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Förord 
I rapporten redovisas ”Män och kvinnor i trafiken – En litteraturstudie”, som 
avses utgöra en första del i ett större forskningsprojekt. En litteraturstudie som 
denna har flera övergripande allmänna syften. De viktigaste syftena är att visa den 
samlade kunskapsmassan inom området och visa var den aktuella 
forskningsfronten går. Andra lika viktiga syften är att visa på kunskapsluckor och 
peka ut nya eller svaga områden lämpliga att forska på. Ytterligare ett, men sällan 
utsagt, syfte är att utbilda och uppdatera författarna inom ämnesområdet. 

I litteraturgenomgången görs kortfattade referat av referenserna utan om-
fattande kommentarer och analyser. Efter själva litteraturgenomgången samman-
fattas referenserna, kunskapsläget och kunskapsluckorna.  

Hans-Åke Cedersund, VTI, har varit projektledare. Författarna står för slut-
satserna i föreliggande rapport. Dessa har tillsammans med Jonna Malmström, 
VTI, läst igenom och sammanfattat dokumenten. Datasökningarna i litteraturdata-
baserna har utförts av VTI:s bibliotek som är ansvarsbibliotek inom transport-
området. Sonja Forward, VTI, har varit forskningsledare och bidragit med 
synpunkter under hela projektet. Ett speciellt tack till min hustru Elisabet som 
granskat skrivningen. Bil Sweden har finansierat litteraturprojektet i sin helhet. 
 
Linköping september 2005 
 
 
 
Hans-Åke Cedersund 
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Män och kvinnor i trafiken – en litteraturstudie 
 
av Hans-Åke Cedersund och Catharina Lewin 
VTI 
581 95  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
Syftet med projektet ”Män och kvinnor i trafiken – en litteraturstudie” har varit att 
öka och fördjupa kunskapen om de olika bakomliggande faktorerna som påverkar 
mäns och kvinnors förhållande till bilen, bilismen och bilkörning. Projektet är 
tänkt att var en första del i ett större projekt. Resultaten från denna litteraturstudie 
ska ligga till grund för utformningen av projektets övriga delar. 

Litteraturstudien har analyserat framförallt svensk, övrig europeisk och 
amerikansk litteratur som rör mäns och kvinnors relation till bilen och bilkörning, 
deras motiv för att köra respektive inte köra bil, och hur mycket män och kvinnor 
kör. Litteratursökningarna har gjorts i VTI:s bibliotekskatalog TRAX och de stora 
litteraturdatabaserna ITRD och TRIS. Litteratursökningen omfattade från början 
200 referenser. Ungefär hälften bedömdes utifrån sammanfattningarna som så 
intressanta att artiklarna och böckerna samlades in och lästes igenom. Omkring 
hälften av dessa artiklar från tidskrifter och böcker finns slutligen refererade i 
denna dokumentation och ligger till grund för den analys som görs och som 
sammanfattas här. 

Män kör genomgående mer bil än kvinnor. Män och kvinnor är alltså inte lika 
när det gäller bilkörning, alla framsteg i jämställdhetsarbetet till trots. Det finns 
genusskillnader som har med de komplexa roller vi som kollektiv tilldelas i 
samhället och som vi mer eller mindre accepterar. 

Det finns många försök att hitta förklaringar till varför kvinnor åker mycket 
mindre bil än män. Många pekar på kvinnans ofta dubbla roll, dels som arbetande, 
dels som huvudansvarig för hushållet och familjen. Kvinnor söker arbetsplatser 
nära hemmet av praktiska skäl. Samtidigt förläggs arbetsplatser som vill attrahera 
kvinnlig arbetskraft nära bostadsområden. Men det är mer komplext än så. 

Män har lättare att se bilen som något självklart och han accepterar också 
lättare argument som talar för bilismen. Både män och kvinnor är medvetna om 
bilens negativa inverkan på miljön och jämställer den effekten med den från 
övergödning av jordbruk, oljeutsläpp, industriutsläpp med mera. Kvinnor ser inte 
bilen på samma självklara sätt som män utan kan lättare se alternativ och också 
utnyttja dem vid behov. De har också lättare att förstå argument som är kritiska 
till bilismen. Flera studier pekar på kvinnors större förståelse för miljö- och 
trafiksäkerhetsaspekter.  

Hur ser då skillnaderna ut? Enligt en svensk resvaneundersökning från 
1994–2001 så gör män och kvinnor i genomsnitt ungefär lika många resor på en 
dag, 2,9 respektive 2,7. Män reser i genomsnitt 66 minuter om dagen och 
kvinnorna 58 minuter. Alla förflyttningar över 200 meter räknas i detta samman-
hang som en ”resa”. När en person på vägen hem från arbetet gör ett stopp vid 
dagis och ett stopp för att handla så definieras det som tre resor. Alla typer av 
resor räknas; i bil (som förare eller passagerare), per cykel, som fotgängare, 
kollektivt och så vidare. Det är ett resmönster som vi känner igen från andra 
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jämförbara länder, män reser marginellt mer än kvinnor räknat i antal resor och i 
tid, även om nivåerna kan skilja något mellan länderna. 

