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Förord 
Detta VTI notat är en beteendestudie på uppdrag av Trafikkontoret i Göteborg. 
Studien behandlar effekten av en elektronisk avgasmätande ljusskylt (s.k. FEAT-
teknik) i kombination med skriftlig information. Författare och projektledare vid 
VTI har varit Sonja Forward. Inger Forsberg har svarat för diverse samman-
ställningar och analyser.  
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Referat 
Syftet med denna studie var att klarlägga attityden till miljö och transporter samt 
effekten av en elektronisk vägkantsskylt, som gav information i realtid om den 
egna bilens utsläpp. Frågan var om denna information ökade förarnas 
medvetenhet om miljöfrågor – och då framförallt om sådana som kunde kopplas 
samman med transporter och det egna körbeteendet. Två studier genomfördes, en 
innan skylten blev utplacerad och en efter det att den tagits ned.  

Resultaten visade att de boende i det aktuella bostadsområdet i hög grad var 
beroende av bilen som transportmedel. Att många var missnöjda med 
kollektivtrafikens servicenivå på orten och att det var långt till närmaste hållplats 
spelade en roll i sammanhanget, men även en attitydskillnad mellan biltrafikanter 
och kollektivtrafikanvändare kunde också märkas. De som använde kollektiva 
färdmedel ansåg att det var ett relativt enkelt sätt att färdas på medan bilisterna 
inte höll med om detta. Till skillnad från tidigare studier, som visat att valet av 
kollektiva färdmedel var kopplat till inkomst och kön, kunde ett sådant samband 
inte påvisas i denna studie. Däremot var det färre i gruppen kollektiv-
trafikresenärer som hade tillgång till bil. Mer än hälften ansåg inte att bilavgaser 
var ett stort problem, i varje fall inte om man hade en ny bil. I likhet med tidigare 
studier fanns det också ett samband mellan attityden till bilavgaser och det egna 
bilåkandet. I den grupp som svarade att bilavgaser utgjorde ett stort problem fanns 
det fler som ansåg att det var relativt lätt att minska sitt eget bilanvändande och de 
var också beredda att investera i en mer miljöanpassad bilmodell. I enlighet med 
detta ansåg de också att antalet bilar borde minska.  

Effekten av vägkantsskylten, och den skriftliga informationen som delades ut 
under projektets gång, belystes med hjälp av en för- och efterstudie. Jämfört med 
tidigare studier placerades skylten invid ett bostadsområde vilket innebar att 
nästan ingen av deltagarna kunde undgå den. Resultaten visade att val av 
färdmedel inte hade förändrats däremot fanns det några som hade ändrat sitt 
körsätt, de körde nu lugnare och mjukare. Det var också relativt många som 
uppskattat initiativet eftersom de ansåg att det var värdefullt att få denna 
information. Studien visade att vägkantskylten och tillhörande information mest 
påverkade beteenden och attityder som var direkt kopplade till bilens utsläpp och 
hur man kunde minska dessa genom ändrat körsätt. Däremot ökade den inte 
medvetenheten om miljö och transporter i ett vidare perspektiv. 
 



 

VTI notat 50-2003 7 

Sammanfattning 
Syftet med detta projekt var att klarlägga attityden till miljö och transporter samt 
vilken effekt en elektronisk vägkantsskylt, som gav information i realtid om den 
egna bilens utsläpp, kunde ha på bilisternas attityder och beteende. Kunde man 
med hjälp av denna teknik öka bilisternas medvetande om miljöproblemen och, 
mer specifikt, kunde man få till stånd ett mer miljöanpassat beteende bland 
bilisterna, exempelvis med avseende på fordonsunderhåll, körbeteende samt val 
av fordon? För att få klarhet i detta genomfördes två studier: en innan skylten blev 
utplacerad och en efter det att den tagits ned. Samma personer deltog i för- och 
efterstudien. Deltagarna fick fylla i två enkäter. Den första enkäten mätte hur pass 
medvetna deltagarna var om miljöproblemen i stort samt hur detta var kopplat till 
deras eget användande av bilen. Frågor om fordonsval och körbeteende ingick 
även i denna enkät. Den andra enkäten var konstruerad på samma sätt som i 
förstudien, förutom att ytterligare frågor hade tillkommit som handlade om 
vägkantsskylten och var relaterade till den information som hade utdelats i 
samband med att skylten sattes upp. Totalt deltog 185 personer i både för- och 
efterstudien. 

Resultaten visade att det vanligaste färdmedlet var bil och att cirka en femtedel 
färdades med buss eller cykel. Den vanligaste resan med bil var till och från 
arbetet, men även att köra barnen till och från skolan var också relativt vanligt. 
Många ansåg att de kollektiva förbindelserna var väldigt dåliga och att de tog för 
lång tid. Deltagarna fick göra en uppskattning av hur lång tid det tog att färdas 
med bil eller buss och i snitt var det 45 minuter snabbare med bil. Trots detta var 
det ju en del som använde buss. Det som bäst förklarade deras val var att de ansåg 
att bussen, till skillnad från bilen, var ett relativt enkelt sätt att färdas på. Däremot 
var detta val inte kopplat till inkomst eller kön. I denna grupp var det också färre 
som hade tillgång till egen bil och i deras hushåll fanns det oftast bara en bil.  

I enkäten fick deltagarna också svara på hur starkt de instämde med olika 
påståenden som undersökte deras attityd till trafikmiljön i deras bostadsområde 
och i centrala Göteborg. Rent generellt ansåg man inte att antalet bilar borde 
minska, vilket kan bero på att många var beroende av bilen. Däremot ansåg man 
att trafikköer var ett problem, vilket i sin tur kan förklara varför så pass många 
ville se en utbyggnad av vägnätet. Rent generellt ansåg man inte att bilavgaser var 
ett stort problem, men man tyckte ändå att gamla bilar utan katalysatorer var det. 
De var också väl medvetna om att bilen kunde ha en negativ effekt på miljön. Eco 
driving, som ju försöker utbilda förare att köra mer miljövänligt, borde kunna få 
en effekt bland deltagarna i denna studie eftersom många var villiga att ändra sitt 
eget körsätt för att minska utsläppen. Därmed kan man säga att många var 
medvetna om bilens negativa effekt, men att man detta till trots inte ansåg att man 
hade något bra alternativ.  

Tidigare studier har visat att attityden till bilavgaser är kopplat till det egna 
bilanvändandet. För att utröna om så också var fallet i denna studie delades 
deltagarna upp i två grupper beroende på om man ansåg att avgaser var ett 
problem eller inte. Resultatet styrkte tidigare studier eftersom de som ansåg att 
bilens avgaser var ett stort problem också ansåg att det var relativt lätt att minska 
sitt eget bilanvändande. Dessa var också mera villiga att investera i en mer 
miljöanpassad bil om de visste att deras egen störde miljön. I detta sammanhang 
var det intressant att notera att ingen i gruppen som svarat att bilavgaser inte var 
något problem ansåg att antalet bilar borde minska. Därför kan man anta att även i 
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ett område som nu studerats där tillgången till alternativa färdmedel är begränsad, 
eller där de inte utgör ett bekvämt alternativ till bilen, så fanns det ändå skillnader 
som i sin tur påverkar beteendet. De som var mer medvetna om bilens negativa 
effekter tenderade i något högre grad än de andra att begränsa sitt eget 
användande av bilen. 

Prochaska och DiClemente (1983) visade att en individ går igenom olika 
stadium innan förändringen blir etablerad. I denna studie användes samma modell 
för att mäta var i processen deltagarna befann sig. Resultaten visade att 
majoriteten befann sig på steg 1 vilket innebär att de använde bilen och hade 
ingen avsikt att ändra detta beteende. Ytterligare analyser bekräftade detta, 
eftersom gruppen som befann sig på steg 1 i mindre grad än de andra ansåg att 
antalet bilar borde minska. En anledning till detta kan vara att det var färre 
personer i denna grupp som ansåg att bilens avgaser var något större problem. 
Samtidigt kunde man se en viss uppgivenhet, eller kanske brist på engagemang, 
eftersom de flesta inte ansåg att deras egen insats spelade någon större roll. En 
annan aspekt, som kan vara kopplat till detta, var att denna grupp inte ansåg att 
man hade något alternativ till bilen och att man upplevde det mycket svårt att 
färdas med buss eller cykel. Detta överensstämmer väl med andra resultat som har 
visat att miljömedvetet beteende är lågt hos individer som anser att ansvaret ligger 
hos regering eller näringsliv, medan det är högt hos individer som tror att deras 
eget beteende är av betydelse. Individen måste känna en viss samhörighet med 
andra som förespråkar förändringar, samtidigt som de måste vara övertygade om 
att deras egen insats har ett värde. Individer som befinner sig på steg 1 är enligt 
teorin inte speciellt mottaglig för information som på något sätt ifrågasätter deras 
eget beteende. För att få denna grupp mer förändringsbenägen måste han/hon först 
inse att beteendet är ett problem. Denna slutsats såg också ut att få stöd av 
resultaten från denna studie.  

Del två av denna studie jämförde resultaten före och efter det att en 
avgasmätande vägkantsskylt satts upp. Samma personer deltog i för- och 
efterstudien och syftet var att se om informationen från vägkantsskylten, men 
också den skriftliga informationen som delades ut under projektets gång, hade fått 
någon effekt på deras attityder och beteende. Resultaten visade att effekten var 
marginell och kanske inte alltid gick i önskvärd riktning. På 7 utav de 36 frågorna 
uppmättes en signifikant skillnad. Fler hade exempelvis tagit barnen med bil till 
skolan i efterstudien, men det var också färre i denna grupp som använt samma 
färdmedel till och från olika fritidsaktiviteter. Trots detta ansåg man i efterstudien 
att det var svårare att utföra den sistnämnda resan utan bil. Detta kan också 
kopplas till att man vid det senare tillfället ansåg att det var lättare att ta bilen till 
arbete/studier. Detta kan bero på att man påverkats av projektet, men även av den 
enkät som skickades ut i samband med förstudien. Båda lyfte ju fram frågan om 
vilken effekt bilen hade och bad dem att ta ställning till alternativa färdmedel. 
Detta styrks i viss mån av att det var fler i efterstudien som ansåg att valet av 
transporter inte skedde lika automatiskt som tidigare. Man kan ha övervägt olika 
alternativ och kommit fram till att bilen ändock var det enklaste sättet att ta sig till 
och från arbetet med. Även om syftet med projektet inte var att underlätta eller 
förbättra alternativa transporter, var det många som hade fällt kommentarer om att 
man inte upplevde att det fanns några riktiga alternativ till bilen för de boende i 
området. Enligt DeBono (1987) så måste budskapet vara trovärdigt och 
alternativet måste vara möjligt att genomföra. Det nya beteendet måste också 
upplevas som tillräckligt lockande för att man ska lyckas att övertyga individen 



 

VTI notat 50-2003 9 

om att det nya, på ett bättre sätt än det gamla, uppfyller det man önskar sig, vilket 
i detta fall bestod i att ta sig till och från arbetet. 

Detta kan mycket väl vara anledningen till att man inte ändrat sin inställning 
till alternativa färdmedel, eller att man heller inte ändrat sitt beteende. Detta är i 
sig inte speciellt förvånande, eftersom informationen mera var relaterad till körsätt 
och service av bilen. Då det gällde påståendet om att regelbunden service skulle 
kunna leda till att minska bilens utsläpp var det fler i efterstudien som instämde 
med detta. Vad beträffade det egna körsättet var skillnaden inte signifikant, men 
pekade ändå på att medvetenheten i efterstudien hade ökat om att den egna bilens 
utsläpp påverkade miljön Vidare ansåg man i något högre grad i efterstudien att 
avgaser och i synnerhet dem från gamla bilar var ett stort problem. 

I efterstudien ingick även specifika frågor om informationen som delats ut och 
om skylten som mätte avgaser. En fjärdedel hade tagit del av informationen som 
skickats ut och utav dessa ansåg ungefär hälften att det hade ett visst nyhetsvärde. 
För att se om informationen påverkat dem på något sätt, jämfördes två olika 
grupper: de som tagit del av informationen och de som inte tagit del av 
densamma. Resultaten visade att de som tagit del av informationen i högre grad än 
de andra ansåg att deras egen insats faktiskt kunde hjälpa till att förbättra miljön, 
vilket också kan bero på att de i högre grad än de andra ansåg att deras eget 
bilanvändande påverkade miljön. Till skillnad från den andra gruppen så ansåg 
man här att man inte enbart kunde skjuta skulden på länder utanför Sverige, då det 
gäller negativ miljöpåverkan, något som också överensstämmer med deras 
inställning till den egna insatsen. De som tagit del av informationen körde inte 
heller sina barn lika ofta till skolan som de andra. Resor till och från olika typer av 
fritidsaktiviteter följde dock inte samma mönster, eftersom det var fler i denna 
grupp som företog dylika resor. En möjlig förklaring kan vara att denna grupp 
redan innan de tog del av informationen hade en inställning som var mer inriktad 
mot ett miljömedvetet beteende. Därför testades även denna hypotes. Men 
slutsatsen blev att så inte var fallet, eftersom dessa skillnader inte kunde märkas 
vid en jämförelse av vad de båda grupperna svarat på frågorna i förstudien.  

