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ABSTRACT 
Bowin, G. 2016. Kollektivtrafiken i ett bilberoende samhälle – Individens åsiker och attityder 
gällande kollektivtrafik, dess utveckling och bilen. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, 
Uppsala universitet. Masteruppsats i kulturgeografi 30hp, VT16 
   
Denna studie handlar om befolkningens attityd mot kollektivtrafik och bilism i Nacka. Ämnet 
är framför allt intressant då det sker stora satsningar i området som kommer att leda till en 
omfattande utveckling av kollektivtrafiken. Studiens syfte är att undersöka attityder och 
beteende (även förväntat beteende) mot bilism och kollektivtrafik i Nacka. Med hjälp av 
kvantitativa metoder ska dessa besvaras, mer detaljerat har en enkät formats som delades ut till 
hushåll i Nacka. Vidare undersöks också om det finns någon skillnad i åsiker mellan 
åldersgrupper. Resultatet visar att respondenterna har en positiv attityd mot kollektivtrafiken 
och dess framtida utveckling och förstår bilens olika negativa konsekvenser, dock känner sig 
de flesta väldigt beroende av bilen, framför allt pensionärer som inte ser sig själva byta 
transportmedel. Detta gäller även deras förväntningar efter kollektivtrafiken har utvecklats med 
nya tunnelbanan (och Tvärbanan). Den åldersgrupp som ansåg sig vara minst beroende av bilen 
låg i åldersgruppen 26-35 år. 
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1. INLEDNING 
 
Under de senaste hundra åren har bilen blivit vårt primära fordon för att transportera oss från 
en plats till en annan och denna bilism har format dagens samhälle (Lundin, 2008). 
Anledningarna till detta är många. Några exempel är att bilen är bekväm, snabb och ger en 
känsla av individuell frihet (Anable, 2005). Det är enkelt att använda bilen. Beirão och Sarsfield 
Cabral (2007) nämner hur vissa väljer att använda sig av detta transportfordon utan 
nödvändigheten att göra så - det bidrar till utsläpp som hade kunnat undvikas. Ett annat skäl till 
att bilen har blivit ett fordon som folk har blivit så beroende av är att samhället har utvecklat 
ett bredare resebehov (Anable, 2005). 
 
Transportsektorn står för cirka 20% av världens totala CO2-utsläpp och privatbilar och andra 
vägfordon står för 75% av dessa 20. Andra negativa effekter är t.ex. trafikstockningar, 
trafikolyckor samt en social aspekt där folket delas upp i de som har råd med en bil och de som 
inte har råd (Dowling & Simpson, 2013; Kahn Riberio, 2016). Utsläppen per fordon har 
minskats under åren, dock används bilen mer omfattande och detta har lett till att framstegen 
som har gjorts inom teknologin för att effektivisera motorerna och minska trycket på miljön har 
blivit förlorade (Nilsson & Küller, 2000). 
 
Det andra huvudsakliga transportsystemet i urbana områden är kollektivtrafiken och i 
Stockholm står det för 35% av andelen resande. Det är en ökning med fem procentenheter på 
tio år (SL, 2015). Det kan ses som en relativt liten ökning och det är möjligt att tänka sig att det 
är därför det undergår många projekt i Stockholm nu för att förbättra kollektivtrafiken och öka 
användningen ännu mer. Med tanke på den klimatkris världen står inför kan det vara på tiden. 
SLs (2015) statistik på antal resande med personbilar visar att även de ökar, även om den 
procentuella delen har minskat. Detta kan dock bero på Stockholms ökade befolkning. Ett 
problem som kan ses är att det fortfarande planeras för bilen, även om det kan vara för att 
minska trafikstockningar och omdirigera en stor del av flödet. Genom att bygga nya vägar 
uppmuntras inte ett byte av transportsystem lika mycket som det skulle kunna göras. Varför 
förväntas det att bilanvändningen ska minska? Det är viktigt att lägga fokus på utvecklingen av 
kollektivtrafiken och uppmuntra invånare att använda detta system till max.  
 
Hur ska myndigheter och dylikt gå tillväga för att minska bilismen och öka 
kollektivtrafiksanvändningen? En alternativ transportmetod måste locka mer än användningen 
av bilen som transporteringsfordon. Är det ett attitydsproblem, tillgänglighetsproblem, 
trygghetsproblem eller är det ett annat problem som gör att bilen är så dominant - är det en 
blandning av flera stycken? Dessa andra problem kan t.ex vara inhandling av matvaror i 
hemmet (framför allt vid storhandling), skjutsning och hämtning av barnen på dagis och dylikt. 
Kan kollektivtrafiken verkligen konkurrera mot bilen i dessa lägen? Det är just dessa 
individuella beteenden som är så pass svåra att förändra och det är också essentiellt ändra alla 
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transportmönster vi har för att minska den globala, negativa, effekten som utsläppen har. 
Bilvanorna som finns är så starkt integrerade i vardagslivet och vanorna måste ändras till 
transportalternativ som är utan dessa negativa konsekvenser (Urry, 2012).  
 
För att lyckas med denna transportvalsförändring - att ta distans från bilismen – krävs det ett 
samarbete mellan flera metoder. Något som väldigt ofta tas upp är att individens attityd måste 
ändras för att detta transportskifte ska vara möjligt (Beirão & Sarsfield Cabral, 2007; Dennis & 
Urry, 2009). Vad som menas med attityd i den här studien är känslan och åsikterna mot just 
bilism och kollektivtrafik, vad individen känner när de rör sig i trafiken, deras inställning som 
motiverar till att just ett specifikt transportmedel väljs. Nacka är en bilberoende kommun 
(Wikman, 2016) och har en relativt låg tillgänglighet till kollektivtrafiken, därför kan det ses 
som mycket intressant att undersöka. Denna låga tillgänglighet är något som kommer att 
förändras i framtiden, Nacka kommun (2012) planerar att utveckla kollektivtrafiken avsevärt 
inom nästa fem år. Hur kommer då denna förändring påverka individernas attityd? Det kan då 
vara intressant att undersöka det förväntade beteendet i dagens läge. 
 
En viktig del inom resebeteende är dock att ta hänsyn till att det inte bara är attityd som har 
inflytande på valet av transportmedel, utan det handlar även om den egna kontrollen att göra ett 
byte. Det kan vara allt från tillgänglighet till kollektivtrafiken, till ekonomiska begränsningar, 
eller skjutsande av barn (Ajzen, 1991; Beirão & Sarsfield Cabral, 2007). Tidigare forskning har 
visat att utökad infrastruktur blandat med attitydförändrande åtgärder tillsammans kan ändra 
individen till att göra ett transportmedelsbyte (Aditjandra et al, 2013).  
 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Inom resebeteende anses det att attityder har en stor påverkan på val av transportmedel och det 
ses som en fundamental uppgift att ändra dessa för att ett transportbyte ska bli möjligt (från bil 
till alternativa transportmedel) (Beirão & Sarsfield Cabral, 2007). Syftet med denna 
undersökning är att studera befolkningens attityder mot kollektivtrafiken och bilismen i ett 
bilberoende samhälle och deras förväntade beteende efter en mer utvecklad kollektivtrafik finns 
tillgänglig. Utefter detta har frågeställningar formats: 
 
Hur ser attityden (åsikerna) ut mot kollektivtrafik och bilism i Nacka? 
 
Vad tycker befolkningen om att kollektivtrafiken (hårda och mjuka åtgärder) utvecklas i ett 
bilberoende område och hur påverkas det förväntade beteendet? 
 
Anledningarna till att just dessa två frågeställningar har valts är pga. att attityd ses som en 
mycket viktig aspekt inom resebeteende (Beirão & Sarsfield Cabral, 2007) och det kan vara 
extra intressant då mobility management (se sektion 4.5) är ett effektivt verktyg som används 
för att ändra befolkningens attityd inom trafiken (Aditjandra et al, 2013). Vidare kan det vara 
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fascinerande att undersöka den förväntade attityden och beteendet mot trafiken då Nacka har 
stora planer för utvecklandet av kollektivtrafiken (Nacka kommun, 2012).   
 

1.2 Avgränsning 
Den här studien kommer att fokusera på befolkningen i Nacka. Det är intressant att undersöka 
dessa människors attityd och beteende eftersom det planeras att tunnelbanans blåa linje i 
Stockholm ska byggas ut till Nacka och ska vara klart 2025 (Stockholm stad, 2015). 
Anledningen att Nacka valdes istället för den andra ’grenen’ som byggs ut på blåa linjen mot 
Enskede är att Nacka kommun saknar mer kapacitetskraftig kollektivtrafik som tunnelbana eller 
pendeltåg.   
 

1.3 Nacka 
Nacka är en av dem mest expansiva kommunerna i Stockholms län. Befolkningen har ökat från 
ungefär 75 000 år 2000 till att 2010 ha en invånarmängd på 90 000. Under detta decennium 
förväntas det en ökning på 23 000. Det kommer med mest sannolikhet också att fortsätta att få 
en befolkningstillväxt efter 2020. Pga. denna stora tillväxt krävs det stora satsningar inom 
infrastruktur och transport. Denna transportplanering är komplex pga. den topografi som 
Nackaområdet besitter – ett avsmalnande landskap på den västra delen av Sicklaön. Detta sätter 
en speciell typ av press på transportinfrastrukturen in mot Stockholm då all trafik måste passera 
samma område (Nacka kommun, 2012). För att kapacitetestrycket ska mötas behöver Nacka en 
tunnelbana, ett utbyggt och förbättrat bussystem, och en upprustad Saltjöbana (Persson et al, 
2014). 
 
Även om Nacka är väldigt folkrikt, saknar kommunen en riktig kärna. Tätare bebyggelse öppnar 
upp möjligheter för ett effektivare transportsystem där kollektivtrafiken kan utnyttjas maximalt. 
Detta leder också till att fler turer tas till fot eller cykel (Nacka kommun, 2012). 
 
Enligt prognoser som har gjorts förväntades det att det skulle passera ca 90 000 fordon på 
Värmdöleden år 2015 och SL har gjort en beräkning som tyder på en resandeökning med 45% 
till år 2030 från den östra sektorn. Detta framför krav på en stor ökning inom 
kollektivtrafikskapaciteten och det måste planeras på det viset att det är tillgängligt och 
okomplicerat att använda för alla invånare i området. Det planeras för tillfället att tunnelbanan 
i Stockholm ska byggas ut och nå ut till Nacka och detta är en grundpelare för ett hållbart 
transportsystem i kommunen; detta har prognoser tydligt visat. Den del av tunnelbanan som ska 
byggas ut är den blåa linjen från Kungsträdgården. För att detta ska lyckas måste det finnas ett 
bra kontaktnät mellan busslinjen och tunnelbanan då Nacka är en så pass vidsträckt kommun. 
Det som vill uppnås är att det ska finnas flera lokala centrum och att förtäta existerande 
områden. Det gör det enklare att underhålla kommunen med god kollektivtrafik (Nacka 
kommun, 2012). Detta går i hand med det som Newman och Kenworthy (1989) nämner om att 
bilberoendet minskar och kollektivtrafikanvändningen ökar med tätare stadsstruktur.  
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Nacka är en kommun som i dagens läge är väldigt bilberoende och det märks att biltrafikens 
tillgänglighet har prioriterats. Nacka har en väldigt gles struktur med många villa- och 
radhusområden som har bidragit till arbetspendling som i sin tur leder till högt bilanvändande. 
Många är också beroende av bilen för att handla mat och dylikt pga. den distans som måste 
resas till Nacka Forum (Wikman, 2016). Det som är intressant är att bilberoendet har minskat i 
Stockholm senaste åren medan Nackas bilberoende fortsatt ökar. Antalet bilar i Nacka ökar mer 
än antalet invånare och mycket kan skyllas på den svaga kollektivtrafik som erbjuds och den 
urban sprawl som området upplever. I dagens läge har ungefär hälften av alla invånare i Nacka 
bil (Reinholdsson, 2013).  
 
1.3.1 Tvärbanans utveckling i Nackaområdet 
Tunnelbanan är inte den enda kollektivtrafikssatsningen som görs i Nacka-området. Tvärbanan 
byggs ut till Sickla, Sickla station, som ska länkas till Saltsjöbanan och bussar och så 
småningom tunnelbanan. Utbyggnationen förväntas vara färdig 2017 och kopplas ihop med 
linjen som går mellan Alvik och Sickla Udde. En anledning till att Tvärbanan byggs ut är att 
östra Stockholm kräver en ökad kollektivtrafik, framför allt med Slussens stora ombyggnation. 
Utbyggnationen ska minska påfrestningen på Slussen på kort och lång sikt och erbjuda fler 
möjligheter vid val av resebeteende. Detta är åsikerna efter en studie gjord av Nacka kommun 
(Trafikförvaltningen: SLL, 2013).  
 
Effekterna av Tvärbanans förlängning har undersökts efter tre olika scenario där varje scenario 
har genererat ett positivt resultat. I scenario 1 är effekterna under Slussens ombyggnad, där 
Saltsjöbanan inte anländer hela vägen in till Slussen utan ändhållplatsen är Henriksdal. Scenario 
2  visar efter Slussens ‘renovering’ är fullbordad och Saltsjöbanan åker in till Slussen men utan 
att tunnelbanan står färdig från Kungsträdgården till Nacka. I scenario 3A är tunnelbanan 
avslutad och är utbyggd till Nacka via Hammarby sjöstad, och i scenario 3B är tunnelbanan är 
färdig och går via Österleden ut till Nacka. I scenario 1 visade undersökningen att Tvärbanan 
kommer lätta trycket på Saltsjöbanan in mot Slussen och en stor del resenärer kommer göra ett 
byte vid Sickla station till Tvärbanan. Enligt analyserna kommer Tvärbanan ha ungefär 800 
påstigande resenärer vid Sickla station och 450 avstigande mellan 06.00-09.00. I scenario 2 är 
Saltsjöbanan åter i trafik in till Slussen och genom bebyggelse i länet och utveckling inom 
kollektivtrafiken till andra destinationer kommer Tvärbanan ha fler resenärer. Analys visar på 
900 påstigande resenärer vid Sickla station och 950 avstigande mellan 06.00-09.00. I scenario 
3A visar studien att Tvärbanan får ett ökat resande i östsektorn även fast tunnelbanan och 
Tvärbanan går parallellt. Påstigande resenärer ligger på ungefär 800 och avstigande 750 mellan 
06.00-09.00. I scenario 3B blir det ett stort resande mot Sickla station eftersom ett byte går att 
göra till tunnelbanan mot Stockholm city. Påstigande resenärer uppskattas till ungefär 950 och 
avstigande till 1 600 mellan 06.00-09.00 (Stockholm stad, 2015; Trafikförvaltningen: SLL, 
2013). 
 
En förlängning av Tvärbanan visar på en ökad resemängd, framför allt mellan Gullmarsplan 
och Sickla, som i dagens läge har minst trafik jämfört med andra sträckor på Tvärbanan. Denna 
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utveckling ska effektivisera existerande infrastruktur. Det öppnar också upp andra resemönster 
med en länk mellan östsektorn och söderort vilket är viktigt pga. att sträckan idag är dominerad 
av hög biltrafik. Det gör kollektivtrafiken mer attraktiv för resor mellan östra och södra 
Stockholm och detta kan locka invånare, framför allt för arbetspendling, att göra ett byte från 
bilen till ett alternativt transportmedel (Trafikförvaltningen: SLL, 2013).  
 
1.3.2 Tunnelbanan i Nacka 
Nacka kommun är, enligt Persson et al (2014) i behov av en utveckling av kollektivtrafiken och 
en tunnelbana är ett steg i rätt riktning. Förlängningen av tunnelbanan ska gynna hela 
Nackaområdet med hållbart resande och vara nyttig för hela Stockholmregionen, framför allt 
då tillgängligheten till kollektivtrafik i området är mycket begränsad. Det transportmedel som 
ansågs vara mest effektivt och passande för den stora passagerarmängden, enligt studier gjorda 
av SL, var en tunnelbana utbyggd från blåa linjen vid Kungsträdgården. Med ett samarbete 
mellan tunnelbana, Tvärbanan, bussar och Saltsjöbanan ska Nackas kollektivtrafik bli mer 
tillgänglig och bristerna ska minska för resenärer som reser från och till östsektorn (Persson et 
al, 2014). 
 
2012 publicerade Trafikverket en undersökning som visade brister i transportsystemet till och 
med 2025. Studien påvisade att infarterna till Stockholm har stor köbildning och hämmar 
framkomligheten för bussar i Stockholmregionen, detta gäller främst för områden som inte har 
pendeltåg eller tunnelbana. Detta leder till onödigt långa restider vilket ger en väldig 
ineffektivitet.  Utvecklingen av tunnelbanan är av ett regionalt intresse och ger en starkare 
relation mellan Stockholms kärna och Nackaområdet. En utbyggnad av blåa linjen ger en 
mycket kapacitetsstark koppling till centrala Stockholm vilket ger en god förbindelse mellan 
övriga delar. Det är fundamentalt att förse en effektiv och hållbar transport, framför allt på lång 
sikt. Det finns risker att kollektivtrafikens konkurrenskraft kan minska pga. dess begränsade 
spårkapacitet och detta minskar chanserna för ett ökat kollektivt resande. Ett utökat 
kollektivtrafiksystem är essentiellt då Stockholmsregionen har en kraftigt ökande befolkning 
(ungefär 40 000 per år) som leder till ett större användande av hela trafiknätet. Om inte 
kollektivtrafiken utvecklas visar analyser att användningen, procentuellt sett, kommer minska, 
framför allt i östsektorn. Eftersom vägnätet redan i dagens läge är högt belastat och en ökad 
befolkning skulle utöka denna belastning med vidare trängsel skulle konsekvenserna för ett 
sådant scenario skulle vara allvarliga. Buss är en del av kollektivtrafiken och det är en del som 
delar trafiksystem med bilar, och ett ökat tryck på vägnätet kommer då ha en kraftig påverkan 
på kollektivtrafiken. Pga. detta är en utvecklad kollektivtrafik grundläggande för regionens 
tillväxt (Persson et al, 2014). 
 
I punktform är projektmålen för den utbyggda tunnelbanan följande (Persson et al, 2014): 
 

• En ökad och förbättrad försörjning av kollektivtrafiken i östsektorn och områden längs 
med det nya spåret. Det ska planeras för en hög användning av kollektivtrafiken. 
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• Öka förmågan och potentialen för nytt bostadsbyggande i Nacka kommun, målet är att 
bygga 40 000 nya bostäder. 

• En godare och effektivare försörjning av bostäder och hållbart resande som i sin tur ska 
skapa bättre förutsättningar för arbetsmarknaden i hela Stockholmsregionen. 

• Ge östsektorn en förbättrad anslutning till T-centralen som minskar flaskhalsproblemet 
i Slussen och minskat tryck på övriga tunnelbanelinjer. 

• Ett ökat kollektivt resande överlag till och från östsektorn som ska bidra till ett mer 
effektivt och väloljat trafiksystem (motoriserad trafik). 

 
1.3.3 Positiva effekter för resenären 
Enligt Trafikförvaltningen kommer en utbyggnad av tunnelbanan att generera bättre restider 
för resenärerna i kollektivtrafiken. Eftersom dagens trafiknät har begränsningar för att utöka 
busstrafiken (flaskhalsproblemet som finns ut till den östsektorn) kommer det skapa trängsel 
och långa väntetider om inte tunnelbanan byggs ut till Nacka. Genom att utöka tunnelbanan 
kommer det också minska trängsel mellan Slussen och T-centralen, som är en av sträckorna 
med flesta resenärer, tack vare att det öppnar upp ytterligare alternativ för resor mot City från 
Nacka och kommer då istället ta blå linjen. Både den röda och den gröna linjen får en avlastning 
med en utbyggd blå linje (Persson et al, 2014).  
 
1.3.4 Stockholms mål för kollektivtrafiken enligt Trafikförvaltningen 

Figur 1: Stockholms mål för ett hållbart transportsystem. Källa: Persson et al, 2014 
 
Stockholms län har tre övergripande mål för kollektivtrafiken: attraktiva resor, tillgänglig och 
sammanhållen region och effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan. Dessa mål utgår 
från nationella transportpolitiska mål, regionala mål och lokala mål (Persson et al, 2014). 
 
Attraktiva resor medför att kollektivtrafiken ska vara bundet och bemöta resenärernas behov 
samt att det ska fungera gemensamt med bebyggelseplaneringen. De mål som finns för 
attraktivt resande inom kollektivtrafiken är följande (Persson et al, 2014):  
 

• Med hänsyn till behovet av simplicitet, långsiktighet, tillförlitlighet, trygghet, 
bekvämlighet, turtäthet, kvicka resor och byten gjorda utan komplikation, ska 
kollektivtrafiksystemet förbättras och växa. 
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• Resenärerna ska få tillräcklig och enkelt åtkomlig information och väl behandling i 
kollektivtrafiken. 