När det gäller reslängd som fotgängare, cyklist och med kollektivtrafik är det 
bara ytterst marginella skillnader mellan män och kvinnor, räknat i kilometer per 
dag. Vi förflyttar oss totalt cirka 5 kilometer per dag till fots, som cyklist och med 
kollektivtrafik. Det är drygt hälften av vad vi reser med övriga färdmedel, 
exklusive bilen, det vill säga tåg, båt, flyg m.m.  

De substantiella skillnaderna ser vi i bilåkandet. Som bilförare kör män i 
genomsnitt 26 kilometer per dag och kvinnor 10 kilometer. Som passagerare åker 
däremot kvinnor mer, 12 kilometer per dag mot 5 kilometer för män. I princip 
samma mönster består även om man tar hänsyn till olika hushållstyper. Vad gäller 
faktisk reslängd per resärende reser män bara marginellt längre än kvinnor. De 
enda, men tungt vägande, undantagen är resor till och från arbetet och tjänsteresor 
där mannen reser närmare 50 % längre än kvinnan i genomsnitt. 

Flera internationella artiklar beskriver att kvinnan reser mycket mer och fram-
förallt kör mycket mer bil än förr, men att det ändå är långt till mannens nivåer. I 
England, exempelvis, har de kvinnliga bilförarna i åldrarna 17–39 år trefaldigat 
sin körsträcka under åren 1975–1995, men ligger ändå bara på 50 % av mot-
svarande mäns körsträckor. En amerikansk studie visade däremot att körd sträcka 
minskat mellan 1990 och 1995. Störst är minskningen för unga förare och för 
män. En anledning till att kvinnor ökat sitt bilkörande anses vara den fortsatt stora 
utflyttningen till förorter, framförallt i de större städerna. 

Om man också tar hänsyn till en annan förklarande faktor, inkomst, ökar res-
längden med ökad inkomst både för män och för kvinnor. Det är rimligt, eftersom 
den väsentliga genusskillnaden gällde arbetsrelaterade resor som har en stark 
koppling till inkomstnivåerna. 

Totalt sett uppger 54 % av alla svenska män att de kör bil ”varje dag”, medan 
motsvarande siffra för kvinnor är 34 %. Andelen som kör bil ”varje dag” visar 
starka samband med flera socioekonomiska faktorer som dessutom är starkt 
korrelerade med varandra. Av alla män i åldern 26–45 år kör 60 % varje dag och 
ungefär 40 % av kvinnorna i samma åldersgrupp. Både män och kvinnor kör 
oftare om de bor på landsbygden än i städerna. Höginkomsttagare kör oftare än de 
med lägre inkomst. Det måste också bedömas som tämligen logiskt. 

Drygt 40 % av ensamstående män utan barn uppger att de kör varje dag medan 
bara drygt 20 % av ensamstående kvinnor utan barn gör det. En förklaring måste 
vara att grupperna av ensamstående män och kvinnor utan barn är olika, men det 
kan knappast förklara hela den stora skillnaden. 

Av alla män som är sammanboende i hushåll utan barn kör 48 % varje dag 
medan bara 26 % av motsvarande kvinnor gör det. Är det ett utslag av kvar-
dröjande ojämställdhet? Det kan alltså vara av intresse att studera den socio-
ekonomiska bakgrunden hos sammanboende män och kvinnor, som inte har barn. 
Skiljer den sig åt? 

Av amerikanska höginkomsttagare är det endast 2 % som aldrig kör bil. 
Hälften av alla amerikaner kör mer än 100 miles, ungefär 160 km, i veckan och 
var fjärde man kör bil mer än 300 miles, 480 km, i veckan, det vill säga ungefär 
70 kilometer om dagen i genomsnitt. Andelen amerikanska hushåll utan bil har 
halverats mellan 1977 och 1995. Antalet bilar per hushåll har ökat från igenom-
snitt 1,59 till 1,78 under perioden. 

