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Förord

Denna pilotstudie har genomförts 'i samarbete med Och finansierats av Linköpings

universitet. Pröfessor Jan Owen Jansson har initierat studien.

Det praktiska arbetet med utskick av enkäter harutförts Vid VTI.
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Allmänhetens inställning till olika inriktningar på trafikpolitiken

av Eva Gustavsson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning
Transporterna är orsak till en hel del av de miljöproblem vi har dragit på oss i

dagens samhälle. De olika aktörerna har olika åsikter om både vad som utgör det

verkliga problemet och hur det uthålliga samhället ska byggas. Två åsiktsrikt-

ningar kan skönjas:

l. Avgaserna är det enda problemet och det kan vi lösa med dels tekniska åtgärder

på fordonsparken och dels förbättring av vägar och parkeringar.

2. Avgaserna är endast en del av problemet, även splittringen av naturområden,

asfaltering, förfulning av städer och trängsel är också viktiga och svårare att

åtgärda på teknisk väg. Även olyckor och sociala följder av bilsamhället bör

vägas in när transportsystemet ska miljöanpassas.

Syftet med pilotstudien är att utforma och praktiskt prova ett enkätformulär,

vars huvudfrågor gäller vilken inriktning på trafikpolitiken intervjupersonen före-

drar och varför hon/han gör det valet.

Ett enkätformulär utarbetades och skickades ut, 20 styck till vardera

Stockholm, Göteborg, Västerås, Jönköping och Söderköping. Muntliga test med

kombinerad intervju och besvarande av huvudfrågorna genomfördes också.

Formuläret består av fyra sidor. Den första sidan ägnas åt bakgrundsfrågor: kön,

ålder, körkorts- och bilinnehav, boende- och familjeförhållanden. På sidorna två

och tre återfinns huvudfrågan och följdfrågorna om orsaken till att man valt

inriktning som man gjort. På sista sidan avslutas enkäten med tre frågor om hur

ofta man utnyttjar olika färdmedel.

Fråga 9, som utgör den centrala huvudfrågan i enkäten, tycks inte uppenbart ta

parti för den ena eller andra inriktningen på trañkpolitiken eftersom ingen haft

någon sådan anmärkning på formuleringarna. Ett problem med intervjupersoner-

nas uppfattning av frågan tycks dock vara att få av dem svarar på vad de tycker

just om stadstrafiken, utan det spelar också in om de är beroende av bilen för

landsbygdstransporter.

Den med besvarande av frågor kombinerade intervjun gav flera förslag på nya

motiveringar till att välja den ena eller andra inriktningen på trafikpolitiken i

fråga 9. De motiveringar som getts i formuläret var långt ifrån heltäckande.

Formuläret och brevet bör utformas så att det blir tydligare att icke bilägares

åsikter är lika viktiga som bilägarnas. Av dem som inte svarat har drygt två tredje-

delar per telefon blivit tillfrågade om orsaken till att de inte svarat. Flera gav reak-

tionen att jag har ingen bil så det angår inte mig , jag har inga resvanor längre,

jag bara går eller cyklar .

Materialet utgör inte något statistiskt tillförlitligt underlag, men det är ändå av

intresse att göra en sammanställning av svaren. På huvudfrågan har 30 intervju-

personer svarat Förändrade resvanor och 23 har valt Utveckling av bilen och

vägarna. Det är som förväntat de yngre, kvinnorna, de som åker bil minst och de

som åker buss mest som väljer Förändrade resvanor, i störst utsträckning.
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Denna undersökningsmetod ser ut att kunna ge ett någorlunda rättvisande svar

på frågan om vilken inriktning på trafikpolitiken som befolkningen i gemen

önskar. Ett argument för denna slutsats är att ingen har protesterat mot frågeställ-

ningarna och alternativen som gavs i formuläret.

Vissa revideringar av formuläret behövs dock. Framför allt behöver vi göra det

tydligare att det är stadstrafiken vi talar om, eftersom de flesta inte tycks lägga

märke till det. Vi borde också lägga till flera alternativ i frågorna som handlar om

varför intervjupersonerna valt som de gjorde i huvudfrågan.

En ytterligare dimension kan uppnås om undersökningen kan utföras regel-

bundet med några års mellanrum för att se om någon trend mot ökad teknikopti-

mism eller mot större acceptans av en förändrad livsstil kan konstateras.

Totalt sett har vi fått en övervikt för alternativet Förändrade resvanof. En

större undersökning med ett underlag som kan ge statistiskt säkerställda resultat

behövs för att se om dessa tendenser stämmer överens med verkligheten. En

sådan undersökning är nu Väl förberedd.
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1 Inledning
Transporterna är orsak till en hel del av demiljöproblem vi har dragit på oss i

dagens samhälle. Många forskare, beslutsfattare och andra är engagerade i en

process för att lösa dessa miljöproblem. Ett hinder i vägen för att denna process

verkligen ska leda till en lösning är att de olika aktörerna har olika åsikter om både

vad som utgör det verkliga problemet och hur det uthålliga samhället ska byggas.

