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 (O)vanan att ta bilen 

Motiv bakom bilanvändning till och från arbetet  
 

Rebecca Bengtsson och Julia von Seth 

 

 

Tidigare forskning visar att kvinnor oftare reser kollektivt och att män 

kör mer bil till och från arbetet. Det framgår att vanor och 

miljömedvetenhet förklarar en del av människors resmönster. Studier 

visar också att kvinnor värderar bilens symbolvärde lägre än män. I 

samarbete med Eskilstuna kommun genomfördes en 

enkätundersökning med 2299 anställda vid Eskilstuna kommun, varav 

491 män. Syftet med studien var att närmare undersöka motiv bakom 

bilanvändning och om dessa motiv skiljer sig åt mellan män och 

kvinnor i Eskilstuna kommun. Deltagarna besvarade frågor som 

berörde personliga resurser, vanor, bilens symbolvärde och inställning 

till miljön. Studien visar att de som använder bil till och från arbetet, 

har en större tendens att använda bil även i andra sammanhang. Det 

visade sig även att kvinnor reser med bil i större utsträckning till och 

från arbetet än män, vilket vidare bör undersökas då resultatet går 

emot tidigare forskning.   

 

Keywords: car use, environmental behavior, gender differences, habits 

 

 

Inledning 

 

Allt fler människor väljer idag boendeort utifrån andra aspekter än att det ligger nära arbetet 

och är mer benägna att pendla långa sträckor för både arbetets och boendets skull. Idag är 

samhället anpassat för bilen, vilket även har bidragit till den globala tillväxten och gett en 

geografisk rörelsefrihet. Trots att den svenska regeringen satt upp ett nationellt mål att minska 

koldioxidutsläppen med 20% fram till 2020 ökar pendlingen (Torége, Sandgren, Olander, & 

Thulin, 2008).  

I Sverige påbörjades forskning kring könsskillnader och resmönster under 1990-talet 

(Polk, 2001). Under 2000-talets första decennium föreslog regeringen i 

infrastrukturpropositionen ett sjätte trafikpolitiskt delmål om förutsättningar för ett jämställt 

transportsystem (Statens institution för kommunikationsanalys [SIKA], 2002a).  

”Målet skall vara ett jämställt transportsystem, där transportsystemet är 

utformat så att det svarar mot både kvinnor och mäns transportbehov. 

Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka 

transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras 

värderingar skall tillmätas samma vikt.” (SIKA, 2002a, s. 11) 
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Det sjätte delmålet motiverades av regeringen med att det finns tydliga skillnader mellan 

kvinnor och mäns förutsättningar och villkor. Även kvinnor och mäns resmönster skiljer sig 

åt. En resa kan definieras på olika sätt men den definition som används här är densamma som 

i de nationella resvaneundersökningarna. Med resa avses att starta och sluta på någon 

definierad basplats, i den aktuella studien är basplatserna bostaden och arbetsplatsen. 

Resvaneundersökningar har visat att män gör fler resor, reser längre sträckor och lägger ned 

mer tid på resor än kvinnor. Kvinnor reser oftare kollektivt än män men upplever samtidigt en 

större otrygghet i kollektivtrafiken. Män kör bil i betydligt högre utsträckning än kvinnor. En 

förklaring till det är att både kvinnors körkortsinnehav och deras biltillgång är lägre. En annan 

förklaring är att bilanvändningen ökar med inkomst. Kvinnor har generellt sett lägre inkomst 

än män, vilket kan påverka möjlighet och behov av att använda bil. Mäns resande är i högre 

grad förknippat med arbete, medan kvinnors resande innehåller en högre andel inköps- och 

serviceärenden än mäns (SIKA, 2002a).   

Som följd av det sjätte trafikpolitiska delmålet om ett jämställt transportsystem har 

intresset för transportområdet blivit stort hos svenska forskare och analytiker. Det finns behov 

av mer forskning kring kvinnors respektive mäns värderingar, erfarenheter och vanor. Det 

framgår att exempelvis könsskillnader när det gäller inkomst, yrke och tillgång till bil 

förklarar en stor del av människors resmönster, men fortfarande kvarstår skillnader som 

kräver andra förklaringar (SIKA, 2002b). Polk (2004) presenterar resultat från 

resvaneundersökningar som visar ett tydligt inslag av könsskillnader. Efter att det har tagits 

hänsyn till olika demografiska variabler såsom hushållets sammansättning och antalet 

arbetade timmar per vecka återstår ändå skillnader mellan könen. Resultaten har även visat att 

kvinnor har ett större intresse för miljöfrågor och är mer positiva till åtgärder som medför 

minskad bilanvändning, som att förbättra och utöka kollektivtrafiken.  

Gil Sola (2009) anser att kvinnor och mäns motiv till att använda andra transportsätt än 

bil bör undersökas, som exempelvis ekonomiska motiv, för miljöns skull eller för den egna 

hälsans skull. Det är viktigt att få svar på varför kvinnor reser kortare sträckor än män, inte 

bara acceptera att det beror på olika sociala roller (Polk, 2001). SIKA (2002b) föreslår att mer 

forskning om vad som ligger bakom skillnader mellan kvinnor och mäns värderingar behövs 

för att öka möjligheterna att utforma transportsystemet så att det bättre tillgodoser 

transportefterfrågan hos olika grupper.  

