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Förord 
Detta projekt har genomförts på uppdrag av Vägverket Region Sydöst. Projektet 
ingår som del i en överenskommelse mellan Aneby kommun och Vägverket 
Region Sydöst. Projektledare och författare har varit Sonja Forward. Sanja 
Obrenovic har hjälpt till med datainsamling och Anita Carlsson har ansvarat för 
den slutliga utformningen av rapporten. 

 
Linköping februari 2003 
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Sammanfattning  
Ett slumpmässigt urval av 250 personer anställda inom Aneby kommun deltog i 
denna studie vilken genomfördes med hjälp av en resvaneundersökning och en 
postenkät som utarbetats enligt en utökad version av teorin Theory of Planned 
Behaviour där variablerna attityd, subjektivnorm, upplevd känsla av kontroll samt 
vana ingick. Resvaneundersökningen inkluderade alla färdsätt och intervjuarens 
uppgift var att per telefon fråga en rad frågor om gårdagens resor samt att koda 
svaren utefter en redan färdigställd mall. Kort därefter fick samma grupp en 
attitydundersökning sig tillsänd per post. I början av enkäten presenterades ett 
scenario där vederbörande fick ta ställning till tre olika färdmedel; en med buss, 
en med cykel och en med bil, vilka alla påbörjades från hemmet och avslutades 
vid arbetsplatsen.  

Resultatet från resvaneundersökningen visade att det var en relativt stor andel 
som använde bilen samma dag som resvaneundersökningen gjordes (65 procent). 
Andelen bussresenärer var 3 procent och andelen cyklister 12 procent. Val av 
färdmedel är givetvis beroende på avståndet varmed endast resor 4 kilometer och 
kortare analyserades separat. Resultaten visade att andelen cyklister gick upp med 
5 procent medan andelen bilister gick ned med 2 procent och andelen 
busspassagerare ned med 2 procent. Detta kan jämföras med en tidigare studie 
genomförd i Göteborg där andelen bilresor var 59 procent och andelen cyklister 
13 procent. Då enbart resor kortare än 5 kilometer analyserades sjönk bilresorna 
med 17 procent och resor med cykel ökade med 8 procent (se Forward, 1998a).  

I enlighet med resvaneundersökningen visade attitydundersökningen att 
inställningen till bilen var positiv. Faktorer såsom snabbhet och bekvämlighet 
förklarade i hög grad detta val. För bilisterna var det inte heller något större 
problem att hitta parkeringsplats. Vidare visade svaren att det var relativt lätt att 
färdas med bil. I enkäten ingick frågor om vad de närmaste ansåg om ens val av 
transporter. Resultaten visade att de som valde bilen inte hade något tryck från sin 
omgivning att inte handla på detta sätt. Vana är en viktig faktor då vi talar om 
färdmedelsval. De som hade för avsikt att ta bilen var också individer som kunde 
beskrivas som vanebilister. De hade inte heller använt cykeln de senast månaderna 
innan studien utfördes. Rent generellt verkade inte bilisterna se något större 
problem med att ta bilen eftersom relativt många ansåg att det var både klokt och 
önskvärt. Trots detta kan man inte beskriva denna grupp som likgiltig då det 
gällde miljöfrågor eftersom många var måna om miljön och ville göra mera.  

Cykla, till skillnad från att åka bil, är ju väldigt beroende av avstånd och bland 
deltagarna var det 45 procent som hade ett avstånd på mindre än 1 km och högst 
5 km, 21 procent hade ett avstånd som var mer än 25 km. Bland dem som hade en 
sträcka av högst 10 km så fanns det en grupp som kunde beskrivas som 
”vanecyklister” och som var väldigt positiva till cykeln. För dem var cykeln ett 
snabbt sätt att färdas på och den gav dem en känsla av frihet. De ansåg inte heller 
att det var ansträngande att cykla, i varje fall inte en ansträngning som var 
ovälkommen. De utmärkte sig också från de andra då det gällde att inte vilja bli 
förslöad samt att hålla sig i god fysisk trim. För dessa individer var det viktigt att i 
samband med en resa också förbättra sin kondition.  

De som hade för avsikt att färdas med buss var bosatta relativt långt från sin 
arbetsplats. Dessa individer var positiva till bussen som de verkade se som ett bra, 
i vissa fall kanske bättre, alternativ till bilen. Deras inställning till att cykla var 
negativ men det förklaras förmodligen av att det inte var praktiskt möjligt. 



 

6 VTI notat 13-2003 

Attityden bland de övriga var inte lika positiv men det fanns vissa förbättringar 
som skulle kunna få dem att välja bussen. Närmare hälften skulle nämligen kunna 
tänka sig att ta bussen om den gick så tätt att de slapp passa tider samt att 
hållplatsen låg nära deras bostad. 

I enkäten ingick även frågor om deltagarnas kön, ålder, inkomst, utbildning, 
hur många timmar per vecka de arbetade och om de huvudsakligen använde bilen. 
Dessa faktorer hjälpte inte till att förklara färdmedelsval i någon större grad. De 
enda av dessa s.k. bakgrundsfrågor som var av intresse var tillgång till bil 
eftersom de som använde bilen också var de som huvudsakligen använde den och 
inkomst, de med högre inkomst tenderade att köra bil oftare. Dessa resultat 
stämmer väl överens med tidigare som visat att det är attityder, känsla av kontroll, 
subjektiv norm samt vana som förklarar färdmedelsval (Forward, 1998a; Forward, 
1998b). Slutligen, för att öka andelen individer som väljer mera miljövänliga 
alternativ, behövs både piska och morot. Att ta bilen måste bli lite svårare 
samtidigt som attraktiviteten höjs då det gäller andra former av transporter. I 
samband med detta bör man göra dem mera medvetna om problemet. De som tog 
bilen hade ett starkt motstånd till andra färdmedel vilket visar på att man måste 
låta dessa individer pröva på exempelvis cykeln och förhoppningsvis kan detta få 
dem att inse att deras syn i mångt och mycket bygger på förutfattade meningar.  
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1 Bakgrund och målsättning 
Vägverket Region Sydöst gav Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i 
Linköping uppdraget att undersöka innevånarnas resvanor och attityder till olika 
färdmedel i Aneby. Syftet med denna studie var att ge en beskrivning av 
situationen innan en rad olika åtgärder genomfördes i kommunen för att öka 
användandet att mera miljövänliga transporter. 
 