Teoretiskt sett skulle aktörer med olika åsikter kunna arbeta på var sitt håll och

åstadkomma förbättringar inom olika områden. När det gäller transporternas

miljöproblem är det dock i många fall så att de olika strategierna är ömsesidigt
uteslutande. Framför allt två åsiktsriktningar kan skönjas:

1. Avgaserna är det enda problemet och det kan vi lösa med dels tekniska åtgärder

på fordonsparken och dels förbättring av vägar och parkeringar för att eliminera

köer och söktrafik. Eftersom beläggningen ofta är låg på bussar och tåg ger

bilen många gånger mindre avgasutsläpp än motsvarande kollektivresa. Bilen

är också viktig för vårt samhällssystem, ekonomi och arbetstillfällen.

2. Avgaserna är endast en del av problemet, splittringen av naturområden, asfal-

tering, förfulning av städer och trängsel är också viktiga och svårare att åtgärda

på teknisk väg. Även olyckor och sociala följder av bilsamhället bör vägas in

när transportsystemet ska miljöanpassas. Ett miljöanpassat transportsystem

borde alltså baseras på kollektivtrafik, gång och cykel eftersom en överföring

från bil till dessa trafikslag skulle lösa flera av ovannämnda problem i ett slag.

Förbättringar av vägar och parkeringar minskar kanske utsläppen på kort sikt,

men främjar biltrafiken och motverkar strävandena att minska utsläpp och

andra miljöproblem på lång sikt.

Bilindustrin och motormännen omfattar i allmänhet den första ståndpunkten

(Motormännen 1992) och miljörörelsen den andra (Nielsen 1989). Dessa två

grupper är de som hörs mest i debatten. Men vad tycker egentligen den tysta

majoriteten?

Fördelarna med bilen finns huvudsakligen på det individuella planet, medan de

flesta nackdelarna, särskilt miljöproblemen, är kollektiva konsekvenser. Forskning

vid Umeå universitet (Garvill 1994) visar att de individuella konsekvenserna

överväger i valet av färdmedel. I ett annat forskningsprojekt har hushåll tillfrågats

om de kan reducera sitt bilåkande. De blev först intervjuade om hur många och

vilka bilresor de trodde att de skulle företa under kommande vecka, sedan fick de

föra dagbok under veckan. Ytterligare en intervju ägde rum för att utröna hur de

skulle gå tillväga för att minska sin bilanvändning under försökets andra vecka.

Det visade sig att de klarar av att reducera sin bilanvändning med 25%, jämfört

med en kontrollgrupp (Gärling 1992).

Två enkätundersökningar som genomförts de senaste åren tyder på att ett stort

gap finns mellan den trafikpolitik stadsbor vill ha och politikernas uppfattning om

vilken stadstrafikpolitik deras väljare vill ha. Undersökningarna tyder på att poli-

tikerna underskattar befolkningens önskan att främja kollektiv-, cykel- och

gångtrafiken (UITP 1991; KFB 1994).
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> 2 Syfte
Det långsiktiga syftet med det arbete som har inletts i och med denna pilotstudie,

är att ge beslutsfattarna kunskaper om preferenserna hos befolkningen vad gäller

inriktningen av trafikpolitiken. En bättre kunskap om den verkliga preferens-

fördelningen är väsentlig för att fatta riktiga beslut.

Syftet med pilotstudien är att utforma och praktiskt prova ett enkätformul'ar,

vars huvudfrågor gäller vilken inriktning på trafikpolitiken intervjupersonen före-

drar och varför hon/han gör det valet.
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3 Metod

Ett enkätformulär utarbetades och testades sedan i liten skala på kollegor. Efter ett

antal modifieringar skickades 100 formulär ut, 20 styck till vardera Stockholm,

Göteborg, Västerås, Jönköping och Söderköping. Valet av orter gjordes med tanke

på att få en spridning i stadsstorlek med både stora, medelstora och små städer.
Huvudfrågan har också testats på kollegor på så sätt att de fått läsa igenom det

färdiga formulärets huvudfråga (fråga 9), fått Välja ett av alternativen. Sedan fick

de motivera sitt val utan att läsa formulärets givna motiveringar. De fick upp-

maningen att tänka högt under tiden (i fortsättningen benämns detta tänka-högt-

testet). En diskussion runt detta för att utröna om de tolkat texten på det sätt som

varit avsett har också förts.

Formuläret består av fyra sidor. Den första sidan ägnas åt bakgrundsfrågor:

kön, ålder, körkorts- och bilinnehav, boende- och familjeförhållanden. På sidorna

två och tre återfinns huvudfrågan och följdfrågorna till den. På sista sidan avslutas

enkäten med tre frågor om hur ofta man utnyttjar olika färdmedel.

Två olika varianter av formuläret skickades ut. Ojämna nummer fick upplaga

A, vilken återges i bilaga 1. Alternativet Förändrade resvanor, står före alterna-

tivet Utveckling av bilen och vägarna i fråga 9. Upplaga B skiljer sig från den

endast i ordningsföljden mellan alternativen i fråga 9 och innehållet i frågorna 10

och 11, vilket är omkastat.