• Kollektivtrafiken ska ha en större andel av resorna gjorda med bil, buss eller tåg. Alltså 
ska andelen resor gjorda med bil minska. 

 
Med tillgänglig och sammanhållen region innebär det att kollektivtrafiken ska generera en 
förhöjd jämlikhet  och jämställdhet samt stötta en ökad täthet och multipla kärnor i regionen 
som ger understöd till en expanderad arbetsmarknadsregion (Persson et al, 2014):  
 

• Alla invånares behov, tillgänglighet och rörlighet ska uppfyllas inom kollektivtrafiken. 
• Kollektivtrafiken ska ses som en lockande valmöjlighet för alla resor för alla människor 

och det ska utvecklas med hänsyn till allas behov och olika socioekonomiska grupper. 
• Beroendet av färdtjänst ska minskas och kollektivtrafiken ska utvecklas till att vara det 

uppenbarliga valet för äldre och människor med funktionsnedsättningar. 
• Ska generera bättre restänkbarheter mellan olika regionala stadskärnor 
• Restiden ska minimeras inom kollektivtrafiken 
• Ett utvecklat regionalt kollektivtrafikssystem ska utföras med förbättrad tillgänglighet 

mellan län. 
 
Effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan innebär att just detta ska förbättras inom 
kollektivtrafiken och att den ska utvecklas så kostnadseffektivt som möjligt  (Persson et al, 
2014): 
 

• Förbrukningen av fossilt bränsle ska bli lägre inom kollektivtrafiken. 
• En minimisering av buller och luftföroreningar ska utföras inom systemet. 
• Kollektivtrafikssystemet ska bli mer energieffektivt och utnyttja förnyelsebara resurser. 
• En förhöjd säkerhet ska bli utvecklad i kollektivtrafiken 
• De resurser som samhället har till användning ska brukas på det mest kostnadseffektiva 

sättet som är genomförbart. 
 
 
 

1.4 Kort om bilens negativa effekter på samhället 
Då det hela tiden tas upp att kollektivtrafiken ska utvecklas och dess fundamentala roll inom 
hållbart resande kan det ses som lämpligt att nämna bilens negativa konsekvenser mer i detalj. 
Tidigare forskning har visat att kunskap om miljöproblemen och resebeteende inte har en 
speciellt stark relation, däremot går det att argumentera för att en god attityd mot miljön och 
resebeteende har en koppling (Nilsson & Küller, 2000; Beirão & Sarsfield Cabral).   
 
Några av bilismens negativa effekter på dagens samhälle kan kort sammanfattas till (1) buller, 
(2) luftföroreningar, (3) hög energiförbrukning, (4) vibrationer och (5) föroreningar av mark 
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och vatten (Ericsson och Ahlström, 2008). Jag kommer dock ej ta upp problemen med 
vibrationer då det inte känns speciellt relevant till ämnet och den påverkan som det har är 
relativt begränsad.  
 
1.4.1 Buller 
Buller är främst av allt ett stort problem vid högtrafikerade vägar som egentligen inte direkt är 
något hälsofarligt hot mot oss människor men som kan ha en negativ påverkan på det vardagliga 
livet. Den största konsekvensen som buller har är hur det påverkar sömnen för det sämre. För 
lite sömn kan skapa eftereffekter som hjärt- och kärlsjukdomar, stress, minskad 
prestationsförmåga och ökad puls. Utsätts en individ för buller konstant blir problemen allt 
större och kan inrota sig mer permanent (Ericsson och Ahlström, 2008). 
 
1.4.2 Luftföroreningar 
Det som förorenar luften är olika gaser och partiklar och bilismen har en påverkan som ej är 
positiv på vår luft. Biltransporter av olika slag och personbilar släpper ut massiva mängder av 
ämnen som förorenar luften vi andas och detta har en negativ inverkan på hälsan för allt levande 
liv och för jordens miljö. De ämnen som nämns mest är partiklar, kolmonoxid, kvävedioxid, 
kolväten och ozon och dessa släpps ut lokalt. Dessa sprider sig sedan regional, t.ex via vind och 
regn, och kan skada skogar och sjöar vid andra områden; kvävedioxiden förändrar PH-balansen 
vilket leder till försurning av sjöar och en jord som är utav en minskad kvalitet. Det lokala 
utsläppet har, tyvärr, också en inverkan på det globala planet som påverkar värmen i atmosfären 
pga. den värme som dessa ämnen absorberar från solen (Ericsson och Ahlström, 2008). 
 
1.4.3 Energiförbrukning 
Det bilsamhälle som har utvecklats och de transporter som görs på vägarna står för en oerhört 
stor del av den energiförbrukning som är utav jordens begränsade lager (fossila bränslen). 
Bilens motorer använder sig utav bensin och diesel som släpper ut stora mängder avgaser som 
har en växthusgaseffekt (Ericsson och Ahlström, 2008). I dagens läge använder sig ungefär 
90% av vägtransportens fordon sig utav fossilt bränsle (Trafikverket, 2016).  
 
1.4.4 Föroreningar av mark och vatten 
Under vintertid saltas alla vägar för att minska halkan och trafikolyckor. Detta genererar höga 
saltnivåer som har en negativ verkan på växter och djur och grundvattnet. Farliga ämnen som 
transporteras kan vid olyckor släppas lösa i naturen och alla hårda ytor (asfalt) försämrar 
jordens egna sätt att hantera dessa ämnen pga. att vattnet tar upp ohälsosamma ämnen och stör 
den naturliga processen vid vattenhantering (Ericsson och Ahlström, 2008). 
 

2. BAKGRUND 
 
Hur har då bilen fått denna starka rotning i det västländska samhället? Hur kommer det sig att 
individen har en så pass stark relation till bilen och att kollektivtrafiken ses som ett så pass 
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underlägset transportmedel? I detta kapitel kommer bakgrunden till västvärldens och Sveriges 
starka koppling till bilismen och hur det har lett till det beroende som existerar.  
 

2.1 Bilen i västvärlden 
Det system som västvärlden har fastnat i började ta sin rot under 1890-talet – bilismen. Efter 
att samhällena och ekonomin blev inlåsta (locked-in) inom bilindustrin fick alla inblandade 
stora vinster. Även det sociala livet blev beroende av bilen pga. den mobilitet som den erbjöd 
och nu är vi i det skedet när det nästan är omöjligt att bryta oss loss ifrån, även om många anser 
att denna mobilitet varken är nödvändig eller oundviklig. Det intressanta är att både ånga och 
elbatterier ansågs vara mer effektiva än bensindrivna motorer, däremot var dessa mer pålitliga. 
Det var här stigberoendet började och bilparadigmet slogs sig fast i våra samhällen. 
Trafikutökningar började att förutses och fler och fler vägar byggdes för att samhället skulle 
kunna hantera det ’biltryck’ och det nya ’mobilitetstrycket’ som fanns på 
transporteringsinfrastrukturen. Desto mer det planerades för bilismen, desto mer inlåsta blev 
samhällena och bilen blev ett naturlig fenomen för dem flesta och antalet bilfordon förväntas 
att öka till över en miljard vid 2030. Fler och fler (u)länder utvecklar ett bilsamhälle, exempelvis 
Kina (Urry, 2008).  
 
I det befintliga samhället är det nästan bilen som bestämmer vart vi kan röra oss; det är dess 
infrastruktur som bestämmer vad vi kan göra. Då vi rör oss långa sträckor till arbete och nöje 
och dylikt är vi beroende av bilen. Många aspekter av det sociala livet är också något samhället 
kan tacka bilismen. Det har gjort att resor har kunnats göra när som helst när det passar och 
individen kan själv välja vilken väg som ska användas (till den grad att infrastrukturen finns). 
Bilen är tillgänglig under alla timmar på dygnet (Urry, 2006) och är inte begränsad till ett 
tidsschema som t.ex kollektivtrafiken är; kollektivtrafiken är väldigt restriktiv, speciellt under 
nattetid (Urry, 2004). 
 
Stadens planering utefter bilismen har bidragit till urban sprawl och gjort det möjligt att 
separera boende och arbete (Urry, 2006). Detta går att kopplas till Nacka som ligger utanför 
staden och har ett högt trafikflöde till och från kommunen. Hur denna urban sprawl har lett till 
ett bilberoende samhälle (Nacka kommun, 2012; Reinholdsson, 2013; Wikman, 2016) 
 
Bilen har en väldigt fri användning och individen kan välja, som nämnt ovan, vägen från t.ex 
hemmet till arbetet och från arbetet till hemmet. Kollektivtrafiksanvändning kräver för det 
mesta en promenad till tåg- eller tunnelbanestationen eller busshållplatsen och ofta kan det bli 
fler än ett byte, och vid varje byte är det många gånger en väntetid. Många människor kan också 
känna sig otrygga i dessa offentliga ytor som finns på vägen till tunnelbanestationen och dylikt; 
bilen kräver oftast inte en rörelse behövs göras i otrygga områden förutom möjligtvis ett garage 
eller en gata där bilen är parkerad (Urry, 2006).  
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Bilens expandering och starka övertag över andra mobilitetssystem kom att ses som 
oundvikligt, inget skulle stå i vägen för samhällets modernisering och dess förmåga att avlägsna 
begräsningar på tid och rum. Automobiliteten fick ett naturligt sken och fick en större locked-
in-effekt. Fotgängare var tvungna att bete sig korrekt i trafiken och fick anpassa sig efter bilens 
dominans. Ett stigberoende slår in när en händelse blir förstorad av positiv respons över tid. Till 
slut hamnar systemet på ena sidan av jämvikten och vad som i vissa fall kan ses vara det mest 
effektiva. Innan den bilen som vi idag är vana vid slog sin rot i samhället, fanns det istället flera 
olika källor av energi: bensin, ånga och elektricitet. Det som kanske kan ses som en chock är 
att både ånga och elektricitet var effektivare än bensin. En av anledningarna till att den 
bensindrivna bilen blev dominerande var att den klarade av ett race där de andra motorerna 
misslyckades. Det var efter detta som bensinen tog sin plats i historien och som påbörjade 
massproduktionen av bilen. Tack vare den massproduktion som gjordes under 1900-talet blev 
bilen tillgänglig för den större massan och inte bara för dem förmögna. Nästa steg var att 
biltillverkare började dela på bildelar mellan varandra och en reaktion på detta blev en större 
produktion till en lägre kostnad. Det var efter dessa händelser som bensinsystemet verkligen 
blev locked in till det stigberoende vi ser i det samtida samhället. Hela bilmarknaden har sen 
den tiden hållt sig fast. Små händelser som inträffade i rätt ordning för över hundra år sedan har 
haft en gigantisk och en bestående effekt än idag. Andra aktiviteter och industrier kom till liv 
och cirkulerade runt bensinsystemet som i sin tur cementerade stigberoende ytterligare. 
Institutioner har en stor roll i hur system utvecklas och bilsystemet är ett starkt exempel på hur 
en system som till stor del uppkom av chans kan bli svåra att vända om då andra system anpassar 
sig med bilsystemet i åtanke. Automobilieteten är inte bara ett enkelt system i sig, utan en 
samling av flera komplexa system som tillsammans förstärker stigberoendet (Dennis & Urry, 
2009).  
 
Under 1800-talet kom en utveckling av rälssystemet som fokuserade på hastighet, tidtabeller, 
punktlighet, klocktid och offentliga ytor. Ett problem som uppstod var att 
automobilitetessystemet steg till ytan vilket ledde till att hastighet blev underordnat 
bekvämlighet. Bilen tillät individen att ignorera tidtabellen som fanns vid tåg som gav 
möjligheten att själv bestämma över tiden som var kopplat till det sociala livet. Däremot blev 
det urbana byggt utefter bilens krav och konsekvenserna som uppstod var att barriärer som 
tidigare fanns blev mer diffusa och distans var inte längre ett problem. Arbete, hem och 
fritidsaktiviteter var inte längre begränsade av avstånd till samma grad. Det blev vanligare att 
familj och vänner bodde i olika områden med relativt långa distaner mellan varandra. 
Möjligheter att resa långa sträckor för olika aktiviteter blev större och genererade komplexa 
resemönster. Vidare blev människan erbjuden större frihet och mer flexibilitet men i samma 
ögonblick blev hon också begränsade till att leva ett liv med stora sträckor att täcka med hög 
restid. Bilsystemet skapade en efterfrågan på flexibilitet, dock finns det en problematik i det 
hela och det är att det bara är bilen som kan fylla detta behov (i det samtida samhället). Ett så 
stort behov av denna flexibilitet och frihet krävdes det service för att uppfylla detta (Dennis & 
Urry, 2009). 
 



 

 17 

Då bilsystemet är så integrerat i vårt samhälle måste vi kritisera hela våran livsstil. För att nå 
ett system efter bilens tid måste livsstil, städer, attityd m.m. tas i åtanke. Bilsystemet är oerhört 
robust och har inte sett någon större förändring under en lång period (Dennis & Urry, 2009).  
 
Den styrka som bilsystemet har ligger inte bara i själva bilen utan mycket i själva systemet som 
är uppbyggt på bilen. Detta fordon har blivit ett sätt att leva, en typ av en kultur. Det är en effekt 
som buss och tåg aldrig har fått, iaf. inte i samma grad (Dennis & Urry, 2009).  
  

2.2 Sveriges bilsamhälle 
Bilens utveckling har till viss del att tacka dem politiska beslut som gjordes i början av 1900-
talet. Lobbygrupper hade stort inflytande på politikens överhuvud och gjorde påverkningar som 
var positiva för bilens framgång. Den negativa kritiken som kom på vägen fick snabbt 
motsägelser av dessa lobbyister. För att finansiera den stora utvecklingen som krävdes för bilen 
börjades det med en beskattning av bilen. Dessa skatter betalade för det svenska vägnätet 
(Falkemark, 2006).  
 
Ytterligare anledningar som startade planeringen för ’bilsamhället’ i Sverige var den trängsel 
(både av stillstående fordon och bilarna i rörelse) och mängd olyckor som fanns i mitten av 
1900-talet. Trafikstockningar sänkte värdet på fastigheter i närliggande områden till denna 
trängsel och det var städernas utformning som lade grund till denna höga olycksdrabbningar, 
forskare menade att olyckorna var en konsekvens av blandade transportmedel, t.ex fotgängare, 
cyklister och bilister. Istället för att bilen skulle anpassa sig efter staden, skulle staden anpassa 
sig efter bilen och mycket av detta berodde på att bilismen sågs på det viset att det var en 
naturkraft som ej kunde stoppas. Inga av politikerna var emot bilsamhället – det ansågs vara för 
det bästa med mer frihet i samhället, mer mobilitet och en ny livsstil. Bilens framtid var osäker 
och det fanns inga långsiktiga mål; det som blev resultatet var ett accepterande av bilens 
integration i samhället och dagens stigberoende (se sektion 4.4 för stigberoendets innebörd) 
(Lundin, 2008). Falkemark (2006) går in på hur just detta stigberoende påbörjades och hur det 
förstärktes under 1900-talet. Den demonstrationseffekt som uppstod i Sverige var just en 
självförstärkande process och med denna effekt menas det att när andra individer införskaffar 
sig en bil, vill andra människor också förse sig med en bil. Detta blev mer och mer möjligt tack 
vare Fordismen som minskade bilpriserna och den produktionsvolym som krävdes. Andra av 
just dessa självförstärkande processer handlade om t.ex det status som bilen försåg individerna 
med och den romantisering som gjordes i USA. Detta var pga. den frihet och individualism som 
bilen kopplades med (Falkemark, 2006).  
 
 
2.2.1 Parkeringsnormen och planeringskonsekvenserna 
Bilismen bidrog till Sveriges stora ekonomiska tillväxt under 50-talet och under denna period 
var Europas mest biltäta land just Sverige. Det var också under detta årtionde som bilens brister 
började uppkomma och visa sig själv för allmänheten. Många trafikolyckor (under 50-talet var 
trafikolyckor en av det största bidraget till dödsfall) och brist på plats för bilens tillgänglighet, 
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både vid parkerat tillstånd och när den rör sig. Detta skapade en gigantisk parkeringsplanering 
och gatuparkeringar skulle helst undvikas så mycket som möjligt – parkeringen fick inte 
konkurrera med det utrymme som upptogs av den rörliga trafiken. Genom planering förflyttades 
bilarna (parkerade fordon) från gatan till tomtmarker. De som fick ta smällen av denna 
planering var innergårdar och lekplatser. Det skulle även byggas parkeringar i områden där 
bilismen inte hade utvecklats än. Kortare sagt, skulle planeras för att ge bilen mer utrymme i 
samhället, både ruralt och urbant, pga. dess centrala och essentiella del i samhället (Lundin, 
2008).  
 
Denna parkeringsnorm som uppkom i mitten av 1900-talet blev ett styrmedel inom 
trafikplaneringen som också gav en påverkan på t.ex bostadsplanering. Konsekvenserna som 
genererades av att parkering skulle undvikas på gator var att dessa platser byggdes under 
byggnader och där fastigheter hade kunnat byggas istället och dylikt. Parkeringshus byggdes 
för att ge bilen det utrymme som den krävde. I vissa fall gick det så långt att byggnader rivdes 
för att öppna upp fler möjligheter åt den stillastående bilen. Det problem som uppkom visade 
sig senare – att bygga bort trängseln visade sig dock vara svårare än förväntat. Det rum som 
frigjordes från bilen på gatorna blev mycket fort populerat av ännu fler bilar och på samma 
gång blev parkeringsplatserna ’utanför’ gatorna en bristvara och bilen tog åter igen upp det rum 
som hade öppnats upp (Lundin, 2008).  
 
2.2.2 SCAFT 
Ett försök till en lösning för en av bilismens stora brister var SCAFT (Stadsbyggnad, Chalmers, 
Arbetsgruppen för Trafiksäkerhet). Scaftgruppens syfte var att utarbeta normer och riktlinjer 
för planeringen i samhället. Som nämnt i sektion 2.2.1 bidrog bilen till en stor andel av Sveriges 
dödsfall och Scaftgruppen menade att en stor del av dessa olyckor berodde på usel 
trafikplanering. Detta ledde till en separering av trafiken och det går att argumentera att denna 
separation bidrog till bilens dominans i trafiksystemet (Lundin, 2008). 
 
Trafikolyckor som framför allt drabbade barn, unga och äldre kunde förklaras, enligt 
Scaftgruppen, med hjälp av dålig planering. För att minska dessa olyckor och öka 
trafiksäkerheten i Sverige uppfanns det fyra principer för att planera för högre trafiksäkerhet. 
Dessa fyra planeringsprinciper var följande:  
 

• Lokalisering av verksamheter som ska leda till minskad störning som ska 
generera en minskning av konflikter och trafik. 

• Separering mellan alla olika trafikvarianter som i sin tur ska minska vidare 
konflikter. 

• En differentiering ska utföras mellan alla trafikslag så att trafiken ska fungera 
smidigt och utan störningsrisker. 

• Överskådlighet, enkelhet och enhetlighet ska representera trafikmiljön. 
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Vidare från dessa principer grundades fyra kriterier där syftet för dessa var att planera för en 
hög säkerhet inom trafiken. Den första kriterien handlade om en separation av olika trafikslag 
där den största särskiljningen gjordes mellan gångtrafikanter och biltrafik. Tanken var att alla 
möten mellan dessa två trafikslag skulle undvikas och för att uppnå detta skulle dessa ske på 
skilda nivåer. Nästa kriterie hade innebörden att verksamheter (t.ex skolor och butiker) skulle 
ha en förbindelse till gångvägar i det syfte att minska risken för konfliker mellan gång- och 
biltrafik. Det tredje kriteriet kategoriserade trafiksystemet i fem grupper med varierande 
hastighetsbegränsningar beroende på gata och led. Till sist beskrivs det fjärde kriteriet med 
innebörden att moped- och cykeltrafik skulle separeras där mopedtrafiken skulle anslutas till 
biltrafiken och cykeltrafiken skulle sammankopplas med gångtrafiken. Detta ledde till 
planering av staden utan trottoarer där den attraktiva staden skulle vara trafikseparerad (Lundin, 
2008).  
 
Den här bakgrunden av det västerländska samhället och specifikt av Sveriges samhälle har 
tagits upp för att tydligt visa den effekt som trafikplaneringens fokus på bilismen har haft. Hur 
det har påverkat attityderna hos befolkningen och hela samhället mot hur ett transportmedel ska 
vara. Hur det har förändrat vad flexibilitet och tillgänglighet definieras som. Människan i 
västvärlden har fått en smak för bilen och dess komfort och det är något som kollektivtrafiken 
måste konkurrera med. I nästa kapitel kommer en genomgång av tidigare forskning med attityd, 
kollektivtrafik och bilism i åtanke. Attityd och hur det har en påverkan på beteende kommer tas 
upp mer i detalj i kapitel 4.  
 