En rad frågor handlade om utrustningen som mätte avgaser. Till skillnad från 
en tidigare studie där runt hälften observerat skylten (Forward, 2002) så hade så 
gott som alla sett skylten i denna studie. Anledningen till detta är ganska uppenbar 
eftersom skylten var uppsatt i ett bostadsområde, vilket innebar att samma förare 
passerade skylten vid mer än ett tillfälle. Ungefär 90 procent passerade skylten tre 
gånger eller mer per vecka. I likhet med tidigare studie så var det många som efter 
observationen av skylten också läste den och förstod budskapet. Attityden till 
skylten visade att man ansåg den vara relativt tydlig och att den relativt väl 
överensstämde med vad man redan visste om bilens avgasutsläpp. Då det 
handlade om skyltens värde var man mera tveksam: mindre än hälften ansåg att 
den var värdefull, vilket återigen var något man funnit i den tidigare studien 
(Forward, 2002). Däremot påverkades man mer av skylten jämfört med den 
tidigare studien, vilket kan bero på att man passerade skylten mera regelbundet 
samt att den nu var kopplad till annan information. Det var också fler än tidigare 
som bekräftade att beteendeförändringen blivit varaktig. Ytterligare analyser 
visade också att de som blivit påverkade i högre grad än de andra trodde att den 
egna bilen släppte ut mindre farliga avgaser, dvs. att den utgjorde ett mindre hot 
mot miljön än vad som var det faktiska fallet. De som blivit påverkade körde nu 
lugnare och mjukare.  
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Det var också relativt många som uppskattat initiativet, eftersom de ansåg att det 
var värdefullt att få denna typ av information.  
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1 Introduktion 
Individens miljöengagemang har studerats i ett flertal studier (Linden, 1996; 
Sjöberg, 2000 m.fl.). Studien av Linden (1996) visade att svenskarna oroade sig 
mest för klimatförändringar och avverkningen av regnskogarna. Bilanvändandet 
däremot kom mycket långt ned på listan (enligt en resvaneundersökning sker 
ungefär 80 procent av allt resande med bil, Riks-RVU, 1997). Detta 
överensstämmer väl med Sjöberg (2000) som fann att intresset för miljön ökat 
markant under 90-talet, men att detta inte var kopplat till bilanvändandet. För 
många har bilen blivit en vana som man sällan reflekterar över samtidigt som man 
blivit väldigt beroende av den. En studie av Stradling (2001) visade att 85 procent 
ansåg att bilen var en nödvändighet. De resor som man enklast kunde utföra utan 
bil var att ta barnen till skolan och de som var svårast var att ta sig till och från ett 
köpcentrum. I samma studier fann man att trafikköer och förseningar uppfattades 
som ett större problem än bilavgaser (Stradling, 2001). Golob och Hensher (1997) 
visade att attityden till bilavgaser och växthusgaser hade ett samband med hur 
man använde bilen. De som ansåg att hotet var ringa samåkte ogärna samtidigt 
som de inte ämnade minska sitt eget bilåkande. Bilanvändande är också kopplat 
till inkomst, kön och ålder. Den största gruppen bilanvändare (41 procent) tillhör 
åldersgruppen mellan 30 och 49 år. Män kör mer bil än kvinnor: 62 procent av 
alla bilresor utförs av män och 38 procent av kvinnor (Riks-RVU, 1997). 
Individer med höga befattningar och höga inkomster använder bilen i högre 
utsträckning än andra (Dasgupta, 1983).  

Studier har också visat att miljömedvetet beteende är lågt hos individer som 
anser att ansvaret ligger hos regering eller näringsliv, medan den är hög hos 
individer som tror att deras eget beteende är av betydelse (Roberts, 1996). Detta 
styrks också av Steg och Vlek (1996), som pekade på att individen måste känna 
en viss samhörighet med dem som förespråkar förändring, samtidigt som han/hon 
är övertygad om att den egna insatsen har ett värde.  

Val av färdmedel är för många mer än en resa mellan A och B. Fördelen med 
bilen anses vara att det är ett komfortabelt sätt att färdas på, även om bilen 
samtidigt är kostsam för både den egna ekonomin och miljön. En kampanj med 
syfte att minimera befolkningens användande av bilen visade att information om 
luftkvalitén lyckades öka medvetandet samt reducera bilanvändandet hos en 
relativt liten grupp. När denna information gavs till anställda vid olika 
arbetsplatser som deltog i projekt som var kopplade till kampanjen blev effekten 
mera markant. Slutsatsen från denna studie var att information kan öka 
medvetandet om bilens negativa effekter om den blir till en del av ett socialt 
engagemang. Gruppen kan då ha två syften: att öka de inbördes påtryckningarna 
och att ge varandra stöd i förändringsprocessen. En annan studie undersökte också 
vilken effekt information om bilens utsläpp kunde få på bilisternas körbeteende 
(Forward, 2002). Resultaten visade att den målgrupp som budskapet bäst nådde 
fram till var förare som redan dessförinnan var miljömedvetna och positivt 
inställda till förändring.  

Andra försök att ändra individers val av färdmedel har visat att positiva 
styrmedel (dvs. en förbättring av alternativen) får större genomslagskraft jämfört 
med negativa (dvs. skatter, böter, avgifter m.m.). De negativa kan få effekt under 
en kortare period, varefter man brukar se en återgång till det tidigare beteendet. 
Trots detta menade Steg och Vlek (1997) att en kombination av positiva och 
negativa styrmedel är nödvändiga. En möjlig förklaring kan vara att 
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färdmedelsval, speciellt bilanvändandet, sker automatiskt och det är inte förrän 
bilisten stöter på hinder som valet ger anledning till eftertanke. En modell 
utarbetad av Prochaska och DiClemente (1983) visar att individen passerar olika 
steg innan det nya beteendet är etablerat. De sex stegen är enligt nedan:  

 
1.  Har inte funderat på att ändra sig (Precontemplation) 
2.  Har funderat på att ändra sig (Contemplation) 
3.  Har gjort förberedelser för förändring (Preparation) 
4.  Handling (Action) 
5.  Vidmakthållande (Maintenance) 
6.  Avslutning (Termination), beteendet är etablerat. 

 
En person som befinner sig på steg 1 är förmodligen en van bilist som inte ser 
något problem med det egna beteendet. En sådan person är därför inte mottaglig 
för information, eftersom den inte anses vara relevant. Trots detta visade Reed 
(2001) att det var möjligt att nå personer i denna grupp om man sökte upp dem. 
För att budskapet skall gå fram krävs det att individen upplever ett visst missnöje 
med det egna beteendet, vilket kan uppnås om man presenterar information som 
strider mot tidigare, etablerade idéer. En annan metod kan bestå i att introducera 
en rad styrmedel, både positiva och negativa. Lyckas man med detta flyttar sig 
personen till steg 2. Nu har man börjat fundera på att ändra sig, eftersom man ser 
vissa problem med det egna beteendet. Men man kan ännu inte se hur förändring 
kan komma till stånd. Vid detta stadium är information viktig, då den kan visa på 
hur olika problem kan lösas. Nästa steg innebär att man förbereder sig för 
förändring. Nu är den sociala omgivningen speciellt viktig, eftersom man måste få 
stöd och bekräftelse. På steg 4 börjar individen att agera; tanke omsätts till 
handling. Detta stadium är väldigt kritiskt, eftersom minsta motgång kan få 
individen att gå tillbaka till tidigare beteendemönster. Det är därmed av stor vikt 
att det nya alternativet är mera tilldragande än det gamla och att det motsvarar 
förväntningarna. Det följande steget kallas för ”vidmakthållande”, eftersom det 
nya beteendet fortfarande inte manifesterar sig med automatik och behöver viss 
uppmärksamhet. Då personen befinner sig på det sista steget har beteendet blivit 
till en vana och är därmed mindre mottagligt för förändringar i den sociala miljön. 
Prochaska och DiClemente (1983) menade inte att man alltid följer dessa steg i en 
följd, eftersom man kan gå både fram och tillbaka. En viktig slutsats från deras 
studier är bl.a. att en strategi kanske fungerar vid ett stadium, men inte vid ett 
annat. Därför är det viktigt att samla in information om den målgrupp man vill 
påverka innan man utarbetar själva metoden.   

Syftet med föreliggande studie var att mäta effekten av en elektronisk 
vägkantsskylt placerad i ett bostadsområde. Studien utgör en uppföljning samt en 
förfining av en tidigare studie utförd under 2002 (Forward, 2002). Slutsatsen från 
denna studie var att effekten av skylten skulle öka om den kopplades till annan 
information. Man antog också att effekten blev större om skylten passerades vid 
flera tillfällen under en längre tidsperiod. Individernas placering i förändrings-
processen mättes enligt Prochaska och DiClementes (1983) modell och hypotesen 
var att de som befann sig på steg 1 var mindre förändringsbenägna  än de övriga. 
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2 Metod 
FEAT-projektet studerar vilken effekt en skylt, som under en period på sex veckor 
mätte bilavgaser, hade på en grupp individer som bodde i det område där skylten 
placerats. I samband med att skylten uppsattes på plats sändes två olika brev ut till 
de boende: det första brevet, som distribuerades strax innan skylten sattes upp, 
informerade om skylten och hur den skulle avläsas och det andra brevet upplyste 
om en rad olika aktiviteter som skulle ske under en temadag. Bland annat skulle 
man diskutera och demonstrera sparsam körning samt berätta om det pågående 
miljöarbetet i stadsdelen. Medarbetare i projektteamet besökte också Näsetskolan 
vid två olika tillfällen. Vid ett utav dessa tillfällen uppsökte skolklasserna skylten. 
Under projektets gång uppmuntrades invånarna att lämna in synpunkter och höra 
av sig med frågor. 
  
2.1 Studie 1: Förstudie  
Urval: I förstudien ingick 279 slumpmässigt utvalda personer boende i området 
(32 procent kvinnor och 68 procent män).  
 
Genomförande: 500 enkäter skickades ut per post till personer bosatta i området 
där skylten sedermera skulle monteras. Enkäten syftade till att mäta hur pass 
medvetna deltagarna var om miljöproblemen i stort samt hur detta var kopplat till 
deras eget användande av bilen. Frågor om fordonsval och körbeteende ingick 
även i enkäten. Ingen påminnelse skickades ut.  
 
Svarsfrekvens: 279 personer besvarade enkäten innan skylten placerades ut, vilket 
innebär en svarsfrekvens på 56 procent. Fyrtio enkäter exkluderades, eftersom de 
inkom för sent och fem enkäter skickades tillbaka med meddelande att adressaten 
var okänd.  
 
2.2 Studie 2: Efterstudie 
Urval: I efterstudien ingick 185 personer som tidigare svarat på enkäten i 
förstudien, (31 procent kvinnor och 69 procent män).  
 
Genomförande: De 279 deltagarna som besvarat enkäten i förstudien fick 
ytterligare en enkät efter det att skylten tagits ned. Enkäten var konstruerad på 
samma sätt som i förstudien, förutom att ytterligare frågor hade tillkommit som 
handlade om vägkantsskylten och övrig information i samband med skylten. En 
påminnelse skickades ut. 
 
Svarsfrekvens: Enkäten besvarades av 185 personer, vilket innebär en 
svarsfrekvens på 66 procent. En enkät skickades tillbaka med meddelandet att 
adressaten var okänd. 
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2.3 Bortfallsanalys 
Analyser gjordes med hjälp av en s.k. t-test för att se om det förelåg någon 
skillnad mellan gruppen som deltagit i både för- och efterstudien och dem som 
enbart deltagit i förstudien. I denna analys ingick samtliga frågor från förstudiens 
enkät. Resultaten visade att grupperna var väldigt lika, eftersom deras uppfattning 
endast skiljde sig åt på en fråga. Denna fråga handlade om vilken effekt deras eget 
bilanvändande hade på miljön. Tabell 1 visar resultatet från denna analys. 
 
Tabell 1 Inställning till eget bilanvändande. 

 Endast förstudie 
För- och 

efterstudie 
p 

Eget bilanvändande gör varken till 
eller från då det gäller miljön 

5,22 4,72 < .05 

1=Instämmer helt; 7=Tar Helt Avstånd 
 
Ovanstående tabell visar att de som deltog i både för- och efterstudien i högre 
grad än de andra ansåg att deras eget bilanvändande inte spelade någon större roll. 
Då det gällde bakgrundsvariabler såsom ålder, kön, inkomst visade resultaten 
även här på stora likheter; den enda skillnaden var att det var något färre i den 
yngsta åldersgruppen (p <.05) bland dem som deltagit i båda studierna, se tabell 2.  
 
Tabell 2 Deltagarnas födelseår. 
 Endast förstudie För- och efterstudie 
Födelseår n % n % 
    –1946 33 37 79 43 
1947–56 22 24 59 32 
1957–66 27 30 39 22 
1967– 8 9 7 3 
 
Tabell 2 visar att andelen äldre var något högre bland dem som deltagit i både för- 
och efterstudien jämfört med de andra. En möjlig hypotes om varför personer som 
enbart deltagit i förstudien skiljde sig från de övriga beträffande frågan om deras 
eget bilanvändande (se tabell 1) var att det kunde bero på åldersfördelningen. 
Denna hypotes testades men kunde inte stödjas, eftersom skillnaden inte berodde 
på ålder: Oavsett ålder så var det  fortfarande fler som tog avstånd från påståendet, 
se tabell 3. 
 
Tabell 3 Eget bilanvändande och ålder: Medelvärde. 
 Endast förstudie För- och efterstudie 
Födelseår Medelvärde Medelvärde 
    –1946 4,48 4,27 
1947–56 5,52 4,87 
1957–66 5,57 5,05 
1967– 6,00 5,57 
1=Instämmer helt; 7=Tar helt avstånd 
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Tabell 3 visar att de som enbart deltagit i förstudien, oavsett ålder, i högre grad än 
de övriga tog avstånd från påståendet att deras eget bilanvändande varken gör till 
eller från då det gäller miljön. 

Slutsatsen från dessa analyser är att bortfallet inte borde påverka resultatet i 
någon nämnvärd grad, även om man i möjligaste mån bör ta hänsyn till effekten 
av eget bilanvändande och ålder.  
 
 
3 Resultat 
I denna redovisning presenteras först resultaten från förstudien, därefter 
efterstudien. Analyser som jämför svaren i förstudien med dem i efterstudien 
behandlas separat. Därefter presenteras en mera ingående analys av frågan om var 
i förändringsprocessen deltagarna befinner sig. Slutligen presenteras resultat 
direkt kopplade till skylten och den information som delades ut.  
 
3.1 Förstudie 
I förstudien ingick 279 personer och utav dessa var det 185 som även hade 
deltagit i efterstudien. Resultaten från förstudien redovisas i sin helhet och skall 
ses som en bakgrund till de efterföljande avsnitten. Urvalet är större och därmed 
ger det en något bättre bild av invånarna i det aktuella området. 
 
Tabell 4 Födelseår och utbildning. 
Födelseår n % 
    –1946 112 40,9 
1947–56 81 29,6 
1957–66 66 24,1 
1967– 15 5,5 
Utbildning n % 
Grundskola 22 8 
Gymnasieskola 73 27 
Universitet/högskola 152 56 
Annan 23 9 
 
Tabell 4 visar att det största antalet personer var födda 1946 och tidigare. Tabellen 
visar också att utbildningsnivån var relativt hög, eftersom 56 procent hade en 
utbildning motsvarande universitet och högskola. Tabell 5 visar hur stor andel av 
deltagarna som var förvärsarbetande. 
 
Tabell 5 Förvärsarbete. 
 Ja Nej 
Antal i % 78 22 
 
Tabell 5 visar att det stora flertalet va förvärvsarbetande. Resultaten visade också 
att deltagarna arbetade som minst 1 timme per vecka och som mest 75 timmar. 
Medelarbetstiden låg på 40 timmar. 

Deltagarnas avstånd mellan hemmet och arbetsplatsen sträckte sig från en halv 
kilometer till 220 kilometer. Medelavståndet för hela gruppen var 16 kilometer. 
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Deltagarna fick sedan uppskatta tiden det tog att ta sig från bostaden till 
arbete/skola om de använde sig av bil, buss eller spårvagn.  