Urvalet gjordes av kostnads- och tidsskäl i telefonkatalogen. Urvalet kan därför

inte sägas vara helt slumpmässigt, men bedömdes tillräckligt bra, eftersom syftet i

detta skede huvudsakligen är att prova formuläret.

Svarsfrekvensen var utan påminnelse endast runt 40% vilket är ganska lite, sär-

skilt med tanke på att formuläret är kort och borde gå snabbt att fylla i. Tid-

punkten för utskickandet kan ha bidragit till den låga svarsfrekvensen, den skick-

ades ut i mitten av augusti då skolstarten närmade sig och sommaren gick mot sitt

slut men fortfarande med strålande sol och Värme.

Efter en påminnelse med bifogande av nytt formulär se bilaga 2 där följebreven

är återgivna kom ytterligare några svar in och sedan ytterligare några efter en

rundringning per telefon, där drygt två tredjedelar av de intervjupersoner som inte

svarat kunde nås.

Framför allt har bearbetningen bestått i en analys av hur väl frågorna besvarats,

dvs överhoppade frågor, dubbelkryss där detta inte var avsikten o.d., samt fördel-

ningen på olika alternativ. Svaren har också bearbetats statistiskt med hjälp av

SPSS.
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4 Utvärdering av frågeformuläret

4.1 Allmänna intryck

När den första omgången svar kommit in såg frågeformuläret ut att fungera

mycket bra. De allra, allra flesta var fullständigt och korrekt ifyllda. Ganska få

hade lämnat kommentarer och egna förslag men detta var å andra sidan valfritt.

Det enda som såg ut att behöva förbättras var utformningen av motiveringarna till

att välja den ena eller andra inriktningen, där fördelningen av svaren på olika

alternativ var något ojämn.Mycket få hade valt alternativet där för höga kostnader

för det icke valda alternativet anges som orsak.

Emellertid var svarsfrekvensen låg och detta gav upphov till funderingar huru-

vida möjligen problem med ifyllandet kunde vara en orsak. Redovisning av antal

svarsfrekvenser finns i bilaga 3.

Den omgång svar som kom in efter påminnelsensåg ut att bekräfta detta anta-

gande. I denna omgång var andelen ofullständigt ifyllda formulär högre, framför

allt hade flera personer fyllt i allt utom själva huvudfrågan (fråga 9) där valet stod

mellan Utveckling av bilen och vägarna, och Förändrade resvanor'. Två perso-

ner hade trots det satt kryss för ett eller flera motiv i frågorna 10 och 1 1.

4.2 Huvudfrågan
Fråga 9, som utgör den centrala huvudfrågan i enkäten, tycks inte uppenbart ta

parti för den ena eller andra inriktningen på trafikpolitiken eftersom ingen haft

någon anmärkning på formuleringarna. Fyra personer har dock underlåtit att

kryssa i något av alternativen, vilket tyder på problem av något slag. Om proble-

men består i att intervjupersonen inte kan bestämma sig för något alternativ p.g.a.

att de inte förstår vad det innebär eller pga. att de vill ha båda är inte lätt att veta.

Det kan också hända att de bara har glömt bort den rutan eller är måttligt intresse-

rade.

Någon skillnad i fördelningen av svaren på fråga 9 beroende på ordningsföljden

mellan alternativen finns inte.

Tänka-högt-testet gjorde det tydligt att de flesta uppfattar Förändrade res-

vanor som ett betydligt miljövänligare alternativ, trots att de huvudsakligen näm-

ner avgaserna som miljöproblem. Avsikten med de .båda alternativen var att göra

dem likvärdiga ifråga om avgaser, om än inte ifråga om andra problem.

I alternativet Förändrade resvanor, är det inte riktigt tydligt vem som bör

planera för kortare avstånd i städerna. Detta bör klargöras.

Ett problem med intervjupersonernas uppfattning av frågan tycks vara att få av

dem svarar på vad de tycker om stadstrafiken. De flesta som har anledning att

använda bilen i glesbygden tycks göra sitt ställningstagande med hänsyn till att det

är svårt att åka kollektivt just där.

4.3 Motiveringarna till att välja A eller B i huvudfrågan
Som nämnts ovan var spridningen hos svaren på de olika alternativen med motiv

till att välja den ena eller andra inriktningen inte speciellt stor. Några personer har

kryssat alla tre alternativen och de är i stort sett de enda som valt alternativen Jag

tror att det är för dyrt att åstadkomma någorlunda avgasfri biltrafik inom rimlig

tid respektive Jag tror att det är för dyrt att satsa så mycket som behövs på

kollektivtrafik och gång- och cykelvägar,. Eventuella kostnader tycks alltså inte
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'vara avgörande. Det kan finnas anledning att skriva om eller byta ut dessa alter-

nativ.

