning, luftföroreningar, 

förlorad biologisk mångfald och vattenbrist, är sammankopplade med individens beteende. 

Detta gör att förändringar i beteenden kan resultera i en minskad belastning på miljön (Steg & 

Vlek, 2009). Vidare finns enligt Stern (2000) ett behov av just en bred förståelse gällande 

individens beteende kopplat till miljön.  

För att eftersträva en minskad bilanvändning är det enligt Anable (2005) viktigt och 

självklart att vad som behövs är djupgående kunskap om individens resmönster, samt en 

förståelse gällande valet av transportmedel. Detta eftersom valet av bilen som transportmedel 

inte endast kretsar kring dess funktioner. Enligt Vredin Johansson, Heldt & Johansson (2006) 

behöver beslutsfattare vara införstådda med vad det är som hindrar människor från att göra 

miljömässigt bra transportsval. En minskad bilanvändning ska inte innebära svårigheter att 

hantera vardagen på ett bekvämt sätt. Naturvårdsverket (2005) poängterar att vad som krävs 

är ett undanröjande av hinder och/eller förstärkta incitament för att få till ett förändrat 

beteende. Vad som efterfrågas är således ett förändrat miljöbeteende hos individen.  

Miljöbeteenden definieras som alla typer av beteenden vilka påverkar tillgången på 

resurser eller energi från omgivningen, eller sådant beteende vilket förändrar dynamiken i 

ekosystem eller biosfären. Ett miljövänligt beteende är ett sådant där miljön påverkas så lite 

som möjligt, eller möjligen till och med gynnas (Steg & Vlek, 2009). Miljöbeteenden är breda 

gällande definition (Stern, 2000), detta då det finns flera anledningar till varför en individ 

uppvisar ett miljöbeteende. Ett miljöbeteende behöver inte utgå från en strävan mot en mer 

hållbar utveckling, istället kan ekonomiska anledningar ligga till grund för ett miljöbeteende, 

exempelvis då individen inte har råd att äga en egen bil utan måste förlita sig till kollektiva 

transportmedel. Vidare utgörs flertalet miljöbeteenden av vanor och rutiner, där exempelvis 

vanan att släcka lampan i onyttjade rum kan ses mer som just en vana än ett miljöbeteende 

(Stern, 2000). 

Miljöbeteenden kan vidare påverkas av sociodemografiska faktorer, som ålder, där yngre 

personer har visats vara mer orolig för miljön än äldre, vilket avspeglas i deras beteende 
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(Fransson & Gärling, 1999). Faktorn social klass förklaras genom att miljöbeteenden påverkas 

positivt av utbildning (Nord, Luloff & Bridger, 1998). Vidare har även kön en påverkande roll 

för individens miljöbeteende. Kvinnor uppvisar i större utsträckning än män ett agerande 

utifrån miljöhänsyn. Kvinnor är även mer övertygade än män om de skadliga konsekvenserna 

av en försämrad miljö (Stern, Dietz & Kalof, 1993). Slutligen påverkar individens 

boendeform dennes miljöbeteende. Detta då personer som bor i urbana miljöer uppvisar ett 

starkare miljöbeteende än personer boende i mer rurala miljöer. Detta förklaras genom att 

miljöproblem som försämrad luftkvalitet är mer märkbart i staden än på landsbygden 

(Fransson & Gärling, 1999).    

Vad gäller att påverka individens miljöbeteende är det viktigt att veta vilka typer av 

beteenden som skall ändras och hur detta kan göras möjligt. Inom detta område finns många 

åsikter och publicerade verk med viktiga beteenden och teorier om tillvägagångssätt för 

förändrat miljöbeteende (Stek & Vlek, 2008; Fransson & Gärling, 1999; Nordlund & Garvill, 

2003; Steg, Van Den Berg & De Groot, 2013; Koger & Winter, 2010; Stern, 2000; och Vlek 

& Steg, 2007). Vidare finns ett flertal beteendepåverkande egenskaper hos individen att 

studera, som vanor (Steg & Vlek, 2009; Thøgersen och Ölander, 2006), värderingar 

(Schwartz, 2009; Fransson & Gärling, 1999), information (Steg & Vlek, 2009; Gardner & 

Stern, 1996), sociala dilemman (Steg, Van Den Berg & De Groot, 2013; Nordlund & Garvill, 

2003), attityder (Vredin Johansson, et al., 2006), sociala normer, symboliska funktioner (Steg, 

Van Den Berg & De Groot, 2013) och kontroll-lokus (Fransson & Gärling, 1999).  

För denna uppsats har de första fyra beteendepåverkande faktorerna; vanor, information, 

värderingar och sociala dilemman, valts ut för att studeras närmare. Utöver dessa 

beteendepåverkande faktorer finns andra mer strukturella faktorer som också påverkar 

individens val i vardagen, som kön (Stern, Dietz & Kalof, 1993), ålder, ekonomi, hushållets 

sammansättning (Brounen, Kok, & Quigley, 2012; Fransson & Gärling, 1999) och livsstil 

(Gullberg, Höjer och Pettersson, 2007). 

 

4.1 Vanor 

Vanor definieras som kognitiva strukturer vilka automatiskt bestämmer individens framtida 

beteende (Steg, Van Den Berg & De Groot 2013). Vidare har vanor också förklarats som 

länken mellan ett specifikt mål och beteende (Jansson, Marell & Nordlund, 2010). Vanor har 

länge använts för att förklara människans beteende. William James skrev år 1890 sitt 

mästerverk ”The principles of psychology”, där han börjar förklara vad vanor är med hjälp av 

djurlivet. Vanor, menade James (1890), är det första vi människor lägger märke till, de är av 

nödvändighet inpräglade vid födseln för att djuren ska kunna genomföra sitt dagliga liv. Hos 

människan är vanor mer ett resultat av utbildning.  

Enligt Thøgersen och Ölander (2006) måste tre krav uppfyllas för att en vana ska kunna 

utvecklas. För det första måste ett beteende upprepas många gånger. För det andra måste 

beteendet äga rum i en bekväm och stabil omgivning. För det tredje måste beteendet generera 

positiva belöningar. Att dessa tre krav är uppfyllda behöver dock inte innebära att beteendet är 

en vana. Steg, Van Den Berg & De Groot (2013) ger ett exempel med läkare, vilka genomför 

sitt arbete med samtliga tre krav uppfyllda, men eftersom deras beteende inte är automatiskt är 
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det inte heller en vana. Därför är det viktigt att det fjärde kravet, automatik, uppfylls för att ett 

beteende ska uppfattas som en vana.  

Vanor är på sätt och vis grundstenarna i vardagslivet. Frånvaron av dem resulterar i ett 

ökat fokus på val och beteende (Verplanken, 2006). Med hjälp av vanor behöver individen 

med andra ord inte lägga ner alltför mycket energi på vad denne ska göra och hur, med hjälp 

av vanor går vardagens beslut på rutin.  

Vanor är således ingenting som uppkommer utan anledning. Vanor är individens bäst 

planerade strategi för att utföra sitt vardagliga liv. Det beteende som funkar och ger bäst 

genomslag etableras som vana. Vanor är därmed svåra att bryta. Då många vanor är bra för 

individen, men har miljömässiga konsekvenser för allmänheten, finns en önskan att påverka 

individens vanor mot mer hållbara alternativ. Biel (1999) och kollegor har tagit fram en 

sjustegsmodell för att ersätta gamla vanor med nya. Steg ett kretsar kring aktivering, där 

individen erhåller information om miljöproblem och vikten av att skydda miljön. I steg två 

görs individen uppmärksam på hur miljöproblemen är sammankopplade med dennes eget 

handlingsmönster. I steg tre ligger fokus på att finna alternativa handlingsmönster vilka inte är 

skadliga för miljön. Ett exempel är att individen erhåller information om miljömärkta 

produkter som kan ersätta dennes tidigare icke miljömärkta produkter. Det är således viktigt 

att individen kan nyttja andra alternativ som är lika passande som de tidigare. Vid steg fyra 

sker planering för en kommande beteendeändring. För att fortsätta på tidigare nämnda 

exempel, kretsar detta steg kring att individen har kunskap om vad miljömärkning är och hur 

de ser ut. Väl vid steg fem ska beteendet prövas, här ska individen således faktiskt inhandla 

miljömärkta varor. Steg sex kretsar kring individens interna utvärdering av beteendet. Här 

uppstår således en reflektion om det nya beteendet är meningsfullt eller inte, samt om det är 

genomförbart i längden eller inte. Om utvärderingen uppfattas som positiv ökar chanserna till 

skapandet av ett nytt beteende, vilket utgör modellens sjunde och sista steg.  

Vanans makt över individens bilanvändning är stark. Att påverka individens vana att 

använda bilen i mindre utsträckning är, enligt Thøgersen och Møller (2008), komplicerat. För 

att bryta denna vana krävs att bilen uppfattas som kraftigt underordnad andra transportmedel, 

vilket redan från början är svårt. Ytterligare ett hinder på denna väg utgörs av bilisters 

motvilja till att övertalas att nyttja andra transportmedel. Med andra ord är bilen väldigt stark 

vad gäller val av transportmedel, samtidigt som bilisten sällan vill engagera sig i information 

kring andra transportmedel. Vanan att använda bilen är således väldigt svår att bryta.  

 

4.2 Värderingar 

Hur värderingar förklaras råder det delade meningar om. Enligt Schwarts (1992) är 

värderingar vägledande övertygelser vilka kan variera i betydelse och som styr individen mot 

ett önskvärt mål. Denna förklaring av värderingar har tre särdrag där; 1) värderingar 

sammankopplas och påverkas av individens tro och/eller övertygelse gällande önskade eller 

oönskade sluttillstånd; 2) värderingar överskrider specifika situationer, då de är abstrakta 

konstruktioner; och 3) värderingar påverkar hur individen uppfattar och utvärderar människor, 

händelser och beteenden. Vidare finns ett slags ordningssystem gällande värderingar. När två 

värderingar konkurrerar i en given situation gör individen sitt val beroende på vilken 
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värdering som just då uppfattas vara mest värdefull (Steg, Van Den Berg & De Groot 2013). 

Enligt Schwarts förklaring är värderingar relativt konstanta genom individens livstid och de 

etablerar regler för uppförande. Grunden till individens värderingar formuleras i dennes 

socialisering där tre motiverande faktorer; individuella behov, sociala behov och sociala 

institutionella behov, hjälper individen att hantera verkligheten. Genom socialisering 

formulerar individen vilka värderingar som är viktiga och vilka som är mindre viktiga 

(Fransson & Gärling, 1999). Vidare kan värderingar förklaras utifrån vad individen uppfattar 

som viktigt i dennes liv. Då värderingar har olika betydelsegrader för individen vägleder de på 

olika sätt olika individer (Schwartz, 2012). 

En annan förklaring av värderingar är den formulerad av Stern och kollegor (Fransson & 

Gärling, 1999). Här förklaras värderingar utifrån deras förmåga att påverka och förutsäga 

attityder och beteenden.  

Ytterligare en förklaring ges utförligt av Schwartz (2009), genom användningen av 

”Värdeteorin”. Här beskrivs värderingar utifrån sex olika särdrag. I första särdraget är 

värderingar övertygelser vilka starkt är sammankopplade med känslor. Beroende på om 

individen uppfattar sin värdering som hotad eller fri, reagerar känslorna därefter. Med andra 

ord, individer som har självständighet som en viktig värdering känner sig glada när de kan 

nyttja den, förtvivlade när de är hjälplösa att skydda den och stressade om värderingen är 

hotad.  

I det andra särdraget kretsar värderingar kring önskade mål, vilka motiverar till agerande. 

Individer som exempelvis uppfattar rättvisa som en viktig värdering motiveras att sträva efter 

att uppnå det målet.  

Det tredje särdraget förklarar hur värderingar överskrider specifika handlingar och 

situationer. Exempelvis kan värderingen ärlighet vara viktig på arbetet, i skolan och inom 

familjen, oavsett var eller varför den är aktiv. Med andra ord kan värderingen ärlighet vara 

viktig gentemot utvalda aktörer oavsett var, hur eller när. Medan exempelvis normer och 

attityder är mer bundna till specifika handlingar, objekt eller situationer.   

Ett fjärde särdrag av värderingar är hur de utgör en typ av standard. Värderingar är på 

detta sätt vad som vägleder individens utvärdering av exempelvis handlingar och människor. 

På detta sätt bestämmer individen vad som är bra eller dåligt och värt att göra eller inte, 

baserat på eventuella konsekvenser för dennes värderingar. Oftast blir värderingen aktiv när 

handlingar och åsikter skapar konflikt med andra viktiga värderingar.  

Det femte särdraget handlar om hur värderingar är uppdelade efter betydelse. Detta 

särdrag förklarar således individens karaktärsdrag, beroende på vilka värderingar individen 

rankar som viktigast och mindre viktiga.  

Det sjätte och sista särdraget kretsar kring hur flera värderingars relativa betydelser 

guidar individens handlingar. Detta förklaras genom att varje handling eller attityd oftast 

innebär att ett flertal värderingar är aktiva. När individen exempelvis besöker en kyrka kan 

värderingar så som tradition och säkerhet erhålla mer vikt än andra värderingar, så som 

hedonism. Det är själva avvägningen mellan värderingarna som skapar beteende och attityd 

hos individen. Dessa sex särdrag menar Schwartz representerar samtliga värderingar. Vad 
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som skiljer en värdering från en annan handlar om själva målet eller motivationen värderingen 

uttrycker.  

Gällande individens bilanvändning kan därmed värderingar utgöra en anledning till i 

vilken utsträckning bilen används. En individ som värderar en minskad miljöpåverkan kan 

välja att anpassa sin bilanvändning därefter. Värderingen styr således individens mot ett 

specifikt mål, att agera mer miljövänligt.  

För att påverka individens miljöbeteende är det möjligt att influera eller aktivera specifika 

värderingar (Steg, Van Den Berg & De Groot, 2013). Detta kan exempelvis göras genom 

riktad information. Det danska trafikbolaget Midttrafik körde år 2010 en kampanj med fokus 

på de positiva klimateffekterna av att nyttja bussen istället för bilen. För en individ som 

värderar klimatets hälsa har Midttrafiks kampanj i det här fallet en stärkande effekt för att 

nyttja bussen. Då en population skiljer sig vad gäller värderingar fungerar således budskap 

olika bra från grupp till grupp. Att studera en population utifrån värderingar är därmed ett bra 

tillvägagångssätt för att kartlägga olika homogena grupper, för att i nästa steg skräddarsy 

information eller interventioner (Steg, Van Den Berg & De Groot, 2013).  

 

4.3 Information 

Individens beteende kan även påverkas av information. Exempelvis är reklam tänkt att sporra 

kunden till konsumtion av diverse varor. För individen kan bristen på information vara en 

avgörande anledning till dennes fortsatta beteende, eftersom individen inte är införstådd med 

hur beteendet kan vara skadligt. Detta är ofta fallet gällande individens beteende och dess 

globala miljöpåverkan. Förhållandet kan vara omöjligt för individen att förstå själv, varför det 

behövs information för att påverka individen mot ett mer hållbart beteende (Gardner & Stern, 

1996).  

Att försöka påverka individens beteende gentemot en mer hållbar livsstil genom 

information har varit på agendan sedan 1970-talet, då människans påverkan på miljön 

uppmärksammades alltmer (Steg, Van Den Berg & De Groot, 2013). För att påverka genom 

information finns ett flertal tillvägagångssätt. Ett första tillvägagångssätt är att sprida 

information, där förväntningen är att informationens budskap skall generera ett förändrat 

beteende. Dock har detta visats ha väldigt svagt genomslag på endast ett fåtal attribut hos 

individens beteende (Gardner & Stern, 1996).  

Ett andra tillvägagångssätt kretsar kring individens specifika beteende, där informationen 

är skräddarsydd för att fånga dennes uppmärksamhet. Fördelen med denna typ av information 

är således att individen endast erhåller information som är relevant för dennes situation 

(Abrahamse, et al. 2005). Ett exempel kan vara hur individen erhåller information om dennes 

energiförbrukning och hur mycket hushållets kostnader kan minskas genom mer sparsamhet. 

Denna typ av information har således bäst genomslag när individen har ett starkt ekonomiskt 

motiv till förändrat beteende (Gardner & Stern, 1996). Dock har detta tillvägagångssätt 

kantats av problem, detta eftersom individen uppmanas att minska sin förbrukning, och inte 

att förändra sitt generella beteende mot mer hållbara alternativ (Gardner & Stern, 1996). 

