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Har sättet att resa betydelse för betraktarens uppfattning 

om en person? 

En jämförelse mellan bilist och cyklist 

 
Anna Yngvén 

 

 

Bilanvändningen ökar i människors dagliga resande varför en del tidigare 

studier har ägnat sig åt att undersöka motiven bakom bilens attraktivitet. 

Syftet med studien var att undersöka hur uppfattningen om kvinnor och män 

skiljer sig beroende på om de cyklar eller åker bil med avseende på 

miljömedvetenhet, hälsoattityd, beslutsamhet i arbete, dominans i familj och 

självkänsla. I studien deltog 144 studenter, varav 78 kvinnor, på en högskola 

i Mellansverige som svarade på en specialutformad enkät i fyra varianter där 

transportsätt och målperson manipulerades. Resultatet visade att en person 

som cyklar till och från arbetet betraktas som mer miljömedveten och att ha 

en mer positiv hälsoattityd än en person som åker bil. Transportsätt 

påverkade dessutom bedömningen av en persons beslutsamhet i arbete och 

dominans i familj. Det fanns skillnader i hur en man och en kvinna 

bedömdes med avseende på dominans i familj och självkänsla. Studiens 

betydelse och vidare forskning diskuterades. 

 

Keywords: car use, attribution, environmental attitudes, gender differences, 

Theory of Planned Behavior 

 

 

Inledning 

 
Människans miljöexploatering har enligt många nått kritiska gränser och kanske till och med 

överstigit dem. Behovet av en förändring av människans beteende för att undvika framtida 

miljökatastrofer betonas sedan länge. En del av problematiken omfattar människors ohållbara 

resvanor. Även om miljömedvetenheten bland människor ökar och en del olika strategier 

implementeras för att påverka människors val av transportsätt i mer miljövänlig och hållbar 

riktning tenderar det ohållbara resandet att fortsätta öka. En undersökning från Trafikanalys 

under år 2005 och 2006 visade att 90% av svenskarna använde sig av bil som transportmedel 

åtminstone en gång per vecka och 53% använde bil dagligen. Under samma år fanns det 4.3 

miljoner bilar i svensk trafik som motsvarade lite mer än en bil per hushåll. (SIKA, 2007). 

Enligt Trafikverkets miljörapport 2012 (2013) kommer 94% av koldioxidutsläppen från 

inrikes vägtrafik i Sverige. Det största utsläppet av växthusgaser noterades år 2006 - 2007 

som var cirka 13% högre än år 1990 men sedan dess har tendensen vänt och resultatet från 

2012 visar att skillnaden har minskat med 2% i jämförelse med år 1990. Men minskningen av 

utsläpp, enligt Trafikverkets analys, beror inte på en förändring i mänskligt beteende utan 

andra aspekter såsom ökad produktion av förnybar energi och tillgång till fler 

energieffektivare bilar. Slutsatsen är tydlig; styrmedel för att förändra samhällets ohållbara 

resvanor saknas (Trafikverket, 2012). 

Vissa studier har försökt undersöka människors resvanor och vilka aspekter som påverkar 

deras val av transportmedel för att bidra till utveckling av strategier för att minska 

bilanvändning. Många forskare (e.g. Gardner & Abrahams, 2008; Steg, 2005) såg ett behov av 
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att studera resvanor utifrån människans beteende och dess determinanter. Med hjälp av Ajzens 

(1991) Theory of planned behavior (TPB) studerades människors beteende avseende resvanor, 

vilka motiv som styr deras val av transportmedel. TPB förklarar vilka aspekter som ligger 

bakom ett specifikt beteende. Enligt denna teori är individens intentioner att utföra ett visst 

beteende den väsentliga faktorn. Intentioner motsvarar individens motivation det vill säga hur 

mycket denne vill något och är beredd att engagera sig i, anstränga sig för att utföra detta 

specifika beteende. En annan aspekt är individens egen uppfattning om kontroll över 

beteendet det vill säga om det är möjligt att lyckas, om denne har vad som krävs. Ju mer 

precisa de egna uppfattningarna överensstämmer med de faktiska förutsättningarna desto 

större är sannolikheten att förutse hur denne lyckas med beteendet. En uppfattning om graden 

av den egna kontrollen över ett visst beteende är också en av tre, oberoende av varandra, 

indikatorer till individens intention till ett visst beteende. En annan aspekt som påverkar 

styrkan av intention till ett viss beteende är subjektiv norm. Hur individen upplever 

omgivningens förväntan/syn på ett visst beteende påverkar individens vilja att utföra 

respektive undvika detta beteende. Individen upplever ett outtalat socialt tryck att utföra eller 

avstå från ett specifikt beteende. Den tredje indikatorn är individens attityd till ett specifikt 

beteende. Attityden bygger på individens kognitiva uppfattning om beteendet, dess värde och 

konsekvens för individen, som leder till att den upplever mer positiva eller mer negativa 

känslor över detta beteende (Ajzen, 1991). 