Relativt många studier behandlar arbetsresor. Medan 65 % av de svenska 
männen kör bil till arbetet är motsvarande siffra 47 % för kvinnorna. Utöver detta 
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åker 5 % respektive 10 % till arbetet som bilpassagerare. Fler kvinnor än män 
åker buss (15 % resp. 7 %), går (12 % resp. 7 %) och tar cykeln till arbetet (16 % 
resp. 13 %). Det är låga nivåer för bilåkande jämfört med vad det är i flera andra 
länder och då framförallt USA. Studier från flera länder har visat att män igenom-
snitt har något längre till arbetet än kvinnor. Trots det tar det lika lång tid att åka 
till och från jobbet för män och kvinnor i USA, vilket beror på att män ofta har 
större tillgång till det smidigaste fortskaffningsmedlet, bilen. I USA åker mer än 4 
av 5 män och 3 av 4 kvinnor ensamma till arbetet. 

När sammanboende får barn visar forskning att kvinnorna tenderar att få 
kortare arbetsresor. Kvinnor med barn har genomgående kortare arbetsresor än 
motsvarande kvinnor utan barn.  

Antalet långresor har studerats i en amerikansk studie. Med långresa menas i 
detta fall en resa, oavsett färdslag, över 100 miles (motsvarande 161 kilometer). 
Enligt svensk jämförelse inkluderar alltså denna studie ganska korta långresor. 
Män gör fler långresor i alla åldersklasser, även om nivåerna är förvånansvärt låga 
sett med svenska ögon. Skillnaden mellan mäns och kvinnors långresor förklaras 
till stor del av att männen gör fler långa tjänsteresor. 

Äldres resvanor har studerats både i Norden och USA. Med ”äldre” menas 
oftast en ålder över 65 år. Äldre kvinnor har betydligt mer sällan körkort jämfört 
med yngre kvinnor. Vartefter de yngre kvinnorna så småningom blir pensionärer 
förändras förhållandet och kommer att göra så under ytterligare några årtionden. 
Äldre män kör ganska mycket, ungefär tre gånger så mycket som äldre kvinnor 
och har också tillgång till bil i större utsträckning. De kvinnor som blir 
pensionärer inom 10–20 år kommer förmodligen att ha körvanor som liknar 
dagens äldre män.  

Äldres benägenhet att sluta köra bil har varit föremål för flera studier. Den 
dominerande anledningen för män att sluta köra bil verkar vara hälsoskäl 
inklusive problem med synen. Bland kvinnor är det inte ovanligt att de tyckte att 
det var hög tid att sluta, utan yttre orsak. Det var lika vanligt som ”problem med 
synen” och hälften så vanligt som hälsoskäl och stroke som skäl för att sluta köra. 
Kvinnor som slutat köra angav att beslutet var definitivt medan en tredjedel av 
männen hoppades kunna komma tillbaka som bilförare vid ett senare tillfälle.  

I början av en longitudinell studie över 10 år uppgav 65 % av äldre män och 
25 % av äldre kvinnor att de körde själva. Andelen sjönk genom åren. Kvinnor 
slutar köra bil i yngre ålder än männen. 

Om vi delar in den amerikanska personbilsparken i vanliga ”personbilar”, 
”stadsjeepar”, inklusive minivans och sportbilar, och ”veteranbilar” äldre än 20 år, 
har kvinnor något fler personbilar, även antalsmässigt, än män och män klart fler 
stadsjeepar och veteranbilar.  

När vi väljer färdmedel är vanans makt stor. ”Bilister” tenderar då att välja 
bilen, även på korta resor, ”cyklister” väljer då cykeln så ofta som möjligt. Bilen 
blir för många ett absolut nödvändigt redskap för att lösa alla transportproblem, 
även de kortaste. Det är inte självklart om kvinnans mindre benägenhet att 
använda bil beror på mindre tillgång till bil eller på att kvinnor inte prioriterar 
bilen. Kvinnor, som räknas som ”bilister” är visserligen mer miljömedvetna än 
männen men de prioriterade tidsvinst högre än miljöhänsyn än andra kvinnor. 

Kvinnor anser inte att det finns någon nämnvärd skillnad mellan mäns och 
kvinnors körsätt medan många män har stereotypa och ofta negativa åsikter om 
kvinnors körstilar. Män tenderar att överskatta sin körförmåga och kvinnor 
generellt har ett mer, vad man kallar, ”passivt” körsätt. Även om man tar hänsyn 
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till flera socioekonomiska faktorer så kör mannen generellt sätt mer än kvinnan. 
Genusskillnader i bilanvändning verkar vara baserade på individuella faktorer 
som har att göra med preferenser, attityder, värderingar och erfarenheter som har 
med bilåkande att göra. 

Sammanfattningsvis reser alltså män och kvinnor i genomsnitt ungefär lika ofta 
och är närmast lika länge på resande fot, men män åker och framförallt kör bil 
mycket mer än kvinnor. Det gäller för i princip alla transportscenarier men är allra 
tydligast vid arbetsresor och tjänsteresor. Kvinnor gör många fler resor som har 
med skjutsande av andra att göra, t.ex. skjutsande av barn till och från skolan.  