 
2 Metod 
Två olika undersökningar utfördes under hösten 1998, en attitydstudie och en 
resvaneundersökning.  
 
2.1 Genomförande 
Aneby kommun svarade för underlaget och plockade slumpmässigt ut 250 
anställda. Dessa kontaktades per telefon och ombads att svara på några frågor om 
gårdagens resor. Efter intervjun skickas en enkät per post till samma grupp. 
Enkäten var en attitydstudie som beskrev tre olika resor till arbetet/skola; en med 
cykel, en med bil och en med buss. Frågorna var utformade i enlighet med en 
utökad form av teorin Theory of Planned Behaviour där attityder, subjektiva 
norm, upplevd känsla av kontroll och vana mättes1. Om enkäten inte kommit 
tillbaka efter en vecka kontaktades vederbörande per telefon 
 
2.2 Urval  
I resvaneundersökningen och attitydstudien deltog 162 personer (70 % kvinnor 
och 30 % män) vilket gav en svarsfrekvens på 65 procent. Deltagarnas 
åldersfördelning visas i tabell 1.  
 
Tabell 1 Födelseår (antal och procent). 

–1946 1947–1956 1957–1966 1967– 
47 (29 %) 60 (37 %) 27 (17 %) 27 (17 %) 

 
Tabell 1 visar att de flesta var födda från 1947–1956 följt av 1946 och tidigare. 
Tabell 2 visar deltagarnas utbildningsbakgrund. 
 
Tabell 2 Utbildningsbakgrund. 

Grundskola Gymnasium Universitet eller 
högskola 

Annat 

16 (10 %) 20 (12 %) 94 (58 %) 31 (19 %) 
 
Tabell 2 visar att över hälften hade en utbildning motsvarande universitet och 
högskola. Jämfört med kommunen i övrigt var andelen eftergymnasial utbildning 
betydligt högre i denna studie, se tabell 3. 
 

                                                 
1 För en mera utförlig beskrivning av denna teori se Forward, S. E. (1998a). Val av transportmedel för korta 
resor: Göteborgarnas resvanor och attityder. Rapport 437, Statens Väg och Transportforskningsinstitut, 
Linköping. 
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Tabell 3 Befolkning efter utbildningsnivå 1999. 
Grundskola Gymnasium Universitet eller 

högskola 
31 % 50 % 18 % 

Källa: www.aneby.se 

 
 
3 Resultat 
Resultaten presenteras i tre avsnitt. Det första redovisar resultat från hela studien 
och därmed också alla deltagare bortsett från vilket färdmedel de själva ämnar 
använda. Del 2 är en jämförelse mellan de som har för avsikt att köra bil och de 
som inte ämnar göra detsamma. Del 3 presenterar en liknande jämförelse men 
denna gång behandlas de som ämnar eller inte ämnar cykla. Del 4 är en kort 
genomgång av resultat som undersöker inställningen till att resa med buss. 
 
Tabell 4 Vilka transportmedel disponerar de själva. 

Bil Cykel Bil och cykel Bil, cykel och 
annat 

Annat 

35 (22 %) 18 (11 %) 104 (64 %) 3 (2 %) 1 (1 %) 
 
Tabell 4 visar att de flesta hade tillgång till både bil och cykel. På frågan om vem 
som huvudsakligen använder bilen svarade 110 personer ja, jag gör det och 45 
personer nej, jag gör det inte. 

Deltagarna hade i medeltal tretton kilometer till arbetet. Sträckan varierade från 
mindre än en kilometer till hundratio kilometer.  

Från resvaneundersökningen kunde vi utläsa att 798 resor gjorts under 
undersökningsdagen. Fördelningen av de olika transportmedlen visas i figur 1. 
 

Gång
10%

Cykel
12%

Bil (förare)
65%

Bil (pass)
8%

Buss
3%

Tåg
2%

 
Figur 1 Val av transportmedel. 
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Figur 1 visar att 65 procent av alla resor utfördes med bil där deltagaren också var 
förare. Med cykel 12 procent, per fot 10 procent och som passagerare i bil 
8 procent. Buss och tåg motsvarade 3 och 2 procent av alla resor. I resvane-
undersökningen fick deltagarna även tala om avståndet på resan. Av de 798 resor 
som genomförts under dagen var 353 resor mer än 4 km (44 %) och 445 mindre 
än 4 km (56 %), se figur 2. 

Figur 2 Resornas längd. 
 
Ytterligare analyser gjordes för att se vilka färdmedel man valde på resor som var 
högst 4 kilometer, se figur 3. 
 

Figur 3 Resa 4 km eller kortare samt val av färdmedel. 
 
Figur 3 visar att bilen var det färdmedel man använde mest följt av gång, cykel 
och sist buss. 