Resultaten från Gardner och Abrahams (2008) metaanalys av 23 studier avseende 

bilanvändningsbeteende visade att variablerna; individens intention till beteende, 

kontrolluppfattning över att kunna avstå från bilanvändning och vana hade stor effekt på 

själva beteendet. Resultaten visade också kopplingar mellan individens attityd till 

bilanvändning, uppfattning om omgivningens syn på bilanvändning, kontrolluppfattning över 

beteende, och intention till bilanvändning som stämmer överens med TPB. Dessutom 

påvisades kopplingar mellan attityder, kontrolluppfattning över beteende och själva beteendet. 

Människors vanor visade sig också påverka deras intentioner till att använda respektive avstå 

från bil. Detta resultat tyder på att i valet av transportmedel spelar människors vanor en stor 

roll (Gardner & Abraham, 2008). 

Många studier undersöker kopplingar mellan miljövänlig attityd och resvanor. Enligt 

Gagnon Thompson och Barton (1994) finns det åtminstone två typer av miljövänliga attityder 

med olika bakomliggande motiv. Den ena är ekocentrism som betonar naturens värde i sig och 

antropocentrism där naturen anses ha ett värde för människans olika ändamål och därför 

behöver skyddas. Ekocentriska personer uttrycker sina attityder i beteende i större 

utsträckning än personer med antropocentrisk attityd. Polks (2003) studie om svenska män 

och kvinnors resvanor samt attityd till hållbar transport visade att män använde bilen i större 

utsträckning än kvinnor och att kvinnor var mer bekymrade över miljön än män. Kvinnor var 

också mer kritiska till bilanvändning än män, som också motsvarade kvinnors mer positiva 

inställning till minskad bilanvändning. Men enligt Gardner och Abraham (2008) finns det 

inget tydligt belägg för att miljövänliga attityder har någon större effekt på beteendet.  

Steg (2005) påpekade att i de flesta undersökningar av människors resvanor ligger fokus på 

instrumentella motiv. I jämförelse mellan olika transportmedel betonades bilens 

bekvämlighet, flexibilitet och tidsbesparande aspekter. Men enligt Steg beror bilens 

popularitet inte bara på de instrumentella fördelar med bilanvändning utan också vilken 

betydelse bilen har för en individ på ett känslomässigt och symboliskt plan. Att många 

undersökningar visade instrumentella motiv som avgörande för bilanvändning kunde enligt 

Steg, Vlek och Slotegraaf (2001) ha sin förklaring i typen av studie och metod. Steg et al. 

visade att i undersökningar med explicit syfte som motiv bakom bilanvändning, betonade 

deltagarna instrumentella aspekter av bilens attraktivitet medan i mer implicita presentationer 

av undersökningssyfte visade sig symboliska och känslomässiga aspekter spela en signifikant 
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roll för bedömning av bilens attraktivitet. Resultatet visade att symboliska och känslomässiga 

motiv som en positiv aspekt för bilanvändning kunde förklara 25.8% av variansen där två 

andra faktorer i modellen som instrumentella motiv förklarade 10.3% och självständigheten 

och frihet 6.1%. Hela modellen förklarade 42% av variansen för bilanvändning. Stegs (2005) 

studie visar att personer som var positivt inställda till bilanvändning betonade känslomässiga 

aspekter av bilanvändning i större utsträckning än de som hade en mer negativ eller neutral 

attityd till bilanvändning. Yngre deltagare värderade känslomässiga aspekter starkare än äldre 

deltagare, och män visades värdera känslomässiga och symboliska aspekter med 

bilanvändning starkare än kvinnor. 

Att bilen har en speciell symbolik för män och tilltalar män på ett annat sätt än kvinnor 

visar sig också genom att kvinnor inte är lika intresserade av att fixa med bilar i samma 

utsträckning som män (Sandqvist, 1998) som kan förklaras utifrån kulturellt arv och 

socialiseringsprocesser. Bilen är inte bara en symbol för status, frihet, kontroll utan också ett 

uttryck för manlig identitet som genomsyras i olika bilmärkens marknadsföring som anser att 

målgruppen är män. Det som anses manligt eller kvinnligt är kulturbetingat och lärs ut genom 

observationer och samspel med andra under socialiseringsprocessen. Barn lärs ett 

beteendemönster och vilka attribut som är kopplade till ett specifikt kön (Bem, 1981). Denna 

process innebär också en utveckling av ett könsschema – en kognitiv struktur med 

associationer som bildar en prototyp som är ett mer generellt koncept om olikheter mellan 

män och kvinnor. Olika typer av scheman underlättar för individen att tolka och orientera sig i 

verkligheten. Enligt Bem är individens uppfattning om det egna könet ett resultat av att 

individens självbild assimileras in med dennes könsschema. Utifrån den egna 

könsuppfattningen lärs individen också att matcha sina personliga egenskaper, beteenden, 

attityder och preferenser gentemot de inlärda associationerna om olika kön. Att kvinnor anses 

mer ”communal” det vill säga osjälviska, omtänksamma än män, och att män anses mer 

”agentic” det vill säga beslutsamma och drivna än kvinnor, är enligt Eagly och Steffen (1984) 

en konsekvens av olika fördelning av sociala roller mellan kvinnor och män. När en specifik 

grupp ofta ägnar sig åt en specifik aktivitet börjar denna aktivitet uppfattas som 

sammanhängande med gruppens unika egenskaper och kan i sin tur leda till stereotyper. 