En resa med bil till arbetet/skolan tog mellan tre minuter och en timme. 
Medeltiden var 22 minuter och 32 procent hade en resa som var 15 minuter eller 
kortare.  

En resa med buss varierade mellan 10 minuter till 2 timmar. Medeltiden var 
62 minuter och 5 procent hade en resa som var 15 minuter eller kortare. Resan 
med spårvagn, slutligen, varierade mellan 25 minuter och 2,5 timmar. Medeltiden 
var 68 minuter och ingen hade en resa som var 15 minuter eller kortare. 

Det stora flertalet hade tillgång till en bil som de var den huvudsakliga 
användaren av (86 procent). I medeltal bodde det 3 personer i hushållet vilka ägde 
1,8 bilar (57 procent ägde 2 bilar). I medeltal hade 1,7 personer i hushållet 
busskort (i 52 procent rörde det sig om 1 person i hushållet) och 1,2 personer 
cyklade regelbundet till arbetet eller skolan (i 81 procent av fallen svarade man ”1 
person”). Deltagarna fick även på en skala från 1 till 6 beskriva hur ofta de 
använde olika färdmedel, se tabell 6. 
 
Tabell 6 Val av transportmedel. 

Val av transportmedel Medelvärde
Buss 1.45 
Cykel 1,57 
Kört bil 5,46 
Samåkt med en annan person 1,55 

1=Inte alls; 6=varje dag 
 
Tabell 6 visar att det vanligaste färdmedlet var bil. Buss hade 83 procent inte alls 
åkt, 85 procent hade inte alls cyklat medan endast 6 procent svarade att de inte alls 
åkt bil. Ytterligare analyser gjordes med hjälp av Spearmans korrelations-
koefficientstest där sambandet mellan att åka buss och de övriga variablerna 
testades. De signifikanta skillnaderna visas i tabell 7. 
 
Tabell 7 Signifikanta samband mellan att åka buss och övriga variabler. 

 
Åker buss 

p 
Att färdas med buss till arbete/studier -.39** 

Att färdas med bil till arbete/studier .14* 

Att minska bilanvändandet -.31** 

Valet av transportmedel sker nästan automatiskt .15* 
Medveten om bilens negativa effekter men har i nuläget inget 
alternativ .22** 

Tillgång till bil som man själv huvudsakligen använde .16* 

Hur många bilar i hushållet -.19* 
* = signifikant till en nivå av < = .051  
De övriga är alla signifikanta till en nivå av < = .01 
 

                                                 
1 P <.05 anger att signifikantnivån är .05, vilket innebär att skillnaden mellan grupperna har 
fastställts med en säkerhet på 95 %. 
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Tabell 7 visar att de som regelbundet åkte buss till arbete/studier också i högre 
grad än de andra ansåg att det var lätt att åka buss (37 procent svarade ”mycket 
lätt” jämfört med 6 procent i den andra gruppen). Däremot var det färre i denna 
grupp som ansåg att det var lätt att ta bilen för samma ändamål. De ansåg också i 
högre grad än de andra att det var lätt för dem att minska sitt bilanvändande 
(17 procent svarade ”mycket lätt” jämfört med 6 procent i den andra gruppen). I 
detta sammanhang är det också viktigt att poängtera att gruppen som åkte buss 
redan åkte mindre bil än de andra. Valet av transporter sker inte heller lika 
automatiskt jämfört med den andra gruppen. De som regelbundet åkte buss 
tenderade i högre grad än de andra att ta avstånd från påståendet att de var 
medvetna om bilens negativa konsekvenser, men inte hade något alternativ. I 
denna grupp var det också färre som hade tillgång till en bil som de var den 
huvudsakliga användaren av. I dessa hushåll fanns det också färre bilar 
(35 procent uppgav 2 bilar jämfört med 68 procent i den andra gruppen). 
Deltagarnas socioekonomiska och demografiska bakgrund skilde sig inte åt och 
kunde därför inte förklara hur regelbundet de färdades med buss. 
 
Tabell 8 Aktiviteter och händelser i samband med en resa: Hur ofta? 

 Medelvärde 
Kört ditt barn till skolan med bil 3,27 
Kört bil till affären för att handla mat 3,78 
Kört bil till fritidsaktivitet 3,33 
Hamnat i bilkö – hastighet 20 km/tim eller lägre 4,11 

1=Inte alls; 6=varje dag 
 
Tabell 8 visar att det var relativt många som hamnat i en bilkö där hastigheten var 
20 km/tim eller lägre (49 procent svarade tre eller fler gånger per vecka). Då det 
gällde de andra aktiviteterna var den vanligaste att köra sitt barn till skolan 
(28 procent svarade tre eller fler gånger per vecka), därefter till affären 
(21 procent svarade tre eller fler gånger per vecka) och slutligen till och från 
fritidsaktiviteter (18 procent svarade tre eller fler gånger per vecka). 

Nästa fråga handlade om vilka resor som skulle vara lättast att göra om de inte 
hade tillgång till bil. Deltagarna fick rangordna svaren där 1 visade på vad de 
ansåg vara lättast och 4 vad de ansåg vara svårast.  
 
Tabell 9 Rangordning av resor: lättast till svårast. 

 
1 
% 

2 
% 

3 
% 

4 
% 

Följa barn till skolan 64 17 11   8 
Handla matvaror 27 29 23 21 
Resor till och från fritidsaktiviteter 18 31 35 16 
Arbetsresor 15 11 13 61 

1=lättast; 4=svårast 
 
Tabellen visar att det var lättast att följa barnen till skolan även om man inte hade 
tillgång till bil. Det som var svårast att göra utan bilen var att ta sig till och från 
arbetet. 
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Deltagarna fick också ta ställning till hur lätt eller svårt det var att använda 
olika transportmedel. 
 
Tabell 10 Möjligheten att använda sig av olika färdmedel. 

 Medelvärde
Att färdas med buss till arbete/studier 5,66 
Att färdas med bil till arbete/studier 1,75 
Att färdas med cykel till arbete/studier 5,00 
Att samåka till arbete/studier 6,01 
Att minska ditt bilanvändande  5,94 

1=Mycket lätt; 7=Mycket svårt 
 
Tabell 10 visar att det var betydligt lättare att färdas med bil till arbetet jämfört 
med andra färdmedel. Det som var svårast var att samåka. Att det var mycket lätt 
att ta bilen svarade 81 procent (svar 1 eller 2), 15 procent cykel, 9 procent buss 
och 7 procent ansåg att det var mycket lätt att samåka. Även att minska på 
bilanvändandet ansåg man vara mycket svårt och endast 7 procent ansåg att det 
var lätt. 
 
Tabell 11 Attityd till trafikmiljön i bostadsområdet. 
 Medelvärden
Lugnt område 3,40 
Mycket biltrafik 3,64 
Trafikmiljön riskabel för oskyddade trafikanter 3,95 
Snabb biltrafik 3,77 

1=Instämmer helt; 7=Tar helt avstånd 
 
Tabell 11 visar ett medelvärde på runt 3,5, vilket innebär att de flesta varken 
instämde eller tog avstånd. Trots detta var det runt 30 procent som instämde starkt 
med påståendena (dvs. svar 1 eller 2).  
 
Tabell 12 Attityd till trafikmiljön i centrala Göteborg. 
 Medelvärden
Antalet bilar borde minska 3,91 
Vägnätet borde byggas ut 2,91 

1=Instämmer helt; 7=Tar helt avstånd 
 
Tabellen visar att man tenderade att ta avstånd från påståendet att antalet bilar 
borde minska och i stället förespråkade man att vägnätet borde byggas ut. 
(24 procent ansåg inte att antalet bilar borde minska och 54 procent ansåg att 
vägnätet borde byggas ut). 

Nedanstående påståenden handlade om olika företeelser i trafiken och man 
hade att ta ställning till om det var ett stort problem eller inte.  
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Tabell 13 Problemet med olika företeelser i trafiken. 
 Medelvärden
Trafikköer och förseningar 2,67 
Bilavgaser 3,20 
Gamla bilar utan katalysator 2,88 

1=Instämmer helt; 7=Tar helt avstånd 
 
Tabell 13 visar att man instämde med att trafikköer och förseningar samt att 
gamla bilar utan katalysator utgjorde ett stort problem. Däremot var man inte lika 
övertygad om att bilavgaser var ett lika allvarligt problem. (55 procent instämde 
starkt med påståendet om trafikköer, 39 procent om avgaser och 50 procent om 
frågan som handlade om gamla bilar). 
 
Tabell 14 Inställning till transportmedel och miljöfrågor.  
 Medelvärde 
Valet av transportmedel sker nästan automatiskt 2,34 
Dina närmaste skulle kunna få dig att ändra ditt val av transportmedel 5,94 
Din egen insats gör varken till eller från för att förbättra miljön 4,62 
Största hotet mot vår inhemska miljö kommer från länder utanför 
Sverige 3,67 

1=Instämmer helt; 7=Tar helt avstånd 
 
Tabell 14 visar att deltagarnas val av transportmedel sker nästan automatiskt och 
att deras närmaste inte skulle kunna påverka dem att ändra detta val. Många tog 
avstånd från påståendet att deras egen insats varken gjorde till eller från. 
Inställningen till hotet från andra länder utanför Sverige varierade (30 procent 
instämde starkt med detta påstående och 18 procent tog avstånd därifrån). 
 
Tabell 15 Inställningen till det egna bilanvändandet.  
 Medelvärde 
Välinformerad om frågor som rör bilens inverkan på miljön 2,42 
Investera i mer miljöanpassad bil om du visste att din bil stör miljön 3,01 
Regelbunden service av din bil kan minska utsläppen 2,15 
Ändrat körsätt kan minska utsläppen från din egen bil 2,46 
Eget bilanvändande gör varken till eller från då det gäller miljön 4,88 
Medveten om bilens negativa effekter men har i nuläget inget 
alternativ 2,47 

1=Instämmer helt; 7=Tar helt avstånd 
 
Tabell 15 visar att många ansåg att regelbunden service kunde minska bilens 
utsläpp. Många var också väldigt medvetna, men även välinformerade, om bilens 
negativa effekter. De var också villiga att ändra det egna körsättet och ansåg i 
relativt hög grad att deras eget bilanvändande visst påverkade miljön. 

Sambandet mellan attityden till bilens utsläpp och de övriga frågorna i enkäten 
mättes med hjälp av Spearmans korrelationskoefficientstest. I tabell 16 och 17 
framgår resultat där sambandet var signifikant.  
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Tabell 16 Signifikanta samband mellan attityden till bilavgaser och övriga 
frågor i enkäten. 
 Bilavgaser 

p 
Antalet bilar borde minska  .48** 
Eget bilanvändande gör varken till eller från då det gäller 
miljön 

-.22** 

Trafikköer och förseningar (hur stort problem?)  .35** 
Att minska bilanvändandet (hur lätt?)  .27** 
Investera i en mer miljöanpassad bil  .14* 
* = signifikant till en nivå av < = .05.  
De övriga är alla signifikanta till en nivå av < = .01 
 
Tabell 16 visar att de som ansåg att bilavgaser utgjorde ett stort problem också 
ansåg att antalet bilar borde minska och att trafikköerna var ett stort problem. De 
ansåg att det var relativt lätt att minska sitt eget bilanvändande och de var själva 
villiga att investera i en mer miljöanpassad bil om de visste att deras egen störde 
miljön. I enlighet med detta tog de avstånd från att deras eget bilanvändande inte 
påverkade miljön. I detta sammanhang är det intressant att notera att ingen i 
gruppen som svarat att bilavgaser inte var något problem skulle kunna minska sitt 
eget bilanvändande. Ej heller var det någon som ansåg att antalet bilar borde 
minska. I den andra gruppen, däremot, var det 42 procent som instämde starkt 
med att antalet bilar borde minska och 12 procent ansåg att det var mycket lätt för 
dem att minska sitt eget bilanvändande. 
 
Tabell 17 Signifikanta samband mellan attityden till bilavgaser, val av 
transporter och demografisk bakgrund. 
 Bilavgaser 
Val av transporter – cykel  -.22** 
Kört bil till fritidsaktiviteter -.15*. 
Ålder -.14* 
Kön .23** 
* = signifikant till en nivå av < = .05.  
De övriga är alla signifikanta till en nivå av < = .01 
 
Tabell 17 visar att de som ansåg att bilavgaser var ett stort problem cyklade 
regelbundet och inte heller tog de bilen till fritidsaktiviteter särskilt ofta. I denna 
grupp var medelåldern lägre och bestod av fler kvinnor än män. I gruppen, som 
inte ansåg att bilavgaser var något problem, fanns det ingen som brukade cykla. I 
denna grupp var det endast 7 kvinnor, jämfört med 43 kvinnor i den andra 
gruppen. 

Avslutningsvis följer här resultaten från frågan som handlade om var i 
förändringsprocessen deltagarna befann sig. Till skillnad från Prochaska och 
DiClementes modell har steg 3 – ”Har gjort förberedelser för förändring” – 
utelämnats. 
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Tabell 18 Förändringsprocessen. 
Ange det alternativ som stämmer bäst då det gäller dina resor till 
arbete/skola? % 
Du använder bil och avser inte att ändra på detta 74 
Du använder bil men har planer på att även pröva alt. färdmedel 7 
Du använder alt. färdmedel men mera sporadiskt 15 
De sista sex månaderna har du prövat på alt. färdmedel 1 
Du använder regelbundet alt. transporter och har gjort detta >6 mån 3 

1=Instämmer helt; 7=Tar helt avstånd 
 
Tabell 18 visar att de flesta befann sig på ett stadium där de regelbundet använde 
bilen och såg inget större problem med detta beteende. Omkring en femtedel 
använde andra färdmedel, även om det kanske skedde mera sporadiskt. 

Ytterligare analyser gjordes med hjälp utav Spearmans korrelations-
koefficientstest för att klargöra på vilket sätt de personer som befann sig på steg 1 
skilde sig från dem som befann sig på något av de två sista stegen. I tabell 19 
framgår resultaten där sambandet var signifikant till en nivå av minst .01.  
 
Tabell 19 Signifikanta samband mellan Stage of change och övriga frågor i 
enkäten. 
 Stage of change 

p 
Antalet bilar borde minska -.27** 
Bilavgaser (ett stort problem) -.19** 
Din egen insats gör varken till eller från för att förbättra 
miljön 

.21** 

Medveten om bilens negativa effekter men har i nuläget 
inget alternativ 

.44** 

Att färdas med buss till arbete/studier (hur lätt?) .25** 
Att färdas med cykel till arbete/studier (hur lätt?) -.51** 
Att minska ditt bilanvändande (hur lätt?) -.53** 
** = signifikant till en nivå av < = .01.  
 