Bil
63%

Buss
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Cykel
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Gång
19%

<=4km
56%
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I attitydstudien fick deltagarna värdera olika aspekter som man kan uppleva i 
samband med en resa samtidigt som de skulle bedöma hur väl detta stämde 
överens med en resa med cykel eller bil. Tabell 5 visar positiva attityder. 
 
Tabell 5 Positiva attityder till cykel och gång (medelvärden). 
 Cykel Bil 
11. förbättrar konditionen 6,66 1,33 
12. kunna slappna av 3,39 3,77 
13. få chansen att umgås med  

vänner 
1,83 2,01 

15. komma snabbt fram 3,02 6,26 
19. kunna njuta av omgivningen 5,86 4,05 
20. hjälpa till att förbättra miljön 6,86 2,02 
21. färdas på ett bekvämt sätt  3,29 6,14 
24. känna dig fri  5,63 6,05 
1= Tar helt avstånd; 7= Instämmer helt 
 
Tabell 5 visar att då det gällde cykel så instämde man starkast med att det var ett 
bra sätt att färdas på om man ville förbättra sin kondition. Man kunde även njuta 
av omgivningen samt att cykeln gav personen en känsla av frihet. Cykeln som 
transportmedel hjälpte också till att förbättra miljön. Då det gällde bilresan så 
upplevdes den framförallt som ett snabbt och bekvämt sätt att färdas på samt att 
man kände sig fri. Eftersom medelvärdet är ett relativt grovt mått som inte visar 
på fördelningen av svaren, ger figur 4 en tydligare bild. Här presenteras enbart 
andelen som svarat 6 eller 7 dvs. de instämde starkt med påståendet.  
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Figur 4 Positiva attityder: Instämmer helt. 
 
Figur 4 visar att cykel är mycket bra för konditionen och miljön. Man får också en 
chans att njuta av omgivningen samt att cykling ger en känsla av frihet. Att färdas 
med bil däremot är framförallt snabbt och bekvämt men även detta färdmedel ger 
personen en känsla av frihet. 

Då man jämför cykel med bil kan man se att det som var positivt med cykling 
var mindre positivt då det gällde bilen och omvänt. Det enda som upplevdes 
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väldigt lika var känslan av frihet även om man kände sig något mera fri med bilen. 
Tabell 6 visar hur deltagarna svarade på frågorna som handlade om mera negativa 
aspekter. 
 
Tabell 6 Negativa attityder till cykel och gång (medelvärden). 
 Cykel Bil 
14.  riskera att råka ut för en   
 trafikolycka 

4,61 4,29 

16.  tycka att det var onödigt  
 ansträngande 

4,12 1,68 

17. spendera mycket pengar 1,45 5,05 
18. bli förslöad 1,46 4,41 
22. få trängas med andra  1,33 1,81 
23. vara beroende av andra 1,34 1,99 
25. ha svårt att hitta någonstans att 

parkera  
1,18 2,19 

1= Tar helt avstånd; 7= Instämmer helt 
 
Ett högt medelvärde innebar att attityden var negativ. Det mest negativa med att 
cykla var olycksrisken samt att det var rätt ansträngande. Då det gällde bilen 
handlade det om kostnaden, som man ansåg vara hög, men också att man blev 
förslöad. I likhet med cykeln upplevdes olycksrisken som stor. Figur 5 visar hur 
stor andelen var som instämde starkt med ovanstående påståenden. 
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Figur 5 Negativa attityder: Instämmer helt. 
 
Figur 5 visar att närmare 40 procent instämde starkt med att risken var stor att 
man skulle råka ut för en olycka om man cyklade samt att det var ansträngande. 
Då det gällde bilen så var det 50 procent som ansåg att bilen var kostsam och 
något under 40 procent att man blev förslöad. På frågorna om trängsel, beroende 
samt svårigheten att hitta parkering var andelen som instämde starkt väldigt lika 
då det gällde dessa två färdmedel. 

Följande frågor handlade om vad deras närmaste ansåg om de olika 
transportmedlen. Tabell 7 visar resultaten från denna analys.  
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Tabell 7 De närmaste och deras attityd. 
 Cykla Köra bil 
26. De flesta av dina vänner anser 

att detta är helt acceptabelt/helt 
oacceptabelt 

4,93 5,83 

27. De flesta av dina arbets-
kamrater anser att detta är helt 
acceptabelt/helt oacceptabelt  

5,15 5,81 

28. Din familj anser att detta är helt 
acceptabelt/helt oacceptabelt 

4,95 5,73 

29. Din partner anser att detta är 
helt acceptabelt/helt 
oacceptabelt 

5,06 5,87 

1= Oacceptabelt; 7= acceptabelt 
 
Tabell 7 visar att då det gällde både bil och cykel så såg fördelningen relativt lik 
ut oavsett vilken grupp det handlade om. De flesta ansåg att deras närmaste skulle 
acceptera att de cyklade eller körde bil till arbetet även om acceptansen var något 
högre då det gällde bil. Figur 6 visar andelen som ansåg att deras närmaste fann 
valet av transportmedel acceptabelt. 
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Figur 6 Subjektiv norm: Acceptabelt. 
 
Figur 6 visar att det stora flertalet ansåg att deras val av transportmedel 
accepterades. Trots detta var det fler som trodde att deras närmaste skulle 
acceptera att de tog bilen. Den grupp som accepterade detta mest var partners och 
minst familjen. Då det gällde cykel var det arbetskamraterna som i något högre 
grad än de andra accepterade detta val. Tabell 8 visar hur troligt det var att deras 
närmaste själv skulle cykla eller köra bil. 
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Tabell 8 Hur troligt att de närmaste själva kommer att cykla eller köra bil. 
 Cykla Köra bil 
30. Dina närmaste 

kommer själva cykla, 
köra bil 

3,86 5,77 

1= Tar helt avstånd; 7= Instämmer helt 
 
Tabell 8 visar att det var mycket troligt att personer i deras omgivning skulle ta 
bilen.  