Vidare är tillvägagångssättet svårare att förankra hos individer med en starkare ekonomi.  
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Ytterligare ett tillvägagångssätt för hur individens beteende kan påverkas genom 

information är modellering, vilket fokuserar på andras beteende. Med andra ord kan individen 

förändra sitt beteende genom att se hur andra personer gör (Gardner & Stern, 1996; Steg, Van 

Den Berg & De Groot, 2013). Modellering grundar sig på Banduras lärande teori (1977) där 

exempel ges gällande förändrat beteende. Det har genomförts studier för att påvisa denna 

koppling mellan modellering och förändrat beteende, där exempelvis Winett et al. (1985) 

studie påvisade ett tydligt samband, om än tillfälligt. Modelleringsgruppen uppvisade en 

minskning på tio procent vad gäller hushållets energiförbrukning gentemot kontrollgruppen. 

Dock återgick modelleringsgruppens beteende till ursprunglig nivå ett år senare. Det tycks 

således att information i sig inte är en tillräckligt stark åtgärd. 

Att kombinera information med lite mer aktiva åtgärder anses ha en större inverkan på 

individens beteende. Målsättning utgör en sådan typ av mer aktiv åtgärd. Här utgår man ifrån 

att individens beteende är sammankopplat med olika mål, där attraktiva mål ökar 

motivationen. Mål bör vara höga och möjliga att uppnå. De ska även vara tydligt formulerade 

och möjliga att utföras inom en kort tidsperiod (Steg, Van Den Berg & De Groot, 2013). 

Sambandet mellan mål och information studerades av Becker (1978) där han fann att 

hushållets medlemmar endast uppvisade ett förändrat beteende när de eftersträvade det högre 

målet på en tjugo procentig energiminskning, jämfört med en sänkning på endast två procent. 

Detta var vidare kombinerat med information genom återkoppling. I slutändan blev resultatet 

en energiminskning på femton procent. Om detta beteende kvarstod efter ett år eller längre 

framgår tyvärr inte.  

Ytterligare en aktiv åtgärd kretsar kring åtagande tillsammans med information. Här får 

individen göra ett offentligt eller delvis offentligt åtagande till förändrat beteende. Vid denna 

åtgärd antas att individens beteende påverkas av en förminskad kognitiv dissonans, där 

individens attityd och beteende stämmer bättre överens. Grunden återfinns i att individen själv 

åtar sig att förändra sitt beteende. Genom frånvaron av externa påtryckningar eller vinster 

ökar sannolikheten till ett förändrat och kontinuerligt beteende (Gardner & Stern, 1996). En 

nackdel med denna typ av åtgärd kretsar kring den höga nivån av tid och resurser det tar att 

personligen kontakta individer för att anta ett åtagande (Steg, Van Den Berg & De Groot, 

2013). En fördel med åtgärden är att den sammanbinder attityd och beteende, och kunskap 

och beteende. Detta eftersom individens kunskapsnivå ökar med ett offentligt åtagande. Detta 

gör således att mer generell informationsspridning bör ha starkare genomslag hos individen 

(Gardner & Stern, 1996). 

I grund och botten kretsar information kring att fånga individens uppmärksamhet och att 

därefter reagera på innehållet. Men information är något människor får dagligen, varav en stor 

mängd ignoreras och därför inte alls har en inverkan på beteendet. Det handlar således om att 

göra informationen tillgänglig för individen, att göra den tydlig. Enligt Gardner & Stern 

(1996) är tre faktorer viktiga; trovärdighet, involverande, samt att använda medier för att 

sprida informationen. Först måste individen känna trovärdighet för informationen denne får. 

En stor del av detta ligger i varifrån informationen kommer. Exempelvis kan information från 

kommunen uppfattas som ansträngande eller skräppost. Om en trevlig granne eller vän å 

andra sidan ger samma information kan chansen öka att informationen tas emot. Information 
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ökar vidare möjligheten till agerande hos de individer som har åtagit sig att förändra sitt 

beteende genom involvering. Här kan även katastrofer och olyckor öka involveringen. 

Exempelvis kan perioder av extrem torka resultera i ett mer resurssnålt beteende. Slutligen 

utgör medier en viktig del, då de möjliggör till en stor spridning av informationen. 

Exempelvis kan individer ta del av miljökatastrofer på andra sidan jordklotet genom medier, 

och därmed bli påverkade till ett förändrat beteende. 

Vad gäller att påverka individens beteende gentemot en minskad bilanvändning genom 

information, visar forskning att metoden är väldigt svagt förankrad, eller icke existerade 

(Tertoolen, Van Kreveld & Verstraten, 1998). Det är med andra ord väldigt svårt att genom 

information påverka individens beteende mot en minskad bilanvändning. I deras 

undersökning testade Tertoolen, Van Kreveld & Verstraten (1998) olika typer av information 

i strävan att påverka individen mot en minskad bilanvändning. De gav individuell information 

kring bilens miljöpåverkan, samt om kostnad av att ha bil. Vidare gav de även generell 

information om miljöns globala tillstånd. Ingen av dessa metoder gav dock någon inverkan på 

individens bilanvändning. Bilen som transportmedel, förklarar de, är för starkt 

sammankopplad med individens självständighet och flexibilitet för att information ska kunna 

påverka användningen mot en minskning. Än mer intressant gjordes det tydligt att 

informationen kunde ha motsatt effekt, att individens bilanvändning faktiskt ökade. Detta 

förklarades när individens attityd och beteende inte var samspelta. Eftersom attityder är 

enklare att förändra än beteenden, kunde information skapa en situation där miljön och hållbar 

utveckling minskade i betydelse. Med andra ord förändrades attityden till att mindre 

uppmärksamma miljön och istället förstärktes beteendet med en än mer rättfärdigad anledning 

till att använda bilen (Tertoolen, Van Kreveld & Verstraten, 1998). 

 

4.4 Sociala dilemman 

Ytterligare en förklaringsfaktor till individens beteende utgörs av sociala dilemman, där den 

enskilda individens framgång står över kollektivets, vilket i slutändan är förödande för 

samtliga (Steg, Van Den Berg & De Groot, 2013). Det engelska uttrycket för sociala 

dilemman, ”tragedy of the commons”, myntades av Garret Hardin i artikeln med samma namn 

1968. Där förklarar Hardin (1968) sociala dilemman genom liknelsen av en betesmark 

tillgänglig för samtliga. Det öppna systemet fungerar så länge som tillvaron för 

boskapsuppfödarna är kantad av oroligheter som krig, sjukdom och tjuvskytte. Dock 

resulterar social stabilitet i förbättrade tider där oroligheterna inte längre håller antalet boskap 

på en hanterbar nivå. Detta gör att betesmarken nyttjas på ett ohållbart sätt. Detta samtidigt 

som de numera rationella boskapsuppfödarna ställer sig frågan hur de själva kan maximera 

den egna avkastningen, vilket sker genom ett ökande av boskap på betesmarken. Detta är hur 

Hardin (1968) förklarar ett socialt dilemma; hur varje boskapsuppfödare är fast inom ett 

system vilket uppmanar honom till ökad produktion utan gränser, detta inom ett större system 

där naturresurserna har givna gränser. Friheten varje enskild boskapsuppfödare har, förklarar 

Hardin (1968), resulterar i allmänhetens förfall.  

Sociala dilemman används i stor utsträckning inom dagens debatt för att förklara den 

enskilda individens ohållbara beteende (Fransson & Gärling, 1999; Vlek & Steg, 2007; 
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Tertoolen, Van Kreveld & Verstraten, 1998; Nordlund & Garvill, 2003). Många av dagens 

miljöproblem kan uppfattas vara resultatet av sociala dilemman (Hardin, 1968; Öström, 1990; 

Gardner & Stern, 1996). Koger och Winter (2010) förklarar detta genom fyra typer av sociala 

dilemman, där den första typen är de traditionella sociala dilemman, förklarat ovan. Den 

andra typen av dilemman utgörs av kollektiva nyttigheter/behov, där enskilda individer inte 

bidrar med sin beskärda del till den gemensamma resursen. Exempelvis kan detta förklaras 

genom nedröstandet av en skatteförordning som ökar intäkterna för kollektivtrafiken. En 

tredje typ av dilemman förklaras genom risker, där den enskilde individen agerar utifrån sina 

egna intressen och förbrukar mer än allmänhetens genomsnitt. Pendlande bilister tillhör en 

grupp vars transportval genererar en högre nivå av problem, så som klimatförändringar och 

trafikstockningar, än kollektiva transportmedel. Den fjärde och sista typen av dilemman är 

ekologiska, vilka uppstår när individen påverkar den stora balansen i miljön för sin egen 

vinning. Detta sker exempelvis när en markägare avlägsnar en större mängd björkar från sin 

tomt, vilket påverkar närliggande tomter då vattennivån i marken stiger som följd.  

Vad som görs tydligt gällande sociala dilemman är att det finns en konstant konflikt 

mellan den enskilde individens- och samhällets behov, samt mellan kortsiktiga- och 

långsiktiga behov (Koger & Winter, 2010). Här triumferar i nästintill samtliga fall den 

enskilde individen och kortsiktiga behov. Detta förklaras genom vilka motiv som återfinns 

inom sociala dilemman. Enligt Wilke (1991) kan dessa motiv förklaras genom GEF-

hypotesen där; individens girighet (G) är begränsad och därmed påverkad av två motiv; 

dennes önskan att nyttja resursen effektivt (E), samt önskan om att nyttja resursen på ett 

rättvist (F) sätt där samtliga deltagare erhåller likvärdiga resultat.  

Girighet (G) kretsar kring individens mål att maximera den egna avkastningen, vilket 

påverkas av situationen (Steg, Van Den Berg & De Groot, 2013). Exempelvis har De Vries & 

Wilke (1992) påvisat ett samband mellan förhöjd girighet och miljömässig osäkerhet. Vidare 

är individens girighet svår att påverka med hjälp av utomstående rådgivare (Steg, Van Den 

Berg & De Groot, 2013).  

Motivet effektivitet (E) uppnås när det totala utfallet är maximerat, detta samtidigt som 

den gemensamma resursen är säkerställd. Hur stor inverkan motivet effektivitet har på 

individens beteende är beroende av vilket mål som är dominant i gemenskapen (Steg, Van 

Den Berg & De Groot, 2013). Detta kan förklaras genom människans nyttjande av jordens 

resurser. Här uppnås effektivitet när resursen är maximerad och samtidigt använd i precis den 

utsträckning som behövs. Samtidigt som resursen är tillgänglig för framtida bruk. Då 

människan har en tendens att maximera jordens resurser är motivet effektivitet inte uppnått, 

dels eftersom resursen inte är säkerställd och dels då andra mål som, konsumtion och 

ekonomisk framgång är dominanta. 

Motivet rättvisa (F) har enligt Tyler & Dawes (1993) ett starkt inflytande på individens 

beteende. Rättvisa uppfattas olika beroende på situationen, där individen exempelvis 

förknippar rättvisa med lön efter arbetsinsats, medan en eventuell ersättning för sjukdom ska 

fördelas rättvist oberoende av ekonomi eller social status (Steg, Van Den Berg & De Groot, 

2013).  
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Sammantaget förklaras GEF-hypotesen av Wilke (1991) genom att girighet erhåller starkt 

inflytande på individens beteende gällande en gemensam resurs, medan effektivitet och 

rättvisa har mer underordnande roller. Viktigt att poängtera är att individen kan samarbeta 

kring en resurs, vad gäller girighet, effektivitet och rättvisa, om denne är övertygad att andra 

följer samma mönster (Wilke, 1991). Om individen får information om att andra brukar 

resursen mer än denne själv ökar motivet girighet beteendet, vilket skapar en nedåtgående 

spiral. Om individen däremot får information om att det är miljömässiga faktorer som 

förminskar resursen, är denne mer villig att minska sin egen avkastning (Wilke, 1991).    

Dagens bilanvändning kan förstås utifrån sociala dilemman. Detta då den enskilde 

individen upplever personliga fördelar av bilanvändning, medan allmänheten blir lidande till 

följd av en försämrad miljö. Beslutet att nyttja bilen har således inverkan på bilistens 

välmående såväl som allmänhetens. Den bästa utkomsten för allmänheten i stort sker således 

när fler människor väljer kollektiva transportmedel, cykel eller gång, vilket minskar 

miljöpåverkan. Individens val att nyttja bilen istället för kollektivtrafiken kretsar bland annat 

kring dess flexibilitet, restid och bekvämlighet. Jämfört med kollektivtrafiken är bilen således 

ett bättre alternativ för den enskilde individen (Van Vugt, Van Lange & Meertens, 1996). Ett 

viktigt område att studera kretsar därmed kring frågan varför individen väljer att åsidosätta sitt 

egenintresse, att nyttja bilen, och istället värna om allmänhetens bästa, att nyttja 

kollektivtrafiken (Van Vugt, Van Lange & Meertens, 1996). Denna fråga har Van Vugt, Van 

Lange & Meertens (1996) strävat efter att förklara med fokus på sociala dilemman. De fann 

bland annat att individens val av transport influerades av dennes sociala värdeorientering, där 

den pro-sociala individen i större utsträckning än den pro-själva individen, har positiva 

känslor kring kollektiva transportmedel. Med andra ord spelar det roll i vilken utsträckning 

individen uppfattar personliga vinster som viktigast (pro-själv) eller allmänhetens (pro-

social).  

Inom samma område har Nordlund och Garvill (2003) studerat inverkan av sociala 

dilemman gällande viljan att minska den egna bilanvändningen. De fann att pro-sociala 

individer i större utsträckning än pro-själva individer skulle göra personliga uppoffringar i 

strävan att minska klimatpåverkan. När en individ är pro-social ökar således chansen för en 

minskad bilanvändning, detta trots en minskad personlig vinning. En avgörande del av 

forskningen inom sociala dilemman fokuserar således på frågan vad som motiverar individer 

att agera mer pro-socialt. Här återfinns sex faktorer som påverkar motivationen (Steg, Van 

Den Berg & De Groot, 2013); 1) gruppens storlek, där nivån av samarbete ökar desto mindre 

gruppen är; 2) kommunikation, där möjligheten till kommunikation genom ansikte-till-ansikte 

ökar och stärker samarbetet; 3) respons effekt, där storleken på gruppen påverkar i vilken mån 

individen känner att dennes handlingar är viktiga för det gemensamma målet. Desto större 

gruppen är desto mindre är chansen att individen uppfattar sina handlingar som viktiga; 4) 

miljömässig osäkerhet, där bristande eller felaktig information gällande problemets 

omfattning ökar risken för subjektiva antagande, där resultatet blir ett ökat uttag av resursen; 

5) social osäkerhet, där bristande kunskap om övriga gruppmedlemmars val i sociala 

dilemman minskar individens vilja att samarbeta. Om individen tror att andra medlemmar, i 

exempelvis gruppen bilister, använder resursen i hög utsträckning minskar således dennes 



 30 

vilja att själv anpassa sitt beteende mot en minskad bilanvändning; 6) sociala normer, där en 

väletablerad norm för gruppen ökar individens vilja att samarbeta. En tydlig norm som 

definierar gruppens beteende fungerar således som en mall för hur medlemmarna helst ska 

agera.  

Att studera sociala dilemman har således bland annat möjligheten att upptäcka brister och 

styrkor gällande gruppens samarbete. När dessa är kartlagda kan passande åtgärder sättas in 

för förbättringar och på så sätt öka gruppens motivation.  

 

 

5. DEL III. VÄSTERÅSARENS BILBETEENDE 

 

I den här delen av uppsatsen analyseras det insamlade materialet. Först redovisas 

populationens egenskaper, genom att postenkätens bakgrundsfrågor redovisas. Sedan 

fortsätter denna del med de tre fokusområdena; 1) genus; 2) familjekonstellation, samt; 3) 

familjekonstellation utifrån ett genusperspektiv, vilka analyseras utifrån postenkätens 19 

påståenden. Fokusområde 2 och 3 redovisas under samma rubrik. Analysen redovisas utifrån 

de fyra valda beteendepåverkande faktorerna; vanor, värderingar, information samt sociala 

dilemman. För det första fokusområdet, genus, kommer även kvalitativt material vägas in. 

Detta för att än mer belysa specifika mönster.  

Postenkätens svarsalternativ utgörs av en sex-gradig skala, där värde 1 representerar 

”instämmer inte alls” och värde 6 representerar ”instämmer helt”. I början av varje avsnitt 

med beteendepåverkande faktorer ges en sammanfattande tabell vilken redovisar medelvärde, 

konfidensintervall samt signifikans för samtliga påståenden inom det ämnet. 