Tabell 19 visar att de som inte avsåg att ändra sitt beteende inte i lika hög grad 
som de andra ansåg att antalet bilar borde minska och de ansåg inte heller att 
bilavgaser var ett lika stort problem. De var inte lika övertygade som de andra att 
deras egen insats kunde hjälpa till att förbättra miljön. Samtidigt var de i viss mån  
medvetna om bilens negativa effekter, men ansåg att det inte fanns något annat 
alternativ. Alternativa färdmedel ansågs av denna grupp vara mycket svåra att 
använda sig av, samtidigt som det också var svårare för dem att minska sitt eget 
bilanvändande. 
 
3.1.1 Sammanställning av kommentarer – Förstudie 
I enkäten fanns utrymme för deltagaren att själv lämna synpunkter på trafikmiljön, 
både i det egna området men också rent generellt. Totalt var det 174 personer som 
lämnade synpunkter (63 procent av de svarande). Kollektivtrafiken till och från 
Näset hade 57 personer synpunkter på och ansåg att den behövde förbättras. Man 
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tyckte dock inte att bussen helt kunde ersätta bilen, eftersom bussresor tog för 
lång tid. Två utav deltagarna utryckte det på detta sätt: 
 
”När det gäller dagliga resor är tiden det viktigaste. Bussen är ingen konkurrent 
med bilen i och med att tiden som man vinner med att använda bilen är 300 %. 
Det tar 12–15 min med bil och man får minst räkna med 1 timme både till 
Majorna och Mölunda med buss. Så fort det är byte i kollektivtrafiken går det åt 
en massa extra tid. ….. Av erfarenhet tar bussresan 60 min, cykel 30 min, bil 
15 min, så allt hänger på hur man vill använda sin tid. Och då finns det bättre 
saker än att sitta och hänga på en buss!” 
 
”Minska antalet bilar görs enklast genom en utbyggnad av kollektivtrafiken. Idag 
är de flesta i Gbg-väster (Näset) tvungna att ha två bilar, vilket är bedrövligt. Ett 
antal direkt (city) bussar skulle antagligen vara tillräckligt för en snabb 
reduktion.” 
 
Följande person ansåg att en acceptabel tid till centrala Göteborg var 30 minuter: 
 
”Snabbare bussförbindelse till centrum (Gustav Adolfs torg). Restid idag 40–50 
min i rusningstrafik med byte Frölunda Torg. Acceptabel tid ca 30 min”. 
 
De som bor i området har långt att gå till busshållplatsen vilket förlänger resan 
ytterligare, något som 16 personer kommenterade. För följande person var detta 
den huvudsakliga anledningen till att han/hon valde att ta bilen: 
 
”Vi har 17 (!) minuter att gå till buss. Det är den avgörande anledningen till att vi 
åker bil. ….Många har råd med flera bilar, så lokaltrafiken måste kunna 
konkurrera med kvalitet.” 
 
Några förslag till lösning av problemet: ”bättre förbindelser – det bör inte vara 
mer än en km  till närmaste busshållplats”, ”snabb direktbuss  in till centrum”, 
”bygg ut pendeln”, ”dra  en spårvagnslinje till Näset”, ”korta ned restiden för 
nattbussen till Näset”, ”låt ’Lillebuss’ gå längre ut på Näset”. En utav deltagarna 
skulle mycket väl kunna tänka sig att ta bussen om servicen blev bättre: 
 
”Om det hade gått en direktbuss från Näset till Gbg centrum (där man inte 
stannar för byte av buss vid Frölunda torg) hade jag tagit denna buss ofta istället 
för att köra bil, då jag hade ärenden inne i Gbg centrum. Skulle restiden vara  
20–30 min (har 10 min till busshållplats) till Gbg centrum skulle detta vara ett 
alternativ. 60 min, dvs. det som det tar idag från det att jag går hemifrån, är 
slöseri med tid då man måste byta buss vid Frölunda Torg och stanna på diverse 
olika platser.” 

 
Synpunkter på bristande övervakning och information lämnades av 13 personer – 
främst till ungdomar. Man ansåg att bilarnas hastighet i området var för hög. För 
att komma tillrätta med det ville man ha fler poliser och kameraövervakning. 
Följande personer utryckte sig på detta sätt: 
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”Ökad kontroll av hastighet. Att fotgängare använder befintliga gångbanor. Att 
barn via föräldrar ”dagis” och skola får en grundläggande trafikutbildning innan 
de släpps ut på sina egna första vingliga cykelturer”. 
 
”Alltför många ’tjusiga bilar’ som kör vansinnigt fort på Näsetvägen. Det 
förekommer allt oftare ’roadracing’, livsfarligt på nätterna. Bussarna kör också 
för fort ibland. Många ungdomar utan hjälm på trimmade mopeder. Det behövs 
tät övervakning på Näsetvägen.” 
 
Följande person ville ha hårdare kontroller samtidigt som vederbörande i likhet 
med ovanstående och 8 andra personer lyfte fram problemet med mopeder i 
området: 
 
”Hårdare kontroll av poliser för att få ner hastigheterna på bilar och mopeder. 
Mera undervisning av mopedförare så de lär sig att visa hänsyn och tänka i 
trafiken”. 
 
Problemet med mopeder var att de körde för fort och att de även körde på gång- 
och cykelbanor. 

Flera lämnade synpunkter om s.k. vägbulor. Positiva till dylika ställde sig 
15 personer, eftersom man ansåg att de fick ned hastigheten.  

Andra var däremot negativt inställda till vägbulor – inte för att de inte ansåg att 
hastigheten var ett problem i området, utan att dessa förde med sig andra problem. 
Totalt var det 27 personer som hade en negativ inställning till vägbulor. En person 
uttryckte det på detta sätt: 
 
”Enligt min uppfattning finns för många vägbulor och även för smala för möten 
och av olika klumpighet för en körning med minskade avgaser. De flesta bilförare 
gasar och bromsar i och på de bulor som finns på bl.a. Sandlycke- och S. 
Breviksvägen (10 st) på en ganska kort vägsträcka. Både i Frankrike och Spanien 
är bulorna bättre enligt min erfarenhet. ”Grisar” som farthinder kan vara bättre i 
flera fall, då de inte bidrar en jämnare körning med minskade gasutsläpp. 
Vägens/gatans bredd har också betydelse för en jämnare körning och för 
minskade gasutsläpp i ett område där bebyggelsen ökat väsentligt under senare 
år. Bilmöten med inbromsning framför många bulor är mycket frekvent och är 
störande i många avseenden. Därför är jag mycket negativ till för många bulor, 
som gör trafiken alltför ryckig med för stora gasutsläpp.” 
 
En annan person ansåg att vägbulorna låg för tätt: 
 
”Från min villa har jag 9 farthinder innan jag når Näsetvägen – farthinder 
feldoserade och skadar framvagnen (har fått byta spindelbultar och bromsar). 
Ger extra avgaser vid acceleration mellan farthindren. Ser aldrig några lekande 
barn som riskerar att köras på, varför jag anser att farthindren är onödiga”. 
 
Flera ville byta ut dem mot något annat såsom avsmalningar eller slalomhinder. 

Man påpekade också att det fanns stora problem runt skolan i området. Totalt 
var det 19 personer som kommenterade detta. Man påpekade att stora problem 
uppstår då föräldrar skall hämta och lämna barnen: 
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”Gör något åt det fullständiga kaos som råder vid Näsetskolan och Breviksvägens 
förskola! Oerhört trafikerat med föräldrar som lämnar och hämtar barn till skola 
och förskola. Inga parkeringsmöjligheter, ingen vändzon, inget skyddat 
övergångsställe. Åk dit ut en morgon mellan 7.30–8.30 och titta! Genom-
gångstrafik i en backe med kurva mitt i. Mitt i kurvan kommer bilar i alltför hög 
fart uppifrån, bilar vänder och backar in på gångbanan mot skolan, barn och 
förskolebarn korsar vägen/backen mitt i kurvan. Det är ett under att ngt allvarligt 
ej hänt ännu! Endast en tidsfråga! Vid skolor och förskolor måste trafikmiljön 
vara säker. Utanför Näsetskolan och Breviksvägens förskola är den katastrofal! 
Jag är rädd varje morgon när jag lämnar min dotter. Gör något!!” 
 
”Det stora problemet är trafiken runt skolan (Näsetskolan). Inför stoppförbud vid 
skolan.” 
 
”Trafikmiljön runt Näsetskolan upplevs som otrygg!!! Förutom skyddsräcke vid 
skolgården vore t.ex. enkelriktning av Norra Breviksvägen en tänkande åtgärd.” 
 
Sex personer pekade på att föräldrarna kör barnen till skolan då de istället skulle 
kunna gå eller cykla i varje fall med hänsyn till det korta avståndet enligt följande 
person: 
 
”Information till föräldrar att de inte behöver köra sina barn till 
skola/fritidsaktiviteter inom 1 km avstånd.” 
 
En anledning till att så pass få barn gick eller cyklade till skolan var att det på 
vissa håll saknas gång- och cykelbanor, något som 33 personer hade synpunkter 
på. Man ville ha fler gång- och cykelbanor, men även en förbättring av dem som 
nu fanns: 
 
”Gångbanor/trottoarer i området så att framförallt barn slipper att gå till skolan 
mitt i gatan.” 
 
”Det finns bra cykelvägar till/från Näset, men sen är det stopp väl här ute. Här 
bor massor av barn, många cyklar på vägarna som är smala och hårt ansatta 
pga. all tung trafik som florerat i samband med all nybyggnation de senaste 
5 åren. Anlägg tydligare cykelvägar så föräldrarna vågar släppa ut sina barn 
istället för att skjutsa dem i bilen!” 
 
Man saknade även övergångställen på sina håll och där det fanns övergångsställen 
pekade man på behovet av bättre belysning. Fyra personer ville inte att oskyddade 
trafikanter skulle behöva korsa vägarna, något som skulle vara möjligt om man 
istället byggde tunnlar under vägen. En person pekade på att vissa trottoarer var 
för höga, vilket gjorde det svårt för funktionshindrade att ta sig fram. 

Bostadsområdet angränsar till två av Göteborgs badställen, enligt informa-
tionen från kommunen två av de populäraste (www.tynnered.goteborg.se). Detta 
innebär att vissa tider på året är dessa badplatser välbesökta något som enligt 
20 utav deltagarna för med sig olika problem. Ett problem var att trafiken ökade 
och att vissa förare struntade i reglerna: 

http://www.tynnered.goteborg.se/
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”Sommartid bör Smithska vägen få en skylt ”p-plats” full när den är fullbelagd. 
Går ej att komma fram. Kommer ej fram på gångbanor, kan ej korsa gatan. Belyst 
p-plats + träd. Buskörning nattetid. Det känns som om alla stans biltjuvar skall ta 
”en sväng” på Smithska Udden parkering. Kör som ’fartdårar’. Hoppar över 
guppen, sladdar. Mycket otrevligt!” 
 
Ett problem kopplat till den ökade trafiken är avgaserna, som följande person 
hade synpunkter på: 
 
”Det blir mycket avgaser mest på sommaren då köerna till badplatserna är långa. 
Skulle vilja att de sätter upp staket mellan Näsetvägen och Vallhamnsgatan. 
Bilarna släpper ut massor med avgaser när kön nästan står still ibland”. 
 
Trafiken till badplatsen ställer också högre krav på antalet parkeringsplatser, 
enligt följande person: 
 
”Sommartid – svårt med parkering. Badgäster mycket biltrafik.” 
 
och 
 
”Parkering vid badplatserna ger problem på sommaren. Gör flera 
parkeringsplatser!” 
 
Alternativt var det en person som föreslog att man byggde en ny väg till badet. 

Ytterligare problem som man pekade på var köer, speciellt vid rusningstid och 
vid en cirkulationsplats i området. För att undvika trafikstockning önskade 
6 personer fler utfarter. Att man tog bort några av de enkelriktade gatorna ville 
3 personer. Området är fortfarande under utbyggnad och i samband med detta 
färdas tung trafik i området, något som 3 personer menade orsakade buller. 
 
3.2 För- och efterstudien 
3.2.1 Deltagarnas bakgrund 
Enkäten i både för- och efterstudien besvarades av 185 deltagare (56 kvinnor och 
124 män). Deras födelseår och utbildning visas i tabell 20. 
 
Tabell 20 Deltagarnas födelseår och utbildning. 
Födelseår n % 
    –1946 79 43 
1947–56 59 32 
1957–66 39 22 
1967–   7   3 
Utbildning n % 
Grundskola 14   8 
Gymnasieskola 52 29 
Universitet/Högskola 99 55 
Annan 16   9 
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Tabell 20 visar att det största antalet var födda 1946 och tidigare. Tabellen visar 
också att utbildningsnivån var relativt hög, eftersom 55 procent hade en utbildning 
motsvarande universitet och högskola. Deltagarnas inkomst visas i tabell 21. 

 
Tabell 21 Val av transportmedel. 
Årlig inkomst n % 
< 200.000 33 19 
200–299 51 29 
300–400 41 23 
> 400.000 53 30 
 
Tabell 21 visar att något fler än hälften av deltagarna hade en inkomst som var 
300 000 kr eller mer. 
 
Tabell 22 Andel förvärvsarbetande. 
 Ja Nej 
Antal i % 77 23 
 
Tabell 22 visar att det stora flertalet var förvärvsarbetande. 

Deltagarna fick uppskatta hur lång tid det tog att färdas från arbete/skola med 
olika färdmedel. Resultaten visas i tabell 23. 
 
Tabell 23 Färdmedel och tidsåtgång. 

 Tid att färdas Medel- % 
Färdmedel Kortaste Längsta värde > 15 min 

Bil   2 minuter 55 minuter 22 min 35 
Buss 10 minuter  2 timmar 67 min   4 
Spårvagn 20 minuter  3 timmar 70 min   0 
 
Tabellen visade att en resa med bil till arbete/studier tog mellan 2 minuter och 
55 minuter. Den genomsnittliga restiden var 22 minuter. En resa som var 
15 minuter eller kortare hade 35 procent. En resa med buss tog mellan 10 minuter 
och 2 timmar och 25 minuter med ett medelvärde på 67 minuter. En resa som var 
15 minuter eller kortare hade 4 procent. En resa med spårvagn tog från 20 minuter 
till 3 timmar och medelvärdet var 70 minuter. Ingen hade en resa som var 
15 minuter eller kortare.  
 
Tabell 20 Val av transportmedel. 
 Medelvärde
Buss 1,55 
Cykel 1,18 
Kört bil 5,60 
Samåkt med en annan person 1,90 

1=Inte alls; 6=varje dag 
 
Tabell 20 visar att bil var det vanligaste alternativet. Väldigt få hade cyklat, åkt 
buss eller samåkt. 
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3.3 Resultat från för- och efterstudien – en jämförelse 
Analyser gjordes med hjälp av en s.k. t-test för att se om det förelåg någon 
skillnad mellan svaren i förstudien och i efterstudien. Syftet med detta var att se 
om skylten på något sätt påverkat deltagarna i deras syn på miljöfrågor och val av 
transporter. I nedanstående tabeller presenteras samtliga resultat oberoende av om 
skillnaden var signifikant eller inte. 
 