3. LITTERATURGENOMGÅNG 
 
Det här kapitlet tar upp tidigare forskning om attityder mot bilismen och kollektivtrafiken. 
Vidare kommer det nämnas forskning om bilens starka attraktionskraft och varför den har 
fortsatt dominans i trafiken och planeringen. Till sist kommer det nämnas forskning om mobility 
management och vilken påverkan det kan ha på samhället. 
 

3.1 Sustainable Mobility Paradigm 
Inom urban transportplanering har två grundläggande principer kommit till användning: (1) att 
resa är en sekundär efterfrågan och inte något som människor avser vara en aktivitet för sig 
själv, det enda som har någon betydelse är den aktivitet som öppnar upp sig när sin destination 
är nådd och (2) att individer vill få ner kostnaden för sitt resande så mycket som möjligt och 
detta är för det mesta en konstellation av resekostnader och den tid som resan tar. I dagens 
urbana samhälle har ökad hastighet för resor blivit allt mer viktiga och har nu övertaget över 
det faktum att det är dyrare att resa. Då hastighet är så pass viktigt har kollektivtrafik, cykel och 
gång blivit allt mindre lockande och bilen får större och mer frekvent användning. Det är 
mycket viktigt att dessa vanor förändras, att vi färdas kortare sträckor när vi väl transporterar 
oss själva. Att vi effektiviserar resorna och blir mindre beroende av bilen när vi rör oss i staden. 
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Banister (2007) nämner att våra resor blivit allt för långa i dagens samhälle. Målet att uppnå är 
att planera städerna på det sättet att bilen inte ska få en begränsad användning i staden genom 
diverse policys eller infrastruktursplanering, utan istället ska bilen inte behöva vara en 
nödvändighet (Banister, 2007). Det här kan jämföras med det som är Nackas mål med sin 
trafikplanering att förtäta vilket ska öppna upp bättre möjligheter för hållbar transport tack vare 
att tät bebyggelse ska minska bilanvändningen och öka användningen av kollektivtrafiken, som 
nämnt ovan under första kapitlet.  
 
 
3.1.1 Minska reselängden genom markanvändning 
Våra aktiviteter är idag ofta relativt separerade från varandra, vilket kräver att vi reser långa 
sträckor. Det kan t.ex handla om arbete och hem, hem och nöje osv. Pga. detta är det 
fundamentalt att tänka om hur marken används. Allt måste bli mer koncentrerat och platser bör 
planeras med olika användningsområden i åtanke (Banister, 2007). Detta kan relateras till Jane 
Jacobs teorier om hur rummet ska ha olika användningsområden; där arbete, nöje och boende 
existerar tillsammans (Jacobs, 2005). Här är det viktigt att inte fortsätta den urban sprawl som 
redan existerar idag, det bidrar till dessa långa resor där boendet ligger utanför medan arbetet 
fortfarande i innerstaden (Banister, 2007).  
 
3.1.2 Problemet med bilens attraktivitet 
Kollektivtrafiken kan utvecklas på ett utmärkt vis och hur bra den än blir finns det fortfarande 
en stark attraktivitet från bilen och detta fordon kommer alltid ha bra och effektiva 
användningsområden. Även idag används symbol och status som ett knep för att sälja fler bilar. 
Som alla andra konsumentvaror kommer bilen också bli billigare och billigare vilket leder till 
att ännu fler kan ha råd att bli bilägare. Andra kostnader som är kopplade till bilen som t.ex 
körkort, försäkring och parkeringsplats, kommer mest sannolikt behållas relativt låga pga. det 
finns olika faktorer som hämmar stora prisändringar (Banister, 2007).  
 
Bilen kan i många fall vara mer än bara ett transportmedel; den ses frekvent som en vara med 
både symboliska och emotionella egenskaper. Detta är något som den ’bilpositiva’ sidan inte 
är rädda att använda för dens vinning. Människor som har dessa värden mot bilen har också en 
mindre sannolikhet att minska sin användning av bilen. Mer detaljerat kan dessa värden handla 
om nöjet av att köra och att bilen ökar livskvaliteten. En stor del människor köper och använder 
bilen för att de vill och inte för att behovet av fordonet är livsnödvändigt (Stradling et al, 1999; 
2000; Nilsson & Küller, 2000; Sandqvist & Kriström, 2001). Individer som inte använder bilen 
speciellt mycket, anser även de att de föredrar det transportmedlet före användandet av 
kollektivtrafiken (Steg, 2003).  
 
Enligt Dittmar (1992) existerar det tre olika funktioner som är kopplade till materiella varor. 
Dessa tre är den (1) instrumentala funktioner, (2) den symboliska funktion och (3) den affektiva 
funktionen. Den förstnämnda handlar om att bilen (den materiella varan i den här 
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undersökningen) öppnar upp möjligheter för olika aktiviteter, den andra om status och identitet, 
och den tredje om den emotionella kopplingen. 
 
I en undersökning av Steg (2005) gjordes två studier, den första hade målet att titta på vilka 
kategorier som bilanvändning kunde kategoriseras i och den andra granskade till vilken grad 
som dessa olika kategorier kunde förklara användandet av bilen. I den första undersökningen 
genererades det ett resultat som påvisar att bilanvändningen besatte dessa tre funktioner som 
nämndes i stycket ovan: instrumental funktion, symbolisk funktion och affektiv funktion. 
 
Den andra studien visade att den symboliska och affektiva funktionen var särskilt viktig, även 
inom resorna från och till arbete/studier. Pendling, som inte ses som ett nöje, har en väldigt 
stark koppling till både det symboliska värdet och det emotionella. Detta kan förklara den 
lockande effekt som bilen har. Denna undersökning lägger fram argument att det inte bara är 
nödvändigheten att använda bilen som har en stor påverkan, utan också att människor älskar att 
köra bil, och detta kan vara en av anledningarna till att det är så pass svårt att distansera 
individen från bilismen (Steg, 2005).    
 
3.1.3 Individens betydelse 
För att minska bilens användning är det viktigt att rikta in sig på individen. Det ska inte tas för 
givet att invånarna ska ta reda på och hitta all information av egen vilja, de måste få 
informationen levererade till sig. Genom att fokusera på att marknadsföra alternativa 
transportmedel på individnivå finns det möjligheter att minska bilanvändningen, i vissa städer 
i Australien och Europa har minskningen varit cirka 10% och det är ett resultat som är 
hållbart/upprätthållt över tid. Tack vare denna dialogbaserad teknik är det möjligt att förändra 
den sociala normen i samhället om transportmetoder. Genom att betona den betydelse som varje 
individ bidrar med, ska beteenden kunna förändras (Banister, 2007).  
 

3.2 Attityd mot bilen och kollektivtrafiken 
I en studie som är gjord av Beirão och Sarsfield Cabral (2007) undersöktes olika områden i den 
metropoliska regionen i Porto, Portugal. Det är en kvalitativ studie där intervjuer utfördes om 
respondenternas attityd mot kollektivtrafiken och bilen. Vilka hinder finns det för att 
bilanvändare ska byta transportmedel?  

 
3.2.1 Restid 
Restid är en faktor som många anser vara utav stor betydelse när ett transportmedel väljs. När 
resor ska göras till innerstaden ses ofta kollektivtrafik som den snabbare lösningen pga. 
problemet att hitta en parkeringsplats och trafikstockningar, även om detta är åsikter som för 
det mesta kommer från kollektivtrafiksanvändare. Däremot om en resa ska göras inom den 
metropoliska regionen eller under rusningstrafik ses bilen som det överlägsna fordonet av alla 
bilanvändare och även många kollektivtrafiksåkare. Detta beror på lång väntetid och osäkerhet 
när buss och dylikt anländer – det ses som opålitligt. Bilen ses som det bättre alternativet för 



 

 22 

att passa scheman, man är säker på att man anländer samt att bil ansågs vara snabbare än 
kollektivtrafiken (Beirão & Sarsfield Cabral, 2007).  
 
3.2.2 Kostnader 
Kollektivtrafiken ses som ett billigare alternativ till bilen men tyvärr påverkar inte detta valet 
speciellt mycket när det kommer till att ändra resebeteende från bil till kollektivtrafik. Brukar 
oftast bara accepteras som ett mindre kostnadsfyllt transportmedel. Bilen ses som ett dyrt 
fordon som inte alla kan unna sig. Bilanvändare ser för det mesta att det är bränslekostnaderna 
som är det mest negativa med bilen och är relativt blinda för alla andra kostnader som 
tillkommer som bilägare (t.ex försäkring, körkort, parkeringsplats) (Beirão & Sarsfield Cabral, 
2007). 

 
3.2.3 Bekvämlighet 
Att resande ska vara bekvämt är de flesta överens om och med det menas det att det ska vara 
fräscht, inte för mycket människor, lagom temperatur, air condition m.m. För det mesta ses 
antalet människor i kollektivtrafiken under rusningtrafik som ett problem av regelbundna 
användare av detta transportmedel. Resenärer som sällan utnyttjar detta system ser ofta 
kollektivtrafiken som obekväm, för många andra resenärer och ofräscha (Beirão & Sarsfield 
Cabral, 2007). 
 
3.2.4 Inte tillräcklig information 
Många individer som inte är frekventa kollektivtrafikanvändare anser att de inte har tillräcklig 
information om t.ex tidsschema och rutter. Regelbundna användare hade liknande åsikter när 
tidsschemat ändras och det inte ges ut information om ändringen (Beirão & Sarsfield Cabral, 
2007). Dock kan detta problem ses som mindre tack vare alla teknologiska framsteg inom ICT 
i det samtida samhället.  
 
3.2.5 Miljöproblem och byte av transportmedel 
Oro för miljön ses oftast inte som ett skäl att byta från bil till alternativa transportmedel (Beirão 
& Sarsfield Cabral, 2007). Det tyder på att kunskap om problemet inte tenderar att ändra 
resebeteende. 
 
I urbana miljöer görs ungefär 50% av alla resor med bil och för det mesta är dessa resor under 
fem kilometer. Detta är intressant då Sverige har en mycket miljöoroad befolkning. I en rapport 
från så tidigt som 1995 visade det sig att 60% av alla svenskar såg transportutsläppen som ett 
massivt hot mot miljön (Nilsson & Küller, 2000). Nu, 20 år senare, har miljöfrågan fått större 
uppmärksamhet och de flesta svenskar bör se det som ett bekymmer. 
 
I en studie av Nilsson och Küller (2000) är majoriteten av alla resor för att ta sig till 
arbetsplatsen och för det mesta var dessa resor korta. De transportmedel som var populärast 
ansågs vara antingen bilen eller cykeln, inte bara till arbetet utan för alla typer av resor. I denna 
studie fanns det en relation mellan kunskapen om den påverkan bilen har på miljön och med en 
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attityd för miljöoro. De respondenter med denna goda miljöattityd hade tendensen att använda 
bilen mindre jämförelsevis med dem som hade en lojalitet mot bilen. Så länge som miljön 
ansågs vara viktig samtidigt som bilen tycks vara onödig, skulle resemönstret för individen ha 
en mindre negativ effekt på naturen. Olika typer av trafikbegränsningar var också utav en större 
acceptans hos respondenter som hade en större ängslan för miljön och mindre tillgivenhet för 
bilen. Däremot fanns det ingen större koppling mellan kunskap om konsekvenserna av bilen, 
resebeteende och körsträckor (Nilsson & Küller, 2000).  
 
Studien kan sammanfattas till det att de respondenter som hade stor kunskap om miljön, hade 
avsikter att ha ett större accepterande mot olika typer av trafikbegränsningar för bilen. Däremot 
när det kom till det faktiska beteendet, hade bakgrund och resurser en större betydelse. Kunskap 
hade en större påverkan på det avsedda beteendet och påverkade det verkliga resebeteendet 
mindre. Detta skulle kunna förklaras av det beroende av bilen som finns, de limitationer som 
finns av att leva utan bilen. Den uppfattade kontrollen av att välja ett annorlunda transportmedel 
kan möjligen förklara den skillnad som visades vid avsikten att göra en handling och den 
faktiska handlingen som gjordes. När det kommer till miljön hade attityd en större påverkan på 
beteendet än vad kunskap om miljöproblemen hade, där två faktorer om attityd hade mest 
effekt: oro över miljön och bilaffektion. Dessa faktorer hade påverkan på accepterandet av 
trafikbegränsningar för bilen, resebeteende samt körsträckor (Nilsson & Küller, 2000).  
 
3.2.6 Besatta av bilen 
Många individer är besatta av bilen och det är mest sannolikt att dessa personer är svårast att 
locka till att byta transportmedel. De har ingen avsikt att sluta använda sig av bilen och ser för 
det mesta inte kollektivtrafiken som ett alternativ (Beirão & Sarsfield Cabral, 2007).  
 
3.2.7 Vad krävs för att ett transportmedelsbyte ska göras? 
För att bilanvändare ska göra ett byte till kollektivtrafiken krävs det, enligt dem flesta, att 
servicen måste förbättras så att det möter resenärernas behov. Respondenterna, i denna studie, 
som var besatta av bilen ansåg att inte mycket kan förändra deras resevanor så länge tillgång 
till bilen fanns. Däremot de människor som inte var lika besatta hade kunnat tänka sig att göra 
ett byte från bilen, dock finns det andra hinder som att ta barnen till skolan, arbetsresor som 
kräver bil eller att tillgång till kollektivtrafik saknas (Beirão & Sarsfield Cabral, 2007). Detta 
visar att det krävs att både attityd och fysisk planering kan behövas för att kollektivtrafiken ska 
få mer användning. 
 

3.3 Betydelsen av vanor 
I tidigare undersökningar har det bevisats att tidigare beteende och/eller vanor har ett större 
inflytande på framtida beteenden än vad attityd och avsikt har (Verplanken et al, 1997). Detta 
motsäger teorin TRA där avsikt är den största påverkande faktorn för att utföra ett beteende 
(Ajzen & Fishbein, 1980). Gammalt beteende har för det mesta ingen stor tankegång, utan den 
går bara på rutin. Det skiljer sig från när ett beteende är nytt eller om ett äldre beteende inte 
längre går att utföra (Verplanken et al, 1997). Ett beteende som är en vana gör ofta en person 
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blind för alternativa valmöjligheter. När ett beteende är nytt, kommer det finnas en tankebana 
som går från att ha ett mål med något tills att ett val görs, detta kan t.ex handla om vilket 
transportmedel som ska användas vid en resa. När en vana har blivit implementerad förenklas 
detta resonemang och detta kan göra att det går direkt från mål till val av beteende. Individen 
går då på automatik och desto starkare dessa vanor är tillämpade i livet, desto simplare blir 
tankegången (Verplanken & Aarts, 1999). 
 
De nackdelar som existerar vid vanor är att det går att fastna även om det finns bättre alternativ. 
När förhållanderna förändras och när målen förändras, kan ett vanebeteende vara negativt 
(Verplanken & Aarts, 1999). Ett exempel på en sådan vana skulle kunna vara att individer som 
använder bilen utan att gå igenom en speciell tankegång, kommer att fortsätta med det 
transportmedlet även om det skulle vara underordnat. Detta skulle kunna hända i ett scenario 
där kollektivtrafiken är mer effektiv, både tids- och kostnadsmässigt, men inte utnyttjas, vare 
sig det är pga. vana eller symboliska och affektiva värden (som nämnt i sektion 5.1.2).  
 
3.3.1 Bryta vanor 
Att bryta vanor, framför allt de som är starkt implementerade, kan visa sig vara ett stort 
problem. För det mesta vill inte människor med starka vanor leta efter ny information och suger 
inte åt sig den information som den faktiskt hör, och de blir mindre tillmötesgående för att bryta 
sitt mönster. Att bryta en vana kräver ofta mycket tid och upprepning vilket tyder på den viktiga 
innebörd som den kan besitta (Verplanken & Aarts, 1999).   
 

3.4 Mobility Management och Prisstrategier på Urban Biltrafik 
Olika tillvägagångssätt för att göra en prissättning på urban transport har starkt föreslagits av 
ekonomer men det finns stora hinder att få ett accepterande stöd av allmänheten och det är ett 
av det största problemet att överkomma. Att minska antalet parkeringsplatser och att göra en 
prissättning på parkering och på urbana vägar (tullavgifter för att t.ex åka in och ut från 
innerstaden) har en mycket låg acceptans från dessa bilkörare (t.o.m. vid rusningstid), framför 
allt parkeringsavgifter och att åka på urbana vägar. Däremot välkomnar de flesta en utveckling 
inom kollektivtrafiken (Schade & Schlag, 2003).  
 
I studien som gjordes av Schade och Schlag (2003) undersöktes fyra europeiska städer: Aten, 
Como, Dresden och Oslo. Undersökningen frågade respondenterna (bestod av motorister) att 
svara på acceptansnivån på två strategier. Den ena Strategin (A) satte en tullavgift på förare 
som använder vägarna (högre avgift vid rusningstrafik på morgonen), högre parkeringsavgifter 
och högre bränsleskatt. Vinsterna från denna strategi skulle gå till att minska arbetsskatter och 
för att utveckla problematiska trafikzoner. Strategi B hade liknande tankegång och inkluderade 
samma prissättningssystem men med lägre kostnader; lite av vinsterna skulle gå till att förbättra 
kollektivtrafiken också. Det visade sig att Strategi B fick ett större accepterande av allmänheten, 
även om varken A eller B fick en acceptans som var av majoritet. De viktigaste faktorerna som 
var kopplade till godtagbarheten är följande: sociala normen, den förväntan för personlig 
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vinning och den effektivitet som strategin uppfattas ha. I denna studie hade den sociala normen 
störst vikt utav alla variabler (även om inte alla möjliga faktorer har undersökts) och det kan 
bero på att alla individer sträver efter att integrera i samhället (Schade & Schlag, 2003). Detta 
resultat visar hur pass viktig den sociala normen är och hur det påverkar individens attityd och 
beteende. 
 

3.5 Vilka använder vilket transportmedel? 
Jensen (1999) gjorde en studie som kategoriserade olika typer av ’transportmänniskor’ (bland 
annat). Alla som var medverkande i undersökningen delades upp i sex olika grupper: (1) 
passionerade bilförare, (2) de som använder bilen dagligen, (3) fritidsbilförare, (4) de som väljer 
frivilligt att åka kollektivtrafik/cykla, (5) de som åker kollektivtrafik/cyklar för att det är 
bekvämt och (6) de som använder kollektivtrafik för att de måste (har t.ex inte råd med bil). 
Inom studien användes både en kvalitativ och en kvantitativ metod som bestod av intervjuer 
och en enkät  (Jensen, 1999). 
 
De respondenter som var passionerade bilförare var för det mesta män som använde bilen 
mycket och som väldigt sällan rörde sig ut i kollektivtrafiken. Dessa individer ansåg att bilen 
var det bästa  valet av transportmedel och var för det mesta blinda för dem negativa 
konsekvenser som bilen bidrar med. Detta var ett återkommande fenomen i både en kvalitativa 
och den kvantitativa studien som gjordes (Jensen, 1999). 
 
Personerna som använde bilen dagligen (ofta kvinnor), använde den oftast för att komma till 
och från arbetet. Det är den enklaste och snabbaste metoden och eftersom bilen finns där kan 
den lika gärna användas. Dessa respondenter är troligen bilanvändare utav vana och är inte lika 
beroende av bilen skulle livet anses svårare utan bilen. Skulle det finnas ett lika effektivt sätt 
att röra sig skulle den individen inte exkludera det alternativet helt. I båda undersökningarna 
var dessa förare ofta familjemänniskor som bor i hus och som använder bilen till arbetet och på 
fritiden (Jensen, 1999). 
 
Den tredje gruppen som använde bilen på fritiden, brukade den mest till storhandling, köra 
barnen, åka till sommarhuset, hälsa på vänner m.m. Utan bilen skulle resor av denna sort 
försvåras i hög grad. Dessa förare har ofta en partner som äger en bil och använder den till 
arbetet, och anledningen till att den används på fritiden är pga. att det är bekvämt och för att 
minimera resetiden. Bilen betraktas som ett transportmedel och inget mer och resan kan t.o.m. 
vara stressig; om kollektivtrafiken skulle bättre hade dessa respondenter antagligen gjort sig av 
med bilen. I både den kvalitativa och den kvantitativa studien var dessa respondenter ofta 
människor som arbetade från hemmet (Jensen, 1999).  
 
De som väljer frivilligt att bruka kollektivtrafiken eller cykeln har av valt att inte äga eller köra 
en bil; de ser det positiva med att inte använda bilen (ej påverkat av att de har råd eller inte). 
Dessa människor är oroliga över miljön och att handling är fundamentalt för att rädda planeten 
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för framtida generationer. Den kvalitativa studien påvisade detta och den kvantitativa 
konstaterade att dessa individer ofta har relativt korta sträckor att röra sig mellan hem och arbete 
(Jensen, 1999). 
 