Följande frågor bad deltagarna att värdera en resa med cykel eller bil utifrån 
hur lätt, svårt, klokt, önskvärt och snabbt det var att resa på detta sätt. Tabell 9 
visar resultaten från denna analys. 
 
Tabell 9 Hur det är att färdas med cykel eller bil. 
 Cykel Bil 
31. Lätt 4,02 6,48 
32. Klokt 4,81 4,18 
33. Önskvärt 4,53 4,07 
34. Snabbt 3,35 6,38 
7= Mycket lätt, Mycket klokt, Mycket önskvärt och mycket snabbt 
 
Tabell 9 visar att många ansåg att det var klokt och önskvärt att cykla. Då det 
gällde bil så var det mycket lätt och mycket snabbt. Figur 7 visar den procentuella 
andelen som höll med om att det var mycket lätt, klokt, önskvärt och snabbt. 
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Figur 7 Instämmer helt eller delvis. 
 
Figur 7 visar att man fann en resa med bil mycket lätt och mycket snabb. Då det 
gällde cykeln så ansåg runt 50 procent att valet var mycket klokt och önskvärt. 

Nedanstående frågor bad deltagarna att värdera hur viktigt olika aspekter av en 
resa var oavsett vilket färdmedel man väljer. Argumentet är att en resa förknippas 
med olika erfarenheter, vissa viktiga andra mindre så. I enlighet med detta 
resonemang kan man ha en positiv attityd till något även om det inte är speciellt 
viktigt om den blir uppfylld. 
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Tabell 10 Värdering av vikt. 
 Medelvärde 
35. Att undvika en ansträngande resa 4,47 
36. Att kunna ta dig snabbt fram 5,88 
37. Att kunna slappna av under resan 4,77 
38. Att kunna njuta av omgivningen 4,70 
39. Att resan inte förslöar dig 4,68 
40. Att utan ansträngning hitta en 

parkeringsplats 5,23 

41. Att resan är bekväm 5,07 
42. Att bidra till en bättre miljö 5,86 
43. Att kunna resa utan att spendera en 

massa pengar  5,87 

44. Att din egen olycksrisk i trafiken är så liten 
som möjligt 6,43 

45. Att i samband med en resa förbättra din 
kondition 4,63 

46. Att känna frihet i samband med resandet. 5,88 
47. Att slippa trängas med andra 4,99 
48. Att kunna resa oberoende av någon 

annan  5,84 

49. Att i samband med en resa få chans att 
umgås med vänner 3,19 

1= Inte alls viktigt; 7= Mycket viktigt 
 
Ovanstående tabell visar att det viktigaste var att olycksrisken var så liten som 
möjlig. Därefter följde att man skulle kunna ta sig snabbt fram, slippa spendera en 
massa pengar samt känna frihet. Det var också viktigt att man kunde resa 
oberoende av någon annan. Det som var minst viktigt var att i samband med resan 
få chans att umgås med vänner. Figur 8 visar andelen som ansåg att det var 
mycket viktigt eller inte alls viktigt att resan var på ett speciellt sätt. 
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Figur 8 visar att det är mycket viktigt att resan är snabb, billig och att man kan 
färdas oberoende av andra. Något färre ansåg att det var viktigt att resan var 
avslappnande och bekväm men trots detta var det ändå närmare 50 procent som 
instämde med detta. Figur 9 visar hur viktigt det är att följande uppfylldes i 
samband med en resa. 
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Figur 9 Bidraget från resan. 
 
Figur 9 visar att det var mycket viktigt att olycksrisken var så liten som möjligt. 
Det var även viktigt att man bidrog till en bättre miljö och att man upplevde en 
känsla av frihet. Det som var mindre viktigt var att i samband med en resa kunna 
umgås med sina vänner. Figur 10 visar ytterligare en aspekt som deltagarna fick 
värdera utifrån hur viktigt det var. 
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Figur 10 Vikten av att resan inte förslöar. 
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Figur 10 visar att 36 procent ansåg att det var mycket viktigt att resan inte 
förslöade dem medan 14 procent inte höll med om detta.  

Nedanstående frågor uppmätte deltagarnas upplevda kontroll över situation. 
Denna variabel speglar vilket motstånd man kan ha mot ett visst färdmedel. Tabell 
11 visar resultaten. 
 
Tabell 11 Olika omständigheter och hur stor sannolikhet att de skulle cykla eller 
köra bil. 
 Cykla Köra bil 
50. Du har väldigt bråttom 2,83 5,97 
51. Du känner dig lat 2,44 5,33 
52. Det är fint väder 3,92 4,48 
53. Det är mycket trafik 3,14 4,59 
54. Du har mycket att bära 2,03 5,97 
55. Du har ont om pengar 3,69 4,19 
1= Mycket osannolikt; 7= Mycket sannolikt 
 
Tabell 11 visar att sannolikheten var störst att man skulle cykla om det var fint 
väder följt av ont om pengar. Då det gällde bil var sannolikheten störst att man 
skulle ta bilen om man hade bråttom och om man hade mycket att bära. Jämfört 
med cykel var sannolikheten större att man skulle ta bilen oavsett vilka, eller 
vilket, villkor som gällde. Figur 11 visar andelen som svarade att det var mycket 
sannolikt eller sannolikt att de skulle påverkas att ta cykeln eller bilen. 
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Figur 11 Sannolikheten att omständigheterna påverkar valet. 
 