Här vill författaren tydliggöra att familjekonstellation för denna uppsats kretsar kring 

huruvida respondenten har barn under 18 år i hushållet, eller inte. Barnfamiljer (b.f) utgör 

således av de hushåll vilka har barn under 18 år i hushållet. Familjer utan barn (f.u.b) utgörs 

av hushåll vilka inte har barn under 18 år i hushållet. Gruppen familjer utan barn kan givetvis 

ha barn, men de är inte under 18 år och bor hemma.  

Postenkätens 19 påståenden redovisas utifrån medelvärde (M), konfidensintervall (CI) 

och signifikans (α).  

 

5.1 Bakgrundsinformation 

För den postenkät vilken skickades ut i början av mars svarade totalt 456 personer utav 997 

stycken, vilket ger en svarsfrekvens på 45,7 procent. Av dessa var 307 män och 142 kvinnor. 

Sju personer fyllde inte i frågan om kön. Den procentuella könsfördelningen görs tydlig i 

figur 5 nedan.  

För följande diagram och tabeller redovisas antal (n), vilket kommer variera från fråga till 

fråga. Detta grundar sig i mindre bortfall vilket finns för så gott som samtliga frågor och 

påståenden. Anledningen till detta bortfall grundar sig i att enstaka respondenter inte besvarat 

frågan eller påståendet.  
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Åldersfördelningen för populationen visar att gruppen 45-54 år är mest förekommande. 

Åldersgrupperna 18-24 samt 75 år och äldre har få respondenter, 3 respektive 27 stycken. 

Åldersgrupperna för uppsatsens kvantitativa del redovisas i figur 6 nedan.  

 

 
 

Figur 5. Figuren visar könsfördelning för uppsatsens kvantitativa del, postenkäterna. n=449  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Figuren visar åldersfördelning för populationen. n=449 

 

Gällande bakgrundsfrågan antalet vuxna personer i hushållet uppger majoriteten, 51 procent, 

att de är två vuxna, se tabell 4 nedan. Vidare visar materialet att 56 procent av populationen 

inte har barn under 18 år i sitt hushåll. Detta gör att 44 procent av populationen har barn under 

18 år, i varierande antal, se tabell 4 nedan.  
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Tabell 4. Tabellen visar fördelningen av antalet personer i hushållet. Vuxna: n=446, Vuxna med barn 

under 18 år n=430 

 

Antal personer i hushållet 

Vuxna 

 

Barn under 18 år 

 En 16% Inga 56% 

Två 51% Ett 13% 

Tre eller fler 33% Två 24% 

  

Tre eller fler 7% 

Summa 100% 

 

100% 

 

Vidare, vad gäller populationens utbildningsnivå har majoriteten en examen från högskola 

eller universitet. Gruppen kvinnor har en högre andel än män. Gruppen män redovisar en 

högre andel utbildningsnivå inom grundskola/folkskola och gymnasium, än kvinnor, se tabell 

5 nedan.  

 

Tabell 5. Tabellen visar den procentuella fördelningen av kvinnor och mäns högsta slutförda 

utbildning. Män: n=307, Kvinnor: n=142  

 

Högsta slutförda utbildning Män Kvinnor 

Grundskola/Folkskola 14% 7% 

Gymnasium 31% 25% 

Eftergymnasial utbildning 

(KY) 9% 12% 

Högskola/Universitet 46% 56% 

Summa 100% 100% 

 

Tabell 6. Figuren visar fördelningen av kvinnor och mäns huvudsakliga sysselsättning. Män: n=305, 

Kvinnor: n=141  

 

Huvudsakliga 

sysselsättning Män Kvinnor 

Förvärvsarbetar 70% 73% 

Studerar 1% 1% 

Egenföretagare 6% 3% 

Pensionär 21% 16% 

Arbetssökande 1% 1% 

Föräldraledig 0% 1% 

Sjukskriven 0% 1% 

Annat 2% 4% 

Summa 100% 100% 

 

Tabell 6 ovan redovisar populationens fördelning gällande huvudsaklig sysselsättning. Här 

görs tydligt att majoriteten förvärvsarbetar, med 73 procent för kvinnor och 70 procent för 
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män. På andra plats i storleksordningen finner vi gruppen pensionärer, med 16 procent för 

kvinnor och 21 procent för män.    

 

Tabell 7. Tabellen visar fördelningen av bostadsform. n=449 

 

Boendeform 

 Radhus/Villa 66% 

Lägenhet, 

bostadsrätt 23% 

Lägenhet, hyresrätt 11% 

Annat 1% 

Summa 100% 

 

Gällande bakgrundsfrågan boendeform ter sig mönstret näst intill identiskt mellan kvinnor 

och män, med endast en till två procentenheters skillnad. Majoriteten av populationen uppger 

att de bor i radhus eller villa. En femtedel av populationen uppger att de bor i en lägenhet i 

form av bostadsrätt. Se tabell 7 ovan för fördelningen gällande boendeform.  

För frågan gällande tillgång till bil, ägt och/eller lånat, finns tydliga skillnader mellan 

kvinnor och män, där exempelvis 35 procent av männen har haft tillgång till bil i 39 år eller 

fler, medan siffran för kvinnor är 22 procent, se figur 7 nedan. Dock har kvinnor en högre 

andel i de övriga tidsintervallerna.  

 

 
 

Figur 7. Figuren visar hur många år populationen haft tillgång till bil. Män: n=307, Kvinnor: n=142  

 

På den sista bakgrundsfrågan, huruvida populationen har tillgång till cykel, äger eller lånar, 

svarar 95 procent att de har tillgång till en cykel. Här är det exakt samma fördelning mellan 

kvinnor och män se tabell 8 nedan. 
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Tabell 8. Tabellen visar tillgängligheten till cykel. Män: n=307, Kvinnor: n=141 

 

Tillgång till 

cykel Män Kvinnor 

Ja 95% 95% 

Nej 5% 5% 

Summa 100% 100% 

 

5.1.1 Populationens egenskaper 

Populationen för denna uppsats visar, som gjorts tydligt ovan, inte ett representativt tvärsnitt. 

Flera bakgrundsfrågor visar på skeva förhållanden, exempelvis har mer än dubbelt så många 

män än kvinnor svarat på postenkäten. Detta kan förklaras av tillvägagångssättet för hur 

respondenterna uppsöktes. När jag under tre dagar skrev ner registreringsnummer var det 

omöjligt att veta huruvida de totalt 2493 insamlade registreringsnumren var jämnt fördelade 

mellan könen. Eftersom det finns ungefär dubbelt så många personbilar registrerade på män 

som kvinnor i Västmanland (Statistiska centralbyrån, 2013), faller det sig dock naturligt att 

det är dubbelt så stor sannolikhet att registreringsnumret tillhör en man. När väl de beställda 

adressuppgifterna till de valda registreringsnumren kom från Transportstyrelsen fanns givetvis 

möjligheten att göra ett urval jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Detta var något jag 

övervägde men inte genomförde av två viktiga anledningar. För det första kan det vara svårt 

att matcha namn med kön. För det andra ville jag visa på den verkliga situationen i Västerås 

kommun, där manliga bilägare är dubbelt så många som kvinnliga. Av dessa anledningar 

valde jag att således inte påverka urvalet utifrån faktorn kön.  

Att fler män än kvinnor svarat på postenkäten får konsekvenser för hur resultaten tolkas. 

Då materialet tolkas med hjälp av konfidensintervaller resulterar skevheten mellan män och 

kvinnor att specifikt kvinnornas konfidensintervaller blir större än männens. Detta är något 

jag uppmanar läsaren ha i åtanke när slutsatser dras av resultaten.  

Populationen är vidare skev då en övervägande del, 51 procent, bor i ett hushåll med två 

vuxna, medan 16 procent har en vuxen, och 33 procent har tre eller fler vuxna. Detta skeva 

mönster kan delvis förklaras av att gällande enkäter är det ofta en viss typ av människor som 

svarar (Denscombe, 2011). Det är således möjligt att hushåll med två vuxna i större 

utsträckning svarar på enkäter. Ytterligare en tänkbar förklaring kan även den sammankopplas 

med tillvägagångssättet för hur respondenterna uppsöktes. Slumpen kan också vara orsaken 

till varför majoriteten av populationen bor i ett hushåll med två vuxna.  

Ytterligare en faktor som är skev är den gällande boendeform. Här bor majoriteten av 

populationen, 66 procent, i villa eller radhus, 23 procent bor i bostadsrättslägenhet, och 11 

procent bor i en hyreslägenhet. För Västerås kommun visar dock fakta att populationen för 

denna uppsats inte avviker alltför mycket från den faktiska verkligheten i kommunen. Här bor 

47 procent av befolkningen i villa eller radhus, 23 procent i bostadsrättslägenhet, och 29 

procent bor i hyreslägenhet (Västerås stad, 2013c).  

Den sista faktorn som är skev i uppsatsens insamlade material kretsar kring populationens 

sysselsättning, där majoriteten, cirka 70 procent, förvärvsarbetar. Övriga sysselsättningar är 

blygsamma i jämförelse, förutom möjligen gruppen pensionärer som med cirka 20 procent 
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visas tydligt. Förklaringen till detta kan vara att det kostar att äga och använda bil, något 

personer med ett arbete möjligen har bättre förutsättningar för. Precis som med den tidigare 

frågan kring boendeform, visas dock att mönstret i Västerås kommun att 78 procent 

förvärvsarbetar (Västerås stad, 2013c). Detta gör därmed att populationen för denna uppsats 

är snarlik den som för kommunen i helhet.  

Vad som således är värt att poängtera är att populationen är skev vad gäller en jämn 

fördelning för de olika bakgrundsfrågorna. Dock stämmer populationen till mångt och mycket 

överens med mönstret för befolkningen i Västerås kommun. Därmed är populationen skev, 

men den representerar en bild av hur verkligheten ser ut i kommunen.   

 

5.2 Fokusområde: Genus 

Utifrån uppsatsens insamlade material görs tydligt att kvinnor och män uppvisar fler likheter 

än skillnader. Till att börja med förknippar både kvinnor och män bilen med frihet, med 

argument som; Det är ett smidigt sätt att ta sig fram och tillbaka till olika ställen (Carl, 2014-

04-14); Det betyder att det är ganska enkelt så att säga, man behöver inte planera. Man har 

mer frihet att kunna ta sin bil lite mer spontant kanske (Fabian, 2014-04-11); Ja det är frihet, 

det är att jag kan komma och åka som jag vill. Det är för mig absolut det viktigaste med att 

vara bilägare (Per, 2014-04-09), samt; Jag är liksom fri med att ha bil (Malin, 2014-04-15).  

 

5.2.1 Vanor 

Från uppsatsens insamlade material framgår att gällande vanor för kvinnor och män i 

Västerås, finns ingen statistisk säkerställd grund för skillnader dem emellan (se tabell 9 

nedan). Detta eftersom signifikansnivån (α) för samtliga påståenden är större än fem procent 

vilket gör att konfidensintervallen för medelvärdena för kvinnor och män ligger inom samma 

spann. Genom signifikansnivån vet vi därmed att relationen mellan kvinnor och män inte 

uppvisar något som behöver ytterligare förklaring. Med andra ord är gruppernas medelvärden 

tecken på att skillnader inte är statistisk signifikanta. Därmed kan vanor för kvinnliga och 

manliga bilister i Västerås sägas vara likadana.  

Vad gäller kvinnor och mäns medelvärden gör konfidensintervallen tydligt att måtten på 

osäkerhet är relativt låg, med maximalt ±0,32 enheter. För påstående 12, hur respondenterna 

instämmer i att de har bekvämt gångavstånd till en busshållsplats (se tabell 9 nedan), förklarar 

således konfidensintervallet att kvinnliga bilister i Västerås, med en konfidensnivå på ±0,32, 

med 95 procents säkerhet, hamnar på ett medelvärde mellan 4,23 och 4,87. Gruppen manliga 

bilister i Västerås hamnar på samma sätt inom ett intervall mellan 4,34 och 4,74. Detta då 

deras konfidensnivå är ±0,20.  

Vad gäller kvinnliga och manliga bilister i Västerås görs således tydligt att de inte 

signifikant skiljer sig åt vad gäller vanor. Då deras medelvärden är höga görs dock tydligt att 

de båda grupperna har starka vanor gällande bilen och dess användning.  
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Tabell 9. Tabellen redovisar medelvärdet (M), konfidensintervall (CI) och signifikans (α) för män och 

kvinnor för postenkätens påståenden gällande vanor. n: se bilaga 1. 

 

Påstående 

 

♂ 

M CI 

♀ 

M CI 

 

α 

9. Bilen är nödvändig för att min vardag ska gå 

ihop. 4,81 ±0,17 4,55 ±0,28 

 

>5% 

10. Jag tar alltid samma väg till jobbet/skolan. 4,67 ±0,18 4,80 ±0,27 >5% 

11. Jag storhandlar ofta med hjälp av bil. 5,54 ±0,12 5,44 ±0,20 >5% 

12. Från mitt hem har jag bekvämt gångavstånd till 

en busshållsplats. 4,54 ±0,20 4,55 ±0,32 >5% 

26. Majoriteten av mina resor görs med bil, även 

när andra transportmedel, som buss och cykel, är 

tillgängliga. 4,24 ±0,18 3,91 ±0,31 >5% 

 

Huruvida bilen är nödvändig för att vardagen ska gå ihop (påstående 9) redovisas ett högt 

medelvärde för gruppen män och gruppen kvinnor. Se tabell 9 ovan. Både män och kvinnor 

lutar därmed kraftigt mot instämmer helt på den sex-gradiga skalan, där männen instämmer 

starkare än kvinnor. Bilen uppfattas således av många som nödvändig för vardagens 

aktiviteter. Vidare finns likheter mellan grupperna vad gäller att nyttja bilen för att åka och 

storhandla (påstående 11), där både kvinnor och män har höga medelvärden (se tabell 9 ovan).  

Vad gäller huruvida resan till jobbet eller skolan är en vana mäts genom påstående 10. 

Här görs endast marginella skillnader tydliga mellan grupperna män och kvinnor. Män har ett 

medelvärde på 4,67 respektive 4,80 för kvinnor, se tabell 9 ovan. Tydligt är därmed att båda 

grupperna färdas samma väg till jobbet eller skolan. Med vilket transportmedel resan görs 

framgår inte, men då bilen för båda grupperna är nödvändig för att få ihop vardagen, kan det 

antas att majoriteten av resorna görs med bil.   

Det sista påståendet, huruvida majoriteten av resorna görs med bil, även när andra 

transportmedel, som buss och cykel (påstående 26), görs tydligt att den svagaste nivån av 

instämmande återfinns. För gruppen män är konfidensnivån ±0,18. Därmed är det med 95 

procent säkerhet att gruppen manliga bilister i Västerås instämmer med ett medelvärde mellan 

4,05 och 4,42. För gruppen kvinnor är konfidensnivån ±0,31. Detta gör att kvinnliga bilisters 

medelvärde i Västerås hamnar mellan 3,60 och 4,22.  

Det är tydligt att både kvinnor och män har starka vanor kopplade till bilen, samt att det 

inte finns signifikanta skillnader grupperna emellan för samtliga påståenden. Att 

medelvärdena för vanorna är höga kan göra eventuella åtgärder för att minska 

bilanvändningen komplicerade, dock inte omöjliga. Detta då samtliga intervjuade personer 

menade att de skulle klara av vardagen om de under en månad eller två inte hade tillgång till 

bil. Då får jag planera lite längre, förklarar Carina (2014-04-23), som utan bil skulle använda 

bussen för att ta sig till jobbet. För Malins (2014-04-15) del skulle en vardag med aktiviteter 

och ärenden bli svår utan bilen eftersom hon och familj bor ute på landet med begränsad 

tillgång till kollektivtrafik. Utan bil menar Malin att hon skulle få lägga om sitt arbete och 
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jobba mer hemifrån, något hon rent teoretiskt skulle kunna göra ganska mycket. För några 

görs det således tydligt att bilen är viktig i arbetet. Carina (2014-04-23) exempelvis ser inga 

problem att i vardagen vara utan bilen, det skulle jag fixa ändå. Vi bor i stan, jag kan handla i 

stan och ungarna kan jag cykla till. Men gällande arbetet ser Carina (2014-04-23) svårigheter 

att vara utan bil det skulle ju inte fungera alltså. Jag måste ju ha bilen. Jag cyklar i tjänst 

med, men vid dom långa avstånden, då måste jag ju ha bilen.  