Könsstereotyper avspeglar enligt Eagly och Steffen mäns och kvinnors olika sociala roller. 

Twenges (1997) metaanalys av studier om kvinnor och mäns självbedömningar med hjälp av 

Bems Sex-Role Inventory och Personal Attributes Questionnaire visar en förändring utifrån 

tidsperspektiv. Könsskillnader i självbedömningar på ”typiskt manliga” egenskaper har 

minskat då kvinnor visade sig skatta sig högre på dessa i jämförelse med tidigare 

undersökningar. Däremot har män inte uppvisat motsvarande tendenser när det gällde ”typiskt 

kvinnliga” egenskaper. Förklaring till detta resultat är enligt Twenge en kulturförändring och 

kvinnors ökade deltagande på arbetsmarkanden – en roll som förut var mansdominerad. Män 

har samtidigt inte uppvisat samma engagemang i deltagande av roller som anses mer 

kvinnliga såsom hushållsarbete och barnomsorg. Allen och Smith (2011) visade att för många 

män hänger de traditionella könsrollerna ihop med sexualiteten. Heterosexuella män 

påverkade av sociala normer hade en tendens att undvika uppgifter/yrken som förknippades 

med feminitet medan kvinnor var relativt opåverkade av att utföra uppgifter som ansågs vara 

mansrelaterade.  

Uppfattningen om vad som är manligt eller kvinnligt har enligt Courtenay (2000) också 

betydelse för individens attityd till riskfyllt beteende och inställning till individens egen hälsa. 

Courtenays förklaring till varför män i USA i större utsträckning visade sig kronisk sjuka och 

dö cirka sju år tidigare än kvinnor var deras uppfattning om vad som ansågs manligt. Detta 

ledde till männens mer hälsorisksamma beteende och mindre uppmärksamhet till den egna 

hälsan än kvinnor. Att uppvisa oro, omsorg för sin hälsa kunde tyda på svaghet och något som 

inte tillhör manligheten. Motsvarande till detta uppfattades kvinnors större intresse för sin 
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egen hälsa som något naturligt för deras kön. Men även för kvinnor kunde uppfattningen om 

vad som är kvinnligt löpa risk för ohälsosamt beteende i form av ätstörningar i strävan att 

uppnå ”kroppsidealet”. Courtenay, McCreary och Merighi (2002) visade att män uppvisade 

färre hälsofrämjande beteenden, hade mer ohälsosamma matvanor, använde mer 

hälsoskadliga substanser och följde i mindre utsträckning än kvinnor medicinska 

rekommendationer.  Män visade sig också i större grad än kvinnor benägna till att ta risker. I 

studien undersöktes också upplevelse av stress och ilska men inga skillnader mellan kvinnor 

och män påvisades. Von Bothmer och Frilunds (2005) undersökning bland svenska studenter 

visade att kvinnor var mer motiverade till att leva hälsosamt än män som också motsvarade 

kvinnors hälsosammare matvanor och mindre alkoholkonsumtion i förhållande till män. Även 

om män uppvisade mindre hälsosamma attityder och beteenden fanns det inga skillnader 

mellan hur kvinnor och män har bedömt sin egen hälsa. Förklaringen till detta resultat var att 

trots kvinnors hälsosammare livsstil upplevde de sig mer stressade än män som i sin tur 

påverkade deras bedömning av den egna hälsan negativ.  

Könsstereotyper och uppfattningen om olika könsroller påverkar också människors sätt att 

attribuera det vill säga tillskriva förklaringar till olika händelser och beteenden. Genom 

attribution försöker människan tolka och förstå sin omgivning i kausala termer för att utifrån 

detta adekvat reagera och samspela med omgivningen (Heider, 1958). Hur en person som 

observatör förklarar andras beteende beror på observatörens kognitiva uppfattning om dessa. 

Enligt Heider bedöms aktörens beteende utifrån graden av överensstämmelse dess beteende 

har med sociala normer (eng. ”oughtness”) och hur högt värderas/uppskattas detta 

observerade beteende/handlande i den givna kulturen (eng. ”value”). Höga värderingar på 

dessa resulterade i observatörens externa attribution av aktörens beteende. Däremot kan 

aktörens och observatörers uppfattningar om beteendets värde och överenstämmelse med 

sociala normer vara olika. Deaux och Emswiller (1974) visade att samma beteende kan 

förklaras på olika sätt beroende på aktörens kön och om beteendet uppfattades som typiskt 

manligt eller kvinnligt. Om aktörens kön stämde överens med typen av uppgift förklarades 

dennes beteende i form av intern attribution – aktörens egenskaper, och i fall där aktörens kön 

inte ansågs matcha uppgifter tillskrevs externa förklaringar – som situation, omgivningens 

påverkan en större betydelse. Könsrollsstereotyper skapar förväntningar på män och kvinnor 

att de kan prestera bra på de uppgifter som anses manliga respektive kvinnliga – de uppvisar 

en överensstämmelse med könsrollen (Deaux, 1984). Dessa förväntningar leder till att sociala 

normer i vissa sammanhang kan vara olika för män och kvinnor och vad som kan anses 

lämpligt för en man kan samtidigt anses olämpligt för en kvinna och tvärtom (Wittig, 1985). 