Äldre kvinnor har fortfarande i mycket mindre utsträckning körkort än äldre 
män och yngre kvinnor. Äldre män har större tillgång till bil och förblir bilförare 
till en högre ålder än kvinnor. 

Överhuvudtaget har ansvaret för barn en stor påverkan på resbeteendet, 
speciellt kvinnors, men den överordnade skillnaden går bara delvis att förklaras i 
socioekonomiska termer. Man tvingas konstatera att mannen och kvinnan helt 
enkelt inte har samma typ av relation till bilen. Många män ser bilen som något 
absolut självklart, något som löser alla transportproblem. Kvinnor inser däremot 
lättare att det finns alternativ till bilen och använder sig ibland av dessa i 
praktiken.  

Det är närmast omöjligt att försöka förklara varför män och kvinnor har ett så 
olikt förhållningssätt till bilen. De flesta förklaringar är indirekta, exempelvis att 
kvinnor har ett större ansvar för barn och hushåll, och svarar ju egentligen inte på 
frågan. Bilen måste därför fortfarande betraktas som i första hand en klassisk 
maskulin arena, även om förändringar kan synas. 
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Men and women in traffic – a literature review 
 
by Hans-Åke Cedersund and Catharina Lewin 
VTI 
SE-581 95  Linköping  Sweden 
 
 
Summary 
The object of the project ”Men and women in traffic – A literature review” has 
been to enhance knowledge of the different factors that influence the attitudes of 
men and women to their cars, car ownership and driving. This project is intended 
to be the first part of a larger project. The results from this literature review will 
form the basis for the design of the other parts of the project. 

The literature review has mainly analyzed Swedish, other European and 
American literature which deals with the relation men and women have to the car 
and driving, their reasons for driving or not driving, and how much men and 
women drive. The searches for relevant literature were made using the VTI library 
catalogue TRAX and the large literature databases ITRD and TRIS. Initially, the 
search comprised 200 references. About half of these were judged on the basis of 
their summaries to be so interesting that the articles and books were obtained and 
read. The present report is based on information from approximately half of these 
articles from journals and books.  

Generally, men drive more than women. Thus, despite progress in areas of 
gender equality, differences in driving and car use still persist.  

There have been many attempts to find explanations for why women drive less 
than men. Many point to the common double role of women as workers and the 
ones who are principally responsible for the household and the family. For 
practical reasons, women tend to look for jobs much nearer their homes than men. 
At the same time, workplaces that want to attract women are often located in the 
vicinity of housing estates. However, the issue is more complex. 

It seems that men more often than women take the car for granted and also are 
more prone to accept the arguments in favour of car ownership. Meanwhile, both 
men and women are aware of the negative effects of cars on the environment and 
equate that effect with the impact of eutrophication caused by agriculture, oil 
discharges, industrial emissions and so on. Women do not see the car in quite the 
same matter of fact way as men, but more easily see other options and will also 
use these as and when required. Women also find it easier to understand 
arguments that are critical of cars. Several studies highlight women’s greater 
understanding for aspects regarding environmental and traffic safety issues. 

What then are these differences? According to a Swedish travel pattern survey 
from 1994–2001, men and women, on average, make the same number of 
journeys per day, 2.9 and 2.7 respectively. On average, men travel 66 minutes per 
day, and women 58 minutes. All movements longer than 200 meters are regarded 
as ”journeys” in this context. When a person, on the way home from work, makes 
a stop at the nursery and another stop to do some shopping, this is defined as three 
journeys. All types of journeys are counted; by car (as driver or passenger), as a 
cyclist, as a pedestrian, by public transport and so on. This is a travel pattern that 
we recognize from other comparable countries, with men traveling marginally 

VTI rapport 522 9 



more than women, as regards to both the number of journeys and time, even 
though the levels may be vary somewhat between different countries. 

Only marginal differences between men and women are found regarding total 
journey length per day as a pedestrian, as a cyclist and by public transport. In 
total, men and women travel about five kilometers per day, on foot, as a cyclist 
and by public transport. This is more than half of what we travel by other modes, 
exclusive car travel, i.e. by train, ship, airplane, etc. 

The substantial differences occur in travel by car. On average, men drive 
26 km per day, and women 10 km. On the other hand, women travel more as 
passengers, 12 km per day as compared to 5 km in the case of men. The pattern 
remains generally the same even when account is taken of differences in 
household types. In regards to actual length per journey, men travel marginally 
more than women. The only exception, but one that is very significant, are 
journeys to and from work and business trips, when, on average, men travel 
almost 50% further than women. 