Den femte gruppen som åker kollektivtrafik/cykel av bekvämlighetsskäl bor som regel i staden, 
framför allt större städer, och är för det mesta relativt unga personer. Det passar in i deras 
transportbehov. Bilen är helt onödigt för dem och skulle skapa mer problem än vad den löser 
pga. trafik och parkeringsplats. Dessa personer rör sig sällan speciellt långa sträckor men skulle 
det krävas (t.ex att individen flyttar utanför staden) skulle en bil införskaffas. Detta resultat 
uppenbarade sig i båda undersökningarna. De är medvetna om bilens konsekvenser på miljön 
men lägger inte mycket tanke på det vid sitt egna beteende  (Jensen, 1999). 
 
Individerna som använder kollektivtrafik för att det krävs är främst människor som inte har råd 
att äga en bil eller som inte har kunskaperna att köra en bil (t.ex inget körkort). Skulle deras 
ekonomiska situation ändras skulle de köpa en bil. Många är singelföräldrar som är 
låginkomsttagare. Båda studierna fick liknande resultat (Jensen, 1999).  
 

3.6 Hur påverkas resebeteendet av rummet? 
Livet i förorten har ofta fått mycket kritik för att vara mycket beroende av bilen och i en 
undersökning i England har det studerats hur området du bor i kan påverka resebeteendet med 
attityd i åtanke. Vad tidigare forskning har visat är att om resebeteende ska förändras måste 
boende, arbete, service m.m. vara närmare till varandra. Dock finns det många som är kritiska 
till hur boendeområdet påverkar resebeteendet och menar att det kan vara resebeteendet som 
påverkar var individen väljer att bo (Aditjandra et al, 2013).  
 
Studien påvisade att olika planeringspolicys för att påverka attityd (mobility management) 
blandat med utökad infrastruktur och dylikt kan ändra människors åsikt om bil och 
kollektivtrafik och byta transportmedel till ett mindre miljöförstörande fordon. Den visade 
också att invånarna måste vara tillgodasedda med tillräcklig information för att åka mer 
hållbart, men detta skiljer sig också för varje område. Därför måste planering för 
attitydförändring vara olika på olika platser, ingen plats är sig lik (Aditjandra et al, 2013).  
 
Naess (2009) gjorde en studie i Norden som menar att den urbana strukturen spelar roll pga. 
hushåll gör ’residential self-selection’ som passar deras resebeteende. Argumentet läggs fram 
att invånare som inte har tillgång till bilen då lika gärna hade kunnat flytta in i områden utanför 
innerstaden och bo i den metropoliska regionen. Vidare spinner Naess på hur det går att påverka 
utbudet av olika områden med olika egenskaper, t.ex om det byggs mer i förorterna, så kommer 
fler människor att flytta dit och bygger man i stadsområdet kommer fler människor att bo där. 
Genom att utveckla områden som kräver kortare resor kommer människor att transportera sig 
mer sällan med bil, man hämmar det ’förortiska’ utbudet. En annan synpunkt är också hur det 
egentligen finns en hämning av boendemöjligheter i centrala delar av staden än ute i förorterna. 
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I Köpenhamns och Oslos metropoliska områden är det mycket höga bostadspriser i innerstaden 
och detta tyder på en hög efterfrågan på att bo innanför stadstullarna (Naess, 2009). Detta 
stämmer även in på Stockholm som har haft en oerhörd ökning på bostadspriserna, framför allt 
i innerstaden. 
 

3.7 Är bilen för bekväm? 
En undersökning gjord av Kent (2015) tittade på det fortsatta användandet av bilen som 
transportmedel och fokuserar framför allt på aspekten att individen är besatt av bilen och alla 
sensationer som finns kopplade till bilen. Det som studien försöker förklara och utveckla är 
bilens uthållighet i samhället och hur människans kraftiga känsla för bilen består. Bilen har 
kommit att vara standarden för bekvämlighet inom mobilitet. För att förstå varför bilen har en 
sådan stark uthållighet är det fundamentalt att få en förståelse hur känslor sammanlänkas till 
andra attribut som existerar inom bilkörning och bilkörningen har en relation till andra 
aktiviteter som att hämta barn, resa till arbete och fritid. Denna studie fokuserar på tre olika 
mekanismer: (1) den sensoriska erfarenheten att bilen påverkar andra delar av bilkörningen, (2) 
den sensoriska upplevelsen från bilkörning som en rutin är bunden till andra praxis som t.ex att 
umgås med vänner och familj, och (3) känslan till bilen och hur den blir rutinmässig och 
inordnad i den praktiska upplevelsens bakgrund (Kent, 2015).  
 
De medverkande i undersökningen kände ett sug till att alltid vara i rörelse, det var inte ovanligt 
att de valde alternativa vägval för att ta sig till arbete och dylikt som tog längre tid men som 
ledde till ett undvikande av trafikstockningar. Även om den alternativa vägen tar minsta lika 
lång tid är det känslan av att stå stilla som gärna tas avstånd från, att vara i rörelse ger en känsla 
av ett bättre resultat inom bilkörning. Det som de intervjuade individerna pekade på var att en 
kropp som är stoppad och haltad känns obekväm, och det kan vara allt ifrån att vänta på bussen 
vid hållplatsen till att sitta i trafikstockningar. Bilen har en stark koppling till nöjet av rörelse 
(Kent, 2015). 
 
Något som de undersökta människorna stressade intill rörelse var den vikt som enkelhet har, 
framför allt fysisk enkelhet. Att köra bil sågs för det mesta ansett att vara det bästa 
transportmedlet eftersom det var den enklaste metoden att ta sig framåt inom resande. 
Bilkörning kräver ingen användning av fysisk energi. Alternativa transportmedel ansågs vara 
besvärliga i jämförelse med bilens komfort och ett exempel i studien var att bilen inte krävde 
att kroppen bar några objekt som vid alternativa transportmedel. Istället för att t.ex lägga en 
väska på sätet bredvid, kräver ofta kollektivtrafiken att denna väska är buren, framför allt vid 
rusningtrafik då säten kan vara av brist (Kent, 2015). 
 
Bilen har en koppling till bekvämlighet och ger ett intryck av ett personligt rum och detta ses 
ofta som ett argument för skeptiska åsikter mot alternativa transportmedel. Genom att resa utan 
bilen utsätts individen för kontakt med främlingar, naturens väder, och trängsel där man trycks 
samman. De som deltog i undersökningen gav en mycket tydlig beskrivning av känslorna som 
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är kopplade till komfort i deras bilar och det inkluderar det privata rummet som finns i bilen. 
Bilen erbjuder ett tillfälligt gömställe från andra människors krav och behov vilket förstärker 
bilens attraktion när det kommer till att bidra till egen privat tid. Flera aktiviteter som kräver en 
icke-fysisk rörelse, som erbjuds av bilen, var nämnda av dem som deltog i studien. Exempel på 
dessa aktiviteter är att ringa föräldrar och vänner, prata med barnen, lyssna på musik och 
ljudböcker, en plats att ta det lugnt och koppla av efter en stressfull dag. I kortare ord är bilen 
en plats där individen är garderad från allmänheten och naturen, det är en plats där det finns 
möjligheter att utföra aktiviteter som inte skulle vara tänkbara vid alternativa transportmedel. 
Dessa egenskaper som bilen erbjuder är i hög grad uppskattade av bilförare och ger en känsla 
av att kunna avnjuta resandet (Kent, 2015).  
 
Det beroende som finns till bilismen och dess styrka att bestå i samhället kan till dels förklaras 
av känslan till bilen och dess relation till andra väsentliga element. Alternativa transportmedel 
ansågs för det mesta vara något som gör vardagen ännu värre och mer stressfull än vad den 
redan är. Den enklaste vägen är mycket lockande - att undvika fysisk aktivitet, att slippa gå till 
stationen och göra byten inom kollektivtrafiken. Människorna som deltog i studien vill, om det 
är möjligt, slippa att använda fysisk energi och trötta ut sig själva. Detta tyder på en relation 
mellan materiella objekt och kroppssensation inom mobilitet som tillsammans genererar ett agg 
mot alternativa metoder att transportera sig själv från en plats till en annan (Kent, 2015).  
 
Bilen har kommit att blivit en rutin i många människor vardagliga liv och ett upprepat 
resebeteende med bilen, t.ex att köra till arbetet, ökar alla positiva känslor som finns kopplade 
till bilen. Detta konsoliderar automobilitet och känslorna som är kopplade till det. Just det 
faktum att bilkörning är ett regelbundet praxis har förstärkt bilens bekvämlighet och denna typ 
av mobilitet ses nu som en förväntning och inte som en bonus. Allt detta och det som nämns 
ovan ökar bilismens självstärkande effekt och dess överlägsna uthållighet (Kent, 2015).  
 
3.7.1 Bilen – ett tidssparande transportmedel? 
Traditionellt sett har tid alltid haft en stor påverkan på transportbeteende, en faktor som för det 
mesta anses vara en barriär till alternativa transportmedel som t.ex användningen av 
kollektivtrafik som är sedd att vara mer tidskonsumerande. Bilen är dominerande eftersom den 
tillåter människor att enkelt och snabbt få tillgång till diverse destinationer, det är ett 
tidssparande transportmedel. Med det här tankesättet är transport sett som ett slöseri med tid 
och därför ska så korta transporttider som möjligt uppnås. Denna infallsvinkel har på senare tid 
blivit kritiserad och mer tydligt har andra aspekter uppstått som har starkare effekt på valet av 
transportmedel. Bilen kan erbjuda mer än bara enkel och snabb tillgång till den destination som 
individen vill nå. Med det här nya synsättet är ett resande i bilen inte alltid ett slöseri med tid, 
därav den starka attraktionskraften (Kent, 2014).  
 
Desto mer teknologin går framåt och fokuset minskar på att faktiskt köra bilen, desto mer tid 
finns det för andra aktiviteter, t.ex ringa samtal, hantera sitt dagschema och betala räkningar  
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m.m. Det öppnar även upp nya möjligheter för vad som kan åstadkommas under resan, mer 
komplexa aktiviteter. Individen kan många gånger generera personliga nyttor under resandets 
gång då det blir en paus från livets hetsiga och upptagna schema. Det kan ge ett uppehåll från 
två olika aktiviteter, t.ex arbete och förälder (Kent, 2014).  
 
I undersökningen av Kent (2014), en kvalitativ undersökning med semi-strukturerade 
intervjuer, var ett av temat som studerades tid. Tid föreställdes på flera olika sätt: väntetid, tid 
förlorad, tid sparad, tid given, tagen tid och spenderad tid. Respondenterna ansåg att tid var som 
en form av valuta av högt värde och som absolut inte ska slösas. Varje deltagande person blev 
introducerad till en alternativ resa och denna resa skulle ta ungefär lika lång tid som med bil. 
Väldigt beskrivande rutter erbjöds till respondenterna. Även fast de som medverkade fick reda 
på att resan med ett alternativt transportmedel tog lika lång tid ansågs det som ett underlägset 
sätt att tillbringa sin tid, jämfört med om resan skulle vara gjord i en bil. Bilen var inte 
nödvändigtvis sedd som det snabbare transportmedlet, det var mer att respondenterna ansåg att 
andra transportmetoder mer frusterande och mindre bekväma och en mindre känsla av kontroll 
i kontrast till tid tillbringad i bilen. De ansåg att det var av större vikt att tillbringa sin tid i 
komfort än att vänta på en buss eller tunnelbana, eller stå ut med den trängsel som finns i 
kollektivtrafiken (Kent, 2014).  
 

3.8 Flexibla resor 
Stort intresse har legat vid att öka kollektivtrafiksanvändningen genom att minska utnyttjandet 
av bilen, nackdelen ligger dock i att resor ofta behandlas som ett mycket simpelt beteende med 
ett mål och en enda destination. Samtidigt är det uppenbart att många resor har flera mål med 
flera destinationer och dett är ett fenomen som har växt över åren. Samt finns det resor där en 
destination är målet men flera anledningar finns kopplade till just den destinationen. En individs 
resor blir med kortare ord allt mer komplexa och en flexibilitet är av stort behov. Pga. detta blir 
tåg och bussar ett mindre attraktivt val – kollektivtrafiken där fasta och bestämda rutter blir det 
’sämre’ (med flexibilitet i åtanke) transportmedlet. Trots detta behov av flexibilitet försöker 
olika myndigheter att locka bilanvändarna till kollektivtrafiken (Hensher & Reyes, 2000). 
 
Desto fler reskedjor och desto mer komplexa dessa resor blir, desto färre och mindre värdefulla 
blir fördelarna som finns kopplade till kollektivtrafiken. Det kan då tänkas sig att en resa där 
flera aktiviteter kan kombineras och kan kopplas samman till en reskedja, blir bilen det mer 
attraktiva valet där kollektivtrafiken inte har samma konkurrenskraft. Även om en ökning av 
kollektivtrafikanvändning är ett allt mer ökande fenomen i urbana miljöer, existerar fortfarande 
flera och stora barriärer som behåller individens preferens till bilen. Dessa barriärer måste 
brytas ned vilket kan vara mer möjligt om ett fokus läggs på vissa individer. För de människor 
där kollektivtrafiken kan konkurrera med bilen borde marknaden rikta in sig hos dessa för att 
bryta deras mönster och upplysa dem. Då kan ett resebeteende förändras (Hensher & Reyes, 
2000).  
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Vissa menar, som nämnt ovan, att resor har blivit mer och mer komplexa med tiden och en 
anledning till det kan eventuellt vara hur människan lever i det samtida samhället. Den 
begränsningen som existerar inom kollektivtrafiken sägs ha liten chans jämfört med bilens 
flexibilitet. Enligt tidigare forskning stämmer detta, men på 90-talet, visar en studie att det på 
senare år inte längre är korrekt (Currie & Delbosc, 2011). Currie och Delbosc (2011) undersökte 
reskedjor i Melbourne och studien visar ingen ökning i komplexiteten i resorna och det 
intressanta är att resorna gjorda i kollektivtrafiken var mer komplicerade än bilresorna, framför 
allt för icke-arbetsresor. Detta visar att det eventuellt inte är mer komplexa resor som hämmar 
användandet av kollektivtrafiken, som tidigare forskning har antytt. Bilen har sina egna 
bekymmer med trafikstockningar och parkering, även om det är det självklara valet för att 
hämta upp och släppa av andra resenärer. Stationer och dylikt är ofta lokaliserade i områden 
med hög aktivitet, mycket verksamheter och god tillgänglighet av service. Denna undersökning 
tyder på att en godare markanvändning med lokala centrum med god service och aktiviteter 
skulle kunna minska behovet av bilen  (Currie & Delbosc, 2011). Detta är något som Nacka 
kommun strävar efter i framtiden (Nacka kommun, 2012).  
 

3.9 Testperiod som åtgärd för minskad bilanvändning? 
Genom att erbjuda en gratis testperiod för integrerade bilanvändare, är tanken att det ska 
förändra individernas attityd mot den kollektiva trafiken. Meningen är att dessa människor ska 
inse att det går att använda kollektivtrafiken för den större delen av sina resor och att bilen inte 
alltid är nödvändig. 
 
En stor anledning till att en gratis testperiod har fått så mycket uppmärksamhet är att det är en 
utmärkt metod för att bryta det resevanor som dem flesta bilanvändare har. Att de är fast i en 
rutin att utnyttja bilen som deras enda transportmedel. Det är just här som olika långa 
testperioder utan kostnad kommer in, just att bryta dessa vanor att välja bilen och prova ett 
alternativt transportmedel (Thøgersen & Møller, 2008). 

 
3.9.1 En undersökning i Japan 
I en studie av Fujii och Kitamura (2003) undersöktes det 43 individer i Kyoto som var vana 
bilförare och dessa fick en månads gratis busskort. Innan busskortet gavs ut fick de som deltog 
fylla i en enkät om resebeteende. Samma enkät svarades på när månaden var slut och sedan en 
sista gång en månad efter experimentet. Det resultatet som visades var att ett temporärt 
transportbyte har en god effekt för ett permanent byte. 20% av bilförarna som fick en månads 
gratis busskort använde bussen allt oftare och detta tyder på att det inte bara är fysiska 
förändringar i planeringen som har en påverkan på transportvalen. Dock undersöktes 
individerna bara fram till en månad efter experimentet (Fujii & Kitamura, 2003). I en tidigare 
studie fanns det bevis på att en avstängning i åtta dagar av en motorväg ökade användningen 
av kollektivtrafik ett år efter avstängningen (Fuji et al, 2001). En viss del av bilanvändandet 
kan ses som vana och att det finns en dålig attityd mot kollektivtrafiken innan ens individen har 
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provat t.ex buss eller tunnelbana. Undersökningen resultat visade att attityd går att förändra då 
de mätte en godare attityd efter experimentet än före (Fujii & Kitamura, 2003).  
 
3.9.2 Jämförande studie mellan MIT och Schweiz 
En liknande undersökningen gjordes för anställda hos MIT (Massachusetts Institute of 
Technology). De som hade tillstånd för heltidsparkering var tillåtna att delta och fick ett gratis 
kort för att använda sig utav kollektivtrafiken som räckte i en månad, det krävdes också att 
dessa deltagande personer skulle åka till jobbet med kollektivtrafiken två till tre dagar en av 
veckorna under experimentstiden. De fyllde också i en enkät innan testperioden och sedan en 
efter. En dagbok som handlade om deras resevanor skulle också skrivas i. Två uppföljningar 
gjordes (ena två månader efter undersökningen och den andra ett halvår efter) också. Pga. 
bortfall och individer som hoppade av blev sluturvalet 67 personer. Denna undersökningen 
jämfördes sedan med en som gjordes i Schweiz och båda har liknande metoder men studien i 
Schweiz hade bara 30 medverkande. I den schweiziska studien gjorde 0% av de som deltog ett 
byte till kollektivtrafiken efter testperioden, däremot avbröt 30% av dem på MIT sin 
heltidsparkering och köpte kort till kollektivtrafiken (Abou-Zeid & Ben-Akiva, 2012).  
 
Anledningen till detta kan bero på de som deltog i Schweiz och de som deltog i MIT men inte 
bytte hade en sämre inställning till kollektivtrafiken och starkare rötter till bilen. Det visades 
också att kostnad är en viktig faktor för att byta bort bilen, de som bytte hade en avsikt att byta 
om det sparade in mycket pengar, däremot spelade det inte någon större roll för dem som inte 
ville byta och var fästa vid bilen. En positiv aspekt av testperioder är att det ger individer som 
kan tänka sig att byta en chans att prova på kollektivtrafiken och se om detta resebeteende 
fungerar för deras liv (Abou-Zeid & Ben-Akiva, 2012). 
 
3.9.3 Gratis testperiod – inte alltid en lösning 
I Köpenhamn gjordes en gratis testperiod och alla individer som inte har inhandlat ett 
månadskort för kollektivtrafiken det senaste året var kvalificerade att delta. Andra kriterier som 
krävdes för att delta var att äga ett körkort, ha en bil i hushållet, att resa till arbete eller studier 
minst en gång i veckan, och att arbetet inte krävde en privatbil för att kunna genomföra 
uppgifterna (Thøgersen & Møller, 2008). 
 
Studien visade att en gratis testperiod gjorde att individerna blev mindre fasta i deras resevanor 
och öppnade upp möjligheten att prova ett alternativt transportmedel och kollektivtrafiken 
användes oftare. Däremot var detta relativt kortvarigt pga. att dessa personer gick tillbaka till 
deras gamla resemönster efter testperioden var över och de var tvungna att betala fullt pris igen. 
Det tyder på att deltagarnas upplevelse inte var tillräckligt god för att fortfarande attrahera 
bilförare när tjänsten ej var utan kostnad längre. Dock är det inte att underskatta den positiva 
effekten som perioden hade: att bryta bilförarnas vana till bilförandet. Även om det inte var en 
långvarig effekt visade det sig att vanorna går att bryta vilket tyder på att bilanvändare resvanor 
kan förändras (Thøgersen & Møller, 2008). 
 



 

 32 

3.10 Vilka kvaliteter ska kollektivtrafiken sträva efter? 
De egenskaper som ofta inkluderas i forskningen inom kollektivtrafiken är följande: reliabilitet, 
hur frekvent trafiken är, snabbhet, tillgänglighet, pris, information om rutter och byten, hur 
enkelt det är att byta inom kollektivtrafiken och väntetiden mellan dessa byten, och hur bra 
skick fordonen är i och hur ofta det blir tekniska fel. Dessa är alla fysiska egenskaper, dock 
finns det också olika uppfattade/upplevda egenskaper som: bekvämlighet när personen reser i 
kollektivtrafiken (t.ex buller, temperatur m.m.), säkerhet, hur enkel kollektivtrafiken är att 
använda och estetiska värden. De fysiska värdena är mätta utan att involvera användarna av 
kollektivtrafiken, men dessa användare måste involveras när upplevda värden mäts. I tidigare 
forskning har det visats sig att reliabilitet, hur frekvent trafiken är, priser och snabbhet är 
värdena som är mest värdefulla (Redman et al, 2013). Detta är egenskaper som har relaterats 
till syfte och frågeställningar och som har inkluderats i enkäten.  
 