Varför specifika beteenden förklaras utifrån aktörens disposition eller externa orsaker 

påverkas enligt Ajzen och Fishbein (1975) av två faktorer såsom uppfattningen om aktörens 

beslutsfrihet och hur önskvärt ett bedömt beteende är. Ju högre observatören skattar aktörens 

beslutsfrihet och samtidigt anser aktörens beteende som mindre önskvärt desto högre blir 

sannolikheten till intern attribution av aktörens beteende (Ajzen & Fishbein, 1975). 

Observatörens attribution påverkas av många olika faktorer som information om beteendets 

konsekvenser och kännedom om andra alternativ, observatörens förväntningar på beteendet 

utifrån situationen och utifrån vem aktören är men också på observatörens motivation det vill 

säga om konsekvenser från aktörens beteende på något sätt påverkar observatören (Kelly & 

Michela, 1980). Attributioner upplevs ofta av observatören som rationella och objektiva men 

är i själva verket ofta långt ifrån överensstämmande med verkligheten (Ajzen & Fishbein, 

1975). Orsaken till detta är enligt Gilbert och Malone (1995) en benägenhet hos människor att 

förklara andras beteende utifrån deras personliga egenskaper som att de har predisposition för 

ett viss beteende.  
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Syfte och frågeställning 

 
Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnor och män betraktas utifrån deras val av 

transportsätt till och från arbetet. Användning av bil i familjen har traditionellt setts som en 

mans privilegium. Även om män sedan länge inte har monopol på bilkörning betraktas bilen 

fortfarande mer som ett manligt attribut. En fråga i undersökningen är om detta kan leda till 

att synen på en man förändras utifrån hans val av transportmedel? Betraktas mannen som 

cyklar till och från arbete på ett mindre positivt sätt än den som åker bil? Finns det liknande 

tendenser i bedömningen av kvinnors resvanor, eller finns det skillnader mellan hur kvinnor 

och män betraktas utifrån deras val av transportmedel till och från arbetet? 

I undersökningen testades nedanstående hypoteser och frågeställning. 

Hypotes1a: En person som cyklar till och från arbetet betraktas som mer miljömedveten än en 

person om åker bil. 

Hypotes 1b: Kvinnor betraktas som mer miljömedvetna än män.  

Hypotes 2a: En person som cyklar betraktas som att ha en mer positiv hälsoattityd än en 

person som åker bil. 

Hypotes 2b: Kvinnor betraktas att ha en mer positiv hälsoattityd än män. 

Frågeställning: Finns det skillnader mellan hur en person som cyklar och en person som åker 

bil betraktas med avseende på deras beslutsamhet i arbete, dominans i familj och självkänsla? 

 

 

Metod 
 

 

Deltagare  
 

I enkätundersökningen deltog 144 studenter, varav 78 kvinnor och 66 män, i åldern 18 till 55 

år, från en högskola i Mellansverige. Deltagarna läste vid datainsamlingstillfället ämnen inom 

ekonomi, produktutveckling, och inom följande program; civilingenjör, lärare, sjuksköterska, 

socionom och folkhälsa. Urvalet var tillgänglighetsbaserat och delvis stratifierad för att uppnå 

relativt jämförbara grupper i fråga om deltagarnas kön och gruppstorlek. Deltagarna svarade 

på en av fyra varianter av en enkät. Det totala bortfallet, som blev 17 enkäter, omfattade ett 

generellt bortfall på åtta av alla utdelade enkäter och ett partiellt bortfall på nio enkäter bland 

de insamlade enkäterna.  

 

Material 
 

I undersökningen användes en specialutformad enkät i fyra olika varianter som baserades på 

en 2 x 2 faktoriell mellangrupps design där faktor transportsätt (cykel/bil) och faktor 

målperson (kvinna/man) manipulerades i en situationsbeskrivning som var följande:  

Filip och Fiona bor i en mellanstor stad i Mellansverige. De är sambor sedan 7 år och har en 3 

år gammal son - Erik - som går i förskola. Deras hus ligger 5 minuters promenad från Eriks 

förskola, 3 km ifrån Filips [Fionas] arbete och 3,5 km ifrån Fionas [Filips] arbete. En vanlig 

arbetsdag, omkring halv 9, tar Filip [Fiona] sonen på cykeln och lämnar honom i förskolan för 

att sedan cykla vidare till arbetet. Vintertid och när är det dåligt väder går han [hon] med Erik 

till förskolan och sen tar han [hon] bussen till arbetet. Fiona [Filip] börjar sitt arbete klockan 8 

och kör alltid bil. Efter arbetet, på vägen hem hämtar hon [han] Erik från förskolan. En och en 

halvtimme senare kommer Filip [Fiona] hem, sen äter de en gemensam middag.  
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Efter att deltagarna har läst respektive beskrivning ombads de att göra en bedömning av Filip 

eller Fiona. Bedömningen av målpersonen bestod av 25 påståenden som därefter skattades på 

en skala från 1 (inte alls troligt) till 5 (mycket troligt). Påståendena i enkäten bildade sex olika 

index på målpersonens miljömedvetenhet, hälsoattityd, beslutsamhet i arbete, dominans i 

familj, självkänsla och yrkestatus som motsvarade de beroende variablerna i studien.  