När det gäller att bryta vanan att ta bilen är det viktigt att andra alternativ finns 

tillgängliga, som exempelvis god kollektivtrafik och cykelbanor. Just bristen på, eller 

undermåligheten av, dessa menar de intervjuade är faktorer de upplever som problem för att 

minska bilanvändningen. Malin (2014-04-15) menar att hon mycket gärna skulle vilja cykla 

de 45 minuterna till arbetet, men eftersom hon upplever att säkerheten är låg, då cykelbana 

saknas och hon tvingas färdas på en bilväg utan vägren, tar hon bilen istället. Om en säker 

cykelbana fanns tillgänglig menar Malin (2014-04-15) att hon då skulle kunna cykla nästan 

året om. 

Bristen på goda alternativ till bilen är något Per (2014-05-09) påpekar. Enligt honom tar 

det i grova slängar … en till en och en halv timme att ta bussen till jobbet. Här är bussbyten 

och promenader inräknade. Jämfört med 10-20 minuter med bilen. Dock har han själv aldrig 

provat att använda bussen till jobbet. För Per (2014-04-09) är det inte logiskt att behöva 

utsätta sig för en sådan omständlig och tidskrävande resa eftersom han har råd att åka bil 

istället.  

Ett ytterligare, och möjligen starkt hinder, för att bryta vanan att ta bilen tycks vara en 

kombination av lathet och enkelhet. Något Fabian (2014-05-11) är ärlig med, det är lite dålig 

planering och lathet tror jag, förklarar han, som i och med att familjen utökades, i större 

utsträckning nyttjar bilen, även för vad han själv anser är korta sträckor. För många innebär 

bilen således en vardag som inte behöver planeras alltför mycket. 

 

5.2.2 Värderingar 

Vad gäller värderingar visar tabell 10 nedan på skillnader och likheter mellan kvinnliga och 

manliga bilister i Västerås. Likheterna återfinns vad gäller exempelvis huruvida 

respondenterna känner att den bil de äger bidrar till dagens miljöproblem (påstående 17). Här 

redovisar gruppen män ett medelvärde på 3,55 och kvinnor ett medelvärde på 3,62 (se tabell 

10 ovan). Då ett värde på 3,5 utgör den sex-gradiga skalans exakta mittpunkt, är det tydligt att 

de båda grupperna varken kan sägas instämma, eller inte instämma i påståendet. Då 

signifikansnivån är högre än 5 procent görs tydligt att grupperna inte har en signifikant 

skillnad för detta påstående.  
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Tabell 10. Tabellen redovisar medelvärdet (M), konfidensintervall (CI) och signifikans (α) för män 

och kvinnor för postenkätens påståenden gällande värderingar. n: se bilaga 1. 

 

Påstående 

 

♂ 

M CI 

♀ 

M CI 

 

α 

17. Jag känner att den bil jag äger bidrar till dagens 

miljöproblem. 3,55 ±0,17 3,62 ±0,25 >5% 

18. Om jag vill kan jag köpa en mer miljöanpassad 

bil. 4,16 ±0,18 3,54 ±0,30 <5% 

19. Utifrån mina värderingar är/skulle det vara rätt 

för mig att köpa en miljöanpassad bil. 4,15 ±0,16 4,29 ±0,25 >5% 

21. Jag känner en moralisk skyldighet att minska de 

negativa miljöeffekterna av mitt bilkörande. 3,82 ±0,17 4,12 ±0,24 <5% 

22. Mitt val som konsument kan påverka 

bilindustrin i en miljövänlig riktning. 4,46 ±0,16 4,58 ±0,21 >5% 

 

Vidare görs likheter mellan kvinnor och män tydliga vad gäller huruvida man som konsument 

känner det möjligt att påverka bilindustrin i en miljövänlig riktning (påstående 22). Här 

instämmer både män och kvinnor starkt i att de kan påverka, med medelvärden på 4,46 

respektive 4,58. För detta påstående finns ingen signifikant skillnad mellan de båda 

grupperna.  

När respondenterna ställdes inför påståendet huruvida deras värderingar stämmer överens 

med inköpandet av en miljöanpassad bil (påstående 19), gör signifikansnivån tydligt att ingen 

statistisk skillnad mellan kvinnor och män finns. För manliga bilister i Västerås är 

medelvärdet av instämmande för påståendet mellan 3,99 och 4,31. För kvinnliga bilister i 

Västerås hamnar medelvärdet mellan 4,04 och 4,54 (se tabell 10 ovan).   

Skillnader mellan kvinnor och män görs tydliga gällande viljan att köpa en mer 

miljöanpassad bil (påstående 18). Här visas en signifikansnivå lägre än fem procent, därmed 

är skillnaden mellan grupperna signifikant. För detta påstående instämmer män i större 

utsträckning än kvinnor. Anledningen till dessa värden tros vara då män möjligen har en 

större ekonomisk frihet och större intresse av att köpa en ny bil.  

För påstående 21, känslan av moralisk skyldighet att minska de negativa miljöeffekterna 

av den egna bilanvändningen, visas en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. Här 

har gruppen kvinnor har ett medelvärde på 4,12 jämfört med gruppen män som har ett 

medelvärde på 3,82 (se tabell 10 ovan). Det tycks således vara så att män har möjligheten att 

köpa en mer miljövänlig bil, medan kvinnorna har starkare värderingar för en minskad 

klimatpåverkan. 

 

5.2.3 Information 

För ett av tre påståenden görs, genom signifikansnivån, tydligt att information kan påverka 

kvinnors miljöbeteende i större utsträckning än mäns (se tabell 11 nedan). För detta påstående 

(nummer 15) finns således en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. Detta betyder 
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att gruppen kvinnliga bilister i Västerås, starkare än manliga bilister i Västerås, instämmer i 

att de blir påverkade av negativ information gällande biltransporter.  

 

Tabell 11. Tabellen redovisar medelvärdet (M), konfidensintervall (CI) och signifikans (α) för män 

och kvinnor för postenkätens påståenden gällande information. n: se bilaga 1. 

 

Påstående 

 

♂ 

M CI 

♀ 

M CI 

 

α 

15. Jag blir påverkad av information som beskriver 

biltransporter som miljöpåverkande. 3,24 ±0,17 3,65 ±0,25 <5% 

16. Jag får en positiv känsla av reklam för 

miljövänliga bilar. 3,83 ±0,17 4,11 ±0,25 >5% 

20. Det är mycket sannolikt att människan är ansvarig 

för klimatförändringar. 4,97 ±0,14 5,39 ±0,14 >5% 

 

För de övriga två påståendena finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan kvinnliga och 

manliga bilister. För påstående 20, huruvida det är mycket sannolikt att människan är ansvarig 

för klimatförändringar, har båda grupperna höga medelvärden. Detta betyder att både kvinnor 

och män sammankopplar människan med en klimatpåverkan. För påstående 16, huruvida man 

får en positiv känsla av reklam för miljöbilar, och påstående 15 bör påpekas att medelvärdena 

är relativt låga, vilket inte talar för ett kraftigt instämmande för män eller kvinnor. Med hjälp 

av konfidensintervallerna visas således att kvinnliga och manliga bilister i Västerås hamnar 

omkring ett medelvärde på 3,50 för påstående 15 och 16. Då detta värde är skalans mittpunkt 

försvåras möjligheten att tydligt kunna se åt vilket håll de båda grupperna lutar. 

Information kan dock få en negativ effekt, även om budskapet i sig är viktigt för 

individen. För Sara (2014-04-10) görs detta tydligt och hon förklarar att;  

 

Det är så mycket information om vad vi ska göra och vad vi inte ska göra … och jag känner vartefter åren 

har gått, låt mig va! Jag avskärmar mig. Jag ger till hjälporganisationer varje år, men sen känner jag nej, 

nu får jag klara av den här vardagen. 

 

Fabian (2014-04-11) förklarar att det är svårt att veta vilka man ska tro på när det gäller 

information, men att han själv tror på de forskare som menar att mänskligheten är ganska illa 

ute, vad gäller det framtida klimatet. På liknande sätt resonerar Per (2014-04-09), att om det är 

sant så är det naturligtvis något vi alla måste ställa upp på och rätta till … men för det första 

vet jag inte om det är sant, det finns ju två sidor. Även Carl (2014-04-14) uttrycker en 

osäkerhet huruvida den globala uppvärmningen är ett resultat av människans agerande eller 

inte;  

 

Nu säger man i och för sig att man är säker på att den här globala uppvärmningen är på grund av 

människan, men vet man det till hundra procent? Jorden uppkom ju av någon anledning också. Det var 

nog inte så jävla kul att vara här då heller. Och vi har haft istider och allt möjligt. Så ja, visst, men jag är 

inte helt säker. Men det vi gör är ju inte bra. 
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Sammanfattningsvis görs tydligt att kvinnor i högre utsträckning än män har tendenser att bli 

påverkade av information, men att det inom grupperna givetvis finns skillnader. Huruvida 

information sedan har möjlighet att påverka gentemot ett förändrat miljöbeteende framgår 

inte. Dock är det troligt att kvinnor i högre grad än män skulle förändra sitt miljöbeteende tack 

vare påverkan från information. Tydligt är också att informationens trovärdighet väger tungt 

för respondenterna. 

 

5.2.4 Sociala dilemman 

Sociala dilemman förklarar i vilken mån respondenterna skulle anpassa sitt miljöbeteende för 

att bäst eftersträva allmänhetens bästa. Här finns likheter och skillnader mellan kvinnor och 

män. Ett påstående där kvinnor och män är väldigt lika kretsar kring huruvida de skulle kunna 

tänka sig att vara medlemmar i en bilpool (påstående 13). Här görs tydligt att varken kvinnor 

eller män i någon större utsträckning kan tänka sig att vara medlemmar i en bilpool. Detta då 

deras medelvärden är låga och signifikansnivån större än fem procent. Se tabell 12 nedan.  

 

Tabell 12. Tabellen redovisar medelvärdet (M), konfidensintervall (CI) och signifikans (α) för män 

och kvinnor för postenkätens påståenden gällande sociala dilemman. n: se bilaga 1. 

 

Påstående 

 

♂ 

M CI 

♀ 

M CI 

 

α 

13. Jag kan tänka mig att vara medlem i en bilpool. 1,85 ±0,15 1,86 ±0,22 >5% 

14. Jag försöker använda bilen i mindre utsträckning 

för att minska min miljöpåverkan. 3,43 ±0,17 3,65 ±0,25 >5% 

23. Som privatperson har min bilanvändning liten 

betydelse för de negativa effekterna på miljön. 3,75 ±0,17 3,25 ±0,24 <5% 

24. Det är positivt med högre skatter på drivmedel då 

de sänker antalet mil körda per individ. 2,54 ±0,17 2,69 ±0,24 >5% 

25. Ur miljösynpunkt oroar jag mig för hur vardagen 

kan komma att se ut för framtida generationer. 4,24 ±0,16 4,58 ±0,22 <5% 

27. Om människor omkring mig kraftigt minskade sin 

bilanvändning, skulle jag göra detsamma. 2,89 ±0,16 2,75 ±0,25 >5% 

 

Ytterligare ett påstående där de båda grupperna uppvisar tydliga likheter är huruvida det är 

positivt med högre skatter på drivmedel (påstående 24), vilket kan leda till en minskad 

bilanvändning. Här har både kvinnor och män låga medelvärden, på 2,69 för gruppen kvinnor, 

respektive 2,54 för gruppen män. Även den höga signifikansnivån visar på att ingen statistisk 

signifikant skillnad finns. Det blir därmed tydligt att grupperna tenderar att inte instämma i 

påståendet. Se tabell 12 ovan.  

Likheter mellan kvinnor och mäns miljöbeteende går vidare att finna vad gäller huruvida 

de skulle sänka sin egen bilanvändning om människor omkring dem kraftigt gjorde detsamma 

(påstående 27). Här görs tydligt att de båda grupperna främst lutar åt att de inte skulle 

påverkas, detta då gruppernas medelvärden är låga, se tabell 12 ovan. Samtidigt visar 

respondenterna från intervjuerna en annan sida, där samtliga kvinnor tydligt instämde i att de 
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skulle sänka sin bilanvändning om det gjordes offentligt i deras bostadsområde hur mycket 

bilen nyttjades. För Malin (2014-04-15) skulle det bli en tävling, där hennes tävlingsinstinkt 

inte skulle tillåta att hon förlorade mot grannarna. På liknande sätt resonerar Carina (2014-04-

23), dock förklarar hon att ”tävlingen” redan skulle vara avgjord från början, då hon idag 

uppfattar att hon nyttjar bilen i minst utsträckning jämfört med grannarna. Per (2014-04-09) å 

andra sidan skulle inte anpassa sitt beteende utefter hur mycket grannarna nyttjade bilen;  

 

Det skulle inte göra mig ett smack. Absolut inte! … Vi måste vara så smarta att vi kommer på det själva. 

Det får inte va så att det är så korkat att jag ska sluta använda min bil bara för att grannarna gör det. Det 

ska jag komma på själv och gör jag inte det får jag skylla mig själv. 

 

Slutligen finns likheter mellan kvinnor och män gällande huruvida de försöker bruka bilen i 

mindre utsträckning för att minska den egna klimatpåverkan (påstående 14). Med 

medelvärden på 3,65 för gruppen kvinnor och 3,43 för gruppen män görs endast små 

skillnader tydliga. Se tabell 12 ovan. Vidare framgår från de båda gruppernas medelvärden att 

något instämmande eller icke instämmande inte går att finna. Detta då deras medelvärden 

starkt kretsar kring skalans mittpunkt på 3,50. Bilister i Västerås kan således varken sägas 

instämma eller inte instämma i en strävan mot sänkt bilanvändning för klimatets skull.  

Vidare innebär en minskad bilanvändning många gånger att andra former av transport 

måste nyttjas, men även att inte köra mer än vad som är nödvändigt. Vid intervjuerna ställdes 

därmed frågan huruvida individen ibland kör mer än vad vardagen kräver. Här visar Malin 

(2014-04-15) att det återigen kan kretsar kring planering, något hon blivit bättre på med 

åldern;  

 

Förut har jag kunnat åka in och handla och sen några timmar senare, så ja hoppsan, jag glömde en sak. Ja 

då åkte jag in igen. Det gör jag inte nu. Utan nu är det mer planerat … är det nåt som ska handlas så åker 

vi in nu i samlad trupp in och så handlar vi det och sen hem igen liksom. 

 

För Carl (2014-04-14) har onödiga resor med bilen också minskat i och med åldern och ökad 

planering. Det var roligare att åka bil i 20-årsåldern förklarar han. Idag tycker han inte att han 

åker så mycket onödigt, faktiskt. I hans familj planerar framförallt för turer till mataffären, 

vilka görs en gång i veckan och då blir det ju inte så att man åker fram och tillbaka till 

affären heller. För Sara (2014-04-10), som redan använder cykeln i stor utsträckning, handlar 

en begränsad användning av bilen om bekvämlighet. Hon försöker köra så lite som möjligt 

eftersom hon inte upplever glädje av att köra. Hon förklarar vidare att hon slipper betala 

parkeringsavgift … får motion och frisk luft.    

Vad gäller huruvida de båda grupperna uppfattar sin privata bilanvändning som 

påverkande för miljön (påstående 23), visar materialet att kvinnor menar att den visst har en 

påverkan, medan männen i större utsträckning inte upplever sin bilkörning som påverkande. 

Detta görs tydligt då gruppen kvinnor har ett medelvärde på 3,25 vilket svagt lutar åt inte 

instämmande, medan gruppen män har ett medelvärde på 3,75 och således svagt lutar åt 

instämmande, se tabell 12 ovan. Med andra ord lutar gruppen män svagt mot ett instämmande 
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att deras bilanvändning har en liten effekt på miljön, medan gruppen kvinnor svagt lutar åt att 

inte instämma. Skillnaden mellan de båda grupperna görs även tydlig genom signifikansnivån 

vilket är mindre än fem procent. 