Figur 11 visar att man var mer benägen att ta bilen då man hade bråttom och 
mycket att bära. Chansen var också stor att man tog bilen om man kände sig lat. 
Då det gällde cykel så var det främst om man hade ont om pengar och om vädret 
var fint som påverkade valet i positiv riktning. Även om chansen var rätt stor att 
man skulle cykla då vädret var fint så var chansen större att man tog bilen.  
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Följande fråga mätte deltagarnas intention dvs. hur stor var chansen att de 
skulle cykla eller köra bil inom de tre närmaste veckorna.  
 
Tabell 12 Val av transportmedel inom den närmaste tiden. 
 Cykla Köra bil 
59. Du har för avsikt att till arbetet 
de närmaste tre veckorna 

2,77 5,41 

1= Mycket osannolikt; 7= Mycket sannolikt 

 
Tabell 12 visar att sannolikheten var rätt liten att man skulle cykla däremot var 
den betydligt större att man skulle köra bil. Figur 12 visar andelen som svarade att 
det var osannolikt (svar 1 eller 2) eller sannolikt (svar 6 eller 7).  
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Figur 12 Intentionen att cykla eller köra bil. 
 
Figur 12 visar att 67 procent svarade att det var mycket sannolikt att de skulle ta 
bilen de närmaste tre veckorna medan andelen som skulle ta cykeln var 
24 procent. Nästa fråga mätte deras vana och frågade hur ofta de cyklat till arbetet 
de senaste två månaderna. 
 
Tabell 13 Hur ofta de cyklat till arbetet de senaste två månaderna. 
Fråga % 
Inte alls 60,9 
Mindre än en gång i månaden 1,9 
Ungefär en gång per månad 5,0 
Ungefär två till tre gånger i månaden 6,2 
Ungefär en till två gånger i veckan 7,5 
Tre gånger eller mer per vecka 18,6 
 
Tabell 13 visar att mer än hälften inte hade cyklat till arbetet de senaste två 
månaderna. Resultatet visade också att 1/5 del kunde beskrivas som ”vane 
cyklister” eftersom de cyklade 3 eller mer gånger per vecka. Tabell 14 visar hur 
ofta de körde bil till arbetet. 
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Tabell 14 Hur ofta de kört bil till arbetet de senaste två månaderna. 
Fråga % 
Inte alls 10 
Mindre än en gång i månaden 6,9 
Ungefär en gång per månad 8,1 
Ungefär två till tre gånger i månaden 8,1 
Ungefär en till två gånger i veckan 11,9 
Tre gånger eller mer per vecka 55,0 
 
Tabell 14 visar att mer än hälften kört bil till arbetet tre gånger eller mer per vecka 
under den senaste två månaders perioden. 

Slutligen följde några mera allmänna frågor om val av transporter och deras 
inställning till miljöfrågor. Tabell 15 visar resultaten från denna analys. 

 
Tabell 15 Attityd till transporter och miljöfrågor. 
 Medelvärde 
69. Valet av transportmedel sker 

nästan automatiskt  
5,93 

70. Dina närmaste skulle kunna få 
dig att ändra ditt val av 
transportmedel  

2,20 

71. Du är mån om miljön men 
önskar att du kunde göra mer för 
att hjälpa till  

5,81 

72. Du köper helst produkter som är 
skonsamma mot miljön  

5,67 

73. I ditt val av tjänster påverkas du 
mycket om det framhålls att de 
är miljövänliga  

5,28 

74. På det hela taget anser du att 
din egen insats varken gör till 
eller från för att förbättra miljön 

2,94 

1= Tar helt avstånd; 7= Instämmer helt 
 
Tabell 15 visar att valet av transporter skedde nästan automatiskt och att det inte 
var speciellt troligt att deras närmaste skulle kunna påverka dem i deras val. Då 
det gällde miljöfrågor så svarade många att de var måna om miljön och att de 
skulle vilja göra mera. De hävdade också att de påverkades av om en produkt var 
miljövänlig eller inte. På det hela taget ansåg de att deras insatts kunde hjälpa till 
att förbättra miljön. Figur 13 visar andelen som instämde starkt eller tog avstånd 
från ovanstående påståenden. 
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Figur 13 Inställning till valet av transportmedel samt miljöfrågor. 
 
Figur 13 visar att för det stora flertalet var valet av transporter automatiskt och de 
trodde inte att deras närmaste kunde påverka dem i detta val. Då det gällde miljön 
så tog runt hälften avstånd från påståendet att deras insats varken gör till eller från 
för att förbättra miljön. Detta visade sig också i att många var måna om miljön 
och skulle vilja göra mer, de valde också produkter som var skonsamma mot 
miljön och då det gällde tjänster så påverkades de av om de presenterades som 
miljövänliga eller inte. 
 
3.1 En jämförelse mellan de som har för avsikt att åka eller 

inte åka bil 
Deltagarna delades in i två grupper beroende på hur de svarat på frågan om hur 
benägna de var att köra bil eller inte. Grupp 1 bestod av personer som svarat att 
det var sannolikt att de skulle köra bil de närmaste tre veckorna (svar 6 eller 7) 
och grupp 2 av dem som svarat att detta var osannolikt (svar 1 eller 2). Därefter 
jämfördes svaren med hjälp av en t-test som kontrollerar om skillnaden är 
signifikant eller inte. I analysen ingick alla frågor men nedanstående presentation 
visar enbart de svar där skillnaden var signifikant till ett värde av minst .05 
(<.05)2. 