I en litteraturstudie av Redman et al (2013) fokuserade författarna på sju attribut varav fem är 
dem så kallade fysiska attributen och två var upplevda attribut: reliabilitet, frekvent trafik, pris, 
snabbhet, tillgänglighet, bekvämlighet och hur enkel kollektivtrafik är att använda. Det som 
studien resulterade var att alla typer av förbättringar inom kollektivtrafiken för det mesta gav 
en ökning av resenärer, nöjdare kunder, och ett skifte från bilanvändning. Författarna kunde, 
tack vare litteraturstudien, visa att det finns fyra grundläggande punkter för att minska 
bilanvändning och få människor att använda kollektivtrafiken mer (Redman et al, 2013). 
 
För det första borde företagen som erbjuder kollektivtrafik fokusera mer på den uppfattade 
känslan som användarna har och då är det viktigt att ta reda på vilka värden som är av betydelse 
för bilförarna och hur det ska implementeras. Den andra nyckelpunkten är att förbättringar inom 
kollektivtrafiken ofta genomförs innan det tas hänsyn till vilka attribut som förbättringen gäller. 
Planeringen borde gå till tvärtom. För det tredje måste till en början kollektivtrafiken erbjuda 
samma eller liknande tillgänglighet, reliabilitet och kostnad som bilen innan andra egenskaper 
bör fokuseras på. Det är när dessa viktiga attribut som bilen har blir konkurrerat av ett alternativt 
transportmedel, det är då en fokusering kan göras på dem uppfattade egenskaperna. Sist och 
inte minst är det fundamentalt att veta vad bilen har som gör att den är ett så pass dominerande 
transportmedel. Ska bilanvändare attraheras måste attributen som attraherar till bilanvändning 
tydliggöras och sedan appliceras på kollektivtrafiken. Mobility Management och strategier som 
t.ex en gratis testperiod har visat sig vara lyckade för att minska bilanvändningen och bilvanan, 
dock är det viktigt att kollektivtrafiken har och/eller utvecklar attribut som lockar lika mycket 
som bilen (Redman et al, 2013).  
 
I nästa kapitel kommer en genomgång av teorier och begrepp som har använts frekvent i den 
tidigare forskningen. De som kommer nämnas är de som även har kommit till användning i 
denna studie. 
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4. TEORI OCH BEGREPP 
 
Det här kapitlet kommer att ta upp olika teorier och begrepp som kommer att användas i 
studien. Teorierna förklarar olika subkategorier som har visats sig ha en effekt på beteende. 
Vidare tas det upp begrepp som har en stark koppling till trafikplanering. 
 
Teorierna nedan har valts med anledningen att de alla har en koppling till beteende och trafik. 
TRA (theory of reasoned action) och TPB (theory of planned behavior) är teorier som har haft 
stor användning inom forskning om resebeteende och människors attityder mot diverse 
transportmedel. Stigberoende har innebörden, i det här fallet, hur och varför vi är så pass 
inrotade i bilismen. Begreppet Mobility Management handlar om att förändra individers 
attityder mot alternativa transportmedel, att minska bilanvändningen.  
 

4.1. The theory of reasoned action 
Början till ’the theory of planned behavior’ kan spåras till en annan teori, nämligen Ajzen och 
Fishbeins ’the theory of reasoned action, TRA. TRA bygger framför allt på två komponenter. 
Den ena, ’behavior belief’, förklaras som en individs subjektiva tro på att en eller flera specifika 
konsekvenser/följder kommer att uppstå efter en handling har utförts. Inom TRA har dessa 
individer flera verkningar i åtanke efter ett beteende har genomförts. Det kan t.ex. vara att i 
tankbanorna att alkohol ger personen en mer social kapacitet men det gör också en negativ 
inverkan på kroppen. Den andra komponenten i denna teori är ’normative beliefs’ som 
definieras som det att individens beteende är påverkat av en annan persons åsikt att ett beteende 
ska göras (social norm). Dessa personer kan vara familj, en partner, vänner, kollegor osv. Allt 
detta skapar en negativ eller positiv attityd mot ett beteende. Det som denna teori lyckades med, 
där andra teorier misslyckades, var att visa att det gick att förutsäga och förklara individers 
beteende med hjälp av att använda sig utav attityder. Teorin fokuserade inte bara på personliga 
attityder mot ett beteende, men höll också ett öga på den sociala normen i samhället (Ajzen, 
2012). Enligt TRA är avsikt (intention) den mest essentiella och influerande faktorn för 
förutseelsen av en persons beteende. Kopplingen som TRA och attityder har är att en god eller 
negativ attityd mot ett beteende antingen ökar eller minskar avsikten att utföra det (Ajzen & 
Fishbein, 1980). Exempelvis kan en individs attityd mot kollektivtrafik vara negativ och pga. 
detta har denna person en liten avsikt att nyttja sig utav detta transportmedel.  
 

4.2 The theory of planned behavior 
Det mänskliga beteendet kan i många fall vara oerhört svårt att förklara och förutse. När ett 
försök har gjorts för att göra just detta har mycket fokus legat på social attityd och personliga 
karaktärsdrag. För det mesta, i generella fall, har det varit låg kvalitet på att förutse beteenden. 
Detta gäller också kopplingen mellan personliga karaktärsdrag och beteende – teoretiker menar 
att det är ohållbart. Något som dock har fått mer framgång är att det görs en samling av olika 
individers beteenden vid olika tidpunkter och olika situationer. Generella attityder och 
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personliga karaktärsdrag förklarar summan av individers beteende, men nackdelen är att det 
inte förklarar det specifika beteendet i en specifik situation (Ajzen, 1991). 
 
Det är här teorin om planerat beteende (the theory of planned behavior), kort TPB, kommer in. 
Användningsområdet för denna teori är att förutse och att förklara det mänskliga beteendet i en 
särskild situation och sammanhang (Ajzen, 1991). Denna teori har som grundpelare att 
människor beter sig på ett förnuftigt vis. De tar i åtanke den information som finns tillgänglig 
och funderar över konsekvenserna av deras handlingar. Människans vilja är påverkat av tre 
olika bestämmande faktorer: personlig ståndpunkt i naturen, sociala influenser och 
problematiken om kontroll. Den första handlar om individens attityd mot ett beteende, den 
andra handlar om den sociala press som finns och trycker på individen om dess beteende (med 
andra ord den subjektiva normen) och den tredje går in på den kapacitet som individen har att 
genomföra ett beteende (den uppfattade kontrollen att utföra ett beteende). Dessa tre faktorer 
är olika kontrollerande och bestämmande i olika situationer och i vissa fall krävs inte alla tre 
faktorer för att förklara ett beteende (Ajzen, 2005).  
 
I rubriken ovan om ’the theory of reasoned action’ finns bakgrunden till den teori som kommer 
användas i den här studien: TPB (the theory of planned behavior). Det som triggade Ajzen 
(2012) till att skapa denna var att han insåg begränsningar till TRA, den äldre teorin var formad 
på det sättet att den var avgränsad till beteenden där individen hade total kontroll över sin vilja. 
Det var inte tillräckligt för att förutse allt beteende som är av hög signifikans. De flesta 
beteenden kan vara utanför individens kontroll, framför allt där den viljemässiga kontrollen är 
begränsad. Det var då en annan essentiell del kom till användning: graden av kontroll över ett 
beteende. Denna grad av kontroll kan handla om fysisk eller mental styrka, tillräcklig 
information, känslor eller andra diverse barriärer. Detta ska då påverka avsikterna till att utföra 
ett beteende. I nästa stycke tas den här tredje fundamentala delen upp för att förutse beteende: 
individens uppfattning av att den kan utföra ett beteende (the perceived behavior of control)  
(Ajzen 2012).   
 
En fundamental del av TPB är den uppfattade kontrollen av ett beteende och som Ajzen (2005) 
kallar det för ’the perceived behavior control’. Det är till den grad som människorna anser att 
de kan utföra en handling, eller har den kontroll som krävs för att genomföra ett beteende 
(Ajzen, 2012). Om en individ saknar resurserna och/eller möjligheterna som krävs för att utföra 
ett beteende kommer denna person mest sannolikt inte ha en kraftig, positiv, känsla mot detta 
beteende och dess avsikt kommer att påverkas direkt pga. detta. Även om en person har en stark 
och god attityd mot ett visst beteende kan uppfattningen av ett beteende vara barriärern som är 
i vägen. Med andra ord påverkar den uppfattade kontrollen av ett beteende avsikten, som ej är 
kopplad till attityd och subjektiv norm. Den här delen av teorin ses ofta som en väg att direkt 
kunna förutse ett beteende pga. att det inte bara är individens motivation som är den 
bestämmande faktorn, utan det är i många förhållanden den uppfattade kontrollen som är 
styrande, därför ses det ofta delvis som ett substitut, en potentiell ersättning, till att ’mäta’ den 
faktiska kontrollen. Dock är det inte alltid gällande, t.ex. i lägen där personen har ett underskott 
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av information eller där nya, okända, faktorer har deltagit i situationen (Ajzen, 2005; Ajzen, 
2012). Den uppfattade kontrollen som en individ har över ett beteende är väldigt kraftfull – 
desto mer en person anser att han eller hon kan utföra ett beteende, desto större uthållighet 
kommer denna att visa för att lyckas och uppnå sitt mål (Ajzen, 2012). I flera studier har 
jämförelsen mellan TRA och TPB gjorts där den senare blivit bevisad den överlägsna teorin. 
Detta beror på rollen PBC (perceived behavior control) spelar och den influens den har på 
avsikten att utföra ett beteende, även sedd att vara en faktor som är lika stark som attityd 
(Hagger et al, 2002). 
 
Denna starka påverkan som PBC har inom beteende har också visats sig vara framför allt kraftig 
inom trafikbeteende då många resenärer anser att bilen är fundamental i deras vardag och har 
svårt att distansera sig från fordonet även om deras attityd mot kollektivtrafik är positiv (Beirão 
& Sarsfield Cabral, 2007). Vidare visas det i en studie av Nilsson och Küller (2000) att 
individen behöver en positiv attityd mot miljön och anse att bilen inte är nödvändig i vardagen, 
detta tyder på att PBC har en kraftigare påverkan än attityd inom resebeteende.  
 
 
Enkelt kan teorin förklaras med en bild: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Enkel förklarelse av theory of planned behavior (TPB). Källa: Ajzen (1991) 

 
4.3 Theory of planned behavior – fundamentala variabler  
Många studier som nyttjar TRA och TPB har påvisat exkluderade variabler med effekter på 
avsikt och beteende: självförmåga och förekomsten av tidigare beteende. Ett innefattande av 
extra variabler befäster det förklarande attributet av TRA och TPB då en hänsyn till teoriernas 
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begräsningar görs. En utökad och förbättrad teori med vidare förklaring av existerande 
relationer mellan faktorerna i modellen (Hagger et al, 2002). 
 
Självförmåga (self-efficacy) är ett koncept där flera studier har påvisat dess relevans för 
intention och beteende. Även Ajzen, skaparen av TRA och TPB, har accepterat denna variabel 
och justerat konceptet PBC i modellen. Mätningen av PBC kan dissekeras i två olika delar: den 
interna och den externa kontrollen. Det är den interna kontrollen som defineras självförmåga, 
och det kom från kapabiliteten och förmågan att utföra ett beteende. Det är den externa delen 
(barriärer och svårigheter utifrån som begränsar ett beteende), mätt med svårighet och kontroll, 
märkt som PBC (Hagger et al, 2002).  
 
Tidigare beteende är en variabel som har genererat större betydelse i efterhand genom teorier 
och modeller som TRA och TPB. För det mesta mäts tidigare beteende i den frekvens som den 
utförts och har influens på framtida beteende, intention, och andra variabler. Inkluderingen av 
tidigare beteende och vanor har framför allt två intressanta effekter (för den här studien) på 
variablerna i TRA och TPB. Det har ett stort inflytande och påverkar avsikt, attityd, subjektiva 
normen, PBC och beteende. För det andra har tidigare beteende också försvagat relationen 
mellan attityd och intention, och dessutom sammanbandet mellan intention och beteende. När 
en vana införskaffas och ökar kommer detta beteende genomgå en mindre tankegång och 
påföljderna kommer ej tänkas igenom. Desto större dessa vanor är integrerade och 
automatiserade, desto svårare är dessa att bryta och utföra ett nytt beteende (Hagger et al, 2002). 
 

4.4 Stigberoende 
Brett sett är stigberoende definierat att historiska händelser påverkar framtida händelser. Detta 
är definitionen som har varit använd av tidigare forskare. Med andra ord att event som tidigare 
har inträffat påverkar vad some senare har möjlighet att hända (Mahoney, 2000).  
 
Inom stigberoende nämns den självförstärkande faktorn. Med det menas den svårighet som kan 
vara konsekvensen av tidigare val, och pga. av dessa val har ytterligare steg tagits i samma 
riktning. Över tid har denna riktning förstärkts och till slut är bytning av kurs näst intill omöjlig. 
Självförstärkande sekvenser besitter ofta ökad avkastning, i andra ord att när t.ex teknologi eller 
ett typ av system är implementerat i samhället genererar det mer förmåner med ytterligare 
investering och införing. Det är denna implementering där allting börjar för detta 
självförstärkande stigberoende. Sannolikheten för ytterligare steg i en riktning ökar för varje 
steg på den vägen (Mahoney, 2000; Pierson, 2000).  
 
Ett klassiskt exempel på ett självförstärkande stigberoende är QWERTY som än idag används 
på våra tangentbord, även om det ej är det mest effektiva (går att argumentera) 
tangentbordssystemet. Systemet är skapat för att minimera hastigheten av skrivandet då tidigare 
teknologi inte var tillräcklig för att en hög skrivhastighet var möjlig. Det har funnits andra 
system (Dvorak Simplified Keyboard, kort DSK) som har sagts  vara mer effektiva än 
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QWERTY-systemet även om det inte har bevisats officiellt. Ändå används QWERTY idag även 
fast historien bakom systemet är framlagt framför oss. En anledning till dess lycka är att 
systemet hade en gigantisk användarbas där alla företag använde QWERTY och alla utbildade 
skribenter hade lärt sig det systemet. Genom att systemet hade slagit en så pass stark rot i det 
västländska samhället gjorde det svårt att byta till ett annat, eventuellt effektivare. Ett byte av 
system skulle kräva enorma investeringar i hårdvara och en oerhört svår övergång där ett nytt 
system måste läras om, framför allt för personer med en stark vana till QWERTY-systemet och 
har använt det den större delen av sitt liv. Desto fler människor som använder detta system, 
desto starkare rotar det sig i samhället (David, 1985).  
 
Det är mycket intressant då bilen har haft en liknande effekt på det västländska samhället och 
hur planeringen gått till, framför allt i urbana miljöer. Eftersom mycket planering är gjort efter 
bilismen är det svårt att bryta loss, den fysiska infrastrukturen är redan på plats, och liknande 
hårdvaran i QWERTY-exemplet, krävs det massiva investeringar inom infrastrukturen för en 
ombyggnation. En liknelse finns också i att bilen har en enorm användarbas och är vana att 
använda bilen, ett vanemönster som kan vara svårt att bryta. Bilismen kan ses som ett väldigt 
självförstärkande stigberoende där det blir svårare och svårare att bryta sig loss desto fler beslut 
som görs i bilens riktning och som gynnar dess existens (Lundin, 2008).  
 

4.5 Mobility Management 
I Sverige fokuserar planeringen för hållbart resande på att påverka attityden hos invånarna 
vilket ska leda till ett mer hållbart resande och att planera på ett hållbart vis som uppmuntrar ett 
mer effektivt resande (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010). I den här studien läggs det 
fokus på beteende och attityd och därför är det mycket relevant att ta upp mobility management. 
Sveriges Kommuner och Landsting (2010) nämner att deras metod att förändra attityder och 
beteende hos människor är genom att förmedla information, låta folket pröva nya sätt att 
transportera sig på m.m., det är detta som kallas för mobility management. Mer detaljerat är 
definition (i alla fall för tillfället) för mobility management ”Mobility management är ett 
koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra 
resenärernas attityder och beteende” (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010, s. 10). Det 
finns en djupare förklaringen till definition av mobility management och det som tas upp 
handlar om, vad de kallar för, mjuka åtgärder. Till detta medkommer information och 
kommunikation, organisation av tjänster och coordination av olika partners verksamheter. 
Mjuka åtgärders ändamål är att effektivisera hårda åtgärder (ex. på hårda åtgärder är vägar och 
nya spår) och dessa metoder är mer än ofta relativt billiga att utföra och väldigt 
kostnadseffektiva. Det som kan ses vara negativt med mobility management är att ‘ensam men 
stark’ inte riktigt gäller – metoden är för det mesta mer användbar som en komplementerande 
teknik för att nå hållbart resande (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010). 
 
Eftersom mobility managements mål är att medverka till ett mer hållbart resande, ska det också 
bidra till olika förmåner för hela samhället: koldioxidsutsläppen sjunker, mindre buller, mindre 
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ämnen släpps ut som påverkar människornas hälsa, mindre trafikstockningar, färre 
trafikolyckor och lägre kostnader för resor m.m. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010). 
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2010) har 60-85% av dem bilister som medverkat i 
en testresenärskampanj fortsatt att transportera sig med kollektivtrafiken efter kampanjen är 
slut. Ett exempel på sådan kampanj skulle vara att bilisterna ska åka x antal dagar i veckan med 
kollektivtrafiken under denna period. En annan metod är att minska efterfrågan på parkering 
med hjälp att mobility management – detta leder till att markanvändningen kan effektiviseras 
och utnyttjas till en större grad. Det kan skapa rum för en mer attraktiv stadsmiljö och om det 
finns mindre yta för t.ex. parkering, finns det mer plats för t.ex. nya bostäder. Det gynnar hela 
samhället (Energimyndigheten, 2015).  
 

 5. METOD 
 
Det här avsnittet, nummer 4, är till för att visa vilken typ av metod och urval som har använts 
till studien. Det går också igenom reliabilitet, validitet och fördelar och nackdelar med 
metoden.  
 

5.1 Diskussion om undersökningen 
En kvantitativ studie handlar huvudsakligen om en insamling av numerisk data, en relation 
mellan teori och forskning som är progressiv och att studien görs från ett objektivt öga (Bryman, 
2001). När ett kvantitativt tillvägagångssätt används, kommer tidigare forskning till nyttjande 
för att öppna upp möjligheter till att utveckla teoretiska förklaringar och hypoteser som handlar 
om ämnet som studeras. Sedan kommer den empiriska datan till bruk för att tydliggöra och 
experimentera dessa teoretiska förklaringar (Sverke, 2010). Denna undersökningsmetod är 
lämplig för studien då det är mycket intressant att ta reda på de mångas åsikter istället för dem 
få, även om det kan leda till en lärdom som inte har samma djup och detalj som vid, exempelvis, 
intervjuer.  
 
Denna studie är utav en beskrivande statistisk undersökning. Ändamålet är att granska vad 
invånarna i Nacka anser om bilismen och kollektivtrafiken idag, hur de känner om dem 
existerande bussarna och hur det är att åka mot andra delar av Stockholmsområdet utan bilen. 
Hur är deras attityd mot detta och hur är deras beteende och kommer detta beteende förväntas 
att skifta med den nya tunnelbanan som planeras att byggas? I denna studie kommer en enkät 
att användas, mer detaljerat är det en webbenkät. Enkäten kommer att begränsas till ett urval  
(en ‘sample survey’) – mer detaljerat ett subjektivt urval med inlägg av bekvämlighetsurval. 
Allt detta kommer att tas upp mer i detalj senare i kapitlet. Det är ej ett slumpmässigt urval 
vilket gör att det är mycket svårt att generalisera resultatet. Alltså att det datan visar egentligen 
bara förklarar vad just dessa respondenter tycker och tänker (Dahmström, 2011). Dock är en 
generalisering inte det viktigaste i det här fallet då det handlar om kollektivtrafiksanvändningen 
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och bilismen i Nacka och planeringen för den nya tunnelbanan och vilka påverkningar detta har 
på transportbeteenden. 
 
Frågorna i enkäten har försökts att hållas så simpla som möjligt, vilket leder till att både 
forskaren (att analysera resultaten) och respondenterna (att förstå frågorna och ge korrekta svar) 
får det enklare. Är frågorna för avancerade blir problemet att respondenterna kan känna att det 
tar för mycket tid och detta leder eventuellt till ett högre bortfall (Bryman, 2001).  
 