Index miljömedvetenhet bestod av fem påståenden. Två av påståendena som var 

”Filip/Fiona värnar om miljön” och ”Filip/Fiona tycker att miljöproblem överdramatiseras” 

(skalvänd) var anpassade från Thompson och Bartons (1994) Ecocentric, Anthropocentric and 

Environmental Apathy Scale. Påståendet ”Filip/Fiona tycker att alla borde bidra till att minska 

miljöfarliga utsläpp” anpassades från Zimmermanns (1996) Environmental Value Scale och 

påståendet ”Filip/Fiona tycker att fördelar med teknologi är viktigare än dess miljöpåverkan” 

(skalvänd) anpassades från Herreras (1992) Questionnaire on Environmental Beliefs Scale. I 

index ingick också påståendet ”Filip/Fiona tänker på utgifter” (Cronbach´s alpha = .808). 

Index hälsoattityd, där höga värden motsvarade positiv inställning till egen hälsa, bestod av 

fyra påståenden som var ”Filip/Fiona vill hålla sig i form”, ”Filip/Fiona bryr sig väldigt lite 

om sin hälsa” (skalvänd), ”Filip/Fiona vill hålla rätt vikt”, ”Filip/Fiona vill leva hälsosamt” 

(Cronbach´s alpha =.828). 

Beslutsamhet i arbete bedömdes utifrån fyra påståenden som var följande: ”Filip/Fiona gör 

karriär”, ”Filip/Fiona är målinriktad i sitt arbete”, ”Filip/Fiona saknar ambition på arbetet” 

(skalvänd), ”Filip/Fiona är framgångsrik i sitt arbete”. Cronbach´s alpha var = .722 efter att 

påståendet med omvänd skala togs bort från index. 

Dominans i familj bedömdes utifrån fyra påståenden som var: ”Filip/Fiona bestämmer om 

det mesta när det gäller familjen”, ”Filip/Fiona är undergiven sin sambo” (skalvänd), 

”Filip/Fiona fattar alla viktiga beslut i familjen”, ”Filip/Fiona får sista ordet i familjen”. Även 

här togs påståendet med omvänd skala bort för att åstadkomma intern konsistens av index 

som till slut blev Cronbach´s alpha = .743. 

Index självkänsla bestod av fyra påståenden som var följande: ”Filip/Fiona är nöjd med sig 

själv”, ”Filip/Fiona bryr sig sällan om vad andra tycker om honom/henne”, ”Filip/Fiona står 

på sig när han/hon blir utmanad”, ”Filip/Fiona är mesig”. De tre förstnämnda  

påståendena var anpassade från Forsman & Johnsons (1996) Basic Self-Esteem Scale  

(Cronbach´s alpha = .520). 

Det sista index som var yrkestatus bestod också av fyra påståenden men eftersom 

Cronbach´s alpha visade svag reliabilitet av indexet har denna variabel uteslutits från 

ytterligare analyser. Bearbetning av data visade normalfördelning på varje index som vidare 

analyserades. I ANOVA variansanalys testades också homogenitet av variansen i grupperna på 

respektive beroende variabel. När det gällde beroende variabel dominans i familj visade 

Levene´s Test of Equality of Error Variances ett resultat (p = .010) som inte uppfyllde kraven 

för homogena varianser varför signifikanta resultat borde tolkas med viss försiktighet. 

Däremot var kraven uppfyllda för övriga variabler. Enkäten avslutades med 11 påståenden 

med fasta svarsalternativ som berörde bl.a. deltagarens kön, ålder, familj, utbildning, tillgång 

till bil, resvanor till skola och arbete i de fall de arbetade. 

 

Procedur 

 
Största delen av datainsamlingen skedde klassrumsvis vid tre olika tillfällen, där insamlades 

123 svar från enkäterna. Därefter uppskattades storleken och könsfördelning i de fyra 

undergrupperna och sedan delades resterande 21 enkäter ut bland studenter som satt gruppvis 

i korridorerna på högskolan. I två klasser, som var mycket stora delades olika varianter ut på 

så sätt att personer som satt bredvid varandra alltid fick samma variant av enkäten så att 

informationen om de olika varianterna undanhölls. Alla deltagare informerades skriftligt i 
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inledningen av enkäten om att deltagande i undersökningen är frivilligt och att alla lämnade 

uppgifter och svar behandlas konfidentiellt och att data ska användas som underlag till ett 

examensarbete. I inledningen fanns också information om syftet med undersökningen, som 

var att undersöka attityder till resvanor till och från arbetet. De allra flesta av deltagare fick 

även denna information i muntligt form innan undersökningen påbörjades. I en strävan att få 

mer oreflekterade svar utelämnades det direkta syftet med studien och att det fanns fyra olika 

varianter av samma enkät. En debriefing om detta utfördes i efterhand. Deltagarna 

informerades också om att de kunde ta del av resultatet genom att kontakta 

undersökningsledaren eller genom DiVA-portalen där arbetet ska publiceras.  