De som tänkte ta bilen hade i medel ett avstånd på 16 kilometer till jobbet 
jämfört med de andra där samma avstånd var 9 km. Trots denna skillnad hade 28 
procent av dem som skulle köra bil ett avstånd på 1–5 kilometer. Då avståndet var 
1–10 kilometer handlade det om 46 procent. Det var ingen skillnad mellan de två 
olika grupperna då det gällde ålder, kön, utbildning eller hur många timmar man 
arbetade per vecka. Den enda skillnaden var att grupp 1 hade en något högre 
inkomst än grupp 2. I grupp 1 var medellönen 209 000 kronor och grupp 2 
176 000 kronor. Åtta frågor i enkäten beskrev bilåkandet i positiva termer och 
utav dessa uppvisade tre en signifikant skillnad mellan grupperna. Tabell 16 visar 
deras attityd till bilen. 
 

                                                 
2 <.05 anger att signifikantnivån är .05, vilket innebär att skillnaden mellan grupperna har 
fastställts med en säkerhet på 95%. 
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Tabell 16 Positiva attityder till bilen. 
 Har för avsikt att 

köra bil (n=103) 
Har för avsikt att 

inte köra bil (n=28) 
p 

12. kunna slappna av 4,03 3,15 * 
15. komma snabbt fram 6,59 5,33 *** 
21. färdas på ett bekvämt sätt  6,40 5,70 ** 
1= Tar helt avstånd; 7= Instämmer helt; * < = .05; ** < = .01; *** < = .001 
 
Tabell 16 visar att gruppen som tänkte åka bil (grupp 1) hade en mera positiv syn 
på bilen jämfört med den andra gruppen (grupp 2). Så gott som alla instämde 
starkt med att man kom snabbt fram med bil och att det var ett bekvämt sätt att 
färdas på. Grupp 1 ansåg också i högre grad än de andra att man kunde slappna 
av. Sju frågor i enkäten beskrev bilåkandet i negativa termer och två av dessa 
visade på en signifikant skillnad i hur de två grupperna svarade, se tabell 17. 
 
Tabell 17 Negativa attityder till bilen. 
 Har för avsikt att 

köra bil (n=103) 
Har för avsikt att 

inte köra bil (n=28) 
p 

23. vara beroende av andra 1,64 3,00 *** 
25. ha svårt att hitta 

någonstans att parkera 
1,80 2,85 ** 

1= Tar helt avstånd; 7= Instämmer helt; ** < = .01; *** < = .001 
 
Tabell 17 visar att grupp 2 hade en mera negativ syn på bilen. De ansåg i högre 
grad att man var beroende av andra och att det var svårt att hitta en parkering. 
Fyra frågor behandlade inställningen till bilen bland de närmaste. Resultaten 
visade att denna inställning var starkt kopplad till om man själv ämnade ta bilen 
eller inte, se tabell 18. 
 
Tabell 18 Synen bland de närmaste. 
 Har för avsikt att 

köra bil (n=103) 
Har för avsikt att 

inte köra bil (n=28) 
p 

26. De flesta av dina vänner 
anser att detta är helt 
acceptabelt/helt 
oacceptabelt 

6,44 4,59 *** 

27. De flesta av dina arbets-
kamrater anser att detta 
är helt acceptabelt/helt 
oacceptabelt 

6,29 4,81 *** 

28. Din familj anser att detta 
är helt acceptabelt/helt 
oacceptabelt 

6,21 4,44 *** 

29. Din partner anser att 
detta är helt 
acceptabelt/helt 
oacceptabelt 

6,18 5,11 * 

1= Helt oacceptabelt; 7= Helt acceptabelt; * < = .05; *** < = .001 
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Tabell 18 visar att de som hade för avsikt att köra bil upplevde att deras beteende 
var accepterat. Däremot ansåg inte den andra gruppen att ett sådant beteende 
skulle accepteras i lika hög grad.  
 
Tabell 19 Attityd till bilen. 
 Har för avsikt att 

köra bil (n=103) 
Har för avsikt att inte 

köra bil (n=28) 
p 

31. Lätt 6,89 5,31 *** 
32. Klokt 4,82 2,69 *** 
33. Önskvärt 4,57 2,96 *** 
34. Snabbt 6,51 5,84 * 
7= Mycket lätt, Mycket klokt, Mycket önskvärt och mycket snabbt; * < = .05; *** < = .001 
 
Tabell 19 visar att grupp 1 ansåg det var lättare och snabbare att ta bilen jämfört 
med grupp 2. Tabell 20 visar på vilket sätt de två grupperna skilde sig åt då det 
gällde deras värdering av hur viktig olika aspekter av en resa var.  
 
Tabell 20 Värdering av vikt. 
 Har för avsikt att 

köra bil (n=103) 
Har för avsikt att 

inte köra bil (n=28) 
p 

36. Att kunna ta dig snabbt 
fram 6,15 5,25 ** 

40. Att utan ansträngning 
hitta en parkeringsplats 5,35 4,54 * 

41. Att resan är bekväm 5,32 4,50 ** 
42. Att bidra till en bättre 

miljö 5,64 6,21 * 

45. Att i samband med en 
resa förbättra din 
kondition 

4,24 5,07 * 

1= Inte alls viktigt; 7= Mycket viktigt; * < = .05; ** < = .01  
 
Tabell 20 visar att grupp 1 värderade snabbhet mera än grupp 2. Det var också 
viktigare för dem att på ett lätt sätt hitta en parkering och att resan var bekväm. 
Däremot var man inte lika inriktad på att vilja bidra till en bättre miljö ej heller att 
i samband med en resa förbättra sin egen kondition. Tabell 21 visar skillnaden 
mellan grupperna då det gällde sannolikheten att de skulle köra bil då olika 
förhållanden rådde. 
 