Som nämnt i stycket ovan, är den huvudsakliga metoden för datainsamlingen en webbenkät och 
den används för att göra det möjligt att ta reda på attityder och beteende mot kollektivtrafik och 
bilism hos befolkningen i Nacka. Anledningen till att en enkät används är för att det kändes 
lämpligt att utnyttja en metod som har möjligheten att nå ut till så många som möjligt. Skälet 
till att jag valde en webbenkät istället för en postenkät är för att den tidigare nämnda känns 
mycket mer tillgänglig. Det är mindre tidskrävande då det inte krävs att skicka tillbaka den 
genom post till forskaren, det skickas automatiskt in efter alla frågor har blivit besvarade. 
Dagens samhälle är mer och mer teknikbaserat och datorer är mycket vanliga. Respondenterna 
kan utan svårighet gå in på datorn och skriva in webbenkätens adress i sin internetbrowser och 
sedan svara på frågorna, efter detta är det klart. Hade en postenkät använts i denna studie hade 
det krävts att respondenterna hade lagt tillbaka enkäten i ett kuvert och sedan lagt den i närmsta 
brevlåda. En webbenkät är också mycket billigare då det inte krävs något kuvert och frimärken 
och dylikt, det är också mer effektivt då väntetiden på att få in respondenternas svar minimeras.  
 
Det delades ut 394 enkäter till lika många olika hushåll runt omkring hela Nacka och antalet 
svarade uppgick till 73. Det är en svarsfrekvens på ungefär 18.5%. 
 

5.2 Icke-slumpmässigt urval och en subjektiv urvalsmetod 
Denna studie har använts sig av ett icke-slumpmässigt urval och en subjektiv urvalsmetod vilket 
leder till att det inte går att göra en generalisering (Denscombe, 2003). Anledningen till att detta 
har gjorts är pga. att det jag ansåg att det skulle vara mycket tidskrävande och att 
undersökningen skulle bli beroende på den information som gör ett slumpmässigt urval möjligt. 
Jag ansåg att klassiska metoder för ett slumpmässigt urval var för komplicerade att utföra och 
den information som krävs för inte var tillgänglig. Detta ledde mig till att urvalet  valdes. 
Enkäten delades ut i flera olika delar över hela Nacka-området så jag försökte att minska 
koncentrationen så mycket som möjligt, dock var detta begränsat av jag inte hade tillträde till 
fastigheter med port. Detta problem som finns vid tillgängligheten till slumpmässiga urval är 
en anledning att många väljer sig utav icke-slumpmässiga urval (Denscombe, 2003).  
 
Jag har med detta urval valt en population som jag anser vara skräddarsydd för min studie. Ett 
fokus har legat på att få med respondenter som är bilägare (vilket är mycket vanligt för 
människor som bor i villor och radhus) och det ansågs att detta kommer ge tillfredställande data 
för att svara på frågeställningarna, även om det skapas en problematik vid att det inte går att 
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generalisera. Denscombe (2003) nämner dessa fördelar som finns vid denna typen av urval: att 
det öppnar upp möjligheten att forska på människor som anses vara avgörande för forskningen. 
 
I denna undersökning kan det förekomma en antydan av ett bekvämlighetsurval, vilket inte är 
ett ovanligt fenomen. Då många forskare har begränsningar när det kommer till resurser och tid 
är det relativt förstående att forskaren gör vissa val som grundar sig ur ett 
bekvämlighetsperspektiv (Denscombe, 2003). I denna undersökning fanns komforten i att dela 
ut till hushållen som hade en tillgänglig brevlåda. Då lägenheter ofta befinner sig i fastigheter 
med en låst port var dessa svåråtkomliga.  
 

5.3 Svarsfrekvens inom en social mätningsundersökning 
Inom undersökningar där den är beroende av svar från människor eller organisationer finns det 
är stor sannolikhet att många av dem som är kontaktade inte väljer att delta i studien. Målet är 
självfallet att hålla dessa bortfall så små som det bara går och uppnå en så hög svarsfrekvens 
som möjligt. Det finns flera orsaker till att en individ eller en organiationer väljer bort att delta. 
Det kan handla om att respondenterna inte har tid att svara, vissa har 
kommunikationsbegränsningar, och att vissa ämnen är känsliga. I detta fall kan det handla om 
att respondenten inte vill medge att hen är så pass beroende av bilen. Svarsfrekvensen för denna 
studie låg på 18.5% vilket i många fall anses vara lågt, men på senare år är det känt att det är 
mycket svårt att uppnå höga svarsfrekvenser. Det är inte ovanligt att bara komma upp i 10 eller 
15% (Denscombe, 2003).   
 
En av nackdelarna till att ha en låg svarfrekvens är att jag inte har en möjlighet att ha kunskap 
om de som svarade skiljer sig från dem som inte svarade. Om de som inte deltog skiljer sig på 
ett betydelsefullt vis kommer den tillgängliga datan att vara snedvriden pga. att den information 
som finns från dem icke-deltagande förbises. Detta kan vara utav stor vikt för undersökningen. 
Det finns två typer av icke-respons där båda kan ge ett överseende av data: antingen ett icke-
deltagande i formen av vägran eller att dessa individer inte fick någon kontakt av forskaren. 
Om den andra formen av icke-deltagande är existerande är systematisk blir datan bias 
(Denscombe, 2003). Denna bias har tidigare nämnts och kan ses som vanlig inom icke-
slumpmässiga urval. Detta påverkar generalisering åt det negativa ännu mer.  
 

5.4 För- och Nackdelar vid Enkäter 
Fördelar med enkäter är att de är väldigt ekonomiska. De ger mycket data för en låg kostnad 
när det gäller pengar, material och tid. En andra fördel är att enkäter har fasta frågor som ej 
kommer skilja mellan respondenter, det finns ingen risk för misstag vid frågeställningen som 
kan uppstå vid t.ex intervjuer – datan kommer alltså mest sannolikt inte ha kommit till skada 
av ‘mänskliga misstag’. Enkäter har även den fördelen att den större mängden av svaren är 
förstrukturerade vilket leder till att respondenterna inte behöver tänka ut sina svar utan väljer 
från frågan. Det ger också forskaren möjligheten att enkelt och snabbt analysera enkätdatan. 
Dock finns det också fall där öppna svar är eftersökta (Denscombe, 2003). En sista fördel är att 



 

 41 

enkäter inte bidrar till någon intervjuareffekt där intervjuaren påverkar respondentens svar 
vilket leder till snedvridna responser (Bryman, 2001).  
 
Även om fördelarna med enkäter är stora besitter metoden även flera nackdelar som har stor 
betydelse. Förkodade frågor kan i många fall vara kvävande för respondenterna och som 
konskevens svarar de ej på frågorna. Det syns framför allt i vissa frågor i slutet av enkäten där 
många respondenter svarade ‘vet inte’ eller inte svarade alls. Dessa förkodade frågor kan ofta 
ställas i bias till forskarens åsiker vilket kan påverka svaren från respondenterna. Vidare finns 
det lite rum för forskaren att kontrollera svaren från respondenterna, om de svarar 
sanningsenligt eller inte. Då de inte möts ansikte mot ansikte måste forskaren nästan ta 
respondentens ord som sanning. Detta är framför allt ett problem i denna studie då svaren är 
fullkomligt anonyma och det finns ingen chans för mig att veta vem som har svarat vad 
(Denscombe, 2003).  
 

5.5 Reliabilitet 
En undersöknings pålitlighet och följdriktighet inom dess datainsamlingsmetoder brukar 
benämnas som reliabilitet. Inom detta begrepp brukar framför allt tre huvudsakliga element tas 
upp och som talar om insamlingsmetoden har en hög eller låg reliabilitet. 
 
Det första beståndsdelen inom reliabilitet är stabilitet som innebär att måttet ska bevara en hög 
stabilitet över tid (Bryman, 2001). Detta kan anses var svårt att fastställa då kollektivtrafiken i 
framför allt Nacka undgår en stor förändring. Hade tillgängligheten varit bättre i området hade 
antagligen respondenterna svarat annorlunda och resultatet för studien hade ändrats. Ett 
förväntat beteende kan vara svårt att fastställa, vilket i denna studie frågas efter.  
 
Det andra begreppet inom reliabilitet är intern reliabilitet som har innebörden att 
mätinstrumenten, i det här fallet enkäten, är tillförlitliga och följdriktiga (Bryman, 2001). “Har 
respondenterna svarat logiskt?” är en vanlig fråga som ställs vid enkäter. Tittar vi på tabell 5 
(faktoranalysen, se sektion 6.2) visas det att det finns en koppling mellan frågorna och vad 
respondenterna har svarat. Det visas också att det är statistiskt signifikant (p = 0.000). 
 
Den tredje faktorn inom reliabilitet kallas för internbedömarreliabilitet vilket menas med att 
resultatet inte ska variera beroende på vem som utför undersökningen (Bryman, 2001). Det 
enda som skulle haft någon större påverkan på internbedömarreliabiliteten är alla öppna frågor, 
men dessa har inte analyserats i detalj. Detta leder till att denna typ av reliabilitet kan anses vara 
hög. 
 

5.6 Validitet 
Validitet inner bär att mätinstrumentet som har utarbetats för att mäta ett specifikt begrepp i 
själva verket mäter det begreppet. I mer detalj att slutsatsen som har åstadskommits från en 
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studie har en korrelation eller ej. Likt reliabilitet, har också validitet flera beståndsdelar inom 
begreppet, mer exakt fyra (Bryman, 2001).  
 
Den första faktorn, begreppsvaliditet, innebär att ett mått för ett begrepp/teori sannerligen 
speglar det som konceptet ska beteckna (Bryman, 2001). Vidare att frågorna som har skapats i 
enkäten speglar teorierna och begreppen som använts: TRA, TPB, Mobility Management och 
Stigberoende.  
 
Den interna validiteten och externa validiteten i denna studie kan anses vara låga då urvalet 
inte riktigt speglar populationen, även om bortfallsanalysen (se sektion 5.10) visar tecken på en 
liknande population. Enkäten delades bara ut till hushåll med tillgång till en brevlåda utanför 
fastigheten (lägenheter utelämnades pga. detta). Ett annat problem ligger i att enkäten delades 
ut till hushåll men inte någon specifik person, vilket leder till att vem som helst i hushållet hade 
kunnat svara på enkäten (även individer under 18). Vidare är urvalet relativt litet (394 personer) 
med en låg svarsfrekvens (18.5%) vilket påverkar generaliserbarheten åt det negativa (Bryman, 
2001; Denscombe, 2003).  
 
Den ekologiska validiteten i undersökningen är hög då resebeteende och attityd mot bilism och 
kollektivtrafik har en stark relation till människans vardagliga liv. Även om det mest handlar 
om deras åsikter kring dessa ämnen går resultaten att implementera i deras vardag både för 
planeringen och det kan starta en tankegång om olika transportalternativ (Bryman, 2001).   

 
5.7 Metod- och källkritik 
Om en respondent inte har möjligheten att begripa en fråga, har det inte varit någon till hands 
för att ge tillgång till assistans. Pga. detta har det varit kritiskt att forma frågorna simpelt så 
missförstånd inte uppstår. Ett annat problem har varit att ytterligare frågor som har poppat upp 
i efterhand inte har kunnats ställa till respondenterna. Detta har hämmat datainsamlingen. Nu 
efter att datainsamlingen är klar har det visats sig att många frågor som existerade i enkäten inte 
hade någon större användning för själva resultatet eller analysen, vidare har vissa frågor varit 
för svåra att de har hoppats över av respondenterna. Det tyder på att det skulle behövts läggas 
ner mycket mer fokus och tid på enkätens utformning. Bortfall har varit ett problem i studien, 
även om det ofta är något som händer vid denna typ av undersökning och metod. Vissa frågor, 
framför allt i slutet, har visat sig vara antingen för svåra eller otydliga vilket har lett till ett 
speciellt stort bortfall eller ‘vet inte-svar’ (Bryman, 2001).  
 
Genom att urvalet som användes har flera begränsningar finns det stor risk för undertäckning. 
En stor del av målpopulationen blir därför utelämnad, t.ex fanns det inte tillgång till lägenheter 
där portarna var låsta. Detta leder till en problematik för möjligheterna att göra en generalisering 
(Dahmström, 2011). Ett ytterligare problem inom urvalet är att det finns socioekonomiska 
aspekter att ha i åtanke då enkäter skickades ut till hushåll i villor och radhus pga. bristen på 
tillgänglighet som nämndes tidigare. Det går att tänkas att de som bor  lägenhet framför allt är 



 

 43 

yngre människor och som eventuellt inte har familj. Detta ger en snedvriden bild av urvalet 
men som kommer tas upp i större omsträckning i bortfallsanalysen.  
 
Då det har använts elektroniska hemsidor i denna undersökning finns det risker att dessa 
förändras eller tas bort (Trost, 2007), dock har webbsidorna som brukats varit från tidningar 
och dylikt som med största sannolikhet kommer bestå i framtiden. Dock kan även dessa 
uppdateras emellanåt men artiklar och dylikt borde för det mesta dokumenteras.  
 

5.8 Pilotstudie 
En pilotstudie genomfördes inom samma urval för att få konstruktiv feedback. 13 personer blev 
bemötta för att svara på en tidigare version av enkäten och tack vare deras och handledarens 
input blev den förbättrad och olika frågor lades till eller blev omkonstruerade innan dess slutliga 
form. Även om det är en simpel enkät är en pilotstudie ett nödvändigt och effektivt 
tillvägagångssätt för att göra en god utveckling av enkäten. Att utforma en enkät tar relativt ofta 
längre tid än vad flesta forskare tror vilket leder till att en tidsbrist kan uppkomma (Randolph, 
2008). För denna undersökning gjordes en pilotstudie för att minimera risken för missförstånd 
och för att göra ett förtydligande av frågorna. En problematik som kan uppstå vid enkäter är att 
respondenterna inte förstår frågorna och hoppar över dessa och det är just detta som en 
pilotstudie ska förhindra. 
 

5.9 Enkätens utseende och form 
Denna enkät utformades med teorierna TRA (theory of reasoned action), TPB (the theory of 
planned behavior), och begreppen Mobility Management och stigberoende i fokus. Majoriteten 
av frågorna är strukturerade som attitydsfrågor enligt Likertsskalan med ett val mellan 1-7 där 
1 är ‘Håller inte alls med’ och 7 är ‘Håller med fullständigt’, detta är en lämplig metod för att 
mäta attityd. Det finns 33 frågor att svara på som riktar in sig på både bilism och kollektivtrafik 
och lite generell information om respondenten (t.ex ålder och dylikt) (Bryman, 2001). Skälen 
till att väldigt grundläggade frågor ställs är pga. att det finns möjligheter för intressanta resultat 
som kan korreleras med andra frågor (Ajzen, 2016). Exempelvis har ålder analyserats för att se 
en koppling mellan attityd och olika åldersgrupper. 
 
För att nå ut till så många människor som möjligt delades enkäten ut i brevlådor i Nacka i 
formen av en kort beskrivning om uppsatsen och enkäten med en bifogad URL-adress som 
respondenterna enkelt kan skriva in i sina webbläsare. Genom hemsidan Surveymonkey erhölls 
ett väldigt smidigt verktyg för att skapa enkäten (www.surveymonkey.com). Det finns en 
inställning som bara tillåter ett svar från varje respondent vilket ökar validiteten på 
undersökningen då det är svårare för en individ att svara på enkäten mer än en gång 
(Dahmström, 2011). 
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Nedan redovisas en tabell för enkel koppling mellan frågor och teori: 
Frågor: Teorier: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 24, 33 Allmänn information om respondenterna 
11 (Attityd), 12 (Attityd), 13 (PBC), 14 
(PBC), 15 (Attityd), 16 (Social norm), 18 
(Attityd), 19 (Attityd, PBC), 20 (Attityd), 21 
(Attityd, PBC), 22 (Attityd, PBC), 23 (Vana), 
25 (Attityd, PBC), 26 (Attityd), 27 (Attityd), 
28 (Attityd), 29 (Attityd), 30 (Attityd, PBC), 
31 (Attityd), 32 (Attityd) 

Theory of reasoned action/Theory of 
planned behavior. 
 
Info: parantesen indikerar vilken 
subkategori inom TRA och TPB som frågan 
är relaterad till. PBC står för perceived 
behavior control (uppfattade kontrollen att 
utföra ett beteende). 

26, 27, 31, 32 Mobility Management 
22, 23 Stigberoende 

Tabell 1: Tydliggör relationen mellan enkätfrågor och teori. 
 

5.10 Bortfallsanalys 
En bortfallsanalys har gjorts för att undersöka om urvalet kan representera målpopulationen 
och variablerna som har jämförts är ålder och kön då inkomst inte var inkluderat i enkäten. 
Anledningen till bortfallsanalyser utförs är för att se studiens datakvalitet (Bryman, 2001?). Om 
medelåldern i Nacka undersöks för alla människor som är över 18 år (pga. att det krävs en ålder 
på 18 år för att inneha ett körkort) visas det att den ligger på 47 år. Den största andelen 
respondenter som svarade på enkäten var mellan ålderspannet 36-55 (54.80%). Vidare visar 
Figur 1 mer exakt skillnaden mellan alla ålderskategorier där det egentligen bara är två grupper 
där datan inte representerar målpopulationen. Det går då att argumentera att respondenterna 
reflekterar målpopulationen till relativt hög grad. Däremot existerade det en skevhet i att de 
deltagande respondeterna främst var män (60.56%) när männen bara representerar 48.7% av 
Nackas population (SCB, 2014). Det finns alltså både för- och motargument att urvalet 
verkligen speglar undersökningens målpopulation, detta leder till att det är komplicerat att 
fastställa datakvaliteten. Detta minskar möjligheterna för en generalisering.  
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Figur 3: visar skillnaden mellan urval och målpopulation gällande ålder för bortfallsanalys (SCB, 
2014). 
 

4.11 Forskningsmetod och etik 
Genom att en enkätundersökning genomfördes, har anonymitet respekterats. Ingen personlig 
information har krävts och framför allt inget som kan knyta respondenterna till deras identitet. 
Forskaren har även strävat efter att uppnå en så liten påverkning på de deltagande individerna 
som möjligt, vilket är en annan fördel vid enkätundersökningar (se sektion 5.4). Det var även 
helt valfritt att delta i studien, det enda som nämndes var en kort inledning om projektet och 
forskaren och tack för eventuellt deltagande. Som Denscombe (2003) nämner måste en 
samhällsvetenskaplig forskare bete sig etiskt och respektera respondenternas rättigheter. Vidare 
måste respondenterna inte komma till skada pga. deltagandet och forskaren måste vara öppen 
och ärlig. Den insamlade datan har bara använts till denna studie, den kommer ej spridas och 
datan är anonym. 
 

6. EMPIRI OCH ANALYS 
 
I det här kapitlet kommer det mest relevanta resultatet från enkäten som delades ut  att 
summeras och presenteras i formen av frekvensdiagram, en faktoranalys och ett Kruskal-
Wallis-test. Vad som menas med detta är att diagrammen som hade en tydlig påverkan på 
slutresultatet valdes. De som inte hade en speciellt stor påverkan redovisas inte. 
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6.1 Resultat från enkät 
Inom varje stapeldiagram kommer svarsfrekvensen att nämnas. 
 