 

 

Resultat 

 
I Tabell 1 redovisas Pearsonkorrelation av de indexerade beroende variabler och 

bakgrundsvariablerna. Medelvärdet på de beroende variabler varierade mellan 1 och 5 där 

högt värde innebar att målpersonen uppfattades vara i högre grad: miljömedveten, ha en 

positiv hälsoattityd, beslutsam i arbete, dominant i familj respektive ha en bättre självkänsla i 

jämförelse till låga värden. 

 
Tabell 1. Pearsonkorrelation av beroende variabler och deltagarnas kön och ålder 

Variabler 1 2 3 4 5 6 M SD 

1. Miljömedvetenhet -      3.02 0.89 

2. Hälsoattityd
 

.76** -     3.15 0.89 

3. Beslutsamhet i arbete
 

 -.17*  -.01 -    3.21 0.65 

4. Dominans i familj
 

-.27**  -.14   .30** -   2.84 0.74 

5. Självkänsla
 

  .14   .20*   .31**    .18* -  3.39 0.62 

6. Kön
 

  .07   .07   .10   -.05   -.06 - - - 

7. Ålder
 

 -.07  -.05   .12    .10    .14   -.15 22.01 4.21 
* p < .05, ** p < .01, N = 144  
Not.

  
Kvinna = 1, Man = 2  

 

Fem trevägs 2 x 2 x 2 variansanalyser utfördes med transportsätt (cykel/bil), målperson 

(kvinna/man) och deltagarens kön (kvinna/man) som mellangruppsfaktorer och de fem 

beroende variabler som var: målpersonens miljömedvetenhet, hälsoattityd, beslutsamhet i 

arbete, dominans i familjen och självkänsla. 

En trevägs variansanalys med miljömedvetenhet som beroende variabel visade en 

signifikant huvudeffekt av transportsätt där en person som cyklade bedömdes som mer 

miljömedveten (M = 3.72, SD = 0.54) än en person som åkte bil (M = 2.33, SD = 0.56),  

F(1, 136) = 237.22, p < .001, 
2
 = .636. Hypotes 1a bekräftades därmed. Varken 

huvudeffekter av målperson och deltagarens kön eller interaktionseffekter var signifikanta. 

Hypotes 1b fick inte stöd då det inte fanns någon signifikant skillnad mellan hur en kvinna 

eller man bedömdes i avseende på miljömedvetenhet. 

En trevägs variansanalys med hälsoattityd som beroende variabel visade en signifikant 

huvudeffekt av transportsätt. En person som cyklade bedömdes ha en mer positiv hälsoattityd 

(M = 3.76, SD = 0.65) än en person som åkte bil (M = 2.55, SD = 0.65), F(1, 136) = 127.08,  

p < .001, 
2
 = .483. Hypotes 2a bekräftades därmed. Däremot har hypotes 2b inte fått något 

stöd i studien då inga signifikanta skillnader i bedömningen av hälsoattityd påvisades utifrån 

om målpersonen var en man eller en kvinna. Inte heller var huvudeffekten av deltagarens kön 

eller interaktionseffekter signifikanta. En trevägs variansanalys med deltagarens kön som 

tredje faktor, visade en signifikant interaktion mellan deltagarens och målpersonens kön  
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(se Figur 1), F(1, 136) = 5.51, p = .020, 
2
 = .039. Enkeleffektsanalyser från båda håll, som 

visade att skillnader var icke signifikanta, kunde inte förklara detta resultat men visade ett 

mönster; att kvinnliga och manliga deltagare bedömde en mans hälsoattityd liknande medan i 

bedömningen av en kvinna tenderade manliga deltagare uppfatta kvinnans hälsoattityd som 

mer positiv än kvinnliga deltagare gjorde.  

 

 
Figur 1. Bedömning av målpersonens hällsoattityd utifrån målpersonens kön och deltagarnas kön.  

Not. Skalans variationsvidd 1-5 

 

Resultatet från frågeställningen om det finns skillnader mellan hur en person bedöms i 

avseende på beslutsamhet i arbete, dominans i familj samt självkänsla utifrån val av 

transportmedel, målpersonens kön och deltagarnas kön visade följande. En trevägs 

variansanalys med beslutsamhet i arbete som beroende variabel visade en signifikant 

huvudeffekt av transportsätt. En person som åkte bil bedömdes vara mer beslutsam i arbete 

(M = 3.32, SD = 0.72) än en person som cyklade (M = 3.10, SD = 0.57), F(1, 136) = 4.44,  

p = .019, 
2
 = .040. Resultaten visade också en signifikant interaktion mellan transportsätt och 

deltagarens kön (se Figur 2), F(1, 136) = 4.95, p = .028, 
2
 = .035. En enkeleffektsanalys 

visade att kvinnor inte gjorde någon skillnad i bedömning av beslutsamhet i arbete beroende 

på transportsätt medan män visade sig värdera högre på beslutsamhet i arbete på en person 

som åkte bil (M = 3.52, SD = 0.59) än en person som cyklade (M = 3.04, SD = 0.64),  

t(64) = 3.20, p = .002, 
2
 = .138. 