Tabell 21 Val av transportmedel. 
 Förstudie Efterstudie 
Buss 1,50 1,55 
Cykel 1,62 1,19 
Kört bil 5,52 5,60 
Samåkt med en annan person 1,59 1,88 

1=Inte alls; 6=varje dag 
 
Tabellen visar att fler personer hade cyklat i förstudien (p <.001) medan fler hade 
samåkt i efterstudien (p <.01). I övrigt var det ingen större skillnad. 
 
Tabell 22 Aktiviteter och händelser i samband med en resa: Frekvens. 

 Förstudie Efterstudie 
Kört ditt barn till skolan med bil 3,32 3,76 
Kört bil till affären för att handla mat 3,80 3,69 
Kört bil till fritidsaktivitet 3,28 3,04 
Hamnat i bilkö – hastighet 20 km/tim eller lägre 4,08 3,96 

1=Inte alls; 6=varje dag 
 
Tabell 22 visar att man i efterstudien oftare kört sitt barn till skolan (< .05) medan 
man mer sällan använt bilen för transport till fritidsaktiviteter (< .01). I övrigt var 
det något vanligare att man i förstudien kört bil till affären, även om denna 
skillnad inte var signifikant. 

Nästa fråga handlade om vilka resor som skulle vara lättast att utföra, även om 
man inte hade tillgång till bil. Deltagarna fick rangordna svaren där 1 indikerade 
vad de ansåg vara lättast och 4 vad som var svårast.  
 
Tabell 23 Rangordning av resor: lättast till svårast.  

 Förstudie Efterstudie 
Följa barn till skolan 1,60 1,82 
Handla matvaror 2,42 2,30 
Resor till och från 
fritidsaktiviteter 

2,45 2,62 

Arbetsresor 3,26 3,08 
1=lättast; 4= svårast 
 
Tabell 23 visar att det blivit något svårare att utföra resor till och från 
fritidsaktiviteter utan bil (p <.05). I övrigt var skillnaderna inte signifikanta även 
om resultaten pekar på att man i efterstudien inte ansåg att det var lika lätt att ta 
barnen till skolan utan bil. Å andra sidan upplevdes inte arbetsresorna som lika 
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svåra som tidigare, inte heller att handla matvaror. Figur 1 visar den procentuella 
andelen som angav alternativ 1 (dvs. svarade att denna resa var lättast). 
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Figur 1 Resor utan bil: Lättast. 
 
Figuren visar att andelen personer som rankade följa barn resp. fritid som lättast 
hade gått ned något, medan resor i samband med inköp av mat och arbete ökat. 

Deltagarna fick ta ställning till hur lätt eller svårt det var att använda olika 
transportmedel, då de skall ta sig till arbete eller läroanstalt. 
 
Tabell 34 Möjligheten att använda sig av olika färdmedel till arbete/studier. 

 Förstudie Efterstudie 
Att färdas med buss  5,68 5,81 
Att färdas med bil  1,86 1,55 
Att färdas med cykel  5,22 5,23 
Att samåka till arbete/studier 5,94 5,89 
Att minska  bilanvändandet  5,93 5,90 

1=Mycket lätt; 7=Mycket svårt 
 
I efterstudien ansågs att färdas med bil vara lättare (< .01). I övrigt var skillnaden 
inte signifikant, även om man vid det senare tillfället ansåg det något lättare att 
minska bilanvändandet och att samåka. Däremot ansåg man det nu vara svårare att 
färdas med buss. Figur 2 jämför andelen som instämde starkt med påståendet att 
det var mycket lätt att använda sig av de olika färdmedlen (svar 1 eller 2) i för- 
och efterstudien. 
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Figur 2 Möjlighet att använda andra färdmedel. 
 
Figuren visar att det var fler i efterstudien som instämde starkt med att det var 
mycket lätt att färdas med bil. Då det gällde samåkning visade efterstudien en 
något högre andel som instämde med påståendet att detta var mycket lätt. 
Däremot var det inte fullt lika många som ansåg att det var lätt att cykla. Figur 3 
visar andelen som instämde starkt med att det var mycket lätt att minska 
bilanvändandet. 
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Figur 3 Möjligheten att minska bilanvändandet. 
 
Figuren visar att det var någon procentenhet fler i efterstudien som ansåg att det 
var mycket lätt att minska bilanvändandet. Rent generellt kan man se att 
deltagarna i båda studierna ansåg att detta var svårt eller t.o.m. mycket svårt. 
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Tabell 25 Attityd till trafikmiljön i  bostadsområdet. 
 Förstudie Efterstudie 
Lugnt område 3,42 3,21 
Mycket biltrafik 3,73 3,80 
Trafikmiljön riskabel för oskyddade trafikanter 3,89 4,34 
Snabb biltrafik 3,80 4,03 

1=Instämmer helt; 7=Tar helt avstånd 
 
I efterstudien hade man ändrat uppfattning om trafikmiljön i området, eftersom 
fler ansåg denna vara mindre riskabel än tidigare (p. <.01). I övrigt var skillnaden 
liten, även om man i efterstudien ansåg att området var något lugnare. Detta var 
också i enlighet med uppfattningen att man vid det senare tillfället inte ansåg att 
biltrafiken var lika omfattande, ej heller lika snabb. Figur 4 visar andelen som 
instämde starkt med ovanstående påståenden (svar 1 eller 2). 
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Figur 4 Attityd till trafikmiljön.  
 
Figuren visar en viss förändring i deltagarnas inställning till miljön i närområdet. 
Det var fler i förstudien som instämde starkt med att det var mycket trafik i 
området, att det var en riskabel miljö och att tempot i trafiken var högt. Deltagarna 
fick även svara på några frågor om trafikmiljön i centrala Göteborg, se tabell 26. 
 
Tabell 26 Attityd till trafikmiljön i centrala Göteborg. 
 Förstudie Efterstudie 
Antalet bilar borde minska 3,93 4,12 
Vägnätet borde byggas ut 3,03 2,89 

1=Instämmer helt; 7=Tar helt avstånd 
 
Attityden till trafikmiljön hade inte ändrat sig på ett signifikant sätt. Trots detta 
kan man se att det var något fler i förstudien som ansåg att antalet bilar borde 
minska samt att vägnätet inte borde byggas ut. Figur 5 visar andelen i för- resp. 
efterstudien som instämde starkt med dessa påståenden. 
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Figur 5 Attityd till trafikmiljön i centrala Göteborg. 
 
Figuren visar att det ägt rum en viss förskjutning, eftersom andelen som instämde 
starkt med dessa påståenden var något högre i förstudien, jämfört med 
efterstudien. Det var fler i förstudien som ansåg att bilarna borde minska, men 
också att vägnätet borde byggas ut. Figuren visar även att ungefär hälften i både 
för- och efterstudien instämde starkt med att vägnätet borde byggas ut. 

Nedanstående påståenden handlade om olika företeelser i trafiken och om det 
var ett stort problem eller inte.  
 
Tabell 27 Problem med olika företeelser i trafiken. 
 Förstudie Efterstudie 
Trafikköer och förseningar 2,72 2,89 
Bilavgaser 3,28 3,16 
Gamla bilar utan katalysator 2,90 2,71 

1=Instämmer helt; 7=Tar helt avstånd 
 
Tabell 27 visar att inställningen till de olika företeelserna i trafiken inte ändrats på 
ett signifikant sätt. Trots detta kan man se att man i den senare studien i något 
högre grad än tidigare ansåg att bilavgaser var ett stort problem och detsamma 
gällde gamla bilar utan katalysator. Däremot ansåg man i något mindre grad att 
trafikköer var ett stort problem. Figur 6 visar andelen som instämde starkt att 
dessa företeelser var ett stort problem. 
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Figur 6 Problem med olika företeelser i trafiken. 
 
Figuren visar att inställningen till bilen förändrats något i efterstudien. Det var nu 
fler som ansåg att avgaser och gamla bilar var ett stort problem. Däremot var det 
något färre som ansåg att köer var ett stort problem. Deltagarnas inställning till 
färdmedelsval och miljö visas i tabell 28. 
 
Tabell 28 Inställning till transportmedel och miljöfrågor. 

 Förstudie Efterstudie 

Valet av transportmedel sker nästan automatiskt 2,32 2,42 
Dina närmaste skulle kunna få dig att ändra ditt val 
av transportmedel 5,99 6,06 
Din egen insats gör varken till eller från för att 
förbättra miljön 4,57 4,49 
Största hotet mot vår inhemska miljö kommer från 
länder utanför Sverige 3,61 3,66 

1=Instämmer helt; 7=Tar helt avstånd 
 
Inställningen till transportmedel och miljöfrågor hade inte ändrat sig på ett 
signifikant sätt. Skillnaden var obetydlig, men pekade ändå på att man i förstudien 
ansåg att valet av transportmedel skedde mer automatiskt. I efterstudien ansåg 
deltagarna i något mindre grad än tidigare att deras närmaste kunde få dem att 
ändra sitt val. Inställningen till betydelsen av den egna insatsen hade också avtagit 
något. Figur 7 visar andelen som instämde starkt med ovanstående påståenden. 
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Figur 7 Inställning till transportmedel och miljöfrågor: Instämmer. 
 
Figuren visar att man i efterstudien inte i lika hög grad som tidigare ansåg att valet 
skedde automatiskt, vilket också kom till uttryck i att något fler kunde tänka sig 
att anhöriga kunde påverka dem i detta val. Då det gällde den egna insatsen så var 
det fler i efterstudien som visade på en viss maktlöshet, eftersom det nu var fler 
som ansåg att deras egen insats inte spelade någon större roll. Eftersom studien 
försökte påverka deltagarnas inställning till bilen så var det av intresse att se vad 
effekten blev. Tabell 29 visar hur de svarade i för- resp. efterstudien. 
 
Tabell 29 Inställningen till det egna bilanvändandet. 
 Förstudie Efterstudie 
Välinformerad om frågor som rör bilens inverkan 
på miljön 2,34 2,27 
Investera i mer miljöanpassad bil om du visste att 
din bil stör miljön 3,02 2,94 
Regelbunden service av din bil kan minska 
utsläppen 2,11 1,88 
Ändrat körsätt kan minska utsläppen från din egen 
bil 2,54 2,24 
Eget bilanvändande gör varken till eller från då det 
gäller miljön 4,71 

 
4,71 

Medveten om bilens negativa effekter men har i 
nuläget inget alternativ 2,46 

 
2,28 

1=Instämmer helt; 7=Tar helt avstånd 
 
Tabell 29 visar på att inställningen till regelbunden service av bilen hade ändrats 
på ett signifikant vis (p <.05). I efterstudien kände sig deltagarna något mer säkra 
på att service kunde minska bilens utsläpp. Även om skillnaden inte var 
signifikant så pekade ändå resultaten på att man vid det senare tillfället blivit 
något mera övertygad om att det egna körsättet skulle kunna begränsa utsläppen. 
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Figur 8 Inställningen till det egna bilanvändandet. 
 
Figuren visar att sju procent fler i efterstudien instämde starkt med att 
regelbunden service av bilen kunde minska utsläppen. En viss ökning då det gäller 
körsätt och medvetenhet kan också spåras. 

I enkäten ingick några frågor som behandlade var i förändringsprocessen 
deltagarna befann sig. Tabell 30 visar resultaten från denna analys. 
 
Tabell 30 Förändringsprocessen. 
Ange det alternativ som stämmer bäst då det gäller 
dina resor till arbete/skola? 

Förstudie 
% 

Efterstudie 
% 

Du använder bil och avser inte att ändra på detta 63 67 
Du använder bil men har planer på att även pröva alt. 
färdmedel 11 10 
Du använder alt färdmedel men mera sporadiskt 20 10 
De sista sex månaderna har du prövat på alt. 
färdmedel   3 

  4 

Du använder regelbundet alt transporter och har gjort 
detta >sex mån   3 

 
  9 

1=Instämmer helt; 7=Tar helt avstånd 
 
Tabell 30 visar att andelen som svarat att de använde bilen och inte avsåg att 
ändra på detta var något högre i efterstudien, samtidigt som där också fanns en  
högre andel av dem som använde alternativa transporter regelbundet. 
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3.4 Efterstudie – effekt av avgasmätning samt övrig 

information 
3.4.1 Skriftlig information 
Deltagarna fick svara på om de tagit del av informationen som delades ut i 
samband med studien.  
 
Tabell 36 Information. 

 Ja Nej Ej svarat 
Antal personer 47 130 8 
Antal i % 25,4 % 70,3 % 4,3 % 
 
Tabell 36 visar att en fjärdedel tagit del av informationen som skickats ut. Tabell 
37 visar hur stort nyhetsvärde denna information hade. 
 
Tabell 37 Informationens nyhetsvärde. 
 Ja Nej Ej svarat 
Antal personer 22 23 2 
Antal i % 47 % 49 % 4 % 
 
Tabell 37 visar att utav dem som tagit del av information var det  närmare hälften 
som fann att den gav ny information.  
 
Tabell 38 Informationens värde. 

Medelvärde Värdefull Inte värdefull 
3.44 26 % 10 % 

1=Instämmer helt; 7=Tar helt avstånd 
 
Tabell 38 visar att 26 procent ansåg att informationen var värdefull, medan endast 
10 hade en helt annan uppfattning (svar 6–7). 

Ytterligare analyser gjordes där personer som tagit del av informationen 
jämfördes med dem som inte gjort detsamma. Svaren på frågorna i efterstudien 
jämfördes sedan med hjälp av en t-test för att fastställa om skillnaden var 
signifikant. Detta skulle i sin tur  kunna säga något om vilken effekt 
informationen haft. I nedanstående tabeller visas enbart de svar som uppvisade en 
signifikant skillnad:  
 
Tabell 39 Inställning till miljöfrågor. 

 
Tagit del 

(n=47) 
Inte tagit del 

(n=140) 
p 

Din egen insats – gör varken till eller från för 
att förbättra miljön 5,28 4,23 

 
<.001 

Största hotet mot vår inhemska miljö kommer 
från länder utanför Sverige 4,11 3,51 

 
<.05 

Eget bilanvändande gör varken till eller från 
då det gäller miljön 5,28 4,50 

 
<.01 

1=Instämmer helt; 7=Tar helt avstånd 
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Tabell 39 visar att de som tagit del av informationen i högre grad än de andra 
ansåg att deras egen insats visst kunde påverka miljön. De tog också i högre grad 
än de andra avstånd från påståendet att det största hotet mot miljön kom från 
länder utanför Sverige. På frågan om bilanvändande så ansåg de i högre grad än 
de andra att det påverkade miljön. 
 