Vidare går skillnader mellan kvinnor och män att finna vad gäller en oro för framtida 

generationers miljö (påstående 25), vilket görs tydligt genom en signifikansnivå på mindre än 

fem procent. Här har gruppen män ett medelvärde på 4,24 medan gruppen kvinnor har ett 

medelvärde på 4,58. Enbart här görs inga större skillnader tydligt då deras medelvärden inte 

ligger alltför långt ifrån varandra. Med hjälp av konfidensintervallerna görs dock tydligt att 

medelvärdet manliga bilister i Västerås hamnar mellan 4,07 och 4,40. Detta medan kvinnliga 

bilister i Västerås har ett medelvärde mellan 4,36 och 4,80. Därmed görs tydligt att 

kvinnornas lägsta nivå av medelvärde är marginellt mindre än männens högsta nivå av 

medelvärde. Se tabell 12 ovan. 

Vad gäller en oro för ett framtida klimat uppvisas dock inga skillnader mellan kvinnor 

och män utifrån uppsatsens kvalitativa del. Dessutom är respondenterna inte oroade för ett 

framtida klimat i någon större utsträckning.     

 

Nej det är ju inget jag tänker på så där. Men ser jag något på teve så kanske det kommer upp så där. Eller 

oroar mig, jag kan tänka att; hur kommer det se ut om 50 år? … Men det är inte så att jag oroar mig, det 

kan jag väl inte säga att jag gör (Malin, 2014-04-15). 

 

För Malin (2014-04-15) hamnar en oro för ett framtida klimat dessutom i konflikt med 

bekväma semesterresor gjorda med flyg.  

 

Vi sitter ju och flyger nästan varje gång vi ska iväg någonstans. Man skulle ju kunna åka tåg, det finns ju 

ett alternativ liksom. Men då måste man räkna några extra dagar i ren transport istället. Och jag tror att 

där väger ju tiden mera. Därför, egentligen är det rätt trevligt att åka tåg. Jag har inget emot att åka tåg, 

men säg att du ska till Frankrike, ja men då ska du räkna nästan två dar i transport. Kontra tre, tre och en 

halv timma i flyget liksom. 

 

Carl (2014-04-14) oroar sig inte för kommande generationers skull utan ser positivt på 

framtida lösningar. Jag tror vi kommer få se jättemånga nya lösningar på saker och ting. Det 

måste ju vara en julafton för varje ingenjör nu för tiden. På liknande sätt känner Carina 

(2014-04-23) inte någon oro för framtida generationer. Till skillnad från Carl (2014-04-14) 

beskriver hon dock inte en positiv framtid, men en framtid där hennes barn gått ur tiden innan 

det blir katastrof. På följdfrågan huruvida hennes barnbarn och deras barn kommer ha ett 

tryggt liv svarar Carina Ja… ja, nån kommer ju vara med om katastrofen (2014-04-23).  

 

5.3 Fokusområde: Familjekonstellation & Familjekonstellation kombinerat 

med genus 

Detta kapitel kretsar kring att belysa likheter och skillnader utifrån postenkätens 19 

påståenden, mellan grupperna barnfamiljer (b.f) och familjer utan barn (f.u.b). För att än mer 

djupare studera dessa två grupper har även ett genusperspektiv adderats. Här finns således 
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fyra olika grupper; män med barnfamilj (♂ b.f), kvinnor med barnfamilj (♀ b.f), män utan 

barnfamilj (♂ f.u.b), samt kvinnor utan barnfamilj (♀ f.u.b). Fördelningen för grupperna är; 

män med barnfamilj n=128; kvinnor med barnfamilj n=61; män utan barnfamilj n=164, samt 

kvinnor utan barnfamilj n=78. Detta visar hur många personer som ingår i grupperna, men för 

påståendena finns varierande bortfall där vissa personer inte angett ett svar. De exakta antalen 

svar per påstående redogörs separat i bilaga 1. 

För varje beteendepåverkande faktor redovisas först resultaten för barnfamiljer respektive 

familjer utan barn. Sedan appliceras ytterligare ett lager av analys, där det görs tydligt hur 

mönstret ter sig utifrån ett genusperspektiv.  

Från uppsatsens kvantitativa material görs tydligt att barnfamiljer (b.f) och familjer utan 

barn (f.u.b) i Västerås uppvisar fler likheter än skillnader vad gäller miljöbeteenden. Med ett 

fokus på genus inom dessa två grupper görs än färre skillnader tydliga.  

 

5.3.1 Vanor 

Utifrån den beteendepåverkande faktorn vanor, visar tabell 13 nedan att fler likheter än 

skillnader finns mellan grupperna barnfamiljer samt familj utan barn. För de påståenden där 

en signifikant skillnad finns mellan grupperna är det barnfamiljer som i större utsträckning 

instämmer i påståendena.  

 

Tabell 13. Tabellen redovisar medelvärdet (M), konfidensintervall (CI) och signifikans (α) för 

grupperna barnfamiljer (b.f) och familjer utan barn (f.u.b) för postenkätens påståenden gällande 

vanor. n: se bilaga 1. 

 

Påstående 

 

b.f 

M CI 

f.u.b 

M CI 

 

α 

9. Bilen är nödvändig för att min vardag ska gå 

ihop. 5,09 ±0,21 4,43 ±0,20 <5% 

10. Jag tar alltid samma väg till jobbet/skolan. 4,85 ±0,20 4,56 ±0,23 <5% 

11. Jag storhandlar ofta med hjälp av bil. 5,72 ±0,11 5,31 ±0,17 >5% 

12. Från mitt hem har jag bekvämt gångavstånd till 

en busshållsplats. 4,59 ±0,25 4,38 ±0,23 >5% 

26. Majoriteten av mina resor görs med bil, även 

när andra transportmedel, som buss och cykel, är 

tillgängliga. 4,24 ±0,24 4,03 ±0,22 >5% 

 

För första påståendet inom vanor (påstående 9), huruvida bilen är nödvändig för att vardagen 

ska gå ihop, visar tabell 13 ovan att signifikanta skillnader mellan barnfamiljer och familjer 

utan barn finns. Detta då signifikansnivån är mindre än 0,05. Med hjälp av medelvärdet kan vi 

därmed se att barnfamiljer i större utsträckning än familjer utan barn instämmer i påståendet. 

För barnfamiljer i Västerås är således bilen mer nödvändig i vardagen än vad den är för 

familjer utan barn. Då båda grupperna uppvisar höga medelvärden är det även möjligt att säga 

att bilen är nödvändig för dem båda, men mer nödvändig för barnfamiljer. När materialet 

vidare analyseras utifrån genus görs tydligt att kvinnor med barnfamilj är den grupp som 
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starkast instämmer i påståendet. Denna grupp uppvisar ett medelvärde på 5,2 ±0,36. Detta gör 

att kvinnor med barnfamilj i Västerås som svagast instämmer i påståendet med ett medelvärde 

på 4,84. Vilket kan jämföras med kvinnor utan barnfamilj vilka som starkast instämmer i 

påståendet med ett medelvärde på 4,4. Från tabell 14 nedan visas således tydligt att kvinnliga 

bilister i Västerås utan barnfamilj svagast instämmer i påståendet. Samtliga medelvärden är 

säkerställda upp till 95 procent. 

 

Tabell 14. Tabellen redovisar medelvärdet (M), konfidensintervall (CI) och signifikans (α) för 

grupperna; män med barnfamilj (♂ b.f), kvinnor med barnfamilj (♀ b.f), män med familj utan barn (♂ 

f.u.b), samt kvinnor med familj utan barn (♀ f.u.b), för postenkätens påståenden gällande vanor. n: se 

bilaga 1. 

 

Påstående 

 

♂ b.f 

M CI 

♀ b.f 

M CI 

♂ f.u.b 

M 

 

CI 

♀ f.u.b 

M CI 

 

α 

9. Bilen är 

nödvändig för att 

min vardag ska gå 

ihop. 5,05 ±0,26 5,16 ±0,36 4,61 ±0,23 4,02 ±0,40 

 

 

 

<5% 

10. Jag tar alltid 

samma väg till 

skolan/jobbet. 4,72 ±0,25 5,11 ±0,32 4,57 ±0,28 4,52 ±0,43 

 

 

>5% 

11. Jag 

storhandlar ofta 

med hjälp av bil. 5,66 ±0,15 5,83 ±0,11 5,39 ±0,18 5,11 ±0,35 

 

 

<5% 

12. Från mitt hem 

har jag bekvämt 

gångavstånd. 4,48 ±0,30 4,81 ±0,47 4,39 ±0,28 4,36 ±0,43 

 

 

>5% 

26. Majoriteten av 

mina resor görs 

med bil, även när 

andra 

transportmedel, 

som buss och 

cykel, är 

tillgängliga. 4,29 ±0,29 4,14 ±0,44 4,18 ±0,24 3,70 ±0,44 

 

 

 

 

 

 

 

>5% 

 

Vidare är resvägen till jobbet eller skolan (påstående 10) i större utsträckning en vana för 

barnfamiljer än familjer utan barn. Detta eftersom signifikansnivån är mindre än fem procent 

och således indikerar en signifikant skillnad. Medelvärdena fördelas som 4,85 respektive 4,56 

(se tabell 13 ovan). Utifrån ett genusperspektiv kan dock inga statistiskt säkerställda 

skillnader göras tydliga mellan de fyra grupperna. Då deras medelvärden är höga är det med 

95 procent säkert att samtliga fyra grupper ofta tar samma väg till jobbet eller skolan. 

Gällande huruvida majoriteten av resorna görs med bil, även när andra transportmedel 

finns tillgängliga (påstående 26), visas inga signifikanta skillnader mellan barnfamiljer och 
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familjer utan barn. Deras medelvärden på 4,24 ±0,24 respektive 4,03 ±0,22 gör att bilister i 

Västerås, både med barnfamilj och utan, relativt stark instämmer i påståendet; majoriteten av 

deras resor görs således ofta med bil, även när andra transportmöjligheter finns. Utifrån ett 

genusperspektiv görs inga signifikanta skillnader tydliga. Med andra ord är de fyra gruppernas 

medelvärden inom likvärdiga spann.  

Vad gäller vanan att ta bilen för att storhandla (påstående 11) är det tydligt att 

barnfamiljer och familjer utan barn uppvisar likheter för påståendet. Här finns således inte en 

signifikant skillnad mellan de båda grupperna. Se tabell 13 ovan. Inom de båda grupperna 

finns dock en signifikant skillnad och det görs tydligt att kvinnor med barnfamilj instämmer 

starkast, medan kvinnor utan barnfamilj instämmer svagast (se tabell 14 ovan). Här är det ett 

rimligt antagande att kvinnor med barnfamiljer i större utsträckning har ansvarat för 

inhandlandet av mat till hushållet. Då samtliga fyra grupper uppvisar ett högt medelvärde för 

påståendet, använder samtliga ofta bilen för att storhandla.  

Både barnfamiljer och familjer utan barn upplever att de har bekvämt gångavstånd till en 

busshållsplats (påstående 12), där barnfamiljerna har ett medelvärde på 4,59 respektive 4,38 

för familjer utan barn. Se tabell 13 ovan. Här finns ingen signifikant skillnad dem emellan, 

utan de båda grupper får tillsammans säga instämma i påståendet. Vidare utifrån ett 

genusperspektiv görs inga signifikanta skillnader tydliga mellan de fyra grupperna.  

 

5.3.2 Värderingar 

 

Tabell 15. Tabellen redovisar medelvärdet (M), konfidensintervall (CI) och signifikans (α) för 

grupperna barnfamiljer (b.f) samt familjer utan barn (f.u.b) för postenkätens påståenden gällande 

värderingar. n: se bilaga 1. 

 

Påstående 

 

b.f 

M CI 

f.u.b 

M CI 

 

α 

17. Jag känner att den bil jag äger bidrar till dagens 

miljöproblem. 3,69 ±0,22 3,46 ±0,19 >5% 

18. Om jag vill kan jag köpa en mer miljöanpassad 

bil. 4,23 ±0,24 3,72 ±0,22 <5% 

19. Utifrån mina värderingar är/skulle det vara rätt för 

mig att köpa en miljöanpassad bil. 4,30 ±0,20 4,14 ±0,19 >5% 

21. Jag känner en moralisk skyldighet att minska de 

negativa miljöeffekterna av mitt bilkörande. 4,02 ±0,22 3,86 ±0,18 >5% 

22. Mitt val som konsument kan påverka bilindustrin 

i en miljövänlig riktning. 4,70 ±0,20 4,40 ±0,17 <5% 

 

Vid värderingar visar det insamlade materialet att fler likheter finns mellan barnfamiljer och 

familjer utan barn, och vidare att inga signifikanta skillnader utifrån genus kan göras tydligt. 

För detta område uppvisar barnfamiljer starkare värderingar än familjer utan barn gällande 

påstående 18 och 22, se tabell 15 ovan. För påstående 18 visas således att det finns en 

signifikant skillnad mellan grupperna, där barnfamiljer uppvisar ett högre medelvärde, 4,23 
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±0,24, respektive 3,72 ±0,22 för familjer utan barn. Barnfamiljer kan således i större 

utsträckning än familjer utan barn köpa en miljöanpassad bil, om de har viljan. Utifrån genus 

görs inga signifikanta skillnader mellan grupperna tydliga, se tabell 16 nedan.  

 

Tabell 16. Tabellen redovisar medelvärdet (M), konfidensintervall (CI) och signifikans (α) för 

grupperna; män med barnfamilj (♂ b.f), kvinnor med barnfamilj (♀ b.f), män med familj utan barn (♂ 

f.u.b), samt kvinnor med familj utan barn (♀ f.u.b), för postenkätens påståenden gällande 

värderingar. n: se bilaga 1. 

 

Påstående 

 

♂ b.f 

M CI 

♀ b.f 

M CI 

♂ f.u.b 

M 

 

CI 

♀ f.u.b 

M CI 

 

α 

17. Jag känner att 

den bil jag äger 

bidrar till dagens 

miljöproblem. 3,72 ±0,27 3,60 ±0,38 3,39 ±0,23 3,60 ±0,35 

 

 

 

>5% 

18. Om jag vill 

kan jag köpa en 

mer 

miljöanpassad bil. 4,49 ±0,27 3,68 ±0,46 3,88 ±0,26 3,36 ±0,40 

 

 

 

>5% 

19. Utifrån mina 

värderingar 

är/skulle det vara 

rätt för mig att 

köpa en 

miljöanpassad bil. 4,17 ±0,24 4,56 ±0,35 4,19 ±0,22 4,02 ±0,35 

 

 

 

 

 

>5% 

21. Jag känner en 

moralisk 

skyldighet att 

minska de 

negativa 

miljöeffekterna av 

mitt bilkörande. 3,89 ±0,27 4,27 ±0,35 3,80 ±0,22 3,98 ±0,33 

 

 

 

 

 

 

>5% 

22. Mitt val som 

konsument kan 

påverka 

bilindustrin i en 

miljövänlig 

riktning. 4,66 ±0,24 4,77 ±0,33 4,37 ±0,22 4,46 ±0,28 

 

 

 

 

 

>5% 

 

För påstående 22, huruvida man som konsument kan påverka bilindustrin i en miljövänlig 

riktning, visas också tydligt att det är en signifikant skillnad mellan barnfamiljer och familjer 

utan barn. Här instämmer återigen barnfamiljer i större utsträckning än familjer utan barn. Se 

tabell 15 ovan. Utifrån gruppernas medelvärden, 4,70 ±0,20 för barnfamiljer, respektive 4,40 

±0,17 för familjer utan barn, görs även tydligt att båda grupperna kraftigt lutar åt 
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instämmande. Utifrån ett genusperspektiv görs inga signifikanta skillnader mellan grupperna 

tydligt. Se tabell 16 ovan.  

För de tre resterande påståendena, nummer 17, 19 och 21, visas således inga signifikanta 

skillnader mellan barnfamiljer och familjer utan barn. Även utifrån genus görs inga 

signifikanta skillnader tydliga. För påstående 17, huruvida man känner att bilen man äger 

bidrar till dagens miljöproblem redovisas medelvärden på 3,69 ±0,22 för barnfamiljer 

respektive 3,46 ±0,19 för familjer utan barn. Därmed är det med 95 procent säkerhet så att 

dessa grupper inom populationen Västerås varken kan sägas instämma eller inte instämma i 

påståendet, detta eftersom medelvärdena kretsar kring skalans medelpunkt 3,50 i stor 

utsträckning.  

Vad gäller huruvida värderingar för barnfamiljer och familjer utan barn stämmer överens 

med inköpandet av en miljöanpassad bil (påstående 19), visar deras medelvärden 4,30 ±0,20 

respektive 4,14 ±0,19 att populationen för Västerås relativt starkt instämmer i påståendet.  

För det sista påståendet, nummer 21, redovisar barnfamiljer och familjer utan barn 

medelvärden på 4,02 ±0,22 respektive 3,86 ±0,18. Även här är det ett relativt starkt 

instämmande för populationen Västerås.  