 

 
Figur 2. Bedömning av målpersonens miljömedvetenhet utifrån val av transportsätt och deltagarnas kön.  

Not. Skalans variationsvidd 1-5 
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I frågan om dominans i familj visade en trevägs variansanalys att huvudeffekten av 

transportsätt och huvudeffekten av målperson var signifikanta. En person som åkte bil 

bedömdes som mer dominant (M = 2.98, SD = 0.83) än en person som cyklade (M = 2.70,  

SD = 0.60), F(1, 136) = 5.20, p = .024, 
2
 = .037, och dessutom bedömdes en kvinna högre på 

dominans i familj (M = 2.99, SD = 0.82) än en man (M = 2.69, SD = 0.62), F(1, 136) = 6.68, 

 p = .011., 
2 

= .047. Inga interaktionseffekter påvisades.  

I avseende på beroende variabel självkänsla visade en trevägs variansanalys att 

huvudeffekten av målperson var signifikant. En kvinna bedömdes ha en bättre självkänsla  

(M = 3.53, SD = 0.60) än en man (M = 3.26, SD = 0.61,) F(1, 136) = 7.21, p = .008, 
2
 = .050. 

Däremot visade sig huvudeffekter av transportsätt och deltagarnas kön samt 

interaktionseffekter icke signifikanta.  

 

 

Diskussion 

 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det finns skillnader i hur människor 

bedömer andra utifrån val av transportsätt och dessutom om dessa bedömningar skiljer sig om 

aktören är kvinna eller man. Experimentell undersökning bland studenter visar att 

transportsätt har betydelse för bedömning i avseende på miljömedvetenhet, hälsoattityd, 

beslutsamhet i arbete och dominans i familj. En person som cyklar bedöms som mer 

miljömedveten och ha en mer positiv hälsoattityd än en person som åker bil. Detta resultat 

stämmer överens med studiens hypotes 1a och hypotes 2a. Förklaringen till detta resultat kan 

vara att en aktivitet som att cykla generellt förknippas med något som är bra för hälsan och 

något som inte skadar miljö i jämförelse med bilkörning. Situationsbeskrivningen i enkäten 

förklarar inte varför en person åker bil och den andre cyklar men utifrån kontexten kan detta 

uppfattas som att Filip och Fionas val av transport är deras fria beslut som kan resultera i att 

deras beteenden förklaras utifrån individens interna dispositioner (Ajzen, 1975). Resultatet 

visar också att en person som åker bil uppfattas som mer beslutsam i arbete och mer dominant 

i familjen än en person som cyklar. Här kan förklaringen vara att deltagarna anser att bilen 

betyder något mer än bara ett transportsätt i jämförelse till cykeln och att bilens symboliska 

betydelse (Sandqvist, 1998; Steg, 2005; Steg et al., 2001) spelar en roll i hur de uppfattar 

personens beslutsamhet i arbete och dominans i familj.  

Förväntningen att en kvinna ska uppfattas som mer miljömedveten än en man (hypotes 1b), 

som baserades på bland annat Polks (2003) studie, fick inget stöd i undersökningen. Inte 

heller fanns några signifikanta skillnader i bedömningen av en man och en kvinna i avseende 

på hälsoattityd varför hypotes 2b inte bekräftades. En förklaring till dessa resultat kan vara att 

i en yngre generation, deltagarnas medelålder var 22 år, börjar de sociala förväntningarna på 

kvinnor och män att bli mer jämställda. Resultatet kan också bero på att studenter undvek att 

svara överstämmande med något som upplevdes på gränsen till generella könsstereotyper. När 

det gäller hälsoattityd kan resultatet också delvis bero på de val av påståenden som ingick i 

indexet av hälsoattityd som i kombination med beskrivningen av Filip och Fiona kunde av 

deltagarna uppfattas som något som handlade om fysisk aktivitet i avseende på hälsa. Fler 

påståenden med beskrivning av hälsoriskfyllt beteende som till exempel rökning eller 

alkoholkonsumtion, samt hälsopreventivt beteende - dimensioner av hälsoattityd där 

skillnader mellan män och kvinnor påvisades tidigare (e.g. Courtenay et al., 2002;  

Von Bothmer & Frilunds, 2005), kunde vara mer relevanta i frågan. Däremot ansågs en 

kvinna vara mer dominant i familjen och ha bättre självkänsla än en man. Förklaringar till 

detta resultat kan vara flera. En förändring av kvinnors sociala roller som utökades av ett 

större deltagande på arbetsmarknaden kan delvis bidra till detta resultat. Enligt Eagly och 

Steffen (1984) har uppfattningen om ”typiska” könsskillnader sin kärna i olika 
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könsrollsfördelningar. Eftersom kvinnor numer antar roller som förut ansågs som manliga, har 