 

 

Attityder och beteenden kring miljömedvetenhet 

 

Genom åren har en mängd väletablerade teorier och modeller utvecklats för att skapa 

förståelse för de processer som ligger till grund för människors attityder och beteenden 

(Schwartz, 1977; Stern, 2000; Stern, Dietz, Abel, Guagnano, & Kalof, 1999; Thompson & 

Barton, 1994; Verplanken, Aarts, & Van Knippenberg, 1997). Schwartz (1977) har utvecklat 

normaktiveringsteorin som innebär att individer, genom erfarenheter och värderingar, 

utvecklar en personlig norm. Den personliga normen kan i sin tur påverka individens 

beteende. Om individen uppfattar att något som den värderar högt är hotat, exempelvis 

miljön, så agerar den utefter sin personliga norm. Ifall individen upplever att den kan påverka, 

finns en benägenhet att uppleva en skyldighet att agera för att skydda miljön. 
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Stern et al. (1999) bekräftar Schwartz normaktiveringsteori genom Value-Belief-Norm 

teorin. Value-Belief-Norm teorin har utarbetats främst för att beskriva miljövänligt beteende 

men skapar även en förståelse för de förklaringar som finns för kvinnor och mäns resbeteende 

(Eriksson & Garvill, 2003). Teorin beskriver att miljömedvetenhet påverkar beteenden 

indirekt, genom upplevelser av personligt ansvar och personliga normer. Stern (2000) 

beskriver Value-Belief-Norm teorin som en orsakskedja bestående av fyra typer av kausala 

variabler som styr beteendet: kontextuella faktorer, personliga resurser, attitydvariabler och 

vanor. Kontextuella faktorer utgör geografiska förklaringar, sociala roller och kulturella 

förklaringar. Personliga resurser innefattar demografiska variabler såsom inkomst, utbildning 

och tillgång till transportsätt. Attitydvariabler innefattar allmänna värderingar, föreställningar, 

värdegrund och normer. Eftersom resande i många fall är ett beteende som återkommer under 

liknande förhållanden blir det transportsätt som används ofta en vana. Det är därför viktigt att 

uppmärksamma aspekten vanor vid undersökningar om kvinnor och mäns resmönster (Gil 

Solá, 2009).  

 

 

Transportsätt som en vana 

 

Med transportsätt avses i studien bil, buss, cykel, gång eller tåg. För att förklara människors 

val av transportsätt har vana identifierats som en betydelsefull faktor (Verplanken et al., 

1997). Aarts, Verplanken och Van Knippenberg (1998) karaktäriserar en vana som ett 

”målinriktat, automatiskt beteende som finns kognitivt representerat hos individen då det har 

upprepats många gånger i likartade situationer” (s. 1355). Aarts et al. (1998) påpekar att 

forskning har utgått från att människor gör medvetna bedömningar när de väljer transportsätt, 

men troligen inte vid varje resa. Eriksson och Garvill (2003) menar att val eller beslut kan ske 

på olika nivåer. Vid den första nivån fattas snabba och automatiserade beslut utan att fundera 

på vilka alternativ som finns. Vid den andra nivån väljs transportsätt utifrån vissa egenskaper, 

exempelvis kortast restid. Vid den tredje nivån vägs för- och nackdelar mellan de olika 

alternativen och om dessa valsituationer upprepas många gånger tenderar valet att 

automatiseras och går då över till den första nivån. Verplanken et al. (1997) menar att vanor i 

studier kring beteenden har fått allt för begränsat utrymme. De studerade hur svaga respektive 

starka vanor styr människors val av transportsätt. Studien visar att personer med starka vanor 

inte påverkas lika mycket av vilka alternativa transportsätt som finns. Studien visar också att 

bilanvändare har en starkare vana än de som reser med andra transportsätt. Det visades även 

att avstånd kan vara en avgörande del vid val av transportsätt. Personer som under lång tid 

utvecklat en vana att välja ett visst transportsätt upptäcker inte att andra alternativ finns eller 

vilka konsekvenser dessa har för individen eller miljön. Det beteende som utvecklats till en 

vana har ursprungligen grundats på en medveten process och ju mer positiv attityd personen 

har till att använda bil som transportsätt, desto starkare blir vanan att använda just bil.  
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Bilens symboliska värde 

 

Polk (2001) efterlyser fler undersökningar med fokus på kulturella aspekter såsom 

undersökningar av relationen mellan identitet, transport och könsskillnader. Exempelvis om 

bilens symbolik och hur dessa symboler påverkar kvinnor och mäns val av transportsätt. Det 

har visat sig att kvinnor värderar bilens symbolvärde och uttryck för identitet lägre än män 

(SIKA, 2002b). Steg (2005) menar att bilens funktion inte bara utgörs av instrumentella 

funktioner så som hastighet, bekvämlighet och flexibilitet. Den utgör även känslor som kraft, 

social status och självkänsla. Med status menas att människor kan uttrycka sin sociala position 

genom sin bilanvändning som en social norm (Polk, 2004). Även känslomässiga motiv 

påverkar val av transportsätt, så som att människor allmänt gillar att köra bil (Nilsson & 

Küller, 2000; Sandqvist & Kriström, 2001; Steg, 2005). Därför behövs mer fokus på hur val 

av transportsätt påverkas av instrumentella, symboliska och känslomässiga motiv.   

 

 

Inställning till miljön 

 

Naturvårdsverket och Kommunikationsforskningsberedningen argumenterar för att mer vikt 

bör läggas vid människors inställning till miljön som förklaring till val av transportsätt. 