 

5.3.3 Information 

Gällande information visas genom tabell 17 nedan att barnfamiljer och familjer utan barn 

uppvisar signifikanta skillnader för ett av tre påståenden. Utifrån genus görs inga signifikanta 

skillnader mellan de fyra grupperna tydliga, se tabell 18 nedan. 

 

Tabell 17. Tabellen redovisar medelvärdet (M), konfidensintervall (CI) och signifikans (α) för 

grupperna barnfamiljer (b.f) samt familjer utan barn (f.u.b) för postenkätens påståenden gällande 

information. n: se bilaga 1. 

 

Påstående 

 

b.f 

M CI 

f.u.b 

M CI 

 

α 

15. Jag blir påverkad av information som beskriver 

biltransporter som miljöpåverkande. 3,39 ±0,22 3,37 ±0,19 >5% 

16. Jag får en positiv känsla av reklam för 

miljövänliga bilar. 4,05 ±0,22 3,84 ±0,19 >5% 

20. Det är mycket sannolikt att människan är 

ansvarig för klimatförändringar. 5,30 ±0,15 4,95 ±0,16 <5% 

 

Utifrån tabell 17 ovan visas tydligt att en signifikant skillnad mellan barnfamiljer och familjer 

utan barn finns gällande påstående 20. Här instämmer barnfamiljer med ett medelvärde på 

5,30 ±0,15 i större utsträckning än familjer utan barn vilka har ett medelvärde på 4,95 ±0,16. 

Med en säkerhet på 95 procent hamnar således populationen barnfamilj och familj utan barn i 

Västerås inom dessa spann.   
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Tabell 18. Tabellen redovisar medelvärdet (M), konfidensintervall (CI) och signifikans (α) för 

grupperna; män med barnfamilj (♂ b.f), kvinnor med barnfamilj (♀ b.f), män med familj utan barn (♂ 

f.u.b), samt kvinnor med familj utan barn (♀ f.u.b), för postenkätens påståenden gällande information. 

n: se bilaga 1. 

 
Påstående 

 

♂ b.f 

M CI 

♀ b.f 

M CI 

♂ f.u.b 

M 

 

CI 

♀ f.u.b 

M CI 

 

α 

15. Jag blir 

påverkad av 

information som 

beskriver 

biltransporter som 

miljöpåverkande 3,25 ±0,27 3,67 ±0,39 3,23 ±0,23 3,64 ±0,34 

 

 

 

 

 

>5% 

16. Jag får en 

positiv känsla av 

reklam för 

miljövänliga bilar. 3,94 ±0,27 4,27 ±0,36 3,80 ±0,22 3,92 ±0,34 

 

 

 

>5% 

20. Det är mycket 

sannolikt att 

människan är 

ansvarig för 

klimatförändringar. 5,17 ±0,20 5,55 ±0,20 4,79 ±0,21 5,26 ±0,20 

 

 

 

 

>5% 

 

För påstående 15, huruvida man blir påverkad av information som beskriver biltransporter 

som miljöpåverkande, (se tabell 17 ovan) finns ingen signifikant skillnad mellan barnfamiljer 

och familjer utan barn i Västerås. Med medelvärden på 3,39 ±0,22 respektive 3,37 ±0,19 är 

det vidare tydligt att båda grupperna kretsar kring skalans medelpunkt på 3,50. Därmed är det 

svårt att visa huruvida grupperna kan sägas instämma eller inte instämma i påståendet.  

Det sista påståendet gällande information, huruvida man får en positiv känsla av reklam 

för miljövänliga bilar (se tabell 17 ovan), visar gruppernas medelvärden att de svagt lutar åt 

ett instämmande. Utifrån signifikansnivån görs tydligt att det inte finns en signifikant skillnad 

mellan grupperna.  

 

5.3.4 Sociala dilemman 

Sociala dilemman kan utgöra hinder för individens miljöbeteende. Detta då gemene man ofta 

strävar efter egna vinster vilka kan skada allmänhetens bästa. De bilister som således 

rättfärdigar sitt höga bilanvändande med ”alla andra kör ändå så mycket”, kan sägas vara fast 

i ett socialt dilemma. 

För denna sista beteendepåverkande faktor, sociala dilemman, visar tabell 19 nedan att 

det finns en signifikant skillnad mellan barnfamiljer och familjer utan barn för ett påstående, 

nummer 23. Detsamma är tydligt utifrån genus, även där för påstående 23.  
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Tabell 19. Tabellen redovisar medelvärdet (M), konfidensintervall (CI) och signifikans (α) för 

grupperna barnfamiljer (b.f) samt familjer utan barn (f.u.b) för postenkätens påståenden gällande 

information. n: se bilaga 1. 

 

Påstående 

 

b.f 

M CI 

f.u.b 

M CI 

 

α 

13. Jag kan tänka mig att vara medlem i en bilpool. 1,91 ±0,20 1,82 ±0,17 >5% 

14. Jag försöker använda bilen i mindre 

utsträckning för att minska min miljöpåverkan. 3,45 ±0,22 3,55 ±0,19 >5% 

23. Som privatperson har min bilanvändning liten 

betydelse för de negativa effekterna på miljön. 3,38 ±0,22 3,75 ±0,19 <5% 

24. Det är positivt med högre skatter på drivmedel 

då de sänker antalet mil körda per individ. 2,59 ±0,21 2,59 ±0,19 >5% 

25. Ur miljösynpunkt oroar jag mig för hur 

vardagen kan komma att se ut för framtida 

generationer. 4,43 ±0,19 4,32 ±0,18 >5% 

27. Om människor omkring mig kraftigt minskade 

sin bilanvändning, skulle jag göra detsamma. 2,92 ±0,21 2,80 ±0,17 >5% 

 

För det påstående där en signifikant skillnad finns mellan barnfamiljer och familjer utan barn 

är ett lägre medelvärde mer önskvärt än ett högre. Detta då ett starkt instämmande innebär att 

individen inte ser sin bilanvändning som klimatpåverkande (påstående 23). Om det inte är så 

att individen kör med en icke klimatpåverkande bil. Här framgår tydligt utifrån tabell 19 ovan 

att familjer utan barn instämmer starkare än barnfamiljer. Detta då deras medelvärden är 3,75 

±0,19 respektive 3,38 ±0,22. För populationen i Västerås görs således tydligt att familjer utan 

barn som starkast instämmer med ett medelvärde på 3,94, medan barnfamiljer som starkast 

instämmer med ett medelvärde på 3,60.  

Utifrån ett genusperspektiv görs en signifikant skillnad tydlig, se tabell 20 nedan. Här 

instämmer kvinnor med barnfamilj svagast, med ett medelvärde på 3,06 ±0,36. Mellan dessa 

grupper är det män utan barnfamilj vilka starkast instämmer i påståendet, med ett medelvärde 

på 3,90 ±0,22. Här görs alltså tydligt att för populationen Västerås är det framförallt män utan 

barnfamilj vilka svagast sammankopplar den egna bilanvändningen med miljöpåverkan, 

medan kvinnor med barnfamilj starkast gör denna sammankoppling.  
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Tabell 20. Tabellen redovisar medelvärdet (M), konfidensintervall (CI) och signifikans (α) för 

grupperna; för grupperna; män med barnfamilj (♂ b.f), kvinnor med barnfamilj (♀ b.f), män med 

familj utan barn (♂ f.u.b), samt kvinnor med familj utan barn (♀ f.u.b), för postenkätens påståenden 

gällande sociala dilemman. n: se bilaga 1. 

 

Påstående 

 

♂ b.f 

M CI 

♀ b.f 

M CI 

♂ f.u.b 

M 

 

CI 

♀ f.u.b 

M CI 

 

α 

13. Jag kan tänka 

mig att vara 

medlem i en 

bilpool. 1,94 ±0,25 1,83 ±0,31 1,77 ±0,19 1,90 ±0,33 

 

 

 

>5% 

14. Jag försöker 

använda bilen i 

mindre utsträckning 

för att minska min 

miljöpåverkan. 3,35 ±0,28 3,63 ±0,39 3,51 ±0,23 3,61 ±0,34 

 

 

 

 

>5% 

23. Som 

privatperson har 

min bilanvändning 

liten betydelse för 

de negativa 

effekterna på 

miljön. 3,53 ±0,27 3,06 ±0,36 3,90 ±0,22 3,41 ±0,34 

 

 

 

 

 

 

<5% 

24. Det är positivt 

med högre skatter 

på drivmedel då de 

sänker antalet mil 

körda per individ. 2,56 ±0,25 2,63 ±0,37 2,50 ±0,24 2,75 ±0,32 

 

 

 

 

>5% 

25. Ur 

miljösynpunkt 

oroar jag mig för 

hur vardagen kan 

komma att se ut för 

framtida 

generationer. 4,39 ±0,24 4,50 ±0,34 4,16 ±0,23 4,64 ±0,30 

 

 

 

 

 

 

>5% 

27. Om människor 

omkring mig 

kraftigt minskade 

sin bilanvändning, 

skulle jag göra 

detsamma. 3,00 ±0,26 2,75 ±0,37 2,81 ±0,20 2,77 ±0,35 

 

 

 

 

 

>5% 

 

För de övriga fem påståendena är det inte möjligt att se signifikanta skillnader mellan 

barnfamiljer och familjer utan barn, eller utifrån ett genusperspektiv. För påstående 13, 
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huruvida man kan tänka sig att vara medlem i en bilpool skvallrar de låga medelvärdena för 

barnfamiljer och familjer utan barn att de inte instämmer i påståendet.   

Ytterligare ett påstående där barnfamiljer och familjer utan barn inte instämmer kretsar 

kring huruvida det är positivt med högre skatter på drivmedel i strävan att sänka antalet körda 

mil per individ (påstående 24). Detta då medelvärdena för grupperna är 2,59 ±0,21 respektive 

2,59 ±0,19. Här görs således tydligt att de båda grupperna uppvisar starkt lika medelvärden.  

Det sista påståendet där barnfamiljer och familjer utan barn uppvisar låga medelvärden 

handlar om huruvida man kraftigt skulle sänka den egna bilanvändningen om människor 

omkring en gjorde detsamma (påstående 27). Här har barnfamiljer ett medelvärde på 2,92 

±0,21 och familjer utan barn ett medelvärde på 2,80 ±0,17. Tydligt är således att för 

populationen i Västerås är det inte troligt att varken barnfamiljer eller familjer utan barn 

skulle sänka den egna bilanvändningen om omgivningen gjorde det.   

Vid påstående 14, huruvida man försöker använda bilen i mindre utsträckning för att 

minska den egna klimatpåverkan kretsar medelvärdena för barnfamiljer och familjer utan barn 

kring skalans medelpunkt 3,50. Detta gör således att det är svårt att säga huruvida de 

instämmer eller inte instämmer i påståendet.  

Ett påstående där båda grupperna instämmer relativt stark är påstående 25. Här görs 

därmed tydligt att både barnfamiljer och familjer utan barn i Västerås är relativt oroade för 

hur vardagen kommer se ut för framtida generationer.  

 

 

6. DEL IIII. DISKUSSION & AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

 

I den här sista delen sammanfattas och diskuteras resultaten av uppsatsens teoretiska del 

tillsammans med analysen av postenkäterna och intervjuerna. Här ges plats för mina 

personliga reflektioner och åsikter i strävan att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar.  

Syftet för denna uppsats har varit att studera hur individens beteende kan påverkas mot en 

minskad användning av bilen. Då individen är ett brett område valdes tre fokusområden; 

genus, familjekonstellation, samt familjekonstellation i kombination med genus. Dessa 

representerar två stora grupper i samhället. För att besvara syftet formulerades tre 

frågeställningar; 1) ”Hur påverkar genus individens beteende mot en minskad 

bilanvändning?” 2) ”Hur påverkar familjekonstellation individens beteende mot en minskad 

bilanvändning?” samt 3) ”Hur påverkar genus och familjekonstellation individens beteende 

mot en minskad bilanvändning?” Som gjorts tydligt i början av uppsatsen bör läsaren förstå 

familjekonstellation utifrån huruvida respondenten har barn under 18 år i hushållet, eller inte.  

För att underlätta för läsaren delas denna del in i kapitel. Först behandlas fokusområdet 

genus utifrån de fyra beteendepåverkande faktorerna; vanor, värderingar, information samt 

sociala dilemman. Sedan behandlas det andra och tredje fokusområdet, familjekonstellation 

samt familjekonstellation i kombination med genus. Även dessa studeras utifrån de fyra 

beteendepåverkande faktorerna. Slutligen ges tips och råd om hur uppkomna hinder kan 

hanteras. Avslutningsvis ges förslag på vidare studier inom ämnet.   
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6.1 Hur bilisterna i Västerås påverkas av genus 

Kvinnor och män skiljer sig åt vad gäller de fyra valda beteendepåverkande faktorer, vanor, 

värderingar, information samt sociala dilemman. Mönstret görs även tydligt genom 

uppsatsens teoretiska grunder, där kvinnor generellt uppvisar en starkare miljöhänsyn än män 

(Stern, Dietz & Kalof, 1993). Dock bör påpekas att utav postenkätens 19 påståenden fanns 

signifikanta skillnader mellan kvinnor och män inom 7. Därmed är det tydligt att utifrån 

denna uppsats har kvinnliga och manliga bilister i Västerås fler likheter än skillnader.  

Både kvinnor och män i Västerås kommun har väletablerade vanor kring den egna 

bilanvändningen. Utifrån uppsatsens material framgår det tydligt att både kvinnor och män 

har bilvanor, så som Thøgersen & Ölander (2006) förklarar begreppet. För det första upprepar 

gruppen beteendet, i det här fallet användningen av bilen, många gånger. Detta eftersom de 

dels ser bilen som nödvändig för att vardagen ska gå ihop, och dels använder de bilen även 

när andra transportmedel finns tillgängliga. Det andra kravet, att beteendet äger rum i en 

bekväm och stabil omgivning görs tydligt genom exempelvis Malins (2014-04-15) förklaring 

till varför hon hellre tar bilen än cykeln till jobbet, hon upplever det inte säkert eftersom hon 

måste samsas med bilar på vägen. På liknande sätt förklarar Per (2014-04-09) varför han inte 

tar bussen till jobbet. För honom är det inte bekvämt att färdas 90 minuter till jobbet med buss 

när han istället kan använda bilen och på så sätt ha en transporttid på högst 20 minuter. Då 

andra alternativ till bilen inte är lika bekväma, antas bilen vara ett bekvämt transportmedel, 

vilket gör att det andra kravet är uppfyllt. För det tredje uppfattar både kvinnor och män bilen 

som en frihet med vilken de smidigt kan ta sig fram obehindrat. Därmed uppfylls det tredje 

kravet, att beteendet måste generera positiva belöningar, något som frihet onekligen får antas 

vara. Även minskad transporttid och säkerhet kan med fördel räknas in som positiva 

belöningar. Det fjärde kravet, som Steg, Van Den Berg & De Groot (2013) menar också ska 

uppfyllas, kretsar kring automatik. Ett beteende är således en vana när det görs automatiskt. 

Då respondenterna förklarar att en vardag utan bilen skulle involvera en högre nivå av 

planering, görs tydligt att deras bilanvändning är automatiskt, där det bara är att hoppa in 

(Sara 2014-05-10).    

Vanor är de beteenden som individen får mest utav; den enklaste och mest effektiva 

vägen. Att bryta vanan att ta bilen, och istället byta ut den mot andra mer miljömässigt 

hållbara transportalternativ, är därmed en svår uppgift. Positivt är att kvinnor och män i 

Västerås anser sig ha tillgång till andra transportalternativ. Detta då en majoritet av både 

kvinnor och män instämmer i att de har bekvämt gångavstånd till en busshållsplats, och vidare 

att 95 procent av dem har tillgång till en cykel. Med andra ord finns goda möjligheter för att 

byta ut bilen mot andra former av transport. Men att ersätta vanan att ta bilen med mer 

miljövänliga transportmedel krävs att de är minst lika bra (Biel, 1999). Annars är den nya 

vanan inte lika bra som den ursprungliga och därmed kan mönstret inte brytas. Här görs det 

första hindret för ett ändrat miljöbeteende tydligt; att bryta vanan att ta bilen genom att höja 

statusen och bekvämligheten med andra transportalternativ (Thøgersen & Møller, 2008). 

Bilen måste således ses som mindre attraktiv.  