Several international articles describe that women travel much more and, 
primarily, drive much more than before, but that they still have a lot of catching 
up to do. In the UK, for instance, female drivers in the age group 17–39 years 
have increased the distance they drive over the period 1975–1995 with 300%, but 
this is still only 50% of the distance traveled by men in the same age group. An 
American study showed, in contrast, that the distance driven decreased between 
1990 and 1995. The decrease was greatest for young drivers and for men. One 
reason that women have increased their driving is considered to be the continued 
large scale movement to the suburbs, mainly around the larger cities. 

If account is also taken of another explanatory factor, income, length of travel 
increases with income for both men and women. This is reasonable, since the 
essential gender difference occurred in work related journeys, which has a strong 
coupling to income levels. 

On the whole, 54% of all Swedish men state that they drive ”every day”  while 
the same figure for women is 34%. The proportion that drives ”every day” 
exhibits strong relationships with a number of socioeconomic factors which are 
also strongly correlated with one another. Of all men in the age group 
26–45 years, 60% drive every day, compared to approximately 40% of women in 
the same age group. Both men and women living in the countryside drive more 
often than those living in towns and cities. High income earners drive more often 
than people with lower incomes.  

More than 40% of men living on their own, without a child, say that they drive 
every day, compared to 20% of women in the same situation. One explanation 
must be that the groups of men and women who live on their own, without a child, 
are different, but it is unlikely that it explains the whole difference. 

48% of all men who cohabit in households without a child drive every day, 
while only 26% of the corresponding women do so. Is this an expression of 
residual inequality? It might therefore be interesting to study the socioeconomic 
background of cohabiting men and women who do not have a child. Is there a 
difference? 

Of American high income earners it is only 2% who never drive. One half of 
all Americans drive more than 100 miles, 160 km, every week, and one man in 
four drives more than 300 miles, 480 km, in a week, i.e. about 70 km per day on 
average. The proportion of American households without a car decreased by 50% 
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between 1977 and 1995. During the same period, the number of cars per 
household increased from an average of 1.59 to 1.78. 

A relatively large number of studies deal with journeys to work. While 65% of 
Swedish men drive to work, the corresponding figure for women is 47%. In 
addition to this, 5% and 10% respectively travel to work as passengers in cars. 
More women than men take the bus (15% and 7%), walk (12% and 7%) or cycle 
to work (16% and 13%). The Swedish levels of driving are low, compared to 
those in several other countries and especially the United States. Studies from 
many countries have shown that, on average, men travel slightly longer to work 
than women. In spite of this, it takes the same time for men and women in the US 
to travel to and from work, the reason for which is that men often have greater 
access to the most flexible means of transport, the car. In the US, more than four 
out of five men, and three out of four women, travel to work on their own. 

Research shows that when people who cohabit have a child, women tend to 
have shorter journeys to work. Women with children generally have shorter 
journeys to work than women without children. 

The number of long journeys has been the object of an American study. In this 
case, a long journey is one of over 100 miles (160 km) irrespective of mode. 
According to Swedish conditions, this study thus comprises quite short “long 
journeys”. Men of all age groups make more long journeys, even though the 
levels are surprisingly low in Swedish eyes. The differences between men’s and 
women’s long journeys are largely due to the fact that men make more long 
journeys for business purposes. 

The travel patterns of elderly people have been studied in both the Nordic 
countries and the US. The term ”elderly” mostly refers to people over 65 years of 
age. Elderly women have a driving license considerably more infrequently than 
younger women. Once these younger women reach retirement age, the proportion 
of older women holding a drivers license will increase. Elderly men drive about 
three times as much as elderly women and they also more often have access to a 
car. The women who will retire in 10–20 years will presumably have driving 
patterns similar to those of today’s elderly men. 

The propensity of the elderly to stop driving has been the subject of several 
studies. The dominant reason that men stop driving appears to be for health 
reasons including problems with eyesight. Among women it was not unusual that 
they thought it was time to stop driving, without having external reasons. This 
was as common as ”problems with eyesight”, and half as common as health 
reasons and stroke. Women who stopped driving stated that their decision was 
final, while a third of men hoped they could resume driving at a later date. 

At the beginning of a longitudinal study over ten years, 65% of elderly men 
and 25% of elderly women stated that they drove. The proportion decreased over 
time. Women stop driving at a younger age than men. 

If we divide the American car fleet into ”ordinary cars”, ”urban jeeps”  
including minivans and sports cars, and ”veteran cars” older than 20 years, 
women have slightly more ordinary cars, even in numerical terms than men, while 
men clearly have more urban jeeps and veteran cars. 