Tidigare studier visar att miljömedvetenhet och upplevt hot mot miljön till viss del påverkar 

faktorer som främjar ett hållbart klimat (Nilsson & Küller, 2000). Thompson och Barton 

(1994) beskriver tre inställningar till miljön; ekocentrisk, antropocentrisk och likgiltig. Både 

ekocentrisk och antropocentrisk inställning uttrycker positiv attityd till miljön men motiven 

skiljer sig åt. Personer med ekocentrisk inställning anser att miljön har ett eget värde 

oberoende av människan; naturen har en själslig dimension och bör bevaras. Personer med en 

antropocentrisk inställning till miljön anser också att naturen skall bevaras, fast mer som en 

resurs för att uppfylla människans materiella och fysiska behov. Genom att undersöka 

människors inställning till miljön skapas förutsättningar att förstå miljörelaterade beteenden 

(Thompson & Barton, 1994). Garvill, Marell och Nordlund (2001) fann att ju högre 

ekocentriska värden individerna visade, desto större vikt gavs vid de kollektiva 

konsekvenserna av en resa. Stern (2000) menar att det är nödvändigt att förstå individers 

motiv för handlande för att kunna förstå och förändra miljöskadande beteenden. 

 

 

Resvaneundersökning i Eskilstuna kommun 

 

Tidigare har en nationell resvaneundersökning fungerat som underlag för Eskilstuna 

kommuns trafikplanering, men 2010 genomfördes en lokal resvaneundersökning i kommunen. 

Syftet med undersökningen var att samla in kunskap om hur kommuninvånarna förflyttar sig, 

vilka ärenden och transportsätt som är vanliga, vilken tid på dygnet resor görs samt att kunna 

jämföra vid senare uppföljningar (Huss, Andic, & Iqbal, 2012).  

I resvaneundersökningen används begreppet hållbara transporter. Det saknas en 

allmängiltig definition av begreppet men i undersökningen syftar hållbara transporter i första 
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hand till gång, cykel eller kollektivtrafik. I andra hand kan även en effektivare bilanvändning 

räknas som hållbara transporter, i form av exempelvis bilpool eller samåkning och i viss mån 

också resor med fossilbränslefria och bränslesnåla fordon (Forsell et al., 2010). I 

undersökningen framgår att det vanligaste transportsättet till och från arbetet är bil (53%) och 

en större andel män (66%) än kvinnor (52%) färdas med bil. Av kvinnorna uppger 71% att de 

kan åka buss jämfört med 65% av männen (Huss et al., 2012). De främsta orsakerna till varför 

deltagarna avstår från att välja hållbara transporter, angavs i undersökningen som, ”Det tar för 

lång tid”, ”Det är för långt avstånd”, ”Behöver inte” och ”Det är för dyrt” (s.30). I 

undersökningen framkom att det var stora skillnader mellan hur människor reser under 

sommar- och vinterhalvår där fler cyklar sommarhalvåret och fler åker bil under 

vinterhalvåret. Resvaneundersökningen 2010 ligger till grund för den aktuella studien i 

samarbete med mobilitetsgruppen vid Eskilstuna kommun. Detta för att på sikt ge kunskap åt 

trafikplaneringsavdelningen om hur Eskilstuna kommun kan utföra åtgärder för att uppmuntra 

invånarna att följa ett mer hållbart resande i sin vardag.  

 

 

Syfte 

 

Forskning som genomförts kring kvinnor och mäns resmönster visar att kvinnor oftare reser 

kollektivt än män samt att män kör mer bil än kvinnor. Tidigare studier visar även att kvinnor 

är mer miljömedvetna än män, att kvinnor värderar bilens symbolvärde i lägre utsträckning än 

män samt att bilanvändare har en starkare vana än de som reser med andra transportsätt. 

Studien syftar till att närmare undersöka motiv bakom bilanvändning och om dessa skiljer sig 

åt mellan kvinnor och män i Eskilstuna kommun. Utifrån tidigare forskning har följande 

hypoteser formulerats: 

 

1. Män reser med bil till och från arbetet i större utsträckning än kvinnor.  

2. Kvinnor värderar bilen som en statussymbol i lägre utsträckning än män. 

3. Kvinnor har en högre grad av ekocentrisk inställning till miljön än män. 

4. Manliga bilister anser att det är viktigare att ha tillgång till bil än kvinnliga bilister. 

5. De personer som reser med bil på fritiden tenderar att använda bil även till och från 

arbetet som en vana. 

 

För att undersöka hur stor del av bilanvändning, utöver de demografiska faktorerna, som kan 

förklaras av de övriga faktorerna, statussymbol, miljöinställning, vikten av tillgång till bil och 

vana formulerades en frågeställning: 

 

1. Hur stor del av variansen i bilanvändning kan förklaras av variablerna statussymbol, 

miljöinställning, vikten av tillgång och vana? 

 

 

 

 



6 

 

Metod 

 

Deltagare 

 

Deltagarna bestod av anställda inom Eskilstuna kommun då syftet var att undersöka 

Eskilstunabors bilanvändning. En webbenkät skickades ut till samtliga med 43 

frågor/påståenden. Det fanns 8244 möjliga deltagare kvar efter att de som inte haft möjlighet 

att besvara enkäten togs bort (föräldraledighet, semester etc). Sammanlagt kom 2299 svar in 

med en svarsfrekvens på 28%. Deltagarna fördelade sig i åldrarna 20 till 69 år och 78.6% var 

kvinnor. Männen var i genomsnitt 47.62 år (SD = 11.72) och kvinnorna var 46.80 år (SD = 

10.95). Ersättning utgick inte för deltagarna.  