även de tidigare ”manliga” egenskaperna börjat tillskrivas kvinnor, som även visade sig 

påverka kvinnors självbedömning i Twenges (1997) metaanalys. Vad det beror på kan vara en 

ökad medvetenhet om genusfrågor bland deltagare men också att deltagarna svarade på ett 

socialt önskvärt sätt. En tänkbar aspekt som kunde påverka att en kvinna ansågs som mer 

dominant än en man, kunde vara situationsbeskrivningens kontext. Att det i bilden finns ett 

barn som kunde leda till deltagarnas olika förväntningar på en kvinna och en man utifrån 

sociala normer (Deaux & Emsviller, 1974) där uppfattningen är att det är en kvinna som tar 

hand om barn, även om det i Sverige inte längre är givet. Resultatet skulle kunnat vara 

annorlunda om den beskrivna situationen satts i kontext som kunde anses mer 

överensstämmande med förväntningar på den manliga rollen som till exempel i en situation 

där bilen behöver lagas eller lämnas på service.  

I två fall, när det gällde hälsoattityd och beslutsamhet i arbete, visade sig resultatet 

påverkas av om deltagaren var en kvinna eller en man. Resultatet av bedömningen av 

hälsoattityd visade en signifikant interaktion mellan målperson och deltagarens kön. Kvinnor 

bedömde både en man och en kvinna liknande medan män bedömde en kvinnans hälsoattityd 

som bättre än mannens. En förklaring till varför kvinnor ansågs mera mån om sin hälsa än 

män kan vara mäns associationer av hälsa med skönhetsidealen, något som enligt mäns 

uppfattning möjligen angår kvinnor mer. Courtenays (2000) teori om kopplingar mellan 

uppfattningen om vad som är manligt och inställningen till den egna hälsan kan också förklara 

varför män skattade en manlig målperson som mindre engagerad i frågan om den egna hälsan 

än en kvinnlig målperson.  

Resultatet från bedömningen av beslutsamhet i arbete visade en interaktion mellan 

deltagarens kön och transportsätt. Kvinnor visade sig inte göra någon skillnad på en bilist eller 

en cyklist i frågan om beslutsamhet i arbete medan män uppfattade en bilist som mer 

beslutsam i arbete än en cyklist. Resultatet kan kopplas till bilens betydelse, som olika studier 

(Sandqvist, 1998; Steg, 2005) visar, är olika för kvinnor och män. Män tillskriver bilen större 

känslomässig och symbolisk betydelse än kvinnor. För män representerar bilen social status, 

livsstil och mått på framgång medan den för kvinnor snarare bara har ett mer instrumentellt 

värde som ett smidigt, bekvämt transportsätt. Denna förklaring måste dock tas med viss 

försiktighet då situationsbeskrivningen utelämnade bilens märke, årsmodell och skick. Vilka 

föreställningar deltagarna hade om bilen kontrollerades inte heller i undersökningen. Om 

deltagarna tänkte på en helt ny bil, konkret märke eller föreställde sig bilen som gammal 

kunde det påverka hur de sen svarade i enkäten. Det tänkbara är dock att manliga deltagare 

föreställde sig en mycket finare bil än de kvinnliga deltagarna. 

Vilken betydelse kan undersökningen ha i fråga om människors sätt att resa? Studien visar 

att hur en person reser kan påverka andras uppfattningar om denne. Människor är inte helt 

oberörda av hur de uppfattas av andra som i sin tur, till viss del kan påverka deras handlande. 

När det gäller vardagligt resande spelar faktorer som till exempel människors vanor, 

bekvämlighet en avgörande roll för val av transport men den symboliska betydelse människor 

tillskriver ett transportsätt borde inte underskattas (Steg, 2005). Studien visar att användning 

av bil eller cykel, enligt betraktaren, kan uttrycka mycket mer om en person än bara dennes 

sätt att resa och att de i studien undersökta dimensioner kan tyda på att även bedömningen av 

andra egenskaper påverkas utifrån personens sätt att resa.  

 

Vidare forskning 
 

Studiens resultat visar att beroende på val av transportsätt kan en person uppfattas olika med 

avseende på miljömedvetenhet, hälsoattityd, beslutsamhet i arbete och dominans i familj. Att 

vidare undersöka hur deltagare personligen prioriterar de olika beroende variablerna det vill 
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säga vad de anser mer eller mindre viktigt och hur detta påverkar deras bedömning skulle vara 

intressant då observatörens engagemang i frågan enligt Heider (1958) har en viss betydelse 

vid attributioner. Det anses att undersökningens resultat kan generaliseras till populationen av 

studenter men undersökningen bland andra populationer, med flera olika 

situationsbeskrivningar samt med en klar bilbeskrivning skulle också vara en intressant 

uppföljning. Att ytterligare undersöka vad deltagarna tror om hur de själva skulle uppfattas i 

en liknande situation där de cyklade respektive åkte bil kunde vara ett försök att testa deras 

uppfattning om den subjektiva normen, något som enligt Ajzens (1975) TPB teori skulle 

påverka individens intention till beteende. 
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