 

Figur 4: Åsikter om kollektivtrafiken i dagsläget 

 
Den totala fördelningen för att ‘hålla med’ och ‘inte hålla med’: 
 
Håller inte alls med -      5.56 % 
1 -                               15.28 %                      34.73 % 
2 -                               13.89 % 
Vet inte -                         4.17 % 
3 -                                19.44 % 
5     -                                29.17 %                     61.11 % 
Håller med fullständigt - 12.50  
 
Figur 4 visar respondenternas attityd till dagslägets kollektivtrafik. Vad det visar är att det 
tydligt finns en majoritet som håller med om detta påstående att kollektivtrafiken är bra som 
den är. 
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Figur 5: Trivsel i kollektivtrafiken 

 

Den totala fördelningen för att ‘hålla med’ och ‘inte hålla med’: 
 
Håller inte alls med -       12.50 % 
2      -                               38.89 %                      62.5 % 
3      -                               11.11 % 
Vet inte -                          4.17 % 
5     -                                19.44 % 
6     -                                 6.94 %                      33.32 % 
Håller med fullständigt – 6.94 % 
 
I figur 5 visas den trivsel som finns i kollektivtrafiken. Respondenternas håller inte med om 
påståendet i frågan vilket är ett tecken på att majoriteten av individerna faktiskt trivs i 
kollektivtrafiken. 
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Figur 6: Åsikt om transportation utan bil 

 

Den totala fördelningen för att ‘hålla med’ och ‘inte hålla med’: 
 
Håller inte alls med -       11.11 % 
2      -                                6.94 %                      24.99 % 
3      -                                6.94 % 
Vet inte -                          8.33 % 
5     -                                16.67 % 
6     -                                31.94 %                     66.67 % 
Håller med fullständigt – 18.06 % 
 
Figur 6 tar upp hur enkelt respondenterna anser att det är att resa utanför Nacka med alternativa 
transportmedel, alltså utan bilen. Majoriteten av människorna som deltog i studien anser att 
detta inte är ett problem. 
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Figur 7: Åsikter om kollektivtrafiken är tillgänglig 

 

Den totala fördelningen för att ‘hålla med’ och ‘inte hålla med’: 
 
Håller inte alls med -       43.66 % 
2      -                                32.39 %                     80.28 % 
3      -                                4.23 % 
Vet inte -                          1.41 % 
5     -                                 4.23 % 
6     -                                 9.86 %                      18.32 % 
Håller med fullständigt – 4.23 % 
 
Figur 7 visar vad respondenternas tycker om kollektivtrafikens tillgänglighet. Hela 80% av de 
som deltog höll inte med om påståendet. Det betyder att en väldigt stor del av respondenternas 
ansåg att kollektivtrafiken är lättillgänglig för dem.  
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Figur 8: Trygghet i kollektivtrafiken 

 

Den totala fördelningen för att ‘hålla med’ och ‘inte hålla med’: 
 
Håller inte alls med -       5.56 % 
2      -                                2.78 %                      9.73 % 
3      -                                1.39 % 
Vet inte -                          1.39 % 
5     -                                23.61 % 
6     -                                40.28 %                     88.89 % 
Håller med fullständigt – 25.00 % 
 
Figur 8 visar hur trygga respondenternas tycker att de känner sig i kollektivtrafiken. Nästan alla 
höll med om påståendet och ansåg att de kände sig trygga. 
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Figur 9: Sociala normens påverkan 

 

Den totala fördelningen för att ‘hålla med’ och ‘inte hålla med’: 
 
Håller inte alls med -       41.67 % 
2      -                                9.72 %                      52.78 % 
3      -                                1.39 % 
Vet inte -                          31.94 % 
5     -                                5.56 % 
6     -                                4.17 %                       15.29 % 
Håller med fullständigt – 5.56 % 
 
Figur 9 kan ge eventuella problem att analysera då det finns en svarsfrekvens på ‘vet inte’, men 
samtidigt är det en väldigt hög procent på ‘håller inte med’. Det som detta tyder på är att 
respondenterna inte håller med om påståendet att de kommer åka mer i kollektivtrafiken om 
andra människor göra det. Alltså att den sociala normen inte har en stor påverkan på dem inom 
resebeteende.  
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Figur 10: Bilanvändande med miljön i åtanke 

 

Den totala fördelningen för att ‘hålla med’ och ‘inte hålla med’: 
 
Håller inte alls med -       19.72 % 
2      -                                16.90 %                     42.25 % 
3      -                                 5.63 % 
Vet inte -                           2.82 % 
5     -                                25.35 % 
6     -                                12.68 %                      54.93 % 
Håller med fullständigt – 16.90 % 
 
Figur 10 visar påståendet om hur bilanvändandet påverkas av ett miljötänkande. Det är väldigt 
många som inte håller med om att de försöker minska sin bilanvändning pga. konsekvenserna 
som bilen har på miljön. Däremot ansåg majoriteten att de försökte minska sin bilanvändning 
pga. miljön.  
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Figur 11: Bilens påverkan på stadslivet 

 

Den totala fördelningen för att ‘hålla med’ och ‘inte hålla med’: 
 
Håller inte alls med -       11.27 % 
2      -                                14.08 %                     29.58 % 
3      -                                 4.23 % 
Vet inte -                           7.04 % 
5     -                                 15.49 % 
6     -                                 15.49 %                     63.37 % 
Håller med fullständigt – 32.39 % 
 
Figur 11 visar vad respondenterna tycker om bilens påverkan på stadslivet. Majoriteten av alla 
som deltog höll med påståendet att bilen har en negativ påverkan på stadslivet. Det tyder på att 
en kunskap om bilens negativa aspekter existerar.  
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Figur 12: Åsikter om bilens infrastruktursutveckling 

 
Den totala fördelningen för att ‘hålla med’ och ‘inte hålla med’: 
 
Håller inte alls med -       14.08 % 
2      -                                11.27 %                     39.43 % 
3      -                                14.08 % 
Vet inte -                          14.08 % 
5     -                                 9.86 % 
6     -                                16.90 %                     46.48 % 
Håller med fullständigt – 19.72 % 
 
I figur 12 visas åsikterna om infrastrukturen för bilen måste utvecklas. Det är fler individer som 
ansåg att den måste utvecklas än som inte höll med. Dock var svaren på denna fråga väldigt 
utspridda vilket kan ge en otydlighet.  
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Figur 13: Attityd mot bilens nödvändighet 

 

Den totala fördelningen för att ‘hålla med’ och ‘inte hålla med’: 
 
Håller inte alls med -       15.49 % 
2      -                                16.90 %                     42.25 % 
3      -                                 9.86 % 
Vet inte -                          4.23 % 
5     -                                12.68 % 
6     -                                21.13 %                     53.53 % 
Håller med fullständigt – 19.72 % 
 
Figur 13 visar om respondenterna ansåg att bilen var ett livsnödvändigt transportmedel i 
vardagen. Majoriteten av alla deltagare tyckte att det var ett måste för vardagslivet, även om 
det var många som inte höll med.  
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Figur 14: Åsikt om kollektivtrafikens pris 

 

Den totala fördelningen för att ‘hålla med’ och ‘inte hålla med’: 
 
Håller inte alls med -       14.08 % 
2      -                                5.63 %                      25.34 % 
3      -                                5.63 % 
Vet inte -                          7.04 % 
5     -                                28.17 % 
6     -                                14.08 %                     67.60 % 
Håller med fullständigt – 25.35 % 
 
I figur 14 visas respondenternas åsikter om priset för kollektivtrafiken. Två tredjedelar av 
individerna som deltog menade att priset var för högt. 
 

 



 

 57 

 
Figur 15: Attityd mot kollektivtrafikens hastighet 

 

Den totala fördelningen för att ‘hålla med’ och ‘inte hålla med’: 
 
Håller inte alls med -       5.63 % 
2      -                                19.72 %                     46.48 % 
3      -                                21.13 % 
Vet inte -                          9.86 % 
5     -                                22.54 % 
6     -                                12.68 %                     43.67 % 
Håller med fullständigt – 8.45 % 
 
Figur 15 tar upp åsikterna om kollektivtrafikens tid för resor. Det var väldigt blandade åsikter 
om kollektivtrafiken var för långsam (ca 46%) eller inte (ca 44%). Även om en stor del av 
respondenterna inte ansåg att kollektivtrafiken var för långsam, var det samtidigt nästan lika 
många som tyckte detta.  
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Figur 16: Åsiker om kollektivtrafikens utveckling i Nacka 

 

Den totala fördelningen för att ‘hålla med’ och ‘inte hålla med’: 
 
Håller inte alls med -       8.45 % 
2      -                                2.82 %                      15.50 % 
3      -                                4.23 % 
Vet inte -                          5.63 % 
5     -                                 8.45 % 
6     -                                15.49 %                     78.87 % 
Håller med fullständigt – 54.93 % 
 
I figur 16 syns respondenternas åsikter om att kollektivtrafiksystemet utvecklas i Nacka. 
Närmare 80% av individerna menade att denna utveckling och koppling till andra 
kollektivtrafiksystem var något som var mycket positivt.  
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Figur 17: Attityd mot kollektivtrafiksanvändningen efter utbyggnaden 

 

Den totala fördelningen för att ‘hålla med’ och ‘inte hålla med’: 
 
Håller inte alls med -       15.71 % 
2      -                                4.29 %                      27.14 % 
3      -                                7.14 % 
Vet inte -                          21.43 % 
5     -                                14.29 % 
6     -                                 7.14 %                      51.43 % 
Håller med fullständigt – 30.00 % 
 
I figur 17 syns det att majoriteten av alla respondenter såg sig själva utnyttja kollektivtrafiken 
mer om nya tunnelbanan byggs. Detta tyder på att det finns en förväntad beteendeförändring 
för stor del av respondenterna för deras resor.  
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Nedan kommer frekvenstabeller redovisas för att enkelt få en översikt där både median och 
typvärde (läs mode) demonstreras. Detta är för att läsaren ska kunna göra en mer simpel 
bedömning och jämförelse över frågorna. 
 

Tabell 2: Frekvenstabell för frågor 11-16 som visar median och typvärde (läs mode) 

Tabell 3: Frekvenstabell för frågor 18-23 som visar median och typvärde (läs mode). a = flera typvärden 

existerar 
 

Frekvenstabell för frågor 11-16 

 

11. Jag tycker att 

kollektivtrafiken 

är bra som den är 

12. Jag trivs inte i 

kollektivtrafiken 

(t.ex ofräscht, 

trängsel, andra 

medpassagerare, 

buller och dylikt) 

13. Jag anser att 

det är enkelt att 

transportera mig 

utanför Nacka 

utan bil 

14. Jag tycker 

inte att 

kollektivtrafiken 

är lättillgänglig 

för mig 

15. Jag känner 

mig trygg när jag 

rör mig i 

kollektivtrafiken 

16. Om fler 

människor 

använder 

kollektivtrafik, 

kommer jag 

också göra det 

N Valid 72 72 72 71 72 72 

Missing 1 1 1 2 1 1 

Median 5.00 2.00 5.50 2.00 6.00 2.00 

Mode 6 2 6 1 6 1 

Frekvenstabell för frågor 18-23 

 

18. Jag försöker 

minska mitt 

bilanvändande 

pga. 

konsekvenserna 

på miljön 

19. Jag känner att 

myndigheterna 

planerar på ett 

sätt som 

underlättar livet 

utan bil 

20. Bilen har en 

negativ påverkan 

på stadslivet (gör 

staden mindre 

attraktiv) 

21. Jag tycker att 

infrastrukturen 

(vägar, 

parkeringar osv) 

för bilen måste 

utvecklas 

22. Jag tycker att 

bilen är ett 

livsnödvändigt 

transportmedel i 

mitt vardagsliv 

23. Jag har alltid 

använt bilen och 

kommer fortsätta 

med det 

N Valid 71 71 71 71 71 71 

Missing 2 2 2 2 2 2 

Median 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 

Mode 5 2a 7 7 6 5a 
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Tabell 4: Frekvenstabell för frågor 25-32 som visar median och typvärde (läs mode) 

 

Tabeller 2, 3 och 4 visar typvärdet (läs Mode), vilket betyder det mest frekventa svaret, och 
medianen för frågorna 11-16, 18-23 och 25-32 som har blivit uträkande i SPSS. Det visar även 
antalet respondenter som hoppade över frågan (läs Missing). N förklarar hur många som 
svarade på respektive fråga. Vidare ger dessa tabeller en översikt över respondenternas attityder 
och åsikter om de olika frågorna. Dock visar det inte vad varje respondent har haft för attityd 
mot ett påstående. Anledningen till att median har använts är pga. att det är det rekommenderade 
måttet för studier där Likertskalan används (Bryman & Bell, 2005). I vissa fall kan 
frekvenstabeller som dessa (tabell 2, 3, 4) när typvärde används vara missvisande. När det 
kommer till en fråga där Likertskalan (1-7 där 1 = Håller inte alls med, och 7 = Håller med 
fullständigt) används och majoriteten av alla respondenter inte håller med, fast typvärdet ligger 
på 6, kan det leda till en problematik vid tolkningen. Typvärdet visar att det mest frekventa 
svaret är 6, men totalt sett finns det fler individer som inte håller med om påståendet. Detta 
måste tas i åtanke när en analysering genomförs. Ett exempel på detta är fråga 28 där medianen 
är 4 och typvärdet är 5, men det är fler respondenter som inte håller med än som håller med.  
 

6.2 Resultat från faktoranalys 
En analys utfördes av enkätfrågorna som var utformade efter Likertskalan (1-7), mer specifikt 
gjordes en faktoranalys för att leta efter en korrelation mellan olika frågor. Kort sagt att 
gruppera frågorna för att minska datan som analyseras (TheRMUoHP Biostatistics Resource 
Channel, 2013). Totalt var det 18 frågor som analysen genomfördes på som vidare delades in i 

 

 

Frekvenstabell för frågor 25-32 

 

25. Jag 

menar att 

fler 

hållplatser 

skulle öka 

kollektivtra

fiksanvänd

ningen 

26. Jag 

anser att 

priset för 

kollektivt

rafiken är 

för högt 

27. Jag tror att 

attityden mot 

kollektivtrafik

en måste 

ändras för att 

få fler 

resenärer 

28. Jag 

tycker att 

kollektivtrafi

ken är för 

långsam 

29. Jag anser 

att SLs nya 

kollektivtrafik

sprojekt att 

koppla ihop 

Nacka med 

resten av 

Stockholm är 

positivt (t.ex 

nya 

tunnelbanan) 

30. Jag ser 

mig själv 

använda 

kollektivtr

afiken mer 

om nya 

tunnelbana

n byggs 

31. Jag anser 

att 

ekonomiska 

åtgärder (t.ex. 

ökad 

trängselskatt, 

ökade 

parkeringsavg

ifter) skulle 

minska 

bilanvändnin

g i Nacka 

32. En 

gratis 

testperiod 

skulle öka 

användning

en för 

kollektivtra

fik (efter 

testperiode

n är över) 

N Valid 71 71 70 71 71 70 70 71 

Missing 2 2 3 2 2 3 3 2 

Median 4.00 5.00 5.00 4.00 7.00 5.00 4.00 4.00 

Mode 4 5 4 5 7 7 4 4 
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en mängd faktorer. Anledningen till att bara 18 frågor användes var pga. fråga 14 och 21 fick 
ett för lågt KMO-värde för att vara tillfredställande för en faktoranalys. Likt undersökningarna 
utförda av Anable (2005) och Kitamura et al (1997) verkställdes det subjektiva faktorer som 
frågorna kopplades till. Resultatet kommer att redovisas mer i detalj under varje tabell.  
 
 
Ett KMO och Bartlett’s Test visar på om den datan som har samlats in av forskaren är lämplig 
för en faktoranalys. Ett värde av ‘Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy’ på 0.5 
ses som acceptabelt men kanske inte önskvärt och 0.6 och högre ses som lämpligt. Detta test 
visar också om datan är statistiskt signifikant där raden ‘Sig.’ demonstrerar detta. Detta värde 
ska ligga på under 0.05 och då är det statistiskt signifikant med 95% säkerhet (TheRMUoHP 
Biostatistics Resource Channel, 2013). Testet fick ett KMO-värde på 0.684 vilket gör att det 
är lämpligt att utföra en faktoranalys. Vidare visas det att Sig-värdet är 0.000 vilket gör det 
statistiskt signifikant.  
 

 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 

11. Jag tycker att 

kollektivtrafiken är bra 

som den är 

-.757 .119 -.066 -.156 .044 

29. Jag anser att SLs nya 

kollektivtrafiksprojekt 

att koppla ihop Nacka 

med resten av 

Stockholm är positivt 

(t.ex nya tunnelbanan) 

.669 .481 .130 .055 .000 

30. Jag ser mig själv 

använda 

kollektivtrafiken mer 

om nya tunnelbanan 

byggs 

.649 .137 .068 .385 .075 
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28. Jag tycker att 

kollektivtrafiken är för 

långsam 

.643 -.206 .095 -.119 .117 

15. Jag känner mig 

trygg när jag rör mig i 

kollektivtrafiken 

.096 .751 .040 -.147 .207 

12. Jag trivs inte i 

kollektivtrafiken (t.ex 

ofräscht, trängsel, andra 

medpassagerare, buller 

och dylikt) 

.316 -.729 -.074 -.040 -.129 

32. En gratis testperiod 

skulle öka 

användningen för 

kollektivtrafik (efter 

testperioden är över) 

.226 .584 .163 .324 .037 

13. Jag anser att det är 

enkelt att transportera 

mig utanför Nacka utan 

bil 

-.381 .549 .430 -.051 -.154 

22. Jag tycker att bilen 

är ett livsnödvändigt 

transportmedel i mitt 

vardagsliv 

-.072 -.187 -.828 -.119 -.185 

23. Jag har alltid använt 

bilen och kommer 

fortsätta med det 

-.214 -.131 -.808 -.095 -.200 

26. Jag anser att priset 

för kollektivtrafiken är 

för högt 

-.061 -.126 .098 .733 -.268 
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27. Jag tror att attityden 

mot kollektivtrafiken 

måste ändras för att få 

fler resenärer 

.182 .078 .099 .591 .101 

25. Jag menar att fler 

hållplatser skulle öka 

kollektivtrafiksanvändn

ingen 

.356 .218 -.196 .561 .161 

16. Om fler människor 

använder 

kollektivtrafik, kommer 

jag också göra det 

-.118 -.080 .287 .544 .419 

20. Bilen har en negativ 

påverkan 

på stadslivet (gör staden 

mindre attraktiv) 

.191 -.077 .340 .217 .712 

19. Jag känner att 

myndigheterna planerar 

på ett sätt som 

underlättar livet utan bil 

-.177 .241 -.110 -.228 .665 

18. Jag försöker minska 

mitt bilanvändande pga. 

konsekvenserna på 

miljön 

.306 .148 .283 .102 .526 

31. Jag anser att 

ekonomiska åtgärder 

(t.ex. ökad trängselskatt, 

ökade 

parkeringsavgifter) 

skulle minska 

bilanvändning i Nacka 

.044 .451 .229 .078 .500 
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Tabell 5: Denna tabell visar variablernas indelning inom olika faktorer (läs 

components).  
 

Anteckning: I faktor 1 (läs component) finns det variabler med både negativa och positiva 
laddningar (fråga 11, 29, 30 och 28). Fråga 11 är den variabeln som laddar negativt och det 
betyder att respondenter som svarar lågt på (Likertskalan 1-7) den frågan för det mesta svarar 
högt på frågorna 29, 30 och 28.   
 
Tabell 5 visar vilka och hur frågorna är indelade i sina respektive faktorer. I faktor 1 (läs 
component) finns det fyra frågor som har en koppling till varandra och det är tydligt att dessa 
fyra handlar om att kollektivtrafiken inte är tillfredställande i dagsläget. Vidare ses det att faktor 
2 också har fyra olika frågor där det existerar en stark korrelation. Tittas det vidare på denna 
faktor och variabler går det att kalla denna för kollektivtrafiken är tillfredställande. Nästa faktor 
har två variabler som korrelerar starkt med varandra och handlar om den bilens nödvändighet i 
vardagen. Den fjärde faktorn har fyra korrelerande variabler som alla rör sig om metoder att 
öka kollektivtrafikens användning. Den sista och femte faktorn har fyra relaterade variabler där 
alla handlar om minskad bilanvändning.  
 
Vad tabell 5 visar är alltså sammanbanden som finns mellan frågor och vad respondenterna har 
svarat. Den visar kopplingar mellan vad en respondent har svarat på en fråga och dess 
sannolikhet att svara antingen negativt eller positivt på en annan.  
 

6.3 Resultat från Kruskal-Wallis-test: Ålder 
De diagram som har blivit redovisade i detta avsnitt är frågorna som hade en statistiskt 
signifikant skillnad mellan sig inom variabeln ‘ålder’. Anledningen till att alla dessa diagram 
har presenterats är för att tydligt visa likheter/olikheter inom frågorna då det kan ses intressant. 
Datan är redovisad med en 95% säkerhet (p < 0.05).  
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Figur 18: Relation mellan ålder och attityd mot kollektivtrafik 

 
I figur 18 var det ett p-värde på 0.01 vilket är statistiskt signifikant där grupperna som var av 
betydelse var mellan tre och fyra (p = 0.018), fyra och fem (p = 0.005), ett och fyra (p = 0.03), 
och fyra och sex (0.014). Som diagrammet visar är det åldersgrupp fyra (46-55) som anser att 
kollektivtrafiken inte är speciellt bra jämförelsevis med dem andra grupperna. En notis här är 
att åldersgrupp sex (66+) anser att kollektivtrafiken är relativt bra med en median på 5 (håller 
med).  
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Figur 19: Relation mellan ålder och trivsel i kollektivtrafiken 

 

Figur 19 pekar ut trivseln i kollektivtrafiken och enligt enkätdatan ser det ut som att det är 
respondenterna som är 66+ som trivs bäst. P-värdet för KW-testet var 0.026 där 
betydelsegrupperna var fem och sex (p = 0.009), två och sex (p = 0.009), tre och sex (p = 0.025), 
och fyra och sex (p = 0.002). Det är tydligt att det är åldersgruppen 66+ som skiljer sig mest 
från mängden med en statistisk signifikans.  
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Figur 20: Relation mellan ålder och minskad bilanvändning pga. miljön 

 

I diagrammet för fråga 18 (se figur 20) tas det upp om respondenten försöker minska sitt 
bilanvändande pga. att konsekvenserna som hamnar på miljön (t.ex utsläpp). P = 0.009 där 
vikten låg mellan grupp tre och fyra (p = 0.003), tre och fem (p = 0.027), och tre och sex (p = 
0.000). Det visar då att respondenterna mellan åren 36-45 har störst tendens att minska 
bilanvändandet pga. miljön och att pensionärer har det i åtanke minst.  
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Figur 21: Relation mellan ålder och bilens nödvändighet i vardagen 

 

I figur 21 visas de olika respondenternas åsikt om bilen är livsnödvändig eller inte i deras 
vardagsliv. P = 0.024) där betydelsen låg mellan grupperna ett och två (p = 0.046), två och fyra 
(0.028), två och sex (p = 0.002), och tre och sex (p = 0.0300). Det är alltså framför allt 
pensionärerna som anser att bilen är absolut nödvändig för att klara deras vardag och 
respondenterna mellan 26-35 som är beroende minst av detta transportmedel.  
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Figur 22: Relation mellan ålder och åsikt om kollektivtrafikens pris 

 

Figur 22 visar fördelningen av olika åldrar och deras åsikter om kollektivtrafikens pris. Det är 
bara en åldersgrupp som anser att priset där medianen ligger under 4, vilket tyder på att de inte 
håller med om att priset är för högt. Resterande grupper anser att kostnaden för att åka 
kollektivtrafik är för hög. P = 0.046 där grupperna som hade en statistisk signifikans var mellan 
fyra och fem (p = 0.040), fem och sex (p = 0.043), ett och tre (0.014), ett och fem (0.031), och 
två och fem (p = 0.030).  
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Figur 23: Relation mellan ålder och användning av kollektivtrafiken efter utbyggnad 
 

Figur 23 demonstrerar attityden om att nyttja kollektivtrafikssystemet mer om tunnelbanan 
byggs ut till Nacka. Här är det tydligt att framför allt pensionärer inte har en stark attityd mot 
att använda kollektivtrafiken mer efter en utbyggnad har utförts. P = 0.014 där skillnaden fanns 
mellan fyra och fem (p = 0.033), två och sex (p = 0.020), tre och sex (p = 0.010), och fyra och 
sex (p = 0.001).  
 