 

 

Material 

 

Mätinstrumentet för studien, webbenkäten, inleddes med allmänna frågor så som kön, ålder, 

boendeform (sambo/gift eller ensamstående), utbildning, inkomst, tillgång till 

kollektivtrafikkort, körkort, bil, antal motionstimmar i veckan och avstånd i kilometer från 

hemmet till arbetet. Variabeln avstånd mättes i antal kilometer från hemmet till arbetet och 

motion i antal motionerade timmar i veckan. Vidare ställdes 17 påståenden om inställning till 

miljön, vanor samt bilen som statussymbol baserad på tidigare forskning.  

Beroendevariabeln som undersökts är benägenhet till bilanvändning till och från arbetet. 

Frågorna som avser att mäta benägenhet att använda bil var: ”Vilket transportsätt använder du 

oftast till/från arbetet under sommarhalvåret?” och ”Vilket transportsätt använder du oftast 

till/från arbetet under vinterhalvåret”. Svarsalternativen bestod av bil, buss, cykel, att gå eller 

att åka tåg. Båda frågorna dikotomiserades och kodades som 0 (reser inte med bil) och 1 

(reser med bil). Utifrån svaren skapades ett index – bilanvändning som kodades till en 

kontinuerlig kategori. De som inte reser med bil varken under sommar- eller vinterhalvåret 

fick värdet 0, de som reser med bil under antingen sommar- eller vinterhalvåret fick värdet 0,5 

och de som reser med bil under både sommar- eller vinterhalvåret fick värdet 1.  

De deltagare som angav att de oftast reser med bil till och från arbetet under 

vinterhalvåret fick besvara tre frågor/påståenden specifikt kring bilanvändning: ”Hur viktigt 

är det för ditt hushåll att ha tillgång till bil?” och skattas på en skala från 1 (inte alls viktigt) 

till 7 (mycket viktigt). Frågan var egenutformad och avsåg att mäta vikten av tillgång till bil. 

De två andra frågorna som ställdes specifikt kring bilanvändning var: ”Bilen symboliserar 

status för mig” och ”Jag är stolt över min bil” som skattades på en skala från 1 (instämmer 

inte alls) till 7 (instämmer helt). De två sista frågorna avsåg att mäta upplevelsen av bilen som 

statussymbol och hämtades från Polks (2004) studie. Ytterligare tre påståenden hämtade från 

Polk (2004) som mäter status och symboliska motiv. Exempel på påståenden är ”I samhället 

är bilen en statussymbol” och ”Generellt sätt är människor stolta över sin bil”, (α = .75). 

Påståendena mättes genom en sjugradig skala från 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer 

helt).  
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För att mäta deltagarnas attityder till miljön fick deltagarna ta ställning till påståenden 

baserat på Thompson och Bartons studie (1994). Av de 30 påståendena användes 9 stycken, de 

övriga ansågs överflödiga då de var allt för snarlika. Urvalet av frågor valdes för att passa in i 

en svensk kontext och översattes från engelska till svenska. Påståendena mättes genom en 

sjugradig skala från 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer helt). Av dessa påståenden mätte 

tre antropocentrisk inställning till miljön, ”Naturen är bara viktig för människans 

välbefinnande”, ”Det oroar mig att tillgången av olja börjar minska” och ”Fortsatt 

exploatering av städer är en bra idé så länge man kan tillfredsställa människans behov”. Index 

för antropocentrisk inställning gav låg reliabilitet (α = .33). Därför togs påståendet ”Det oroar 

mig att tillgången av olja börjar minska” bort och ökade reliabiliteten till (α = .47), vilket 

dock fortfarande inte är tillräckligt högt. Tre påståenden mätte ekocentrisk inställning till 

miljön, ”Jag behöver spendera tid i naturen för att må bra”, ”Jag blir berörd över att se naturen 

bli förstörd” och ”Människor hör till lika stor del av naturen som djur gör” (α = .71). Slutligen 

mättes likgiltig inställning till miljön med tre påståenden, ”Klimatförändringarna som media 

beskriver är överdrivna”, ”Jag upplever det ibland svårt att engagera mig kring frågor om 

miljön” och ”Jag upplever att människor är beroende av naturen för att överleva”, där det 

sistnämnda påståendet skalvändes (α = .46). 

Verplanken, et al. (1997) har utvecklat ett mätinstrument som mäter vanestyrka 

beträffande val av transportsätt, vilket användes i studien. Deltagarna fick ta ställning till fyra 

hypotetiska resor, ”För att ta mig till mataffären använder jag…”, ”För att hämta/lämna barn 

på dagis/skola använder jag…”, ”För att besöka släkt/vänner/bekanta som bor i den stad där 

jag bor använder jag…” och ”För att ta mig till mina fritidsaktiviteter använder jag…”. För 

varje resa fick deltagarna ange vilket transportsätt de använder, bil, buss, cykel, att gå eller att 

åka tåg. Ju fler gånger bil angavs som transportsätt, desto starkare vana att resa med bil.  

 

 

Procedur 

 

Den webbaserade enkäten var öppen i tio dagar. I missivbrevet presenterades studiens syfte; 

en enkätundersökning kring människors resvanor till och från arbetet. Information gavs i 

enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Deltagarna informerades om 

att deltagandet var frivilligt, att insamlad data endast används för den aktuella studien och att 

alla svar var anonyma.  