Ett par av dem som intervjuats muntligt i tänka-högt-testet ansåg att resurs-

eller energiförbrukningen för biltrafiken är för stor för att det ska vara bra att satsa

på den, och någon nämnde de asfalterade sexfiliga vägarna i Stockholm som

slöseri med mark. Några anser att det inte hjälper att bygga nya vägar, det är bara

en lösning på kort sikt. Någon nämnde trafiksäkerheten som ett argument. Två

intervjuade ansåg att kollektivtrafiken är bekvämare i vissa fall: man slipper sätta

sig i kall bil på vintern, man kan göra annat under kollektivresan, man kan dricka

vin och ändå ta sig hem utan besvär, etc. Ett annat argument är att det är national-

ekonomiskt bättre att satsa på kollektivtrafik och ytterligare ett att man motarbetar

sig själv om man förordar en ensidig satsning på bilen (med tanke på att det går
bättre att köra ju färre bilar som är ute på vägen).

De två i tänka-högt-testet som föredrog en utveckling av bilen och vägarna

hade tre olika argument: det ena att det innebär minst förändring i det dagliga

livet, det andra att kollektivtrafiken inte klarar av att ta hand om persontrans-
porterna och det tredje att det är bekvämare med bilen.

Tänka-högt-testet har sålunda gett upphov till följande förslag till motiveringar

till att välja Förändrade resvanor':

0 Jag tror att minskad bilanvändning skulle leda till färre trafikolyckor.

0 J ag tycker ofta det är bekvämare att åka kollektivt än att ta bilen.

0 Jag anser att det går åt för mycket energi och andra resurser om alla ska åka i
var sin bil.

0 Jag tror att kollektivtrafik, gång och cykel är bäst för miljön i längden.

Följande motiveringar för att vilja ha en utveckling av bilen och vägarna har
tillkommit:

0 Jag är beroende av att köra bil nästan dagligen och alternativ A/B innebär den

minsta förändringen i mitt liv.

0 Jag tycker det är viktigt att bilen blir mer miljöanpassad, eftersom vi ändå inte

kan klara oss utan bilar.

0 Jag tror inte att kollektivtrafiken klarar av att sköta om så stor andel av resan-
det.

0 Jag tycker det är bekvämare att ta bilen än att ta sig fram på andra sätt.

4.4 Frågorna om resvanor
Någon har på frågan hur ofta de cyklar skrivit dit kommentarer om skillnader

mellan vinter och sommar i resvanor. Det blir emellertid ganska omfattande att

ställa frågor separat för olika årstider. Avsikten är inte heller att kartlägga resvanor

i detalj, utan att få en uppfattning om vilken erfarenhet intervjupersonen har av

olika färdsätt. En omformulering kan kanske lösa detta.

Det kan kanske vara intressant att ställa två olika frågor om bilåkning, vilka

som åker bil som förare respektive som passagerare. Detta gäller särskilt ifall

frågorna om körkort och bilinnehav slopas.

4.5 Skillnader mellan dem som valt 'Förändrade resvanor,
och dem som valt 'Utveckling av bilen och vägarna,

Ganska många av dem som valt Förändrade resvanor har lämnat egna förslag i

fråga 12. Däremot har bara någon enda skrivit något under Kommentarer . I den
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grupp som valt Utveckling av bilen är förhållandet tvärtom, dvs bara någon enda

har gett ett eget förslag på hur transportsystemet borde miljöanpassas medan

många har skrivit kommentarer.

Detta kan vara en följd av att färre antal åtgärder krävs (eller är möjliga?!) i

alternativet Utveckling av bilen, så att vårt alternativ i fråga 9 är ganska heltäck-

ande. Att miljöanpassa transportsystemet genom att förändra resvanorna är där-

emot en fråga om att gripa in i många mindre detaljer i samhället vilka tillsam-
mans kan ge goda effekter på miljön.

En annan tolkning kan vara att de som vill ha Förändrade resvanor* är mer

engagerade och har funderat mer över vad som behöver göras. Den som föredrar

en utveckling av bilen och vägarna behöver egentligen inte bidra själv så mycket

(utöver att köpa ny bil med jämna mellanrum). Det räcker att överlåta ansvaret till

bilindustrin för att förbättra fordonen och till samhället för att bygga vägar och

p-platser.

4.6 Bakgrundsfrågorna
En av bakgrundsfrågorna behöver förbättras. Några har satt två kryss i fråga 7 som

gäller hur parkering och bilväg ligger i förhållande till bostaden. Alternativen var

avsedda att vara ömsesidigt uteslutande, men alla har tydligen inte uppfattat dem

så. Dessutom har några intervjupersoner som bor på landet kryssat i att de inte har

bilparkering och allmän bilväg intill bostaden. Vår avsikt med den frågan var att

få reda på om intervjupersonen kan köra bil ända fram till dörren,. Det borde

landsbygdsboende kunna, varför denna fråga borde skrivas om så att den blir

entydigare. '

Två personer som anger att de saknar körkort säger sig trots det ha tillgång till

bil för privat bruk. Båda är äldre kvinnor som troligen har privatchaufför , det vill

säga make, som skjutsar dem. Resvanefrågorna kan troligen ge lika relevant

information, se vidare kapitel 4.7 Bortfallsundersökningen.