De diagram som har redovisats i denna sektion är de mest relevanta som har påvisat att det finns 
en signifikant skillnad mellan attityd och ålder, framför allt mellan pensionärer (66+) och 
resterande åldersgrupper. Det finns tecken på att pensionärer i allmänhet har en god attityd mot 
kollektivtrafiken men problematiken ligger i denna åldersgrupp inte ser sig själva göra ett 
transportmedelsbyte.  
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6.4 Analys 
Detta kapitel avser att gå vidare från resultatdelen och analysera frekvenserna, faktoranalysen, 
Mann-Whitney U-testet, och till sist Kruskal-Wallis-testet. 
 
6.4.1 Analys av frekvenser 
Frågorna har delats upp i tre grupper, frågorna där respondenterna håller med,  där de inte håller 
med, och där de inte visste (varken eller) (skalan 1-7). 1 = Håller inte alls med, och 7 = Håller 
med fullständigt. Påståendena som stod ut mest och har en stor påverkan på studien där 
respondenterna hade en större tendens att hålla med:  
 
• 15. Jag känner mig trygg när jag rör mig i kollektvtrafiken, Median = 6, Typvärde = 6. 
• 18. Jag försöker minska mitt bilanvändade pga. konsekvenserna på miljön, Median = 5, 

Typvärde = 5 
• 20. Bilen har en negativ påverkan på stadslivet (gör staden mindre attraktiv),  

Median = 5, Typvärde = 7 
• 21. Jag tycker att infrastrukturen (vägar, parkeringar osv) för bilen måste utvecklas, 

Median = 4, Typvärde = 7 
• 22. Jag tycker att bilen är ett livsnödvändigt transportmedel i mitt vardagsliv,  

Median = 5, Typvärde = 6 
• 29. Jag anser att SLs nya kollektivtrafiksprojekt att koppla ihop Nacka med resten av 

Stockholm är positivt (t.ex nya tunnelbanan), Median = 7, Typvärde = 7 
• 30. Jag ser mig själv använda kollektivtrafiken mer om nya tunnelbanan byggs,  

Median = 5, Typvärde = 7 
 
Om ett fokus läggs på dessa ’positiva’ (där respondenterna håller med) påståenden går det 
tydligt att bedöma att respondenterna anser att de har en god attityd mot kollektivtrafiken och 
dess utveckling, och att de försöker minska sitt bilanvändade och det skulle framför allt vara 
möjligt vid en utveckling av kollektivtrafiksystemet. Majoriteten av respondenterna ansåg att 
bilen har en negativ påverkan på stadslivet, detta tyder på att en kunskap om att bilen är dålig 
för samhället finns. Resultatet om att respondenter försöker minska bilanvändning pga. 
miljökonsekvenserna skiljer sig från tidigare forskning, i studier av Jensen (1999), Nilsson & 
Küller (2000) och Beirão & Sarsfield Cabral (2007) har kopplingen mellan resebeteende och 
kunskap om miljöproblem inte varit särskilt stor. Respondenterna anser dock vidare att bilen är 
ett så pass essentiellt transportmedel is deras vardag och även att bilens infrastruktur måste 
utvecklas. Detta går att relatera till TRA och TPB där respondenternas attityd mot att göra ett 
byte av transportmedel (från bil till kollektivtrafik) är god, men PBC är begränsad. Det kan 
relateras till att bilen är ett transportmedel som föredras (Steg, 2003, 2005; Kent, 2014). Nacka 
ligger utanför Stockholm och är en bilberoende kommun med en begränsad tillgång till olika 
rutter in mot staden.  
 
Fråga 22 har en stark koppling till tidigare forskning då detta resultat har visats i ett flertal 
studier (Jensen, 1999; Steg 2005; Beirão & Sarsfield Cabral, 2007) och det finns så många 
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aktiviteter som kan kräva bilen. Det kan exempelvis vara att hämta barnen och handla mat. 
Många respondenter anser dock att en utökning av kollektivtrafiken är positivt och att om detta 
gjordes kommer kollektivtrafiken nyttjas allt mer. Detta kan kopplas till en studie av Redman 
et al (2013) som menar att kollektivtrafiken måste bli mer tillgänglig för att kunna konkurrera 
med bilen. Dock anser en stor andel respondenter samtidigt att kollektivtrafiken redan är 
lättillgänglig och att det är enkelt att transportera utanför Nacka utan bil, det kan ses även vid 
fråga 14 under.  
 
Den förväntade attityden och användningen av kollektivtrafiken är positiv hos respondenterna 
efter en fysisk utveckling av kollektivtrafiken görs, det går att se i frågorna 29 och 30.  
 
Kortfattat går det att nämna att respondenterna har en positiv attityd till att göra ett 
transportmedelsbyte, däremot är deras attityd mot att det är möjligt relativt låg. Det tyder på att 
den uppfattade kontrollen att utföra ett beteende väger tyngre än både social norm och attityd 
inom teorin TPB. Det kan jämföras med en studie av Verplanken et al (1997) där resultatet var 
att attityd och avsikt har relativt låg påverkan på beteende jämfört med t.ex vanor.  
 
 
 
 
 
De påståenden där respondenterna hade större tendens att inte hålla med var:  
 

• 12. Jag trivs inte i kollektivtrafiken (t.ex ofräscht, trängsel, andra medpassagerare, buller 
och dylikt), Median = 2, Typvärde = 2 

• 14. Jag tycker inte att kollektivtrafiken är lättillgänglig för mig, Median = 2,  
Typvärde = 1 

• 16. Om fler människor använder kollektivtrafik, kommer jag också göra det,  
Median = 2, Typvärde = 1 

• 19. Jag känner att myndigheterna planerar på ett sätt som underlättar livet utan bil, 
Median = 3, Typvärde = 2, 3 

 
Inom dessa frågor går det att uppskatta att respondenterna trivs i kollektivtrafiken och att den 
är lättillgänglig för dem. Det är ofta något som brukar ses som ett problem inom 
kollektivtrafiken i andra studier, att just känslan av trängsel, ofräschhet och att tvingas ha 
medpassagerare är ett bekymmer (Beirão & Sarsfield Cabral, 2007; Kent, 2015). Detta 
implicerar vidare att bilen har ett för stort värde i vardagslivet vilket kopplas till den uppfattade 
kontrollen att utföra ett beteende inom TPB. Dock ser det ut som att den sociala normen inte 
kommer ha någon stor effekt på deras avsikt och beteende, vilket relateras till en subkategori 
inom TPB och TRA. Respondenterna anser inte heller att myndigheterna planerar på ett vis 
som underlättar livet utan bilen vilket tyder på ett stigberoende inom trafikplaneringen.  
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I den sista gruppen där respondenterna (medianen och typvärdet) inte visste eller att de varken 
höll med eller inte höll med var: 
 

• 25. Jag menar att fler hållplatser skulle öka kollektivtrafiksanvändningen, Median = 4, 
Typvärde = 4 

• 28. Jag tycker att kollektivtrafiken är för långsam, Median = 4, Typvärde = 5 
• 31. Jag anser att ekonomiska åtgärder (t.ex. ökad trängselskatt, ökade 

parkeringsavgifter) skulle minska bilanvändning i Nacka, Median = 4, Typvärde = 4 
• 32. En gratis testperiod skulle öka användningen för kollektivtrafik (efter testperioden 

är över), Median = 4, Typvärde = 4 
 
Dessa frågor kan ses som problematiska att analysera då det inte riktigt går att få ut något riktigt 
svar, men ett försöks har gjorts och diagrammen för dessa frågor har istället analyserats för att 
eventuell data ska komma fram till ytan. 
 
I fråga 25 svarade 47.89% av respondenterna att de inte höll med om att fler hållplatser skulle 
öka kollektivtrafiksanvändningen. I fråga 28 var det väldigt jämna svar där 46.68% av 
respondenterna inte höll med och 43.67% som höll med. Det är alltså mycket blandade åsiker 
om kollektivtrafiken är för långsam eller inte. Att kollektivtrafiken är för långsam är ofta sett 
som ett problem inom resebeteende och många studier (Jensen, 1999; Beirão & Sarsfield 
Cabral, 2007; Redman et al, 2013) och det är ändå en klump respondenter som har åsikten att 
det i dagens läge är för långsamt. Fråga 31 var en av frågorna som framför allt var otydliga, då 
32.85% inte håller med, 34.29% svarade varken eller/vet inte, och 32.86% som håller med. I 
fråga 32 var det 29.57% av respondenterna som inte höll med och 42.26% som höll med. Dessa 
gratis testperioder har i tidigare studier varit välfungerande metoder i vissa fall och i andra fall 
inte speciellt effektiva (Fujii & Kitamura, 2003; Thøgersen & Møller, 2008; Abou-Zeid & Ben-
Akiva, 2012). Då det var fler respondenter som höll med kan det vara en metod som kan öka 
kollektivtrafiksanvändningen eftersom det har visats effektivt i Norden. Vad allt detta tyder på 
är att det finns en oklarhet om vilka typer av metoder som kan bidra till en ökad 
kollektivtrafiksanvändning. Det finns alltså en otydlighet om respondenterna anser att Mobility 
Management-åtgärder och mindre fysiska åtgärder har någon större effekt på resebeteenden. 
Det går vidare att nämna att det förväntade beteendet efter att mjuka åtgärder har utvecklats är 
otydligt och har blandade åsikter.  
 
6.4.2 Analys av faktornanalysen 
(-) = negativ laddning, (+) = positiv laddning i faktoranalysen 
 
Kollektivtrafiken är inte tillfredställande i dagsläget (faktor 1): 
11. Jag tycker att kollektivtrafiken är bra som den där (-) 
29. Jag anser att SLs nya kollektivtrafiksprojekt att koppla ihop Nacka med resten av Stockholm 
är positivt (t.ex nya tunnelbanan) (+) 
30. Jag ser mig själv använda kollektivtrafiken mer om nya tunnelbanan byggs (+) 
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28. Jag tycker att kollektivtrafiken är för långsam (+) 
 
Respondenter som anser att kollektivtrafiken i nuläget inte är bra kommer med stor sannolikhet 
också att tycka att SLs nya projekt är positiva för samhället och ett hållbart trafiksystem, de 
kommer också använda kollektivtrafiken oftare om tunnelbanan byggs och detta kan tänkas 
vara detsamma för Tvärbanan, och till sist kommer de också med stor sannolikhet också anse 
att kollektivtrafiken är för långsam i dagsläget. Det kan relateras till subkategorin PBC 
(perceived behavior control) inom TPB.  
 
Kollektivtrafiken är tillfredställande i nuläget (faktor 2): 
15. Jag känner mig trygg när jag rör mig i kollektivtrafiken (+) 
12. Jag trivs inte i kollektivtrafiken (t.ex ofräscht, trängsel, andra medpassagerare, buller och 
dylikt) (-) 
32. En gratis testperiod skulle öka användningen för kollektivtrafik (efter testperioden är över) 
(+) 
13. Jag anser att det är enkelt att transportera mig utanför Nacka utan bil (+) 
 
Respondenterna som ansåg att de kände sig trygga i kollektivtrafiken svarade också för det 
mesta att de trivdes i kollektivtrafiken (korrelationen är negativ att de inte trivs), att en gratis 
testperiod skulle öka användningen av kollektivtrafiken, och att de ansåg att det var simpelt att 
resa utanför Nacka utan bil. Att fråga 32 la sig i denna faktor kan ses som märkligt, men 
egentligen är det inte så konstigt. Om dessa respondenter anser att kollektivtrafiken redan är 
tillfredställande, krävs det bara att andra människor ska prova det, vilket en gratis testperiod 
ger incitament för. Detta kan kopplas starkt till Mobility Management då dessa respondenter 
anser att en mjuk åtgärd som en gratis testperiod skulle ge ökad kollektivtrafiksanvändning, 
eventuellt för att systemet redan idag är i gott skick.  
 
Bilens nödvändighet i vardagen (faktor 3): 
22. Jag tycker att bilen är ett livsnödvändigt transportmedel i mitt vardagsliv (-) 
23. Jag har alltid använt bilen och kommer fortsätta med det (-) 
 
De individer som deltog i studien och som inte ansåg att bilen var ett livsnödvändigt 
transportmedel i vardagen, ansåg många också att de inte alltid har använt bilen och om de har 
gjort det så kommer de ej att fortsätta med det. Detta kan kopplas till samhällets stigberoende 
och att vissa människor inte är så pass fast i det som andra (kan vara människor eller 
myndigheter pga. planering).  
 
Metoder att öka kollektivtrafikens användning (faktor 4): 
26. Jag anser att priset för kollektivtrafiken är för högt (+) 
27. Jag tror att attityden mot kollektivtrafiken måste ändras för att få fler resenärer (+) 
25. Jag menar att fler hållplatser skulle öka kollektivtrafiksanvändningen (+) 
16. Om fler människor använder kollektivtrafik, kommer jag också göra det (+) 
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De respondenter som ansåg att priset för kollektivtrafiken är för högt ansåg för det mesta även 
att attityden mot kollektivtrafiken måste ändras för att få fler resenärer, att fler hållplatser skulle 
öka användningen, och att om fler människor använder systemet så kommer andra göra det. 
Detta går att koppla till Mobility Management och TPB (PBC och social norm) då det är kopplat 
till mjuka åtgärder, fysisk planering för att öka PBC, och den sociala normen om 
kollektivtrafiksanvändning.  
 
Minskad bilanvändning (faktor 5): 
20. Bilen har en negativa påverkan på stadslivet (gör staden mindre attraktiv) (+) 
19. Jag känner att myndigheterna planerar på ett sätt som underlättar livet utan bil (+) 
18. Jag försöker minska mitt bilanvändade pga. konsekvenserna på miljön (+) 
31. Jag anser att ekonomiska åtgärder (t.ex. ökad trängselskatt, ökade parkeringsavgifter) skulle 
minska bilanvändning i Nacka (+) 
 
Den sista faktorn handlar om bilanvändning. Faktoranalysen visar att de respondenter som 
medger att bilen har en negativ påverkan på stadslivet, med stor sannolikhet, även tycker att 
myndigheter planerar på ett sätt som underlättar livet utan bilen, att de försöker minska 
bilanvändningen pga. kunskapen om miljökonsekvenserna, och att ekonomiska åtgärder skulle 
minska bilanvändning i Nacka. Denna faktor kan kopplas till Mobility Mangement och TPB på 
det viset att trängselskatt och dylika åtgärder (mjuka) skulle minska bilanvändningen och TPB 
på det viset att de eventuellt försöker minska sitt bilanvändande men inte uppfattas kunna. De 
har kunskapen om dess negativa effekter men som kan förändras i framtiden pga. den 
utveckling av kollektivtrafiken som pågår.  
 
 
6.4.3 Analys av Kruskal-Wallis 
Det som var intressant att undersöka skillnaden mellan olika åldersgrupper var att det fanns ett 
tydligt mönster för framför allt pensionärer. De är individerna som trivs bäst i kollektivtrafiken, 
känner sig tryggast och de tycker systemet är bra förutom priset. Trots detta, när det väl kommer 
till resebeteendet är kollektivtrafiken helt underlägsen. Många respondenter inom denna 
åldersgrupp försöker inte minska sitt bilanvändande och de anser att fordonet är essentiellt för 
deras vardag. Även om tunnelbanan byggs ut ser respondenterna som är 66+ inte sig själva att 
dra sig ifrån bilen.  
 
Vidare existerar det tecken på att åldersgruppen 26-35 är den grupp där minst ’övertalning’ 
krävs då de inte anser att bilen är livsnödvändig och kommer utnyttja kollektivtrafiken i 
framtiden när den har utvecklats ute vid Nacka. Det gäller också för åldersgrupp 46-55 då de 
för det mesta ser sig själva använda kollektivtrafiken mer efter tunnelbanan står färdig.  
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7. SLUTSATS 
 
Det här finala kapitlet redovisar studiens slutsats. Den insamlade datan och resultatet ska 
kopplas till syftet och frågeställningarna. Till sist nämns också kort chanser för framtida 
forskning. 
 
Den här studien har visat tendenser på att individerna i Nacka har en god attityd mot 
kollektivtrafiken, dock ser de hinder att utnyttja det systemet fullt ut pga. bilens nödvändighet 
i vardagen. De trivs i kollektivtrafiken och de känner sig trygga, däremot finns det åsikter om 
att priset att röra sig inom systemet är för högt. När det kommer till bilismen hade 
respondenterna en kunskap om dess negativa konsekvenser (ansåg att det gjorde staden mindre 
attraktiv, kunskap om konsekvenserna på miljön) men att den var för integrerad i deras liv, med 
undantag från åldersgruppen 26-35 som ej ansåg att bilen var så betydelsefull. I kontrast till det 
hade pensionärerna en väldigt god syn på kollektivtrafiken men visade inga tecken på att 
minska sitt bilanvändande, även om kollektivtrafikens infrastruktur får en fysisk utveckling. 
Detta skiljer sig från resten av åldersgrupperna där en ökning av kollektivtrafiksanvändningen 
var förväntad efter en utveckling av kollektivtrafiken utfördes till och mot Nacka. Kortfattat 
går det vidare att säga att attityden mot kollektivtrafiken är god i Nacka, men det finns en 
problematik i att sluta nyttja bilen just nu som transportmedel pga. diverse hinder. En utveckling 
av infrastruktur för kollektivtrafiken ansågs förändra detta. 
 
I Nacka existerar det en väldigt god syn på att kollektivtrafiken utvecklas och majoriteten av 
respondenterna ansåg att de skulle använda systemet oftare efter tunnelbanan står klar. Däremot 
var det väldigt splittrade känslor mot om mjuka åtgärder (mobility management) hade någon 
större effekt på ett ökat kollektivtrafiksanvändande och det förväntade beteendet. 
Respondenterna menade alltså att fysiska åtgärder hade en större påverkan på minskningen av 
bilanvändandet. Det går också hand i hand med vad meningen med mobility management är: 
att förändra attityder mot det bättre. Det är en metod som bäst utnyttjas i samarbete med fysisk 
planering där dess syfte är att effektivisera. Men som sagt var attityden mest självklar (åt det 
positiva hållet) mot att kollektivtrafiken får en fysisk utveckling i Nacka.  
 
Kort sammanfattat har undersökningen visat att invånarna i Nacka har en mycket god attityd 
mot kollektivtrafiken och det anses mycket positivt med dess utveckling i området. Däremot 
finns bilens attraktionskraft fortfarande där och det ses som ett transportmedel som är svårt att 
skilja sig ifrån. Det visar tendenser på att PBC (uppfattade beteendekontrollen) har en större 
påverkan på beteende än attityd. Mobility Managements effekt har mycket delade åsikter men 
den metod som respondenterna ansåg vara bäst var en gratis testperiod som i tidigare fall har 
visats vara effektivt i att öka kollektivtrafiksanvändningen (se analyskapitlet).  
 
För framtida forskning hade det varit mycket intressant att göra en jämförelse mellan beteende 
och inkomst och beteende och kön. Om det finns någon signifikant skillnad mellan olika 
samhällsklasser, eller om det finns en skillnad mellan män och kvinnor. Då bilen ofta kan ses 
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som att ha en stark koppling till mannen hade detta varit intressant. En annan aspekt hade 
framför allt varit att göra en undersökning där en generalisering går att utföra, då denna studie 
saknar denna egenskap.  
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