Tabell 40 Aktiviteter och händelser i samband med  resvanor: Hur ofta? 

 

Tagit del 
(n=47) 

Inte tagit del 
(n=140) 

p 

Kört ditt barn till skolan med bil 4,83 5,80 <.05 
Kört bil till fritidsaktivitet 3,36 2,94 <.05 

1=Inte alls: 6=Varje dag 
 
Tabell 40 visar att deltagarna som tagit del av informationen inte kört sina barn 
lika ofta till skolan jämfört med de andra. Däremot använde de bilen i högre grad 
till olika typer av fritidsaktiviteter. För att säkerställa om ovanstående effekt hade 
något samband med informationen jämfördes även svaren på samma frågor i 
förstudien. Resultaten visade att gruppernas inställning till deras egen insats, hotet 
från länder utanför Sverige samt deras eget bilanvändande inte skilde sig åt vid 
tidpunkten för förstudien utfördes. Detsamma gällde hur ofta de körde sina barn 
till skolan samt till fritidsaktiviteter. 
 
3.4.2 Utrustning för avgastest 
En skylt för mätning av avgaser fanns uppställd på Näsetvägen under en och en 
halv månad. Både före och efter det att skylten sattes upp informerades personer 
bosatta i området om detta. Man skickade även med ett mätkort som de kunde 
fylla i för att se om mätvärdet förändrades under tidsperioden. Tabell 42 visar hur 
många som observerat skylten. 
 
Tabell 42 Observerade skylten. 
 Ja Nej 
Antal personer 182 1 
Antal i % 96,8 % 0,5 % 
 
Tabell 42 visar att så gott som samtliga hade observerat skylten.  
 
Tabell 41 Hur ofta de körde förbi skylten. 

Medelvärde 
Ca 1 gång under hela 

perioden 
>3 ggr eller 
mer/veckat 

5,63 0,6 % 90,4 % 
 
Majoriteten hade kört förbi skylten 3 gånger eller mer per vecka. 
 
Tabell 43 Läste informationen på skylten. 
 Ja Nej 
Antal personer 177 4 
Antal i % 94,1 % 2,1 % 
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Tabell 43 visar att så gott som alla deltagare som observerat skylten också tagit 
del av informationen. 
 
Tabell 44 Förstod budskapet. 
 Ja Nej 
Antal personer 176 5 
Antal i % 96,3 % 2,7 % 
 
Tabell 44 visar att de flesta förstod budskapet bakom skylten. 

Tabell 45 visar medelvärdet för de frågor som handlade om skylten: tydlighet, 
värde och graden av överensstämmelse med de egna kunskaperna. 

 
Tabell 45 Attityd till skylten. 
 Medelvärde 
Hur tydlig var skylten i sitt budskap? 2,31 
Hur värdefull var denna information? 3,30 
Hur väl överensstämde informationen på skylten 
med de egna kunskaperna om avgasutsläpp från 
bilen? 

2,46 

1=Mycket tydlig; värdefull; väl 7=Mycket otydlig; inte alls  
 
Tabell 45 visar att skylten var relativt tydlig och att överensstämmelsen var 
relativt god. Beträffande värdet av informationen visar medelvärdet på en viss 
tveksamhet till detta. Eftersom medelvärdet är ett relativt grovt mått som inte 
visar på fördelningen av svaren, ger figur 9 en tydligare bild. Här har svaren 
indelats i två grupper: grupp 1 omfattar dem som svarat 1 eller 2 (ett positivt svar 
på frågan) och grupp 2 dem som svarat 6 eller 7 (ett negativt svar på frågan). 
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Figur 9 Attityd till skylten. 
 
Figur 9 visar att det stora flertalet ansåg att skylten var mycket tydlig. Däremot 
var det inte en lika stor andel som också ansåg den vara värdefull. På denna fråga 
svarade 17 procent att den inte alls var värdefull. Då det gällde frågan om hur väl 
skylten överensstämde med de egna kunskaperna om den egna bilens 
avgasutsläpp, så var det mer än hälften som ansåg att den var väldigt god.  
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I enkäten fanns även en fråga som handlade om informationen påverkade deras 
fortsatta bilkörning eller inte.  
 
Tabell 46 Informationens påverkan på deras vidare körning. 

Ja Nej 
58 105 
30,9 % 55,9 % 

 
Tabell 46 visar att av dem som sett skylten så svarade 31 procent att den 
påverkade deras vidare körning medan 56 procent svarade nej. 
 
Tabell 47 Om den påverkade körningen, körde de på samma sätt idag? 

Ja Nej 
70  16  
81 % 19 % 

 
Tabell 47 visar att hela 81 procent svarade att påverkan höll i sig en längre tid. 
 
3.4.2.1 Utsläpp från den egna bilen och överensstämmelse med 

skyltens information 
Deltagarna fick ange om de trodde att deras bil släppte ut mer eller mindre än vad 
skylten utvisade. Totalt svarade 73 personer på denna fråga, vilket innebar att 
114 förare fått en upplysning som bekräftade något de redan visste. Fördelningen 
av deras svar visas i tabell 48. 
 
Tabell 48 Uppfattning om den egna bilens utsläpp  
i förhållande till informationen. 

Mer utsläpp Mindre utsläpp 
30 personer  

(41 %) 
43 personer  

(59 %) 
 
Tabell 48 visar att det var fler som tidigare trodde att den egna bilen släppte ut 
mindre än vad informationen visade. Tabell 49 visar resultaten från en analys som 
skulle visa om avvikelse i positiv eller negativ riktning hade något samband med 
om man blev påverkad av skylten eller inte.  
 
Tabell 49 Sambandet mellan vad de trodde bilen släppte ut jämfört med skylten 
och påverkan. 
Påverkad av budskapet Mer utsläpp Mindre utsläpp 
 % % 
Ja 34 66 
Nej 49 51 
 
Av personerna som blev påverkade av skylten och som fått en information som 
inte överensstämde med vad de redan visste om den egna bilens avgaser, var det 
34 procent i gruppen ”mer utsläpp” och 66 procent i gruppen ”mindre utsläpp”. 
Av dem som inte blivit påverkade av skylten var fördelningen 49 procent ”mer 
utsläpp” och 51 procent ”mindre utsläpp”. Skillnaden var inte signifikant men 



 

VTI notat 50-2003 39 

pekar ändå på att de som påverkats av budskapet i högre grad än de andra trodde 
att den egna bilen släppte ut mindre. 
 
3.5 Sammanställning av kommentarer – Efterstudie  
I efterstudien fick deltagarna svara på om skylten påverkat deras beteende och i så 
fall på vilket sätt. De flesta som blivit påverkade menade på att de nu körde på ett 
lugnare sätt. Att de körde mjukare, långsammare och att de höll jämnare hastighet 
ansåg 34 personer. Synpunkter på vad de ansåg om aktiviteten i övrigt hade även 
lämnats av 81 personer. De ansåg att det var ett bra initiativ och att det var 
värdefullt med denna typ av information. 
 
”Jag tyckte det var bra! Det var tråkigt när mätningarna upphörde.” 
 
En annan person ansåg att det var ett bra initiativ, även om den inte alltid gav rätt 
utslag: 
 
” Mycket BRA initiativ! Avgasmätningen stämde dock inte med min körstil. När 
jag verkligen ansträngde mig att köra lugnt visade pilen medelvärde. När jag inte 
funderade på körningen visade pilen bra värde dvs. grönare.” 
 
Två personer ansåg i likhet med de andra att det var ett positivt initiativ även om 
man, enligt dem, skulle behöva följa upp med ytterligare information: 
 
”Mycket BRA! Följ upp med hur vi skall nå en bättre miljö!” 
 
”Positivt att satsningar görs! Tror att det behövs kontinuerligt arbete och 
påminnelser för att ge varaktigt resultat.” 
 
Trots detta var det 24 personer som var negativa. En person fann att den var 
tydlig, men helt obegriplig:  
 
” Skattemedlen kunde användas på ett bättre sätt. Miljön på Näset är god. 
Mätarutslagen var mycket tydliga, men helt obegripliga. Vid exakt samma körsätt 
kunde man få allt ifrån grönt till rött utslag. Både min hustru och jag testade olika 
körsätt förbi avgasmätaren. Inga systematiskt begripbara resultat/utslag erhölls.” 
 
Man ansåg också att skylten var felplacerad:  
 
”BRA upplysning, men mätningen gjordes på ett ställe där alla gasade på efter att 
ha passerat rondellen och borde ha varit där man körde med jämn fart!” 
 
” Den uppsatta skylten (avgaser) var av mycket ringa värde. Placeringen var 
ungefär där man accelererar efter genomgång av rondellen. Det var bara att 
släppa på gasen, så fick man "bättre värden", men långsammare trafik. Det hade 
ingen inverkan eller betydelse på min allmänna körning.” 

 
Slutligen var det två personer som svarade att den inte hade någon inverkan på 
trafiken och de hade svårt att se om detta initiativ inneburit något konkret för 
miljön. 
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4 Diskussion  
Syftet med detta projekt var att klarlägga attityden till miljö och transporter samt 
om en elektronisk vägkantsskylt kan öka de boendes medvetenhet om miljöfrågor 
– och då framförallt sådana som kunde kopplas till transporter samt eget 
körbeteende.  

Resultaten visade att det vanligaste färdmedlet var bil och att cirka en femtedel 
färdades med buss eller cykel. Den vanligaste resan med bil var till och från 
arbetet, men även att köra barnen till och från skolan var också relativt vanligt. I 
likhet med Stradling (2001) var det enklast att ta barnen till skolan även om man 
inte hade tillgång till bil och svårast att ta sig till arbete eller studier. Om vi 
kopplar dessa resultat till deltagarnas kommentarer är det inte särskilt förvånande: 
Många ansåg att de kollektiva förbindelserna var väldigt dåliga och att de tog för 
lång tid. Detta styrks också av de kvantitativa resultaten som visade att det i snitt 
gick 45 minuter snabbare att färdas med bil än med buss. Trots detta var det ju en 
del som använde buss. Det som bäst förklarade deras val var att de ansåg att 
bussen, till skillnad från bilen, var ett relativt enkelt sätt att färdas på. I denna 
grupp var det också färre som hade tillgång till egen bil och i deras hushåll fanns 
det oftast bara en bil. Till skillnad från tidigare studier som visat att kollektiva 
resor är kopplade till inkomst och kön kunde inte denna studie finna ett sådant 
samband (Riks-RVU, 1997; Dasgupta, 1983). Enligt Golob och Hensher (1997) är 
attityden till bilavgaser kopplad till det egna bilåkandet. De som ansåg att hotet 
var ringa använde bilen i större utsträckning. I denna studie framkom ett liknande 
samband, eftersom de som ansåg att bilens avgaser var ett stort problem också 
ansåg att det var relativt lätt att minska sitt eget bilanvändande. Dessa var också 
mera villiga att investera i en mer miljöanpassad bil om de visste att deras egen 
störde miljön. I detta sammanhang var det också intressant att notera att ingen i 
gruppen som svarat att bilavgaser inte var något problem skulle kunna minska sitt 
eget bilanvändande. Ej heller var det någon bland dessa som ansåg att antalet bilar 
borde minska. Därför kan man anta att även i ett område som nu studerats där 
tillgången till alternativa färdmedel är begränsad, eller där de inte utgör ett  
bekvämt alternativ till bilen, fanns det ändå skillnader i attityden till färdmedel 
som i sin tur påverkar beteendet. De som var mer medvetna om bilens negativa 
effekter tenderade i något högre grad än de andra att begränsa sitt eget 
användande av bilen. 

I enkäten fick deltagarna också svara på hur starkt de instämde med olika 
påståenden som undersökte deras attityd till trafikmiljön i deras bostadsområde 
och i centrala Göteborg. Rent generellt ansåg man inte att antalet bilar borde 
minska, vilket kan bero på att många var beroende av bilen. Däremot ansåg man 
att trafikköer var ett problem vilket i sin tur kan förklara varför så pass många 
ville se en utbyggnad av vägnätet. Deltagarna i denna studie ansåg inte att 
bilavgaser var ett stort problem, men tyckte ändå att gamla bilar utan katalysatorer 
var ett. De var också väl medvetna om att bilen kunde ha en negativ effekt på 
miljön. Eco driving, som ju försöker utbilda förare att köra mer miljövänligt, 
borde kunna få en effekt bland deltagarna i denna studie eftersom många var 
villiga att ändra sitt eget körsätt för att minska utsläppen. Därmed kan man säga 
att många var medvetna om bilens negativa effekt, men att man detta till trots inte 
ansåg att man hade något bra alternativ. 

Prochaska och DiClemente (1983) visade att en individ går igenom olika 
stadium innan förändringen blir etablerad. I denna studie användes samma modell 
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för att mäta var i processen deltagarna befann sig. Resultaten visade att 
majoriteten befann sig på steg 1, vilket innebär att de använde bilen och hade 
ingen avsikt att ändra detta beteende. Ytterligare analyser bekräftade detta, 
eftersom gruppen som befann sig på steg 1 i mindre grad än de andra ansåg att 
antalet bilar borde minska. En anledning till detta kan vara att det var färre 
personer i denna grupp som ansåg att bilens avgaser var något större problem. 
Samtidigt kunde man se en viss uppgivenhet, eller kanske brist på engagemang, 
eftersom de flesta inte ansåg att deras egen insats spelade någon större roll. En 
annan aspekt, som kan vara kopplat till detta, var att denna grupp inte ansåg att 
man hade något alternativ till bilen och att man upplevde det mycket svårt att 
färdas med buss eller cykel. Detta överensstämmer väl med andra resultat som har 
visat att miljömedvetet beteende är lågt hos individer som anser att ansvaret ligger 
hos regering eller näringsliv, medan den är hög hos individer som tror att deras 
eget beteende är av betydelse (Roberts, 1996). Steg och Vlek (1996) pekade på att 
individen måste känna en viss samhörighet med andra som förespråkar 
förändringar, samtidigt som de måste vara övertygade om att deras egen insats har 
ett värde. Denna målgrupp som befinner sig på steg 1 är enligt teorin inte speciellt 
mottaglig för information som på något sätt ifrågasätter deras eget beteende. För 
att få denna grupp mer förändringsbenägen måste han/hon först inse att beteendet 
är ett problem. Denna slutsats såg också ut att få stöd av resultaten från denna 
studie.  