4.7 Bortfallsundersökningen

Av dem som inte svarat har drygt två tredjedelar per telefon blivit tillfrågade om

orsaken till att de inte svarat. Resterande tredjedel gick inte att nå p.g.a. hemligt

telefonnummer, avslutat abonnemang eller att de trots upprepade påringningar inte

svarade. Några hade glömt bort det och lovade att skicka formuläret, några ansåg

sig inte ha tid eller skyldighet att fylla i dylika formulär och ganska många ansåg

sig för gamla för att behöva ta ställning till sådant, eftersom de inte rör sig i trafi-

ken så mycket. Flera ger också reaktionen att jag har ingen bil så det angår inte
,9 99'mig , jag har inga resvanor längre, jag bara går eller cyklar .

Detta ger anledning till två slutsatser:

l. Telefonkatalogen har den enda fördelen som adresskälla att den är billig. Allt-

för många gamla människor kommer med i urvalet. Det ger en låg svars-

frekvens. Dessutom blir unga människor underrepresenterade. Adresserna är

också ganska inaktuella.

2. Formuläret och brevet bör utformas så att det blir tydligare att icke bilägares

åsikter är lika viktiga som bilägarnas. Det kanske vore bra att byta plats med

resvanefrågorna och bakgrundsfrågorna och att slopa frågan om körkort och

bil. Detta borde indirekt framgå av resvanefrågorna. Frågan om hur ofta inter-

vjupersonen åker bil bör då istället göras om till två frågor: hur ofta hon/han

åker som förare respektive som passagerare.
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5 Svaren på enkäten
Materialet utgör inte något statistiskt tillförlitligt underlag, men det är ändå av

intresse att göra en sammanställning av svaren.

På huvudfrågan har 30 intervjupersoner svarat Förändrade resvanor, och 23

har valt Utveckling av bilen och vägarna .

Några har bara kryssat för en motivering till att de valt som de gjort, en del har

kryssat två alternativ och några få har kryssat samtliga. Det är också bara några få

som har angett andra motiveringar än de givna alternativen. Alla kommentarer och

inteerupersonernas egna formuleringar finns återgivna i bilaga 4.

Motiven till att välja Förändrade resvanor, är följande:

   

Alternativ Antal

Jag tror det är för dyrt att åstadkomma någor- 5

lunda avgasfri biltrafik inom rimlig tid.,

Jag föredrar ett samhälle med mindre biltrafik 13

även om bilarna inte skulle släppa ut några

avgaser alls.

 

Jag tror att miljöproblemen blir mycket svåra 24

om människorna i resten av världen skulle köra

bil lika mycket som vi gör i Sverige...

    

Annat skäl 2

 

Motiven till att välja Utveckling av bilen och vägarna är följande:

        

Alternativ Antal

Jag tror det är för dyrt att satsa så mycket som 4

behövs på kollektivtrafik och gång- och cykel-

vägar.

Jag föredrar att leva i ett samhälle där det går 16

bra att använda bilen också i städerna.,

Jag anser att bilismen är viktig för ekonomins 8
och samhällets utveckling,

Annat skäl 3

 

Vi kan också se vissa tendenser i fråga om vilka kategorier av människor som

väljer den ena eller den andra inriktningen på trafikpolitiken. De som inte har till-

gång till bil för privat bruk är mer benägna att välja Förändrade resvanor* (10 av

12 billösa personer). De som har tillgång till bil väljer de båda alternativen i lika

stor utsträckning. Körkortsinnehav tycks däremot inte spela någon roll för valet av

trafikpolitik. Än en gång måste det dock understrykas att några statistiskt säkra

slutsatser inte kan dras av detta; endast 8 personer utan körkort har besvarat denna

fråga.

En skillnad mellan könen kan skönjas i det att 18 kvinnor av 25 föredrar

Förändrade resvanor som lösning på trafikens miljöproblem, medan 16 män av

28 vill ha Utveckling av bilen och vägarna . En viss slagsida kan ses också bland

storstadsinvånarna, 11 av 15 storstadsbor väljer Förändrade resvanor . I medel-

stora och små städer är fördelningen på de båda alternativen jämnare.
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Figur 1 Valet av trafikpolitik för olika åldrar. F, övre raden med punkter,
står för 'Förändrade resvanor', U för 'Utveckling av bilen och
vägarna .

Av de yngre mellan 20 och 30 har de flesta valt Förändrade resvanorä medan

fördelningen i Övriga åldrar är relativt jämn, se figur 1. De flesta som väljer

Utveckling av bilen och vägarna återfinns dock i intervallet 45 till 65 år. Urval i

telefonkatalogen ger en klar underrepresentation av 'ungdomar eftersom många av

dem inte har egen telefon. I en kommande huvudundersökning kommer ålders-

gränsen nedåt att sättas till 15 år, (eller 13 år??) och uppåt till 75 år.

Två tredjedelar av dem som bor i lägenhet väljer Förändrade resvanor', 19 av

29 personer. Bland småhusboende är fördelningen relativt jämn.

Ensamstående väljer i större utsträckning (9 av 11) Förändrade resvanor'.

Bara två grupper av personer verkar föredra en Utveckling av bilen och

vägarna°z de som åker bil nästan varje dag (14 av 21) och de som åker buss högst

ett par gånger per år (14 av 20 personer). Dessa två grupper sammanfaller till

drygt hälften.