As regards mode, force of habit has great influence. ”Drivers” tend to choose to 
go by car, even for short journeys, ”cyclists” choose the bicycle as often as 
possible. For many, the car is an absolutely necessary tool for the solution of all 
transport problems, even very short ones. It is not self evident whether the lower 
propensity of women to use a car is due to their lesser access to a car or if women 
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do not give priority to the car. Although women who considered themselves 
”drivers” are more environmentally aware than men, they give greater priority, 
than other women, to saving time than to environmental considerations. 

Women do not feel that there is any real difference between men’s and 
women’s driving styles, while many men have stereotypical and often negative 
opinions of women’s driving styles. Men tend to overestimate their driving 
ability, and women generally have a driving style that is termed more ”passive”. 
Even if account is taken of several socioeconomic factors, men generally drive 
more than women. Gender differences in car use appear to be based on individual 
factors to do with preferences, attitudes, value judgments and experience, which 
are, in turn, related to car travel. 

In summary, men and women travel, on average, about equally often and spend 
almost the same amount of time traveling, but men travel and, above all, drive 
much more than women. In principle, this applies to all transport scenarios but is 
most evident in the case of journeys to work and business trips. Women make far 
more journeys that are related to driving others, e.g. taking children to and from 
school. 

Far fewer elderly women than elderly men and younger women have driving 
licenses. Elderly men have greater access to cars and keep on driving to an older 
age than women. 

On the whole, responsibility for children has a great effect on travel behaviour, 
especially that of women, but it is only to a certain extent that the large 
differences can be explained in socioeconomic terms. One is forced to the 
conclusion that men and women quite simply do not have the same type of 
relationship to the car. Many men take the car for granted, as something that 
solves all transport problems. In contrast, women more easily appreciate that there 
are other options apart from the car and are more likely to make use of these in 
practice. 

It is almost impossible to try to explain why men and women have such 
different attitudes to cars. Most explanations are indirect, for instance that women 
have a greater responsibility for children and the household, and do not really 
answer the question. The car must therefore continue to be regarded as a classic 
masculine arena, even though changes can be discerned. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Dagligt resande har under det senaste århundradet blivit en självklarhet för både 
män och kvinnor. Resandet under denna period har förändrats både med avseende 
på färdsätt och tillgång. Än idag tjänar kvinnor generellt lite mindre pengar än 
män, vilket reflekteras i statistik om bilägande och bilkörning. Skillnader i 
bilinnehav påverkas av en mängd faktorer, t.ex. arbete, ekonomi och hushållets 
sammansättning.  

I ett historiskt perspektiv kan det konstateras att män tidigt hade monopol på 
bilinnehav och att många som ägde bil också anlitade en chaufför och därmed 
slapp lära sig att köra. Tidiga kritiker till att kvinnor körde hävdade bl.a. att 
kvinnors känslomässiga instabilitet, fysiska svaghet och bristande intellekt gjorde 
att kvinnor inte var lämpade att köra bil. Snart tillverkades dock de första elbilarna 
som var tysta, rena och där marknadsföringen vände sig framförallt mot kvinnor. 
Elbilarna hade begränsningar i hur långt man kunde åka, vilket en del ansåg 
gjorde dessa fordon särskilt lämpade för kvinnor (Scharff, 1999). 

Skillnader i mäns och kvinnors beteende och vanor kan härstamma från en 
mängd olika faktorer. Alla människor påverkas i olika utsträckning av sociala 
faktorer och förväntningar som påverkar olika aspekter av våra liv, däribland våra 
resvanor. Det är viktigt att ha i minnet att det finns män vars resvanor mer liknar 
kvinnors, och kvinnor vars resvanor mer liknar männens än den egna gruppen. Ett 
antal av studierna refererade till i denna rapport har tittat på ”genomsnittsmannen” 
och ”genomsnittskvinnan”. Det finns dock många människor som inte passar in i 
dessa mönster. Skulle man i stället jämföra t.ex. yngre och äldre skulle man 
troligen hitta andra faktorer som påverkar skillnaderna. En annan viktig fråga att 
ha i minnet är: Om män och kvinnor har olika resmönster, spelar det någon roll? 
Vill vi att kvinnors resmönster mer ska likna männens, eller att männens mer ska 
likna kvinnors? Och framförallt: Varför är det viktigt? Att män och kvinnor bör ha 
samma möjligheter att transportera sig och inneha bil och körkort är nog de flesta 
eniga om idag. 

Två påståenden som berör genusperspektivet i transporter, miljö och hälsa har 
presenterats av Flade (1994). Det första handlar om att män och kvinnor påverkas 
olika av miljöeffekter av biltrafik, som t.ex. oljud och miljöföroreningar. 
Författaren hävdar att pga. kvinnornas lägre inkomster, bor framförallt äldre 
kvinnor, ensamstående föräldrar och invandrare i mindre attraktiva områden där 
trafiksituationen är sämre än i rikare områden. Det andra handlar, enligt en 
OECD-rapport, om att de alternativ kvinnor har för att ta sig mellan olika platser 
är begränsade eftersom de sällan kan använda bil (OECD, 1995).  