Tabell 21 Olika omständigheter och hur stor sannolikhet att de skulle köra bil. 
 Har för avsikt att 

köra bil (n=103) 
Har för avsikt att 

inte köra bil (n=28) 
p 

50. Du har väldigt bråttom 6,76 3,37 *** 
51. Du känner dig lat 6,03 3,30 *** 
52. Det är fint väder 5,47 2,19 *** 
53. Det är mycket trafik 5,47 2,38 *** 
54. Du har mycket att bära 6,53 4,00 *** 
55. Du har ont om pengar 4,92 2,19 *** 
1= Mycket osannolikt; 7= Mycket sannolikt; *** < = .001 
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Tabell 21 visar att det var mycket sannolikt att grupp 1 skulle ta bilen om de hade 
bråttom, mycket att bära och om de kände sig lata. Då det gällde grupp 2 var det 
endast om de hade mycket att bära som skulle öka sannolikheten att de skulle ta 
bilen. 
 
3.2 En jämförelse mellan de som har för avsikt att cykla 

eller inte cykla 
Avsikt att cykla till arbetet hade 37 personer. Deras avstånd till arbetet var i 
medeltal 1 km (från 0,1–4 km). Av dessa 37 personer så var 5 stycken benägna att 
ta bilen. Inte för avsikt att cykla till arbetet hade 101 personer. Deras medel-
avstånd till arbetet var 18 km (från 0,3–110 km). Av dessa 101 personer var det 
84 stycken som hade för avsikt att ta bilen. Eftersom cykeln är beroende av 
avstånd jämfördes enbart individer som hade 0,3–10 kilometer till arbetet, de 
övriga uteslöts ur dessa analyser.  

Dessa deltagare delades sedan in i två grupper beroende på hur de svarat på 
frågan om hur benägna de var att cykla eller inte. Grupp 1 bestod av personer som 
svarat att det var sannolikt att de skulle cykla de närmaste tre veckorna (svar 6 
eller 7) och grupp 2 av dem som svarat att detta var osannolikt (svar 1 eller 2). 
Därefter jämfördes deras svar med hjälp av en t-test som kontrollerar om 
skillnaden var signifikant eller inte. I analysen ingick alla frågor men 
nedanstående presentation visar enbart de svar där skillnaden var signifikant till 
ett värde av minst .05. 
 
Tabell 22 Positiva attityder till cykeln. 
 Har för avsikt att 

cykla (n=37) 
Har för avsikt att 
inte cykla (n=34) 

P 

13. få chansen att umgås 
med vänner 2,84 1,47 *** 

15. komma snabbt fram 5,71 2,52 *** 
21. färdas på ett bekvämt 

sätt  5,12 3,13 *** 

24. känna dig fri 6,61 5,33 ** 
1= Tar helt avstånd; 7= Instämmer helt; ** < = .01; *** < = .001 
 
Tabell 22 visar att gruppen som hade för avsikt att cykla ansåg i högre grad än de 
andra att man kände sig fri och att man kunde färdas både snabbt och bekvämt 
med cykel. De som inte cyklade var inte lika övertygade och väldigt få hade 
svarat att det var snabbt och bekvämt. 
 
Tabell 23 Negativa attityder till cykeln. 
 Har för avsikt att 

cykla (n=37) 
Har för avsikt att 
inte cykla (n=34) 

p 

16. Tycka att det var onödigt 
ansträngande 2,09 3,94 *** 

1= Tar helt avstånd; 7= Instämmer helt; *** < = .001 
 
Tabell 23 visar att utav de frågor i enkäten som handlade om negativa 
konsekvenser (totalt 7 stycken) var det endast en där skillnaden var signifikant. 
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De som hade för avsikt att cykla ansåg inte i lika hög grad som de andra att det 
var onödigt ansträngande. 
 
Tabell 24 Synen bland de närmaste. 
 Har för avsikt att 

cykla (n=37) 
Har för avsikt att 
inte cykla (n=34) 

p 

26. De flesta av dina vänner 
anser att detta är helt 
acceptabelt/helt 
oacceptabelt 

6,62 5,71 * 

27. De flesta av dina arbets-
kamrater anser att detta är 
helt acceptabelt/helt 
oacceptabelt 

6,73 5,67 ** 

28. Din familj anser att detta är 
helt acceptabelt/helt 
oacceptabelt. 

6,92 5,45 *** 

29. Din partner anser att detta 
är helt acceptabelt/helt 
oacceptabelt 

6,73 5,67 ** 

1= Helt oacceptabelt; 7= Helt acceptabelt; * < = .05; ** < = .01; *** < = .001 
 
Tabell 24 visar att det var en signifikant skillnad mellan grupperna på alla frågor 
som handlade om synen hos de närmaste. Medelvärdet visar att båda grupperna 
trodde att beteendet skulle accepteras men bland dem som skulle cykla så var 
acceptansen högre. Tabell 25 visar hur lätt, klokt, önskvärt och snabbt det var att 
färdas på detta sätt. 
 