 

 

Resultat 

 

Nedan presenteras resultatet av enkäten där följande variabler och index redovisas i 

ordningen: beskrivande statistik och medelvärdesprövningar över de demografiska 

variablerna (Tabell 1), val av transportsätt till och från arbetet under sommarhalvåret som en 

funktion av kön (Figur 1), val av transportsätt till och från arbetet under vinterhalvåret som en 

funktion av kön (Figur 2), bilanvändning och övriga transportsätt baserat på avstånd mellan 

hem och arbete (Figur 3), Pearsonkorrelationer mellan bilanvändare och demografiska 
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variabler (Tabell 2), beskrivande statistik och medelvärdesprövningar över variablerna vana 

att ta bil, statussymbol, inställningar till miljön och vikten av tillgång till bil (Tabell 3), 

Pearsonkorrelationer mellan bilanvändare och övriga variabler (Tabell 4), för att sedan 

avslutas med en hierarkisk regressionsanalys som visar två modeller för prediktion av 

bilanvändning (Tabell 5). 

I Tabell 1 har ett t-test gjorts för att få fram medelvärdesskillnader mellan kvinnor och 

män och de demografiska variablerna. De medelvärdesskillnader som blev signifikanta var 

körkort, inkomst och utbildning. Resultatet visar att kvinnor har lägre inkomst än män. Män 

har högre utbildningsgrad än kvinnor. Fler män än kvinnor har körkort.  

 

Tabell 1 

Beskrivande statistik och medelvärdesprövningar 

Variabel n M  SD t p η
2
 

 Ålder       

Kvinna 1806 46.81 10.94              - 1.42 .155  

Man 488 47.62 11.72    

Boendeform
 a

       

Kvinna 1797 .77 .42        .28 .780  

Man 487 .76 .43    

Körkort
 b

       

Kvinna 1806 .88 .32          - 3.32** .001 .01 

Man 491 .93 .26    

Billtillgång
 c

       

Kvinna 1806 .87 .33                - .52 .606  

Man 491 .88 .32    

Motion
 
       

Kvinna 1765 4.55 4.14    - .48 .635  

Man 484 4.64 3.68    

Inkomst       

Kvinna 1743 25 504 6 456             - 6.98*** .001 .15 

Man 468 28 634 9 107    

Utbildning
 d

       

Kvinna 1755 .67 .47           - 2.73** .006 .01 

Man 486 .74 .44    

Avstånd       

Kvinna 1763 11.90 20.03       .01 .989  

Man 485 11.88 20.69    

Kollektivtrafikkort
 e

       

Kvinna 1806 .22 .41      1.26 .209  

Man 491 .19 .39    

a 
Boendeform (Ensamboende = 0, Sammanboende = 1). 

b
 Körkort (Har inte körkort = 0, Har körkort = 1). 

c 

Biltillgång (Har inte tillgång till bil = 0, Har tillgång till bil = 1). 
d 

Utbildning (Upp till gymnasial utbildning = 0, 

Eftergymnasial utbildning = 1). 
e 

Kollektivtrafikkort (Har inte kollektivtrafikkort = 0, Har kollektivtrafikkort = 

1).  **p  < .01, ***p  < .001 
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Figur 1 visar att de främsta transportsätten som används under sommarhalvåret är bil och 

cykel. Ett chi-två-test av oberoende visar att bilanvändning är beroende av kön (1, N = 2234) 

= 8.73  < p = .003. Resultatet visar även att kvinnor använder mer bil (M = .43, SD = .50) än 

män (M = .35, SD = .48), t(2234) = 2.96, p = .003, η
2 

= .16, vilket inte bekräftar hypotes 1. 

 
Figur 1. Val av transportsätt till och från arbetet under sommarhalvåret som en funktion av 

kön (N = 2234). 

 

Figur 2 visar att kvinnors bilanvändning ökar från 42.6% under sommarhalvåret till 55.4% 

under vinterhalvåret. Männens bilanvändning ökar från 35.1% under sommarhalvåret till 

48.9% under vinterhalvåret. Resultatet visar även att fler kvinnor än män går under 

vinterhalvåret. Ett chi-två-test av oberoende visar att bilanvändning är beroende av kön (1, N 

= 2254) = 6.56 < p = .010. Resultatet visar även att kvinnor använder mer bil (M = .55, SD = 

.50) än män (M = .49, SD = .50), t(2254) = 2.56, p = .001, η
2 

= .13, vilket inte bekräftar 

hypotes 1. 

 

 
Figur 2. Val av transportsätt till och från arbetet under vinterhalvåret som en funktion av kön 

(N = 2254). 

 

Figur 3 visar att upp till 30 kilometers avstånd mellan hem och arbete ökar bilanvändning. 

Efter ca 30 kilometer minskar bilanvändningen. Ett chi-två test av oberoende visar att ett 

positivt samband finns mellan bilanvändning och avstånd (7, N = 2051) = 605.46  < p = .001. 
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Figur 3. Bilanvändning och övriga transportsätt baserat på avstånd mellan hem och arbete.  

 

Tabell 2 visar att det finns signifikanta samvariationer mellan bilanvändning och: 

boendeform, körkort, tillgång till bil, motion, avstånd och kollektivtrafikkort. Det visade sig 

även finnas ett negativt samband mellan inkomst och ålder, ju lägre ålder desto lägre inkomst. 

Ett negativt samband visade sig även finnas mellan boendeform och körkort, ensamboende 

har körkort i lägre utsträckning än samboende. Det visade sig även finnas ett positivt samband 

mellan inkomst och utbildning, ju högre utbildning desto högre inkomst.  