Bilen underlättar ett socialt liv. Många, inte minst äldre kvinnor, är idag 
beroende av andra att skjutsa dem till olika sociala aktiviteter. Dagens unga 
kvinnor har dock börjat se bilen som något självklart på samma sätt som män gjort 
tidigare (Buhr, 1998). Kvinnor är dock mer intresserade av bilens funktionalitet 
medan män är mer måna om bilens hastighet och motorstyrka (Blöbaum, 1997). 

Än idag är det ofta kvinnan som har det huvudsakliga ansvaret för barn och 
hushåll. Detta i kombination med att fler män än kvinnor äger bil och gör att det 
är kvinnorna i första hand som drabbas av nedskärningar i kollektivtrafiken 
(Hamilton, 1991). 

Idag finns förhållandevis många tekniskt orienterade, beskrivande studier som 
rör exempelvis hur mycket män och kvinnor åker bil per dag. Det är svårare att 
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hitta studier med en djupare förståelse för de komplexa orsakssammanhang som 
leder till mäns och kvinnors olika resmönster. Få forskningsrapporter visar 
skillnader och likheter mellan mäns och kvinnors relation till bilen och bilismen 
och där det är föremål för mer fördjupade analyser. I stället tenderar empiriska 
resultat att bli inordnade i befintliga politiska tolkningsramar, snarare än att 
empirin på ett kritiskt sätt undersöks, nyanseras och hypoteser prövas. Ett 
exempel på sådana tolkningsramar (som även har direkta policykonsekvenser) kan 
vara att eftersom kvinnor åker mer kollektivt anses åtgärder som främjar 
kollektivtrafiken vara ett uttryck för jämställdhet. En annan tolkningsram är att 
anse att eftersom kvinnor kör bil mindre än män är det ett uttryck för bristande 
jämställdhet.  

En kritisk granskning av olika tolkningsramar behövs för att underbygga en på 
forskning grundad transportpolitik, likaså att bidra till en mera välinformerad 
offentlig debatt. Det finns en risk att slentrianmässiga och bristfälligt underbyggda 
tolkningar av typ ”kvinnor kör mindre bil därför att de har mera miljövänliga 
attityder” bidrar till att återskapa och förstärka värdeladdade föreställningar av 
normativ kvinnlighet och manlighet. Därmed kan de bli ett hinder för jämställdhet 
i transportpolitiken eftersom man då till exempel bortser från kvinnors transport-
behov.  
 
1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med hela projektet, där denna litteraturstudie är en första 
del, är att öka och fördjupa kunskapen om de olika faktorer som påverkar mäns 
och kvinnors förhållningssätt till bilen, bilkörning och bilism. Denna del ämnar 
beskriva vad som har gjorts i Sverige och övriga världen när det gäller forskning 
om mäns och kvinnors resvanor och resmönster med fokus på bilresor, tillgång till 
och användning av bil som transportmedel samt attityder till bilkörning och 
bilism. I denna studie studeras inte genusaspekter, utan undersöker hur män och 
kvinnor reser och fokuserar på hur män och kvinnors sociala roller påverkar bil-
åkandet.  

 
1.3 Genomförande 
Det övergripande projektet är tänkt att indelas i tre skilda delar; denna litteratur-
studie, en kvalitativ studie och en kvantitativ studie. Del två, den kvalitativa 
studien, ska till stor del bygga på och vara starkt beroende av del ett, litteratur-
studien, och del tre, den kvantitativa studien ska på samma sätt bygga på de två 
första delarna. 

Denna litteraturstudie analyserar publicerad forskning inom området mäns och 
kvinnors relation till bilen och bilkörning. Nästan uteslutande är litteraturen från 
Sverige, övriga Europa, USA och Australien. Analysen omfattar inte övriga 
transportslag som kollektivåkande, tåg, flyg med mera, annat än om detta är 
nödvändigt för slutsatser om bilkörning. Litteraturstudien ska belysa mäns och 
kvinnors resmönster, inställning till bilkörning, deras motiv för att köra respektive 
inte köra bil och hur mycket man kör. 

Efter det att litteraturstudien har genomförts är avsikten att påbörja den andra 
delen, en kvalitativ studie. Genom både djupintervjuer och fokusgruppsamtal av 
män och kvinnor är avsikten att fördjupa kunskapen om orsakerna bakom de 
likheter och skillnader mellan män och kvinnor som litteraturstudien visat på. Den 



kvalitativa studien kommer att bygga på en projektansats som grundas på den 
analys som görs i litteraturstudien. 