Del två av denna studie jämförde resultaten före och efter det att en 
avgasmätande vägkantsskylt satts upp. Samma personer deltog i för- och 
efterstudien och syftet var att se om informationen från vägkantsskylten, men 
också den skriftliga informationen som delades ut under projektets gång, hade fått 
någon effekt på deras attityder och beteende. Resultaten visade att effekten var 
marginell och kanske inte alltid i gick i önskvärd riktning. På 7 utav de 36 
frågorna uppmättes en signifikant skillnad. Fler hade exempelvis tagit barnen med 
bil till skolan i efterstudien, men det var också färre i denna grupp som använt 
samma färdmedel till och från olika fritidsaktiviteter. Trots detta ansåg man i 
efterstudien att det var svårare att utföra den sistnämnda resan utan bil. Detta kan 
också kopplas till att man vid det senare tillfället ansåg att det var lättare att ta 
bilen till arbete/studier. Detta kan bero på att man påverkats av projektet, men 
även av den enkät som skickades ut i samband med förstudien. Båda lyfte ju fram 
frågan om vilken effekt bilen hade och bad dem att ta ställning till alternativa 
färdmedel. Detta styrks i viss mån av att det var fler i efterstudien som ansåg att 
valet av transporter inte skedde lika automatiskt som tidigare. Man kan ha 
övervägt olika alternativ och kommit fram till att bilen ändock var det enklaste 
sättet att ta sig till och från arbetet med. Även om syftet med projektet inte var att 
underlätta eller förbättra alternativa transporter, var det många som hade fällt 
kommentarer om att man inte upplevde att det fanns några riktiga alternativ till 
bilen för de boende i området. Enligt DeBono (1987) så måste budskapet vara 
trovärdigt och alternativet måste vara möjligt att genomföra. Det nya beteendet 
måste också upplevas som tillräckligt lockande för att man ska lyckas att övertyga 
individen om att det nya, på ett bättre sätt än det gamla, uppfyller det man önskar 
sig, vilket i detta fall bestod i att ta sig till och från arbetet. 

Detta kan mycket väl vara anledningen till att man inte ändrat sin inställning 
till alternativa färdmedel, eller att man heller inte ändrat sitt beteende. Detta är i 
sig inte speciellt förvånande, eftersom informationen mera var relaterad till körsätt 
och service av bilen. Då det gällde påståendet om att regelbunden service skulle 
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kunna leda till att minska bilens utsläpp var det fler i efterstudien som instämde 
med detta. Vad beträffade det egna körsättet var skillnaden inte signifikant, men 
pekade ändå på att medvetenheten i efterstudien hade ökat om att den egna bilens 
utsläpp påverkade miljön Vidare ansåg man i något högre grad i efterstudien att 
avgaser och i synnerhet dem från gamla bilar var ett stort problem. 

I efterstudien ingick även specifika frågor om informationen som delats och 
om skylten som mätte avgaser. En fjärdedel hade tagit del av informationen som 
skickats ut och utav dessa ansåg ungefär hälften att det hade ett visst nyhetsvärde. 
För att se om informationen påverkat dem på något sätt, jämfördes två olika 
grupper: de som tagit del av informationen och de som inte tagit del av 
densamma. Resultaten visade att de som tagit del av informationen i högre grad än 
de andra ansåg att deras egen insats faktiskt kunde hjälpa till att förbättra miljön, 
vilket också kan bero på att de i högre grad än de andra ansåg att deras eget 
bilanvändande påverkade miljön. Till skillnad från den andra gruppen så ansåg 
man här att man inte enbart kunde skjuta skulden på länder utanför Sverige, då det 
gäller negativ miljöpåverkan, något som också överensstämmer med deras 
inställning till den egna insatsen. De som tagit del av informationen körde inte 
heller sina barn lika ofta till skolan som de andra. Resor till och från olika typer av 
fritidsaktiviteter följde dock inte samma mönster, eftersom det var fler i denna 
grupp som företog dylika resor. En möjlig förklaring kan vara att denna grupp 
redan innan de tog del av informationen hade en inställning som var mer inriktad 
mot ett miljömedvetet beteende. Därför testades även denna hypotes. Men 
slutsatsen blev att så inte var fallet, eftersom dessa skillnader inte kunde märkas 
vid en jämförelse av vad de båda grupperna svarat på frågorna i förstudien.  

En rad frågor handlade om utrustningen som mätte avgaser. Till skillnad från 
en tidigare studie där runt hälften observerat skylten (Forward, 2002) hade så gott 
som alla sett skylten i denna studie. Anledningen till detta är ganska uppenbar 
eftersom skylten var uppsatt i ett bostadsområde, vilket innebar att samma förare 
passerade skylten vid mer än ett tillfälle. Ungefär 90 procent passerade skylten tre 
gånger eller mer per vecka. I likhet med tidigare studie så var det många som efter 
observationen av skylten också läste den och förstod budskapet. Attityden till 
skylten visade att man ansåg den vara relativt tydlig och att den relativt väl 
överensstämde med vad man redan visste om bilens avgasutsläpp. Då det 
handlade om skyltens värde var man mera tveksam: mindre än hälften ansåg att 
den var värdefull, vilket återigen var något man funnit i den tidigare studien 
(Forward, 2002). Däremot påverkades man mer av skylten jämfört med den 
tidigare studien, vilket kan bero på att man passerade skylten mera regelbundet 
samt att den nu var kopplad till annan information. Det var också fler än tidigare 
som bekräftade att beteendeförändringen blivit varaktig. Ytterligare analyser 
visade också att de som blivit påverkade i högre grad än de andra trodde att den 
egna bilen släppte ut mindre farliga avgaser, dvs. att den utgjorde ett mindre hot 
mot miljön än vad som var det faktiska fallet. De som blivit påverkade körde nu 
lugnare och mjukare.  

Det var också relativt många som uppskattat initiativet, eftersom de ansåg att 
det var värdefullt att få denna typ av information.  
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Enkät – Förstudie 
 

Du kan hjälpa ditt Näset hämta andan! 
 
Trafikkontoret arbetar för en stad med rörelsefrihet för alla – såväl vuxna, ungdomar 
och barn. En stad där luften är frisk att andas och människor trivs och mår bra.  
 
I Göteborg pågår därför en mängd aktiviteter för att fler skall använda bilen klokt och 
oftare välja att åka kollektivt, cykla och gå. Givetvis behöver vi även samarbeta med 
dig som resenär. 
 
Du har stora möjlighet att påverka såväl din närmiljö i Näset som trafiksituationen i 
Göteborg - och dessa vill vi nu påvisa.  
 
Denna enkät är en del i detta arbete, och utförs på Trafikkontorets uppdrag av Väg- 
och Transportforskningsinstitutet. 
 
Ditt svar kommer att hjälpa till att ge en bild av hur miljöfrågan ses av dig som bor på 
Näset. Under hösten kommer Trafikkontoret att följa upp enkäten med olika 
aktiviteter i området. 
 
Svaren behandlas självklart med full sekretess. Syftet med löpnumret är att se vilka 
som svarat och att du inte skall behöva få påminnelse. Detta sparar både tid och 
pengar. När resultaten redovisas kommer ingen att kunna se vad enskilda personer 
svarat. 
 
Vi ber dig vara vänlig att fylla i enkäten. Läs varje fråga noga, men försök svara 
snabbt, utan att fundera för länge på den exakta innebörden av frågan. Om du av 
någon anledning skulle ångra dig, stryk då bara över det felaktiga svaret. 
 
Det ifyllda formuläret lägger du sedan i svarskuvertet som du skickar till Väg- och 
Transportforskningsinstitutet i Linköping. 
 
Din medverkan är viktig och vi hoppas att Du vill delta i undersökningen. Har du 
några frågor om undersökningen kan du kontakta mig på telefon 013- 20 41 33 eller 
sonja.forward@vti.se. 
 
Tack på förhand 
 
 
 
Sonja Forward 
Forskningschef 
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Nedan ber vi dig att först beakta några påståenden och sedan tala om hur väl du 
instämmer eller inte instämmer med detta. Var vänlig och läs frågan noggrant innan 
du svarar. Varje svar skall ges på en skala och vi ber dig att sätta ett kryss på den 
plats som bäst beskriver ditt svar.   
 
1. Nedanstående påståenden berör trafikmiljön på Näset, hur väl instämmer du 
med om dessa? 
 
Området är lugnt: 
 

Instämmer helt:_1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_: Tar helt avstånd 
 
Mycket biltrafik med tanke på området: 
 

Instämmer helt:_1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_: Tar helt avstånd 
 
Trafikmiljön är riskabel för oskyddade trafikanter: 
 

Instämmer helt:_1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_: Tar helt avstånd 
 
För snabb biltrafik:  
 

Instämmer helt:_1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_: Tar helt avstånd 
 
2. Då det gäller trafikmiljön i centrala Göteborg hur väl instämmer du med 
följande påståenden? 
 
Antalet bilar borde minska 
 
 Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
 
Vägnätet borde byggas ut 
 
 Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
 
3. Vilka av följande företeelser anser du vara ett stort problem 
 
Trafikköer och förseningar 
 
 Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
 
Bilavgaser 
 
 Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
 
Gamla bilar utan katalysator 
 
 Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
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4. Förvärvsarbetar eller studerar du? 
 
  Ja 
 
  Nej  Gå till fråga 19 
 
5. Din sysselsättning:  

 
6. I vilken stadsdel arbetar/studerar du?  

 
7. Hur långt är det mellan ditt hem och din arbetsplats/skola? ______ km  

 
8. Hur långt tid tar det vanligtvis att färdas med bil till ditt 
arbete/skola? __________ min 

Vet ej  

 
9. Hur långt tid tar det vanligtvis att färdas med buss till ditt 
arbete/skola? __________ min 

Vet ej  

 
10. Hur långt tid tar det vanligtvis att färdas med spårvagn 
till ditt arbete/skola? __________ min 

Vet ej  

 
11. Hur många timmar per vecka arbetar du?  

 
12. Använder du bil i tjänsten och i sådana fall hur ofta?  

 
 Inte alls  Mindre än 

en gång i 
månaden 

 Ungefär en 
gång per 
månad 

Ungefär 
två till tre 
gånger i 
månaden

Ungefär en 
till två 
gånger i 
veckan 

 Tre gånger 
eller mer 
per vecka 

 
Försök nu att svara på hur ofta du använder dessa transportmedel: 
 
13. De senaste två månaderna åkt buss till arbetet/skolan:  
 

 Inte alls  Mindre än 
en gång i 
månaden 

 Ungefär en 
gång per 
månad 

Ungefär 
två till tre 
gånger i 
månaden

Ungefär en 
till två 
gånger i 
veckan 

 Tre gånger 
eller mer 
per vecka 

 
14. De senaste två månaderna cyklat till arbetet/skolan:  
 

 Inte alls  Mindre än 
en gång i 
månaden 

 Ungefär en 
gång per 
månad 

Ungefär 
två till tre 
gånger i 
månaden

Ungefär en 
till två 
gånger i 
veckan 

 Tre gånger 
eller mer 
per vecka 
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15. De senaste två månaderna kört bil till arbetet/skolan  
 

 Inte alls  Mindre än 
en gång i 
månaden 

 Ungefär en 
gång per 
månad 

Ungefär 
två till tre 
gånger i 
månaden

Ungefär en 
till två 
gånger i 
veckan 

 Tre gånger 
eller mer 
per vecka 

 
16. De senaste två månaderna samåkt med någon annan till arbetet/skolan  
 

 Inte alls  Mindre än 
en gång i 
månaden 

 Ungefär en 
gång per 
månad 

Ungefär 
två till tre 
gånger i 
månaden

Ungefär en 
till två 
gånger i 
veckan 

 Tre gånger 
eller mer 
per vecka 

 
 
17. Hur lätt eller svårt anser du att följande är? 
 
Att färdas med buss till ditt arbete/studier: 
 
 Mycket lätt :__:__:__:__:__:__:__:Mycket svårt 
 
Att färdas med bil till ditt arbete/studier: 
 
 Mycket lätt :__:__:__:__:__:__:__:Mycket svårt 
 
Att färdas med cykel till ditt arbete/studier: 
 
 Mycket lätt :__:__:__:__:__:__:__:Mycket svårt 
 
Att samåka med någon till ditt arbete/studier: 
 
 Mycket lätt :__:__:__:__:__:__:__:Mycket svårt 
 
Att minska ditt bilanvändande 
 
 Mycket lätt :__:__:__:__:__:__:__:Mycket svårt 
 
 
18a. Ange det alternativ som stämmer bäst då det gäller dina resor till 
arbete/skola 
 
Du använder bilen och avser inte att ändra på detta  
  
Du använder bilen men har planer på att även pröva alternativa färdmedel  
  
Du använder alternativa färdmedel men mera sporadiskt  
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18b. Ange det alternativ som stämmer bäst då det gäller dina resor till 
arbete/skola 
 
De sista sex månader har du prövat på alternativa färdmedel   
  
Du använder regelbundet alternativa transporter och har gjort detta mer 
än sex månader 

 

 
Hur väl instämmer du med följande påståenden? 
 