De som går eller cyklar varje dag ser helst Förändrade resvanor° (16 av 24).

Betydligt färre intervjupersoner åker buss ofta.
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6 Slutsatser

Denna undersökningsmetod ser ut att kunna ge ett någorlunda rättvisande svar på

frågan om vilken inriktning på trafikpolitiken som befolkningen i gemen önskar.

Ett argument för denna slutsats är att ingen har protesterat mot frågeställningarna

och alternativen som gavs i formuläret. Det är annars inte ovanligt att bitska

kommentarer om författarna till formuläret och deras förmodade kunskaper eller

sympatier ges. '

Vissa revideringar av formuläret behövs dock. Framför allt behöver vi göra det

tydligare att det är stadstrafiken vi talar om, eftersom många inte tycks lägga

märke till det. Vi borde också lägga till flera alternativ i frågorna som handlar om

varför intervjupersonerna valt som de gjorde i huvudfrågan.

En annan punkt för att få tillförlitligare resultat skulle kunna vara att lägga till

ytterligare en fråga om intervjupersonen fortfarande skulle välja likadant om det

skulle medföra konsekvenser för henne/honom själv i form av minskade möjlig-

heter att använda bilen, alternativt i form av ökat tvång att skjutsa andra i brist på

kollektivtrafik eller bra cykelvägar.

Svarsfrekvensen blev ganska låg vilket delvis kan bero på att telefonkatalogen

inte är någon perfekt adresskälla. Dessutom har bara en påminnelse sänts ut i den

här pilotstudien. Med ett åldersbegränsat urval, aktuellare adresser och åtminstone

en påminnelse till borde svarsfrekvensen bli högre.

Kanske kan man få färre interna bortfall, dvs. överhoppade frågor, särskilt

överhoppning av hela mittuppslaget genom att trycka formuläret på ett vikt A3-

papper

En ytterligare dimension kan uppnås om undersökningen kan utföras regel-

bundet med några års mellanrum för att se om någon trend mot ökad teknik-

optimism eller mot större acceptans av en förändrad livsstil kan konstateras.

Totalt sett har vi fått en övervikt för alternativet Förändrade resvanor . En

större undersökning med ett underlag som kan ge statistiskt säkerställda resultat

behövs för att se om dessa tendenser stämmer överens med verkligheten. En

sådan undersökning är nu väl förberedd.
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Bilaga 1
Sid 1(4)

Frågeformuläret

Frågeformulär om miljöanpassning av trafiken

Frågor om Dig och om Ditt boende

1. [I Kvinna El Man

2. Din ålder: ............. .. år

3. Har Du körkort för personbil? El Ja El Nej

4. Har Du tillgång till bil för privat bruk? El Ja El Nej

5. Var bor Du? Sätt kryss i en ruta.

El I tätort med mer än 200 000 invånare

EI I tätort med 100 000 - 200 000 invånare
El I tätort med 50 000 - 100 000 invånare

E] I tätort med 4 000 - 50 000 inv
El På landsbygden eller i samhälle med mindre än 4 000 inv

6. Hur bor Du? Sätt kryss i en ruta.

E] I lägenhet El Iradhus, kedjehus eller parhus El I villa El Annat........... ..

7. Hur ligger bostaden i förhållande till allmänna bilvägar och parkeringar?
Med allmän bilväg menar vi en väg där vem som helst får köra med bil.
Sätt kryss i en ruta.

El Allmän bilväg och parkering invid bostaden

EI Allmän bilväg invid bostaden, parkering avskilt från bostaden

El Allmän bilväg avskilt från bostaden, parkering invid bostaden

El Allmän bilväg och parkering avskilt från bostaden

8. Hurdana är dina familjeförhållanden? Sätt kryss i en eller flera rutor.

Jag bor tillsammans med

El förälder/föräldrar El barn under 15 år El barn över 15 år

:I maka/make/sambo D annan/andra

El Jag bor ensam
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Bilaga 1
Sid 2(4)

Frågor om miljöanpassning av trafiken

Svenska myndigheter arbetar med att försöka lösa trafikens miljöproblem. Det är
framför allt i städerna som stora förändringar behövs.

Följande fråga avser därför huvudsakligen stadstrañk.

9. Man kan gå tillväga på olika sätt för att anpassa trafiken till miljöns krav.

Om du måste Välja ett av nedanstående sätt, vilket föredrar Du? Sätt kryss i en ruta.

E' A. Förändrade resvanor: Stor satsning på att minska trafikens miljö-

påverkan genom att bygga ut alternativa transportmedel, såsom buss,
t-bana, spårvagn eller tåg och genom att planera för kortare avstånd inom
städer så att det blir lättare att gå och cykla. Allt högre krav ställs också i
detta fall på rening av bilarnas avgaser.

EI B. Utveckling av bilen och vägarna: Underlätta för bilar genom att bygga

nya vägar i städerna så att köerna försvinner och anordna fler p-platser för
att få bort trafik som endast letar efter ledig p-plats. Stor satsning på
utveckling av nya bränslen, som ger mindre avgaser, och teknik för rening
av avgaserna.