För den beteendepåverkande faktorn värderingar gör uppsatsens material tydligt att 

gruppen kvinnor och män uppvisar skillnader för två av de totalt fem påståendena. 
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Värderingar är enligt Schwartz (1992) övertygelser vilka vägleder individen mot önskvärda 

mål. Att värdera en klimatneutral bil kan således styra individen mot inköpandet av 

exempelvis en elbil. De värderingar kvinnor och män har i Västerås guidar således deras 

beteende, där även bilanvändning inkluderas. Värderingar anses vara konstanta genom 

individens liv och därför är de svåra att påverka (Fransson & Gärling, 1999). Då en individ 

har flera värderingar innebär detta att värderingar kan konkurrera vid en given situation. Då 

gör individen det val han eller hon anser bäst stämmer överens med den då viktigaste 

värderingen (Steg, Van Den Berg & De Groot, 2013). Det är här jag menar att ett andra hinder 

görs tydligt; att påverka individen till att värdera miljön och klimatet högre än exempelvis 

bilens bekvämlighet. Detta är onekligen en svår uppgift. Vad som är möjligt är att försöka 

aktivera specifika värderingar (Steg, Van Den Berg & De Groot, 2013). För att aktivera 

miljömässigt bra värderingar för bilisterna i Västerås är det möjligt att med hjälp av det lokala 

bussbolaget VL göra kampanjer. På bussarna kan ett budskap förmedlas om de miljömässigt 

goda resultaten av att ta bussen istället för bilen. Här menar jag att aktuell information för 

miljöproblem i Västerås med omnejd kan göras tydligt. Även mer positiv information om 

vilka direkta effekter ett ökat bussresande i Västerås genererar menar jag är passande.  

Kvinnors och mäns värderingar skiljer sig åt gällande påstående 18, huruvida man kan 

köpa en mer miljöanpassad bil om viljan finns. Här uppvisar gruppen män ett högre 

medelvärde än gruppen kvinnor. I syfte att påverka gruppen män menar jag att detta 

tillsammans med det faktum att de är registrerade på dubbelt så många personbilar än kvinnor 

(Statistiska centralbyrån, 2013), ska användas. Eftersom män köper fler bilar än kvinnor och 

eftersom de har större möjlighet att köpa en mer miljöanpassad bil, om de har vilja, menar jag 

att fokus med fördel kan läggas på att styra gruppen män mot mer miljöanpassade bilar. Dock 

är viktigt att miljöanpassade bilar kan brukas lika bekvämt som konventionella bilar för att ett 

eventuellt bilbyte skulle antas. 

För det andra påståendet där skillnader mellan kvinnor och män görs tydligt, påstående 

21, menar jag att kvinnor är lättare att påverka än män. Detta eftersom kvinnor redovisar ett 

högre medelvärde än män för hur de känner en moralisk skyldighet att minska de negativa 

miljöeffekterna av bilkörandet. Med andra ord framgår att kvinnor i större utsträckning än 

män strävar efter att minska den egna bilanvändningen för miljöns skull. Här bör således 

åtgärder riktade mot kvinnor ge ett starkare genomslag än vad det skulle göra för män. Å 

andra sidan är män en viktigare grupp att påverka eftersom de har dubbelt så stor tillgång till 

bil som kvinnor. En minskad användning hos män skulle således generera en större effekt.  

Att använda information för att åstadkomma en beteendeförändring hos individer är en 

välanvänd metod. Inom detta område finns flera tillvägagångssätt och olika typer av 

information. Exempelvis kan informationen vara av positiv art och grundas på att visa upp hur 

andra personer förändrar sitt beteende (Gardner & Stern, 1996).  

För området information görs tydligt att en signifikant skillnad mellan kvinnor och män 

finns gällande påstående 15, huruvida man blir påverkad av information som beskriver 

biltransporter som miljöpåverkande. Här instämmer kvinnor i större utsträckning än män. 

Detta gör att gruppen kvinnor tenderar att påverkas starkare av information än män gällande 

negativt utformad information. Det bör påpekas att båda grupperna uppvisar en hög nivå av 
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instämmande, på samtliga påståendet kring information. Detta är positivt då beteendet för 

båda grupperna bör kunna påverkas av information. 

Att söka ett förändrat miljöbeteende hos individen genom information är dock kantat av 

hinder. Det är en svår balansgång att gå då informationen måste vara involverande, trovärdig 

och förankrad i medier (Gardner & Stern, 1996). Brist på informationens trovärdighet var 

något som påtalades av respondenterna, där en osäkerhet fanns gällande vilken sida av 

klimatdebatten man ska tro på. Även huruvida informationen var involverande gjordes tydlig 

där exempelvis Sara (2014-04-10) kände sig besvärad av mängden information, vilken hon 

kände gjorde henne handlingsförlamad. På så sätt misslyckades informationen att göra henne 

involverad. Vad exemplet med Sara således visar är hur information kan ha en hämmande 

effekt på individens beteende.  

För att påverka gruppen män genom information menar jag att metoden åtagande 

kombinerat med information (Gardner & Stern, 1996), kan vara rätt väg att gå. Här skulle 

gruppen män göra offentliga eller delvis offentliga åtagande för att förändra sitt beteende. 

Detta gör att de upplever en starkare anledning till beteendeförändring eftersom de är de 

själva som åtagit sig uppgiften. Denna metod skulle även stämma bra överens för gruppen 

kvinnor. Men då gruppen män reagerar svagare på information än kvinnor, menar jag att de är 

i behov av ett mer genomgående tillvägagångssätt.  

Specifik information riktad att minska bilistens användande av bilen har endast 

genomförts i blygsam utsträckning, där en förändring tyvärr inte påvisades. Anledningen till 

detta förklarades genom bilens starka koppling till individens självständighet (Tertoolen, Van 

Kreveld & Verstraten, 1998). Detta kan vara anledningen till varför både kvinnor och män har 

ett starkt instämmande för påståendena, samtidigt som bilen är det självklara valet av 

transport. Med andra ord blir de påverkade av informationen om hur bilanvändning har 

effekter på miljön, men deras bil är en för stark del av deras självständighet. För att 

information ska ha en inverkande kraft på individens miljöbeteende måste således 

informationen i sig vara starkt förankrad, samtidigt som bilen måste frånkopplas individens 

självständighet. Viktigt är också att individen inte känner sig kränkt eller förnärmad av 

informationen. Detta då risken finns bilanvändningen kan tvärtom öka (Tertoolen, Van 

Kreveld & Verstraten, 1998). Därmed har vägen mot en minskad bilanvändning stött på ett 

tredje hinder; bilen måste kopplas bort från vad individen ser som en del av sin 

självständighet för att information ska kunna ges möjlighet till att påverka. 

För den sista beteendepåverkande faktorn, sociala dilemman, är det återigen gruppen 

kvinnor som framstår något enklare att påverka mot en minskad bilanvändning. Detta 

eftersom de uppvisar bättre medelvärden för två av de totalt sex påståendena. Att således 

genom sociala dilemman försöka styra gruppen kvinnor mot en minskad bilanvändning menar 

jag ger något bättre resultat.  

För påstående 25, huruvida bilister i Västerås oroar sig för hur ett framtida klimat kan 

påverka vardagen för kommande generationer görs tydligt att både kvinnor och män redovisar 

ett högt medelvärde. Här finns även en signifikant skillnad mellan grupperna, där kvinnor har 

en starkare oro än män. Att medelvärdena för båda grupperna är högt är positivt. Det är även 

för detta påstående den högsta nivån av instämmande finns och det är således inom det 
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området en påverkan skulle ha bäst inverkan. Detta menar jag kan utnyttjas, där eventuella 

påverkningar bör belysa hur ett framtida Västerås kan komma att se ut. Effekten av denna 

påverkan menar jag kommer vara störst för gruppen kvinnor. Då män också har ett högt 

medelvärde förväntas en effekt även för dem. 

Även åtgärder där bilens negativa effekter på miljön görs tydliga menar jag att kvinnor i 

större utsträckning än män skulle reagera på. Dock framgår att gruppen män är i större behov 

av det klargörandet.  

Ett område vilket tydligt är svårt att påverka mot en förändring är huruvida man som 

kvinna eller man kan tänka sig att vara medlem i en bilpool. Detta eftersom båda grupperna 

ställer sig negativt till detta. Här finns således en stor förbättringspotential, men även en 

kraftig uppförsbacke, eftersom denna negativa inställning mot bilpooler uppfattas vara ett 

vidare styrkande av hur bilen uppfattas som en del av individens självständighet. Som 

medlem i en bilpool är bilen inte ens egen och därmed inte en del av självständighet. Att inte 

äga en egen bil utan att vara medlem i en bilpool bidrar således till en minskad 

självständighet. Därför är medlemskap i en bilpool svårt att se positivt på för kvinnor och män 

i Västerås. 

Sociala dilemman kretsar i grund och botten kring huruvida allmänhetens välbefinnande 

anses vara mindre viktigt än det egna eller inte. I och med dagens klimateffekter är det tydligt 

att mänskligheten befinner sig i ett socialt dilemma. En viktig del för att minska effekten av 

sociala dilemman kretsar kring vilken inställning individen har. En individ som är pro-social 

uppfattar allmänhetens vinster som viktigare än sina egna. En pro-själv individ uppfattar 

således den egna vinsten viktigare än allmänhetens. Att influera västeråsaren till ett mer pro-

socialt beteende är således ett recept för att minska bilanvändningen i Västerås. Enligt Steg, 

Van Den Berg & De Groot (2013), finns sex faktorer vilka påverkar individens motivation 

mot ett mer pro-socialt beteende. Den första, och i det här fallet viktigaste faktorn, kretsar 

kring gruppens storlek, där ju större gruppen är, desto mindre är nivån av samarbete. Här 

tydliggörs således ett fjärde hinder; att grupperna inom samhället ofta är stora. 

Ytterligare ett problem kretsar kring hur både kvinnor och män inte i tillräckligt stor 

utsträckning skulle påverkas till en minskad bilanvändning om deras omgivning strävade efter 

en minskning. Dock skvallrar de genomförda intervjuerna att kvinnor i större utsträckning än 

män skulle förändra sitt beteende till följd av grannarnas agerande. Om det i bostadsområdet 

skulle göras tydligt i vilken mån bilen användes skulle således kvinnor, i större utsträckning 

än män, påverkas till en minskad användning.  

 

6.2 Hur bilisterna i Västerås påverkas av familjekonstellation och genus 

Att vara medlem i en barnfamilj påverkar individens beteende mot en minskad bilanvändning. 

För barnfamiljer uppfattas bilen vara viktigare än för familjer utan barn. Detta görs tydligt då 

sex av de totalt nitton påståendena uppvisas signifikanta skillnader mellan barnfamiljer och 

familjer utan barn. Dock bör påpekas att det därmed finns fler likheter mellan grupperna än 

skillnader.  

Först, gällande vanor görs tydligt att barnfamiljer på tre av fem påståenden för 

postenkäten uppvisar en högre nivå av instämmande än familjer utan barn. Först görs tydligt 
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att bilen upplevs som mer nödvändig i vardagen för barnfamiljer än för familjer utan barn. 

Detta i sig är inte förvånande då det kan vara ansträngande att förflytta sig med en barnfamilj 

utan en bil. Då medelvärdet för barnfamiljer för detta påstående är högt, 5,09 ±0,21, görs 

tydligt att vad de behöver är att i större utsträckning uppleva andra transportmedel som minst 

lika bekväma som bilen, detta för att bryta vanan att ta bilen. Inom dessa två grupper framgår 

att framförallt kvinnor med barnfamiljer uppfattar bilen som viktig för att få ihop vardagen. 

Vidare upplever både barnfamiljer och familjer utan barn att de har bekvämt gångavstånd 

till en busshållsplats. Mellan dessa grupper finns inte en signifikant skillnad, men deras höga 

medelvärden förklarar att de instämmer kraftigt i påståendet. Då bilen är nödvändig för att få 

ihop vardagen, samt att bilen används även när andra transportmedel finns tillgängliga, talar 

för att grupperna inte i någon större utsträckning använder bussen. Viktigt är dock att de har 

tillgång till bussen, vad som saknas verkar vara ett behov av bekvämlighet och flexibilitet, 

något som bussen inte erbjuder i lika stor utsträckning som bilen. Specifikt för gruppen 

barnfamiljer menar jag att en stor del handlar om att göra andra transportmedel mer flexibla 

och bekväma. Mer barnvänliga så att säga. Här återkommer vi till det tidigare nämnda första 

hindret; att höja bekvämligheten och flexibiliteten hos andra mer miljövänliga transportmedel, 

som buss och cykel. Vanor påverkar således barnfamiljer i större utsträckning än de gör 

familjer utan barn. Därmed är barnfamiljer en viktigare och svårare, grupp att påverka mot 

förändrade bilvanor.  

Vid nästa beteendepåverkande faktor, värderingar, finner vi att barnfamiljer signifikant 

skiljer sig från familjer utan barn på två utav de totalt fem påståendena. Resultaten visar att 

barnfamiljer har större möjlighet att köpa en miljöanpassad bil, om de har viljan, samt att de i 

större utsträckning upplever att de kan påverka bilindustrin i en miljövänlig riktning. Just 

dessa två påståenden tillsammans talar således för att barnfamiljer är mer benägna än familjer 

utan barn att köpa en miljöanpassad bil. Detta menar jag ska dras nytta utav. Påverkningar 

inom detta område borde därmed ge resultat för barnfamiljer. Dock redovisar båda grupperna 

högst medelvärden för just detta påstående, (nummer 22). Därmed instämmer båda grupperna 

starkt, men där barnfamiljer instämmer starkare än familjer utan barn. Åtgärder inom detta 

område borde därmed ge effekt för båda grupperna, men bäst för barnfamiljer.  

För den beteendepåverkande faktorn värderingar görs inga skillnader tydliga utifrån 

genus. Att försöka skräddarsy åtgärder baserade på genus förmodas därmed inte ge några 

specifika effekter. Här är det bättre att främst fokusera på de två stora grupperna barnfamiljer 

och familjer utan barn.  

Att sträva efter ett förändrat miljöbeteende med hjälp av information som belyser 

människans sammankoppling med pågående klimatförändringar är något barnfamiljer i större 

utsträckning än familjer utan barn skulle reagera på. För detta påstående, (nummer 20) görs 

tydligt att starkast nivå av instämmande finns, för båda grupperna. För de övriga två 

påståendena görs inga signifikanta skillnader mellan barnfamiljer och familjer utan barn 

tydliga. Gällande positiv information, påstående 16, görs tydligt att båda grupperna har ett 

svagt instämmande. För mer negativ information, påstående 15, görs tydligt att grupperna 

varken kan sägas instämma eller inte instämma. Tydligt är således att information gentemot 

dessa två grupper inte har möjlighet till en stor effekt.  
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För barnfamiljer och familjer utan barn menar jag att ett likadant tredje hinder uppstår vad 

gäller informationens möjlighet till att påverka; bilen är för starkt förankrad i deras 

självständighet. Framförallt för barnfamiljer är bilen en viktig del av vardagen. På samma sätt 

är det således viktigt att bilen förlorar sin givna plats inom familjen, för att information om 

dess mindre goda egenskaper på miljön kan ges möjlighet att påverka.  

För den sista beteendepåverkande faktorn, sociala dilemman, finns fler likheter än 

skillnader mellan barnfamiljer och familjer utan barn. Precis som för gruppen kvinnor och 

män är det även här viktigt att försöka få familjerna att eftersträva ett pro-socialt beteende, där 

således allmänhetens vinster uppfattas viktigare än de egna.  

För dessa två grupper hade jag på känn att skillnaderna skulle vara större gällande 

huruvida det fanns en oro för framtida generationer. Detta då jag misstänkte att barnfamiljer i 

större utsträckning än familjer utan barn skulle känna sig oroliga för hur ett framtida klimat 

kan påverka deras barn och framtida barnbarn. Så var dock inte fallet. Båda familjetyperna 

instämmer i påståendet, men ingen signifikant skillnad görs tydlig. Att försöka påverka 

barnfamiljer till ett förändrat miljöbeteende, genom att belysa hur ett framtida klimat kan 

komma att påverka deras egna barn och framtida barnbarn, tycks således inte vara utmärkande 

effektivt.  