Tabell 25 Attityd till cykeln. 
 Har för avsikt att cykla 

(n=37) 
Har för avsikt att inte 

cykla (n=34) 
p 

31. Lätt 6,89 4,91 *** 
32. Klokt 6,97 5,28 *** 
33. Önskvärt 6,97 5,00 *** 
34. Snabbt 6,62 3,50 *** 
7= Mycket lätt, Klokt, önskvärt, snabbt; *** < = .001 
 
Tabell 25 visar på att så gott som alla i grupp 1 instämde med att det var lätt, 
klokt, önskvärt samt att det var ett snabbt sätt att ta sig fram på. I grupp 2 däremot 
var man inte lika övertygad, detta gällde speciellt på frågan om hur snabbt det var.  
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Tabell 26 Värdering av vikt. 
 Har för avsikt att cykla 

(n=37) 
Har för avsikt att 
inte cykla (n=34) 

p 

38. Att kunna njuta av 
omgivningen 5,27 4,47 * 

39. Att resan inte förslöar 
dig 5,43 4,52 * 

42. Att bidra till en bättre 
miljö 6,35 5,47 ** 

45. Att i samband med en 
resa förbättra din 
kondition 

6,05 4,65 *** 

1= Inte alls viktigt; 7= Mycket viktigt; * < = .05; ** < = .01; *** < = .001 
 
Tabell 26 visar att cyklisterna i högre grad än de andra ansåg det vara viktigt att 
bidra till en bättre miljö samt att i samband med en resa förbättra sin kondition. 
De ansåg också att det var viktigt att man kunde, i samband med en resa, njuta av 
omgivningen. Slutligen ville man i högre grad än de andra undvika att resan skulle 
verka förslöande. 
 
Tabell 27 Olika omständigheter och hur stor sannolikhet att de skulle cykla. 
 Har för avsikt att 

cykla (n=37) 
Har för avsikt att 
inte cykla (n=34) 

p 

50. Du har väldigt bråttom 6,22 1,51 *** 
51. Du känner dig lat 4,97 1,45 *** 
52. Det är fint väder 6,62 2,47 *** 
53. Det är mycket trafik 5,95 1,76 *** 
54. Du har mycket att bära 4,31 1,29 *** 
55. Du har ont om pengar 6,30 2,30 *** 
1= Mycket osannolikt; 7= Mycket sannolikt; *** < = .001 
 
Tabell 27 visar en mycket stor skillnad mellan de båda grupperna. De som hade 
för avsikt att cykla ansåg det vara mera sannolikt att de skulle göra detta om det 
var fint väder, de hade ont om pengar och om de hade väldigt bråttom jämfört 
med de andra. Det enda som kanske skulle få dem att inte cykla var om de hade 
mycket att bära samt om de kände sig lata. Då det gällde grupp 2 så var det 
egentligen inget som skulle öka sannolikheten att de skulle cykla, inte ens fint 
väder och brist på pengar. 
 
3.3 En jämförelse mellan de som har för avsikt att åka eller 

inte åka buss 
Resultaten visade att de som hade för avsikt att åka buss var relativt få (n=14 
stycken). Deras avstånd till arbetet varierade från 8 km till 58 km (medel 29 km). 
De som inte hade för avsikt att åka buss hade ett avstånd på i genomsnitt 12 km. 
Den stora skillnaden mellan dessa två grupper var att de som tänkte åka buss i 
högre grad än de andra ansåg att det var ett klokt och önskvärt val. De ansåg 
också att det var väldigt viktigt att slippa spendera en stor summa pengar på resor. 
I enkäten ingick några frågor direkt kopplade till bussresan vilka skulle kunna öka 
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attraktiviteten. Tabell 28 visar svaren på dessa frågor och skillnaden mellan de två 
olika grupperna. 
 
Tabell 28 Attityd till buss. 
 Har för avsikt att 

åka buss (n=14)
Har för avsikt att inte 

åka buss (n=123) 
p 

56. Du nästan alltid får en 
sittplats 

6,07 2,69 *** 

57. Bussarna gick så tätt att 
du slapp passa tider 

6,79 3,99 *** 

58. Busshållplatsen ligger 
nära din bostad 

6,50 4,07 *** 

1= Mycket osannolikt; 7= Mycket sannolikt; *** < = .001 
 
Tabell 28 visar att dessa förbättringar ökade sannolikheten att grupp 1 skulle ta 
bussen medan grupp 2 inte var lika övertygade. Trots detta visade svaren att 18 
procent (de som svarade 6 eller 7) skulle kunna tänka sig att ta bussen om de fick 
en sittplats och hela 45 procent om bussarna gick så tätt att de slapp passa tider 
samt att hållplatsen låg nära deras bostad. 
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Aneby Kommun 
Aneby kommun ligger i Jönköpings län, cirka 40 kilometer från länets huvudort. 
Kommunens areal är cirka 520 km2. Aneby kommun är indelad i åtta socknar; 
Askeryd, Bredestad, Bälaryd, Frinnaryd, Haurida, Lommaryd, Marbäck och 
Vireda. Antalet innevånare är 6 720 och i centralorten Aneby bor cirka 3 500 
personer. I kommunen ligger medelåldern på 39,9 år. Befolkningen har sedan 
1994 minskat med 350 invånare. 

I budgeten för 1998 avsatte regeringen stöd till olika investeringsprogram där 
bland annat satsning på miljöfrågor ingick. Aneby kommun sökte stöd för år 
1998. 
 
Kommunikationer 
In till kommunen pendlade 449 personer 1997 och 1 089 ut från kommunen. 
Tågförbindelse finns endast från Aneby samhälle och Höglandspendeln, stannar 
vid stationen i Aneby åtta gånger per dag i vardera riktning. Bussförbindelser 
finns med Eksjö, Tranås och Jönköping. Till skillnad från tåget betjänar bussen 
mellan Jönköping och Tranås även tre socknar. Busstiderna är främst anpassade 
för pendling till skola samt shopping. I kommunens delmål finns inskrivet att 
kollektivtrafikresandet ska öka med 20 % från 1998 års nivå till år 2005. Då det 
gäller cykel och gång så finns det i dagsläget ca 9 kilometer gång- och cykelväg. 
Ytterligare gång- och cykelvägar planeras. 
 
Utdrag ur www.aneby.se 
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