Om Du kryssat för B, gå till fråga 11

10. Du som har kryssat för alternativ A:
Varför valde Du A? Ange det/de skäl som var avgörande.

EI Jag tror att det är för dyrt att åstadkomma någorlunda avgasfri biltrafik inom

rimlig tid.

D Jag föredrar ett samhälle med mindre biltrafik även om bilarna inte skulle

släppa ut några avgaser alls.

D Jag tror att miljöproblemen blir mycket svåra om människorna i resten av

världen skulle köra bil lika mycket som Vi gör i Sverige och västvärlden.
Därför måste vi, särskilt i städerna, skapa alternativ som kan användas i alla

länder utan att miljön förstörs.

EI Annat skäl:

  

Kommentarer:
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Bilaga 1
Sid 3(4)

Gå till fråga 12.

11. Du som har kryssat för alternativ B:
Varför valde Du B? Ange det/de skäl som var avgörande.

E] Jag tror att det är för dyrt att satsa så mycket som behövs på kollektivtrafik

och gång- och cykelvägar.

Jag föredrar att leva i ett samhälle där det går bra att använda bilenockså i

städerna.

Jag anser att bilismen är viktig för ekonomins och samhällets utveckling.

D
E
I
D

Annat skäl:

  

Kommentarer:

  

12. Om Du vill ge ett eget förslag på hur trafiken bör anpassas till miljöns krav, kan
Du göra det här:
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Bilaga 1
Sid 4(4)

Frågor om Ditt resande

13. Hur ofta cyklar Du eller går längre sträckor än 400 m? Sätt kryss i en ruta.

EJ Nästan varje dag

EI Några gånger i veckan

EI Någon gång i veckan

El Någon gång i månaden

El Någon eller några gånger per år

I] Aldrig

14. Hur ofta åker Du buss? Sätt kryss i en ruta.

EI Nästan varje dag

EI Några gånger i veckan

EI Någon gång i veckan

EI Någon gång i månaden

[I Någon eller några gånger per år

[I Aldrig

15. Hur ofta åker Du bil som förare eller passagerare? Sätt kryss i en ruta.

EI Nästan varje dag

El Några gånger i veckan

E' Någon gång i veckan

EI Någon gång i månaden

I] Någon eller några gånger per år

El Aldrig

Tack för Din medverkan!
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Bilaga 2
Sid 1(2)

Följebreven

Väg- och transport-
'farskningsinstitutet 1995-1 1-27

Vilken trafik vill Du ha i framtiden?

Politiker och planerare arbetar sedan några år intensivt med att finna
lösningar på trafikens miljöproblem. '

Det är viktigt att veta på vilket sätt människor i allmänhet vill att
trafiken ska anpassas till miljön. Därför är det angeläget att Du säger
Din mening. Våra förtroendevalda får annars bara ta del av några få
gruppers åsikter, som till exempel motormännens och miljö-
organisationernas.

Du har fått denna enkät genom ett slumpmässigt urval bland boende i
några städer i Sverige. Genom att besvara enkäten är Du till stor hjälp
för denna undersökning som Linköpings universitet och VTI (Väg-och
transportforskningsinstitutet) genomför.

Allt Du behöver göra är att svara på frågorna i formuläret, oftast endast
genom att sätta kryss.

Det är naturligtvis helt frivilligt att deltaga men varje inkommet svar
ökar undersökningens värde. Därför vore vi mycket tacksamma om Du
ville fylla i enkäten och skicka tillbaka den i det portofria svarskuvertet
så snabbt som möjligt. Svaren behandlas helt konñdentiellt och ingen
kommer att kunna utläsa vad just Du har svarat. Det påskrivna numret
används endast för att pricka av de inkomna svaren så att vi bara
skickar påminnelse till dem som inte har svarat. Om Du av någon
anledning ändå inte vill medverka i undersökningen vore det bra, om
Du skickar tillbaka enkäten blank.

Ring gärna om något är oklart. Tack på förhand.

Med vänlig hälsning

Jan Owen Jansson Eva Gustavsson
professor, Linköpings universitet forskningsingenjör,VTI

tel 204185
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Bilaga 2
Sid 2(2)

Väg- och transport-
'farskningsinstitutet 1995-1 1-27

Påminnelse

Vilken trafik vill Du ha i framtiden?

För några veckor sedan fick Du ett brev med frågor om vilken
inriktning på trañkpolitiken Du föredrar.

Du får här ytterligare en chans att säga Din mening. Det är viktigt att
veta på vilket sätt människor i allmänhet vill att trafiken ska anpassas
till miljön.

Genom att besvara enkäten är Du till stor hjälp för denna undersökning
som Linköpings universitet och VTI (Väg-och transportforsknings-
institutet) genomför. Därför vore vi mycket tacksamma om Du ville
fylla i enkäten och skicka tillbaka den i det portofria svarskuvertet så
snabbt som möjligt.