 

Tabell 2 

Pearsonkorrelationer mellan beroende variabel (bilanvändning) och demografiska variabler  

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Bilanvändning -         

2. Ålder -.01 -        

3. Boendeform .14** .03 -       

4. Körkort .28** -.05* -.61** -      

5. Billtillgång .38** -.12** -.03** .49** -     

6. Motion -.08** -.02 -.04 .04 .05* -    

7. Inkomst -.01 .26** .06** -.17** -.18** -.06** -   

8. Utbildning .02 -.12** .04 -.09** -.04* -.04 .40** -  

9. Avstånd .19** -.02 .09** -.09** -.07** -.03 .13** .12** - 

10. K.T-kort  -.13** .01 .01 -.07** -.07** -.02 .05* .02 .06** 

Not. (N = 2269) Index bilanvändning (medelvärde mellan bilanvändning under sommar- och vinterhalvår). 

Boendeform (Ensamboende = 0, Samboende = 1). Körkort (Har inte körkort = 0, Har körkort = 1). Biltillgång 

(Har inte tillgång till bil = 0, Har tillgång till bil = 1). Utbildning (Upp till gymnasial utbildning = 0, 

Eftergymnasial utbildning = 1). K.T-kort = Kollektivtrafikkort (Har inte kollektivtrafikkort = 0, Har 

kollektivtrafikkort = 1).  

*p  < .05, **p  < .01 

 

I Tabell 3 har ett t-test gjorts för att få fram medelvärdesskillnader mellan kvinnor och män 

för de övriga variablerna. De medelvärdesskillnader som blev signifikanta var statussymbol, 

likgiltighet, antropocentrism, ekocentrism och vikten av tillgång till bil. Resultatet visar att 

män värderar bilen som statussymbol i högre utsträckning än kvinnor, vilket stödjer hypotes 

2. Tabell 3 visar också att män upplever en mer likgiltig inställning till miljön än vad kvinnor 

gör. Kvinnor visar högre grad av ekocentrism än vad män gör, vilket stödjer hypotes 3. 
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Kvinnor visar också en högre grad av antropocentrism än män. Kvinnor anser att det är 

viktigare att ha tillgång till bil än vad männen gör, vilket går tvärtemot hypotes 4. 

 

Tabell 3 

Beskrivande statistik och medelvärdesprövningar 

Variabel n M SD t p η
2
 

Vana att ta bil
 a

       

Kvinna 1806 .64 .38        -.11 .916  

Man 491 .65 .37    

Statussymbol       

Kvinna 1806 4.05 1.38 - 4.26*** .001 .03 

Man 491 4.35 1.30    

Likgiltighet       

Kvinna 1806 2.70 1.04 - 3.48** .001 .02 

Man 491 2.89 1.17    

Antropocentrism       

Kvinna 1806 3.39 1.26 2.79** .005 .01 

Man 491 3.21 1.29    

Ekocentrism       

Kvinna 1806 5.84 1.11 4.74*** .001 .02 

Man 491 5.58 1.12    

Vikten av tillgång till bil
 b

       

Kvinna 975 6.75 .73 3.51** .001 .02 

Man 237 6.50 1.06    

a
 Vana att ta bil (Övriga transportsätt = 0, Bil = 1). 

b
 Vikten av tillgång till bil besvarades enbart av bilanvändare. 

**p  < .01, ***p  < .001 

 

Tabell 4 visar en signifikant samvariation mellan bilanvändning och vanor. Detta innebär att 

ju större benägenhet att använda bil till och från arbetet, desto större tendens att använda bil 

som vana i andra sammanhang, vilket stödjer hypotes 5. Resultatet visar även ett samband 

mellan bilanvändning och bilen som statussymbol. Det innebär att ju mer en person använder 

bil till och från arbetet, desto mindre benägenhet har den att värdera bilen som en 

statussymbol. Det visade sig även finnas ett samband mellan bilanvändning och likgiltighet, 

att ju mer personen använder bil till och från arbetet desto större likgiltig inställning. 

Resultatet visar även samband mellan bilanvändning och vikten av tillgång till bil. Det 

innebär att ju större benägenhet det finns att använda bil, desto viktigare anser personer det är 

att ha tillgång till bil. 
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Tabell 4 

Pearsonkorrelationer mellan beroende variabel (bilanvändning) och variabler; statussymbol, 

vanor, inställning till miljön och vikten av tillgång till bil 

Variabel 1 2 3 4 5 6 

1. Bilanvändning  
-      

2. Vana att ta bil  .15** -     

3. Statussymbol  -.32** -.05* -    

4. Likgiltighet .05* -.00 .05* -   

5. Antropocentrism  -.02 .01 .09** .13*** -  

6. Ekocentrism -.02 .01 .05** -.42*** .01 - 

7. Vikten av tillgång till bil .26** .09** .04 -.07* -.03 .11** 

Not.(N = 2269) *p  < .05, **p  < .01, ***p  < .001 

 

Tabell 5 visar två modeller för prediktion av bilanvändning. En hierarkisk regressionsanalys 

gjordes för att se hur stor del av variansen i den beroende variabeln som kan förklaras av 

variablerna i modell 1 och modell 2. I modell 1 prediceras de demografiska variabler som 

visar en signifikant korrelation med bilanvändning och kan förklara 20% av variansen. I 

modell 2 prediceras övriga variabler som visar en signifikant korrelation med bilanvändning 

och kan förklara 28% av variansen vilket besvarar frågeställning 1. I regressionsanalysen var 

alla variabler signifikanta utom boendeform i modell 1 och boendeform i modell 2. 