För de totalt sex påståenden gällande sociala dilemman uppvisas signifikanta skillnader 

mellan barnfamiljer och familjer utan barn för ett. Detta kretsar kring hur man som 

privatperson upplever att den egna bilanvändningen har en liten klimatpåverkan. Här uppvisar 

familjer utan barn ett högre medelvärde än barnfamiljer. Därmed uppfattar familjer utan barn 

inte i lika stor utsträckning som barnfamiljer att bilen påverkar miljön. Även utifrån genus 

görs en signifikant skillnad tydlig. Här är det gruppen män utan barnfamilj som instämmer 

starkast.  

För båda familjetyperna ser jag inte att åtgärder grundade i sociala dilemman, har 

tillräckligt goda chanser att påverka mot en minskad bilanvändning. Deras inställning mot 

majoriteten av påståendena är helt enkelt i för stor utsträckning placerade i mitten. Det är 

således svårt att påverka deras miljöbeteenden då de varken starkt instämmer eller starkt inte 

instämmer.  

Slutligen uppstår samma typ av ett fjärde problem för familjetyperna som för gruppen 

kvinnor och män; grupperna är för stora vilket sänker deras nivå av samarbete. Vad som krävs 

är således att exempelvis gruppen ”barnfamiljer i Västerås” förminskas. Att eventuellt dela in 

dem utifrån bostadsområde är en god möjlighet.  

 

6.3 Att hantera hindren 

För att påverka individen mot en minskad bilanvändning finns, som gjorts tydligt, ett flertal 

hinder. Vad denna uppsats har kommit fram till är att en stor och avgörande åtgärd krävs för 

att påverka mot en minskad bilanvändning; att göra bilen till en mindre del av individens 

självständighet. Detta hinder gäller för båda grupperna, kvinnor och män, samt barnfamiljer 

och familjer utan barn. Detta hinder menar jag är det största, vilket ständigt står i vägen för ett 

förändrat miljöbeteende hos individen. Det handlar således inte endast om att 1) 

användningen av bilen är en stark etablerad vana, 2) att individen har värderingar som 
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stämmer överens med en minskad bilanvändning, 3) att individens bilanvändning påverkas av 

information, samt 4) att individens beteende går att påverka genom att belysa ett för samhället 

försämrat klimat orsakat av sociala dilemman. Vad dessa fyra faktorer visar är hur en minskad 

bilanvändning bäst kan uppnås inom olika grupper av samhället, när väl bilen inte längre 

uppfattas som en viktig del av individens självständighet. Att tackla detta hinder ser jag 

därmed som avgörande.  

Hur detta hinder ska hanteras finns det tyvärr ingen given manual för. Vad jag dock anser 

kan göras är att etablera mindre effektiva grupper i samhället, vilka tillsammans får en hög 

nivå av samarbete. Dessa grupper kan skapas inom samtliga delar av samhället, som 

arbetslivet, fritidsintressen, föreningar samt bostadsområden med mera. Grupperna kan även 

med fördel skapas utifrån genus och familjekonstellation, de två områden denna uppsats visat 

att skillnader och likheter finns. Även grupper grundade på exempelvis ålder, politisk 

tillhörighet, trosuppfattning med mera, menar jag är en god strategi. Att således starta mindre 

grupper där de har ett gemensamt mål och gott samarbete tror jag kan göra frågan om 

bilanvändning och klimat mer genomgående. På detta sätt införlivas dessutom tankesättet 

”tänkt globalt agera lokalt”. Om dessa grupper vidare ges möjlighet att tävla emellan tror jag 

att ytterligare fördjupning kan erhållas.   

Skapandet av dessa grupper menar jag är en passande åtgärd från Västerås stads sida. 

Med andra ord menar jag att de vore passande att Västerås stad initierar och uppmanar till 

skapandet av olika grupper utifrån exempelvis genus, familjekonstellation och så vidare, i 

kommunen. Detta är givetvis inte ett arbete som görs enkelt eller under en kort period. Detta 

bör ses som ett stort projekt, vilket är ständigt pågående. Vidare ser jag det inte som passande 

eller genomförbart att Västerås stad försöker påverka bilisternas vanor, värderingar eller 

sociala dilemman specifikt. Vägen att gå är genom information. Här lägger denna uppsats en 

god grund för hur informationen kan utformas och till vilka grupper för att bäst erhålla en 

effekt. Genom information kan således ett skräddarsytt budskap förmedlas på ett skräddarsytt 

tillvägagångssätt. Exempelvis kan positiv information om sambanden mellan kollektivtrafik, 

cykel och gång, och framtida generationers vardag och klimat, med fördel förmedlas till 

kvinnor. Vid denna information bör även poängteras stadens goda cykelnät och 

tillgängligheten till kollektivtrafik. På liknande sätt kan information riktad till gruppen män 

med fördel kretsa kring de positiva effekterna av att äga en miljöanpassad bil. Här bör även 

information ges om den traditionella bilens negativa effekter på miljön.  

För att informationen ska tas emot väl är det viktigt att aktören, i detta fall Västerås stad, 

anses vara trovärdig. Jag anser att information från Västerås stad uppfyller kriteriet gällande 

trovärdighet, att befolkningen med andra ord uppfattar Västerås stad som en trovärdig aktör. 

Detta grundar jag på den goda svarsfrekvensen för min postenkätundersökning. Postenkäten 

var tydligt sammankopplad med Västerås stad, där själva kuvertet hade stadens logga. 

Dessutom förklarade informationen gällande själva enkäten att den genomfördes genom ett 

samarbete mellan mig och Västerås stad. Dock skulle det vara en god idé från Västerås stads 

sida att specifikt undersöka hur stark trovärdighet aktören har. Annars finns risken att både tid 

och pengar slösats, då individen uppfattar informationen som ansträngande eller skräp 

(Gardner & Stern, 1996). Huruvida det första kriteriet för att informationsåtgärder enligt 
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Gardner & Stern (1996) ska fungera, får således anses vara möjligen uppfyllt. De övriga två 

kriterierna, att informationen är involverande och förankrad i medier ser jag också som 

uppfyllda. Detta då informationen kommer vara involverade då den är skräddarsydd efter 

individens profil, samt att Västerås stad är en stark aktör inom sociala medier där stadens 

bland annat finns tillgänglig inom facebook, twitter och youtube.  

Om dessa åtgärder från Västerås stads sida är effektiva tror jag att bilens 

sammankoppling med individens självständighet kan minska.  

 

6.4 Förslag till fortsatt arbete 

Som fortsättning med arbetet att sänka bilanvändningen i Västerås, och andra städer för den 

delen, ser jag flera områden värda att belysa. För det första finns ett behov av en djupare 

analys gällande vanor, värderingar, information, samt sociala dilemman och hur det är 

sammankopplade med bilen. Denna uppsats har lagt en god grund, men fler studier 

välkomnas. Dessutom finns ett behov av att även studera faktorer som exempelvis attityder 

och sociala normer. Vidare finns även ett behov att studera hur ålder, sysselsättningsgrad och 

socioekonomiska faktorer påverkar individens miljöbeteende.  

Slutligen är studier med fokus på hur bilen kan frånkopplas från individens 

självständighet viktigt, möjligen viktigast. Detta då framtida åtgärders genomslag, enligt mig, 

är beroende av att bilen inte tillhör individens personliga egenskaper. Bilen måste således 

uppfattas som ett transportmedel, som vilka andra transportmedel som helst för att åtgärder 

mot dess minskade användning ska kunna ge effekt.   
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7.3 Muntliga källor 

”Per” 63 år, boende i Västerås. 2014. Intervju 9:e april.  

”Malin” 38 år, boende i Västerås. 2014. Intervju 15:e april. 

”Carina” 49 år, boende i Västerås. 2014. Intervju 23:e april. 

”Sara” 60 år, boende i Västerås. 2014. Intervju 10:e april. 

”Fabian” 44 år, boende i Västerås. 2014. Intervju 11:e april. 

”Carl” 46 år, boende i Västerås. 2014. Intervju 14:e april. 
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8. BILAGOR 

 

8.1 Bilaga 1: Underlag till tabeller 

 

Kvinnor & män: 

 

Tabell 22. Tabellen visar antal (n) för kvinnor och män gällande postenkätens samtliga påståenden. 

 

Påstående 

 

             n:  

Män 

 

Kvinnor 

9 306 141 

10 279 132 

11 307 140 

12 306 140 

13 305 139 

14 306 141 

15 305 141 

16 306 141 

17 306 141 

18 305 138 

19 304 141 

20 306 141 

21 305 141 

22 306 141 

23 306 141 

24 306 141 

25 305 141 

26 304 141 

27 305 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

Familjekonstellation 

 

Tabell 23. Tabellen visar antal (n) för familjer utan barn och barnfamiljer gällande postenkätens 

samtliga påståenden. 

 

Påstående 

 

 

n: 

Familj 

utan barn 

 

Barnfamilj 

 

9 241 189 

10 213 187 

11 241 189 

12 240 189 

13 238 189 

14 241 189 

15 240 189 

16 241 189 

17 241 189 

18 238 188 

19 239 188 

20 241 189 

21 240 189 

22 241 189 

23 241 189 

24 241 189 

25 240 189 

26 240 188 

27 239 188 
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Familjekonstellation i kombination med genus 

 

Tabell 24. Tabellen visar antal (n) för grupperna; kvinnor med barnfamilj, män med barnfamilj, 

kvinnor med familj utan barn, samt män med familj utan barn, gällande samtliga påståenden från 

postenkäten. 

 

Påstående 

n: 

♂ 

b.f 

♀ 

b.f 

♂ 

f.u.b 

♀ 

f.u.b 

9 128 61 163 78 

10 127 60 142 71 

11 128 61 164 77 

12 128 61 163 77 

13 128 61 162 76 

14 128 61 163 78 

15 128 61 162 78 

16 128 61 163 78 

17 128 61 163 78 

18 128 60 162 76 

19 128 60 161 78 

20 128 61 163 78 

21 128 61 162 78 

22 128 61 163 78 

23 128 61 163 78 

24 128 61 163 78 

25 128 61 162 78 

26 127 61 162 78 

27 128 60 163 76 

 

8.2 Bilaga 2: Underlag till intervjuer 

 

1. Vad betyder det för dig att vara bilägare? 

2. Varför kör du bil? 

3. Kör du mer bil än vad du måste? I så fall, varför? 

4. Om du ville sänka din bilanvändning, vilka hinder kan du se? 

5. Hur skulle din vardag se ut om du inte hade tillgång till bil?  

6. Om bilanvändning för din skull handlar om vanor, vad tror du krävs för att bryta den 

vanan? (Prova på busskort ex) 

7. Är det viktigt för dig att agera miljövänligt? Finns det vissa saker i din vardag som du 

anser är viktiga/självklara att göra för miljöns skull? 

8. Är det viktigt för dig att minska din klimatpåverkan? 

9. Tycker du att information om global uppvärmning och dess kopplingar till bilen 

påverkar din vardag?  
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10. Oroar du dig hur vardagen för kommande generationer kommer se ut? Varför? Och 

känner du att du har möjlighet att påverka denna eventuella framtid?  

11. Kan du känna dig påverkad av grannar och vänners miljömedvetenhet? 

 

8.3 Bilaga 3: Underlag till postenkät 

 



+   + 

+   + 

 

 

 

 

 

HEJ! 

 

Jag heter Marie och studerar vid Uppsala universitet. Som avslutning på min femåriga utbildning till kulturgeograf 

skriver jag en uppsats på uppdrag av Västerås stad.  

 

Ämnet för uppsatsen är ”Bilen i Västerås”, där jag fokuserar på bilistens beteende och förhållande till bilen.  

 

Fyll i enkäten och skicka tillbaka den i det bifogade svarskuvertet, inget porto behövs.  

Jag har stor nytta av att du besvarar denna enkät.  

 

Din adress har jag fått genom Transportstyrelsens fordonsregister.  

Dina svar kommer att behandlas anonymt.  

 

Som tack för hjälpen får du en tialott med posten. 

 

För min uppsats kommer jag även att göra enskilda intervjuer för att få veta mer om bilisters beteende och 

förhållande till bilen. Vill du prata med mig om hur din vardag med bilen ser ut? Fyll i kontaktuppgifterna nedan så 

kontaktar jag dig för att boka in tid och plats för intervjun. Jag bjuder på fika. Självklart är du även anonym i 

intervjun.  

 

           Ja, jag vill bli intervjuad     

Nej, jag vill inte bli intervjuad 

 

 

Namn:  …………………………………………………………….. 

Mailadress: …………………………………………………………….. 

Telefonnr: …………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Kontakta mig gärna om du har några frågor: 

marie.danred@vasteras.se 

 

STORT TACK för din hjälp! 

/ Marie Danred 



+   + 

+   + 

 

Markera dina svar med ett kryss. 

 

1. Kön 

Kvinna  Man 

 

2. Ålder 

18-24 år  25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75 år eller äldre 

 

3. Antal personer i hushållet? 

Vuxna 

      En               Två               Tre eller fler 

 

Barn under 18 år 

      Inga barn          Ett             Två        Tre eller fler 

 

4.  Din högsta slutförda utbildning? 

Grundskola/Folkskola               Gymnasium              Eftergymnasial utbildning (KY)                    

Högskola/Universitet 

 

5.  Din huvudsakliga sysselsättning? 

Förvärvsarbetar        Studerar             Egenföretagare Pensionär           

Arbetssökande             Föräldraledig   Sjukskriven         Annat 

 

6.  Vilken typ av bostad bor du i? 

      Lägenhet, hyresrätt          Lägenhet, bostadsrätt               Radhus/Villa        Annat  

 

7.  Hur många år har du haft tillgång till bil (ägt och/eller lånat)? 

     1-9 år          10-19 år       20-29 år           30-39 år         39 år eller fler   

 

8. Har du tillgång till en cykel (äger eller lånar)? 

Ja   Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



+   + 

+   + 

Nedan följer ett antal påståenden. Ange i vilken utsträckning du instämmer i, eller inte instämmer i, för respektive 

påstående. Gör ett kryss i den ruta du tycker bäst stämmer överens. 

 

 Instämmer           Instämmer  

 inte alls         helt 

           1  2  3  4  5  6 

 

 

9. Bilen är nödvändig för att min vardag ska gå ihop. 

1  2  3  4  5  6   

 

 

10. Jag tar alltid samma väg till jobbet/skolan. 

1  2  3  4  5  6   

 

 

11. Jag storhandlar ofta med hjälp av bil. 

1  2  3  4  5  6   

 

 

12. Från mitt hem har jag bekvämt gångavstånd till en busshållsplats.  

1  2  3  4  5  6  

 

 

13. Jag kan tänka mig att vara medlem i en bilpool. 

1  2  3  4  5  6 

 

 

14. Jag försöker använda bilen i mindre utsträckning för att minska min miljöpåverkan. 

1  2  3  4  5  6   

 

 

15. Jag blir påverkad av information som beskriver biltransporter som miljöpåverkande. 

1  2  3  4  5  6   

 

 

16. Jag får en positiv känsla av reklam för miljövänliga bilar. 

1  2  3  4  5  6   

 

 

17. Jag känner att den bil jag äger bidrar till dagens miljöproblem. 

1  2  3  4  5  6 

 

 



+   + 

+   + 

Instämmer                Instämmer 

inte alls                 helt 

1           2           3           4           5           6 

 

 

 

 

 

18. Om jag vill kan jag köpa en mer miljöanpassad bil. 

1  2  3  4  5  6 

 

 

19. Utifrån mina värderingar är/skulle det vara rätt för mig att köpa en miljöanpassad bil. 

1  2  3  4  5  6 

 

 

20. Det är mycket sannolikt att människan är ansvarig för klimatförändringar.   

1  2  3  4  5  6 

 

 

21. Jag känner en moralisk skyldighet att minska de negativa miljöeffekterna av mitt bilkörande. 

1  2  3  4  5  6   

 

 

22. Mitt val som konsument kan påverka bilindustrin i en miljövänlig riktning. 

1  2  3  4  5  6   

 

 

23. Som privatperson har min bilanvändning liten betydelse för de negativa effekterna på miljön. 

1  2  3  4  5  6   

 

 

24. Det är positivt med högre skatter på drivmedel då de sänker antalet mil körda per individ. 

1  2  3  4  5  6   

 

 

25. Ur miljösynpunkt oroar jag mig för hur vardagen kan komma att se ut för framtida generationer. 

1  2  3  4  5  6   

 

 

26. Majoriteten av mina resor görs med bil, även när andra transportmedel, som buss och cykel, är tillgängliga. 

1  2  3  4  5  6   

 

 

27. Om människor omkring mig kraftigt minskade sin bilanvändning, skulle jag göra detsamma. 

1  2  3  4  5  6 
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