19. Valet av transportmedel sker nästan automatiskt.  
 
 Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd  
  
20 Dina närmaste skulle kunna få dig att ändra ditt val av transportmedel.  
 
 Instämmer helt __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd  
 
21. På det hela taget anser du att din egen insats varken gör till eller från för att 
 förbättra miljön. 
 
 Instämmer helt :__:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
 
22. Det största hotet mot vår inhemska miljö kommer från länder utanför Sverige 
 
 Instämmer helt __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
 
23. Du anser själv att du är välinformerad om frågor som rör bilens inverkan på miljön 
 
 Instämmer helt :__:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
 
24. Du skulle investera i mer miljöanpassad bil om du visste att din bil stör miljön 
 

Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
 
25. Du tror att regelbunden service av din bil kan minska utsläppen  
 
 Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
 
26. Du tror att ett ändrat körsätt kan minska utsläppen från din egen bil  
 
 Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
 
27. Ditt eget bilanvändande gör varken till eller ifrån då det gäller miljön 
 
 Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
 
28. Du är väl medveten om bilens negativa effekter men har i nuläget inget alternativ 
 
 Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
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Försök nu att svara på hur ofta du gjort följande saker: 
 
29. De senaste månaden kört ditt barn till skolan med bil 
 

 Inte alls  Ungefär 
en gång 
per 
månad 

 Ungefär 
två till tre 
gånger i 
månaden 

Ungefär 
en till två 
gånger i 
veckan 

Tre gånger 
eller mer 
per vecka 

 Varje dag 

 
 Har inga barn i skolåldern 

 
30. De senaste månaden kört bil till affären för att handla mat  
 

 Inte alls  Ungefär 
en gång 
per 
månad 

 Ungefär 
två till tre 
gånger i 
månaden 

Ungefär 
en till två 
gånger i 
veckan 

Tre gånger 
eller mer 
per vecka 

 Varje dag 

 
31. De senaste månaden har kört bil till någon form av fritidsaktivitet  
 

 Inte alls  Ungefär 
en gång 
per 
månad 

 Ungefär 
två till tre 
gånger i 
månaden 

Ungefär 
en till två 
gånger i 
veckan 

Tre gånger 
eller mer 
per vecka 

 Varje dag 

 
32. Den senaste månaden hamnat i en bilkö där hastigheten varit 20 km/h eller lägre  
 

 Inte alls  Mindre än 
en gång i 
månaden 

 Ungefär en 
gång per 
månad 

Ungefär 
två till tre 
gånger i 
månaden

Ungefär en 
till två 
gånger i 
veckan 

 Tre gånger 
eller mer 
per vecka 

 
33. Vilken av dessa resor skulle vara lättast att göra även om du inte hade tillgång till 
bil? (Rangordna från 1 – 4 där 1 är det du anser vara lättast och 4 det du anser vara svårast)  
 

 1-4 
Följa barn till skolan  
Handla matvaror  
Resor till och från fritidsaktiviteter  
Arbetsresor  
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34. Tala nu om vad alternativet i sådana fall skulle vara 
 

 Buss Cykel Annat - ange Finns inget 
Följa barn till skolan    __________  
Handla matvaror    __________  
Resor till och från 
fritidsaktiviteter 

   __________  
Arbetsresor    __________  

 
 
SLUTLIGEN NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV (kryssa för det som passar in på 
dig) 
 
35 Födelseår   -1946 

 1947-1956 
 1957-1966 
 1967- 

 
36. Kön:  Kvinna          Man  

 
37. Vilken är din högsta utbildningsnivå, räkna även med påbörjade 
  utbildningar: 

 

 
  Grundskoleutbildning 

  Gymnasieutbildning 

  Universitet eller högskola 

  Annan utbildning, nämligen _____________________ 
 
38. Vilken är din årliga inkomst före skatt?  
  

  mindre än 200.000 

  200.000 - 299.000 

  300.000 – 400.000 

 mer än 400.000 
 

39. Vilka transportmedel disponerar du själv?  
 

bil  cykel     moped  
 

annat 
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40. Om du har tillgång till bil, är det du som        
    huvudsakligen använder denna? Ja      Nej   

 
41. Hur många bilar har ni i ert hushåll? __________ stycken  

 
42. Hur många personer bor i ditt hushåll? ________ personer  

 
Om du bor ensam gå till fråga 45 

 
43. Hur många personer i ditt hushåll har busskort? _______ personer  

 
44. Hur många personer i ditt hushåll cyklar regelbundet till arbete/skola?    
      __________ personer 

     
  

 
 
45. Berätta gärna om du har du några förslag på hur trafikmiljön skulle kunna 
förbättras på Näset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Fortsätt gärna på nästa sida. 
 
 
 
 

HJÄRTLIGT TACK FÖR DIN MEDVERKAN  
 

 VTI notat 50-2003 



Bilaga 2 
Sid 1 (9) 

Enkät – Efterstudie 
 

Du kan hjälpa ditt Näset hämta andan! 
 
Trafikkontoret arbetar för en stad med rörelsefrihet för alla – såväl vuxna, ungdomar 
och barn. En stad där luften är frisk att andas och människor trivs och mår bra.  
 
För en liten tid sedan bad vi dig fylla i en enkät som bland annat handlade om 
trafikmiljön i ditt område. Under hösten har det pågått en del aktiviteter i området och 
en skylt som mäter avgaser har varit uppsatt. Syftet med denna enkät är att ta reda 
på vad du tyckte om detta arbete men också vad du rent generellt anser om miljön. 
Ditt svar kommer att hjälpa till att ge en bild av vilka satsningar som skall göras i 
Göteborg. 
 
Ditt svar kommer att hjälpa till att ge en bild av hur miljöfrågan ses av dig som bor på 
Näset. Under hösten kommer Trafikkontoret att följa upp enkäten med olika 
aktiviteter i området. 
 
Svaren behandlas självklart med full sekretess. Syftet med löpnumret är att se vilka 
som svarat och att du inte skall behöva få påminnelse. Detta sparar både tid och 
pengar. När resultaten redovisas kommer ingen att kunna se vad enskilda personer 
svarat. 
 
Vi ber dig vara vänlig att fylla i enkäten. Läs varje fråga noga, men försök svara 
snabbt, utan att fundera för länge på den exakta innebörden av frågan. Om du av 
någon anledning skulle ångra dig, stryk då bara över det felaktiga svaret. 
 
Det ifyllda formuläret lägger du sedan i svarskuvertet som du skickar till Väg- och 
Transportforskningsinstitutet i Linköping. 
 
Din medverkan är viktig och vi hoppas att Du vill delta i undersökningen. Har du 
några frågor om undersökningen kan du kontakta mig på telefon 013- 20 41 33 eller 
sonja.forward@vti.se. 
 
Tack på förhand 
 
 
 
Sonja Forward 
Forskningschef 
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Nedan ber vi dig att först beakta några påståenden och sedan tala om hur väl du 
instämmer eller inte instämmer med detta. Var vänlig och läs frågan noggrant innan 
du svarar. Varje svar skall ges på en skala och vi ber dig att sätta ett kryss på den 
plats som bäst beskriver ditt svar.   
 
1. Nedanstående påståenden berör trafikmiljön på Näset, hur väl instämmer du 
med dessa? 
 
Området är lugnt: 
 

Instämmer helt:_1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_: Tar helt avstånd 
 
Mycket biltrafik med tanke på området: 
 

Instämmer helt:_1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_: Tar helt avstånd 
 
Trafikmiljön är riskabel för oskyddade trafikanter: 
 

Instämmer helt:_1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_: Tar helt avstånd 
 
För snabb biltrafik:  
 

Instämmer helt:_1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_: Tar helt avstånd 
 
2. Då det gäller trafikmiljön i centrala Göteborg hur väl instämmer du med 
följande påståenden? 
 
Antalet bilar borde minska 
 
 Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
 
Vägnätet borde byggas ut 
 
 Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
 
3. Vilka av följande företeelser anser du vara ett stort problem? 
 
Trafikköer och förseningar 
 
 Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
 
Bilavgaser 
 
 Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
 
Gamla bilar utan katalysator 
 
 Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
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4. Förvärvsarbetar eller studerar du? 
 
  Ja 
 
  Nej  Gå till fråga 14 
 
5. Hur långt tid tar det vanligtvis att färdas med bil till ditt 
arbete/skola? __________ min 

Vet ej  

 
6. Hur långt tid tar det vanligtvis att färdas med buss till ditt 
arbete/skola? __________ min 

Vet ej  

 
7. Hur långt tid tar det vanligtvis att färdas med spårvagn till 
ditt arbete/skola? __________ min 

Vet ej  

 
 
Försök nu att svara på hur ofta du använder dessa transportmedel: 
 
8. De senaste två månaderna åkt buss till arbetet/skolan:  
 

 Inte alls  Mindre än 
en gång i 
månaden 

 Ungefär en 
gång per 
månad 

Ungefär 
två till tre 
gånger i 
månaden

Ungefär en 
till två 
gånger i 
veckan 

 Tre gånger 
eller mer 
per vecka 

 
9. De senaste två månaderna cyklat till arbetet/skolan:  
 

 Inte alls  Mindre än 
en gång i 
månaden 

 Ungefär en 
gång per 
månad 

Ungefär 
två till tre 
gånger i 
månaden

Ungefär en 
till två 
gånger i 
veckan 

 Tre gånger 
eller mer 
per vecka 

 
10. De senaste två månaderna kört bil till arbetet/skolan  
 

 Inte alls  Mindre än 
en gång i 
månaden 

 Ungefär en 
gång per 
månad 

Ungefär 
två till tre 
gånger i 
månaden

Ungefär en 
till två 
gånger i 
veckan 

 Tre gånger 
eller mer 
per vecka 

 
11. De senaste två månaderna samåkt med någon annan till arbetet/skolan  
 

 Inte alls  Mindre än 
en gång i 
månaden 

 Ungefär en 
gång per 
månad 

Ungefär 
två till tre 
gånger i 
månaden

Ungefär en 
till två 
gånger i 
veckan 

 Tre gånger 
eller mer 
per vecka 
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12. Hur lätt eller svårt anser du att följande är? 
 
Att färdas med buss till ditt arbete/studier: 
 
 Mycket lätt :__:__:__:__:__:__:__:Mycket svårt 
 
Att färdas med bil till ditt arbete/studier: 
 
 Mycket lätt :__:__:__:__:__:__:__:Mycket svårt 
 
Att färdas med cykel till ditt arbete/studier: 
 
 Mycket lätt :__:__:__:__:__:__:__:Mycket svårt 
 
Att samåka med någon till ditt arbete/studier: 
 
 Mycket lätt :__:__:__:__:__:__:__:Mycket svårt 
 
Att minska ditt bilanvändande 
 
 Mycket lätt :__:__:__:__:__:__:__:Mycket svårt 
 
13. Ange det alternativ som stämmer bäst då det gäller dina resor till 
arbete/skola 
 
Du använder bilen och avser inte att ändra på detta  
  
Du använder bilen men har planer på att även pröva alternativa färdmedel  
  
Du använder alternativa färdmedel men mera sporadiskt  
  
De sista sex månader har du prövat på alternativa färdmedel   
  
Du använder regelbundet alternativa transporter och har gjort detta mer 
än sex månader 
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Hur väl instämmer du med följande påståenden? 
 
14. Valet av transportmedel sker nästan automatiskt.  
 
 Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd  
  
15 Dina närmaste skulle kunna få dig att ändra ditt val av transportmedel.  
 
 Instämmer helt __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd  
 
16. På det hela taget anser du att din egen insats varken gör till eller från för att 
 förbättra miljön. 
 
 Instämmer helt :__:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
 
17. Det största hotet mot vår inhemska miljö kommer från länder utanför Sverige 
 
 Instämmer helt __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
 
18. Du anser själv att du är välinformerad om frågor som rör bilens inverkan på miljön 
 
 Instämmer helt :__:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
 
19. Du skulle investera i mer miljöanpassad bil om du visste att din bil stör miljön 
 

Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
 
20. Du tror att regelbunden service av din bil kan minska utsläppen  
 
 Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
 
21. Du tror att ett ändrat körsätt kan minska utsläppen från din egen bil  
 
 Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
 
22. Ditt eget bilanvändande gör varken till eller ifrån då det gäller miljön 
 
 Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
 
23. Du är väl medveten om bilens negativa effekter men har i nuläget inget alternativ 
 
 Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 
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Försök nu att svara på hur ofta du gjort följande saker: 
 
24. De senaste månaden kört ditt barn till skolan med bil 
 

 Inte alls  Ungefär 
en gång 
per 
månad 

 Ungefär 
två till tre 
gånger i 
månaden 

Ungefär 
en till två 
gånger i 
veckan 

Tre gånger 
eller mer 
per vecka 

 Varje dag 

 
 Har inga barn i skolåldern 

 
25. De senaste månaden kört bil till affären för att handla mat  
 

 Inte alls  Ungefär 
en gång 
per 
månad 

 Ungefär 
två till tre 
gånger i 
månaden 

Ungefär 
en till två 
gånger i 
veckan 

Tre gånger 
eller mer 
per vecka 

 Varje dag 

 
26. De senaste månaden har kört bil till någon form av fritidsaktivitet  
 

 Inte alls  Ungefär 
en gång 
per 
månad 

 Ungefär 
två till tre 
gånger i 
månaden 

Ungefär 
en till två 
gånger i 
veckan 

Tre gånger 
eller mer 
per vecka 

 Varje dag 

 
27. Den senaste månaden hamnat i en bilkö där hastigheten varit 20 km/h eller lägre  
 

 Inte alls  Mindre än 
en gång i 
månaden 

 Ungefär en 
gång per 
månad 

Ungefär 
två till tre 
gånger i 
månaden

Ungefär en 
till två 
gånger i 
veckan 

 Tre gånger 
eller mer 
per vecka 

 
28. Vilken av dessa resor skulle vara lättast att göra även om du inte hade tillgång till 
bil? (Rangordna från 1 – 4 där 1 är det du anser vara lättast och 4 det du anser vara svårast)  
 

 1-4 
Följa barn till skolan  
Handla matvaror  
Resor till och från fritidsaktiviteter  
Arbetsresor  
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29. Tala nu om vad alternativet i sådana fall skulle vara 
 

 Buss Cykel Annat - ange Finns inget 
Följa barn till skolan    __________  
Handla matvaror    __________  
Resor till och från 
fritidsaktiviteter 

   __________  
Arbetsresor    __________  

 
30. Följande frågor handlar om informationen som delades ut vid Näsetskolan 
 
Tog du del av denna information 
 
  Ja 
 
  Nej  Gå till fråga ?? 
 
Förmedlade den någon ny information till dig? 
 
  Ja 
 
  Nej  
 
Hur värdefull var denna information för dig? 
 
 Mycket värdefull: __:__:__:__:__:__:__:Inte alls värdefull 
 
 
Följande avsnitt handlar om skylten som fanns uppsatt under sju veckor från 
den 27 september t o m den 15 november. Skylten visade hur mycket avgaser 
din bil släppte ut. 
 
31. Såg du skylten? 
 
   Ja 
 
  Nej  Gå till sista frågan 
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32. Hur ofta körde du förbi skylten?  
 

 Ungefär 
en gång 
under 
hela 
perioden 

 Ungefär 
en till två 
gånger 
under 
hela 
perioden 

 Ungefär 
tre till sju 
gånger 
under 
hela 
perioden 

Ungefär en 
gång i 
veckan 

Ungefär 
två till tre 
gånger i 
veckan 

Varje dag

 
33. Läste du information på skylten? 
 
   Ja 
 
  Nej 
 
34. Förstod du budskapet? 
 
   Ja 
 
  Nej 
 
35. Hur tydlig tycket du att skylten var i sitt budskap? 
 
 Mycket tydlig: __:__:__:__:__:__:__:Mycket otydlig 
 
 
36. Hur värdefull är denna information för dig? 
 
 Mycket värdefull: __:__:__:__:__:__:__:Inte alls värdefull 
 
37. Hur väl överstämde informationen på skylten med vad du redan visste om 
avgasutsläpp från din egen bil. 
 
 Mycket väl: __:__:__:__:__:__:__:Inte alls 
 
38. Om du inte anser att informationen överstämde med vad du redan visste trodde 
du då att din bil släppte ut mer eller mindre? 
 
   Mer 
 
  Mindre 
 
39. Påverkade denna information din vidare körning? 
 
   Ja 
 
  Nej 
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40. Om du svarade ja på fråga 40 på vilket sätt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
41. Om den påverkade din vidare körning kör du på samma sätt idag? 
 
   Ja 
 
  Nej 
 
42. Slutligen vad anser du om de aktiviteter som gjorts i ditt område under hösten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Fortsätt gärna på nästa sida. 
 
 
 

HJÄRTLIGT TACK FÖR DIN MEDVERKAN  
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