 

Tabell 5 

Två modeller för prediktion av bilanvändning  

  Modell 2 

Variabel  Modell 1 b* b* 95% CI 

Kön -.08*** -.06** [-.10, -.02] 

Boendeform  .04 .01 [-.03, .05] 

Kollektivtrafikkort -.11*** -.07*** [-.13, -.04] 

Körkort .12*** .11*** [.11, .24] 

Biltillgång .28*** .26*** [.32, .44] 

Motion -.06** -.07*** [-.01, -.01] 

Avstånd .16*** .16*** [.01, -.01] 

Vana att ta bil  .08*** [.05, .15] 

Statussymbol  -.28*** [-.11, -.08] 

Likgiltighet  .08*** [.02, .05] 

R² .20 .28  

F      74.77***    85.81***  

ΔR²  .08***  

ΔF       2.03  

Not. (N = 1212) Enbart bilanvändare. *p  < .05, **p  < .01, ***p  < .001 
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Diskussion 

 

Studien syftar till att närmare undersöka motiv bakom bilanvändning och om dessa skiljer sig 

åt mellan kvinnor och män. Tidigare forskning visar att kvinnor reser oftare kollektivt än män 

och män reser mer med bil än kvinnor till och från arbetet (SIKA, 2002a). Den tidigare 

forskningen bekräftas inte i studien. Därmed stödjer studien inte hypotes 1, att män reser med 

bil till och från arbetet i större utsträckning än kvinnor, utan tvärtom, kvinnor reser i större 

utsträckning med bil än vad män gör. En möjlig förklaring kan vara att kvinnor uträttar mer 

inköps- och serviceärenden än män (SIKA, 2002a) och att dessa uträttas i samband med resor 

till och från arbetet. En annan möjlig förklaring till att kvinnor reser mer med bil kan vara att 

samtliga deltagare förvärvsarbetar och forskning visar en ökning av tjänsteresor och inkomst 

bland kvinnor då allt fler kvinnor har börjat förvärvsarbeta (SIKA, 2002a). 

Studien bekräftar Sterns (2000) Value-Belief-Norm teori om de fyra typer av kausala 

variabler som styr beteende. De kontextuella faktorerna innefattas av kulturella och 

geografiska förklaringar så som bilen som statussymbol och avstånd, vilket visar sig ha ett 

samband med bilanvändning. Det visar sig att kvinnor värderar bilen som en statussymbol i 

lägre utsträckning än män, vilket bekräftar hypotes 2. Kvinnorna är däremot mer benägna att 

använda bil som transportsätt. En möjlig förklaring kan vara att de anställda kvinnorna i 

Eskilstuna kommun ser bilen enbart som ett transportmedel och inte värderar den som en 

statussymbol. Vad gäller avstånd så fanns ett samband mellan bilanvändning och antal 

kilometer mellan hem och arbete. Ju längre avståndet var desto fler använder bil. Detta 

stämmer upp till 30 kilometer. När det gäller längre avstånd än så visade det sig att 

bilanvändningen minskar och efter ca 50 kilometer använder människor övriga transportsätt 

än bil. 

De personliga resurserna så som boendeform, körkort, tillgång till bil, motion och 

kollektivtrafikkort kan ha samband bilanvändning till och från arbetet. Detta överensstämmer 

med Sterns (2000) teori om personliga resurser som styr beteende. Boendeform visar ett 

samband med bilanvändning. De som är samboende reser i större utsträckning med bil än de 

som är ensamboende. En möjlig förklaring till det kan vara att de som bor tillsammans med 

någon har barn i större utsträckning än ensamboende och behöver därför till exempel handla 

mer, skjutsa och hämta barn, vilket ofta görs i anslutning till arbetet. Motion visade sig ha ett 

samband med bilanvändning. Ju färre timmar i veckan en person motionerar, desto större 

tendens att använda bil till och från arbetet. I enkäten definierades motion i vid bemärkelse, 

promenader, cykla, träna på gym eller någon idrottsutövning. 

Vad gäller attitydvariablerna inställning till miljön, är det enbart likgiltighet som visade 

ett samband med bilanvändning. Ju mer likgiltig inställning till miljön desto större benägenhet 

att använda bil. Garvill et al. (2001) fann att ju högre ekocentriska värden som individen 

visade, desto större vikt läggs vid de kollektiva konsekvenserna av en resa. I den aktuella 

studien fick kvinnorna ett högre värde på ekocentrism än männen. Trots detta bekräftades inte 

Garvill et al. (2001) resultat då kvinnor även reser mer med bil än män. Det visade sig även 

att män har en mer likgiltig inställning till miljön men reser med bil i lägre utsträckning än 

kvinnor. I Polks studie (2004) beskrivs att kvinnor har ett större intresse för miljöfrågor och är 

mer positiva till åtgärder som att förbättra och utöka kollektivtrafiken. Det kan möjligen vara 

en förklaring till resultatet att kvinnor har en mer ekocentrisk inställning, vilket stödjer 
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hypotes 3. Dock strider resultatet något mot Schwartz normaktiveringsteori (1977), då 

kvinnor i detta fall värderar ekocentrism högre än män men ändå kör bil till och från arbetet i 

större utsträckning. En förklaring kan vara att kvinnor värnar om miljön på andra sätt än när 

det kommer till bilanvändning. En annan förklaring kan vara att de upplever att de inte kan 

påverka sin bilanvändning.  