Svaren behandlas helt konñdentiellt och ingen kommer att kunna utläsa
vad just Du har svarat. Det påskrivna numret används endast för att
pricka av de inkomna svaren så att vi bara skickar påminnelse till dem
som inte har svarat. Om Du av någon anledning ändå inte vill
medverka i undersökningen vore det bra, om Du skickar tillbaka

enkäten blank. Du har fått denna enkät genom ett slumpmässigt urval
bland boende i några städer i Sverige med hjälp av telefonkatalogen.

Ring gärna om något är oklart. Tack på förhand.

Med vänlig hälsning

Jan Owen Jansson Eva Gustavsson
professor, Linköpings universitet forskningsingenjör,VTI

tel 204185
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Svarsfrekvens

Antal utsända enkäter

därav åter avsändaren

avlidna

Överåriga

Urval

Antal insända formulär

därav helt blanka

Bilaga 3
Sid 1(1)

lOO

i
-
*
N
U
J

94

60

3

med obesvarad huvudfråga 4

Antal fullständigt ifyllda formulär

Svarsfrekvens
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Bilaga 4
Sid 1(2)

Öppna svar, kommentarer och egna förslag

Annat skäl att välja Utveckling av bilen och vägarna

(slö)

Tror att svensken är alldeles för bunden av sin bil. så en satsning på förändrade resvanor

verkar tyvärr vara omöjligt. vilket annars är mitt första alternativ därför måste man satsa på så
lite bilkörning i städerna som det nånsin går. typ alt. A.

För dyrt kolektivtrañk speciellt natttrañk

Bilen är en mycket viktig faktor i valfriheten - gäller ännu mera dem som är yngre än jag

Kommentarer till Utveckling av bilen och vägarna

Eftersom jag är handikappad är jag beroende av bilen

Mina förväntningar är stora att miljövänligare bränslen kommer i en snar framtid.

Hur mycket dom än bygger ut kollektivtrafiken, så får dom den ej att fungera

Med bilen kan åka hella familien med kolektivtrañk måsta ha alla månadskort sänk priset på
den! För att föbetra miljöproblemet

Mycket mera g/c-vägar behövs också, samt god kollektivtrafik. De stora problemen finns

bara i städer större än 200.000 inv =E i Sverige

Teknologin för rena bränslen, som inte blir dyrare än nuvarande, finns inom max två år om

oljebolagens makt försvagas och resurser ges till forskning inom alternativ bränsle. Som det är

nu så är oljelobbyisterna _fg starka, för hur kan man annars förklara alla mystiska straffskatter

på miljövänliga bränslen? Straffskatter som gör det miljövänliga dyrareän det miljöovänliga.

Egna förslag fråga 12, Utveckling av bilen och vägarna

* Strikta avgasreningskrav, skatt efter motoreffekt på p-bilar

* Hybrid-drift: IC-motor - generator/batteri - elmotor. Helt avstängd motor i stadskämor,

batteri för 10 km ren eldrift. Se Lex. Volvos framtidslastbilå

* Gågator i tätorter - men inte vansinniga s.k. saneringarl som Sthlm/Östermalm och

/Kungsholmen Långa omvägar => mera avgaser.

Satsa på elbil i städerna, utveckla den vidare så att den blir lika billig som bensindrivna

bilar.
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Bilaga 4
Sid 2(2)

Annat skäl, Förändrade resvanor

Jag skulle vilja ha en aveckling av biltrafik i städer, på längre sikt, men med fortsatt satsning

på miljövänliga bilar för resor på längre sträckor. (Denna skrivning skulle nog ha placerats
under fråga 12 om intervjupersonen sett den först, hänvisning fanns där till detta)

Jag tror att många skulle kunna åka kollektivt via buss/tåg osv men ännu ej insett fördelarna.

-detta pga av brister hos t ex bussbolag som saknat konkurrens och aldrig marknadsfört sig

själva.

Kommentarer till Förändrade resvanor

Att förändra sina vanor är svårt men det krävs en stor förändring för att vi ska märka

resultat.

Egna förslag fråga 12, Förändrade resvanor

Forskning kring: Var skall arbetsplatser lokaliseras?

Underlätta t.ex för cykling till lokaltåg ta med cykeln på tåget och cykla till jobbet, skolan,
arrangemang o.s.v.

Sätt biltullar vid infart till innerstan. Bilfritt mitt i city (bara nyttotrafik på vissa andra gator)

bygg ut cykelbanor i innerstan Bygg phus vid biltullarna så kan dom parkera om dom inte vill

betala där.

Bilfri innerstad. Bygg ut cykelvägar och lokaltrañken + stora parkeringar utanför stan. Sänk

tågprisema så det blir billigare att åka tåg.

* Informera allmänheten om fördelarna att åka kommunalt - miljömässigt

- ekonomiskt

- praktiskt (skrapa rutor mm)

* Förbättra tidtabeller, rutter mm, - öka intresset av kunden genom aktiv marknadsföring!

Höj bensinpriset till det tredubbla minst. Skapa en bilfri innerstad. Utöka kollektivtrafiken

och cykelbanoma.

Staden ska vara så bilfri som möjligt.

Egna förslag, ej valt ifråga 9

Få bort en del långtradare och satsa på godstrafik per tåg i stället.
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