Polks (2003) resultat visar att det inte finns så stora skillnader mellan kvinnor och mäns 

attityder angående bilanvändning. Resultatet i den aktuella studien visade dock på 

könsskillnader vad gäller attityder som vikten av tillgång till bil. Det fanns en skillnad mellan 

kvinnor och män, men skillnaden stödjer inte hypotes 4 då kvinnor anser att det är viktigare 

att ha tillgång till bil än män. En möjlig förklaring är att den aktuella studien visade att 

kvinnor reser mer med bil till och från arbetet än vad män gör och därför anser att det är 

viktigare att ha tillgång till bil.  

Vad gäller vana att använda bil visade det sig inte finnas någon skillnad mellan kvinnor 

och män. Däremot fanns det ett måttligt samband mellan vana att använda bil och 

bilanvändning, vilket bekräftar Sterns (2000) resultat. Resor är i många fall är ett beteende 

som återkommer under liknande förhållanden och då blir det transportsätt som används ofta 

en vana. De personer som använder bil för att hämta/lämna barn, besöka släkt/vänner, ta sig 

till mataffären och fritidsaktiviteter tenderar att använda bil även till och från arbetet av vana. 

Resultatet stödjer därmed hypotes 5 att de personer som reser med bil på fritiden tenderar att 

använda bil även till och från arbetet som en vana.  

Regressionsanalysen visade att de demografiska variablerna kön, boendeform, 

kollektivtrafikkort, körkort, biltillgång, motion och avstånd kan förklara 20% av de faktorer 

som påverkar bilanvändning. När de övriga faktorerna lades till, vana att ta bil, statussymbol 

och likgiltighet, förklarade de ytterligare 8% av de faktorer som påverkar bilanvändning. 

Resultatet besvarar frågeställning 1 och bekräftar även Sterns (2000) teori om att personliga 

resurser, kontextuella faktorer och vanor som styr beteende är sådant som påverkar 

bilanvändning i hög grad.  

 

 

Metoddiskussion  

 

De instrument som användes för att mäta inställning till miljön är reliabilitetstestade och har 

använts i flera tidigare studier. Dock har antropocentrisk inställning visat en låg reliabilitet i 

studier av Thompson och Barton (1994) och Nordlund och Garvill (2003). De påståenden som 

användes för att mäta inställning till miljön hos deltagarna var nyöversatt och hade inte 

tidigare testats i sin svenska form. Inställningarna till miljön mättes med tre påståenden 

vardera, då de övriga påståendena ansågs vara allt för snarlika. En orsak till att inställningarna 

antropocentrisk och likgiltig fick låg reliabilitet kan bero på att inställningarna endast mättes 

med tre påståenden vardera. Däremot fick ekocentrisk inställning acceptabel reliabilitet. 

Ytterligare en förklaring kan vara att det utvecklade frågeinstrumentet behöver justeras för att 

kunna användas i en svensk kontext vilket också kan ha bidragit till att två av tre index inte 

nådde upp till reliabilitetskravet. Svarsfrekvensen ligger på 28%, vilket kan jämföras med 

Eskilstuna kommuns resvaneundersökning (35%) från 2010 (Huss et al. 2012) där ersättning 

utgick. Detta kan vara ett uttryck för att vissa yrkeskategorier inte har haft möjlighet att 
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besvara enkäten då datorn inte är ett naturligt inslag i deras arbete. Det kan därmed vara svårt 

att generalisera till andra kommunanställda i mindre städer. Detta kan också vara en anledning 

till att studien visade ett resultat som i mångt och mycket går emot tidigare forskning. En 

uppdelning av beroende variabeln gjordes och mätte transportsätt under sommar- och 

vinterhalvåret. Detta gjordes då människors resvanor ser väldigt olika ut under de olika 

årstiderna, viket den aktuella studien visade. Detta gjordes för att stärka den yttre validiteten. 

Vid större stickprov ges lättare signifikant samband och en del av de signifikanta sambanden 

tyder på en svag samvariation. Därför bör resultatet över vissa samband tas med aktsamhet.  

 

 

Förslag till vidare forskning 

 

Vad gäller bilen som statussymbol föreslår Polk (2004) en kvalitativ forskning för att bättre 

förstå hur bilens symbolik förknippas med bilanvändning. Det kan vara värdefullt att 

genomföra en djupare analys av hur bilens funktioner, utseende och medieframställning 

(reklam) påverkar bilanvändning. Tidigare forskning visar att personer med högre inkomst 

reser mer med bil än personer med lägre inkomst (SIKA, 2002a). Därför vore det intressant att 

undersöka hur inkomst påverkar individens val av transportsätt över tid. Huruvida 

transportsättet förändras ifall inkomsten ökar. Då resultatet av studien i mångt och mycket 

strider mot vad tidigare forskning visar, är det viktigt att göra fler studier för att se ifall det är 

en ihållande trend eller se ifall resultatet var en tillfällighet. Kvinnor och mäns resmönster 

kommer troligen att på sikt börja närma sig varandra. Än så länge har dock inte kvinnor helt 

hunnit anpassa sitt resande till en ökad sysselsättningsgrad och ökad inkomst, då förändringar 

i resmönster och byte av resmål kräver en viss grad av anpassning (SIKA, 2002a).  Den 

aktuella studien visade att kvinnor har gått om män i bilanvändning men frågan är om 

resultatet är generaliserbar till andra kontexter.   
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