Tredje delen är tänkt att vara en kvantitativ studie och kommer att genomföras 
i form av en enkätstudie. De exakta frågeställningarna skall bygga på resultat och 
analyser från de första två delarna. 

Litteratursökningarna har gjorts i databaserna TRAX (bibliotekskatalogen 
VTI), International Transport Research Documentation (ITRD) och Transporta-
tion Research Information Services (TRIS). Denna litteraturgenomgång omfattade 
från början drygt 200 referenser från Sverige, övriga Europa, USA och Australien 
inom det vida ämnet ”bilen och genus”. Efter genomläsning av sammanfatt-
ningarna från litteratursökningarna samlades ett drygt hundratal artiklar och 
böcker in för en grundligare genomläsning.  

Enbart referenser om män och/eller kvinnor och bilåkande, framförallt bil-
körande, återfinns refererade i denna litteraturstudie. Referenser före 1990 har 
bara undantagsvis refererats. Efter genomläsning återstod ett 50-tal artiklar vilka 
refereras och sammanställs i detta dokument. 

Referenserna kan indelas i några få kategorier. Antalet rena litteraturstudier, 
som denna, är relativt få. Studierna som bygger på egna empiriska studier är också 
begränsade i antal. Återanvändning av egen empiri och egna artiklar eller avhand-
lingar är vanligt och ger i många fall flera dokument och artiklar förutom själva 
ursprungsdokumentationen på ungefär samma grundmaterial. Många referenser 
bygger på andras arbeten, främst de landsomfattande resvaneundersökningarna. 
Bland dessa återfinns ett par referenser där en hypotes testas på flera redan 
befintliga datamaterial. 

Litteratursökningen kompliceras av att många studier tillsynes är så lika, har 
samma bakgrund, behandlar ungefär samma frågeställning ur snarlika synvinklar 
och bygger på liknande eller ibland till och med exakt samma datamaterial eller 
referenser. 

Dokumentationen inleds med en redovisning av tekniska basfakta; hur många 
resor och hur mycket mannen respektive kvinnan reser. Därefter fokuseras på 
bilåkande, framförallt bilkörande. De dokumenterade skillnaderna mellan 
mannens och kvinnans bilåkande och resmönster analyseras utifrån en allt mer 
komplicerad problematisering där man tar hänsyn till exempelvis hushålls-
sammansättning, resärende, inkomst, utbildning och ålder. På så sätt går redo-
visningen gradvis från beskrivande, till alltmer komplext förklarande. Därefter 
redovisas de rapporter som behandlar inställningar och attityder. Slutligen görs en 
sammanfattande diskussion där den samlade kunskapsmassans styrkor och svag-
heter framhålls. Alltsammans mynnar ut i förslag till fortsatt forskning i projektets 
steg II och steg III. 
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2 Resultat 
Våra resmönster, hur mycket vi reser, hur vi reser och så vidare, påverkas av en 
mängd faktorer. Genus, ålder, utbildning, inkomst, familjeförhållande och arbets-
platsens placering är exempel på sådana faktorer. Andra påverkande faktorer är de 
roller som vi har i samhället, exempelvis ansvar för barn, hushållsarbete med 
mera, men också attityder till exempelvis trafiksäkerhet och miljö är viktiga. 
Dessa faktorer är ofta olika och olika starka för män och kvinnor. I detta kapitel 
redovisas forskningsrön rörande dessa förklarande bakgrundsfaktorer. 

Kapitlet inleds med att i avsnitt 2.1 redovisa hur mäns och kvinnors resmönster 
och resvanor ser ut i olika länder. I avsnitt 2.2 redovisas forskning om mäns och 
kvinnors körkorts- och bilinnehav. Detta följs i avsnitt 2.3 av forskning om 
attityder och livsstil kopplat till resor i olika länder. I respektive avsnitt redovisas 
forskning från olika länder och inleds med svensk forskning, därefter övrig 
nordisk, övrig europeisk, nordamerikansk och därefter australiensisk. Litteratur-
sökningarna har inte genererat några relevanta forskningsartiklar från andra länder 
än västländer. Den begränsade mängd forskning om genus och etnicitet ingår i 
ovan angivna avsnitt. 

Litteraturgenomgången i detta kapitel består av mer eller mindre långa referat, 
sammanfattningar, av referenserna där tonvikten ligger på det som är viktigt sett 
ur projektet ”Bilen och genus” perspektiv. Referenserna sammanfattas en och en 
utan en mer genomtänkt ordning mer än att svenska referenser inleder de olika 
avsnitten. Studierna blir recenserade och sammanställda först i diskussions- och 
sammanfattningskapitlen. 
 
2.1 Resvanor och resmönster 
2.1.1 Sverige 
I en omfattande studie som använt sig av svenska resvaneundersökningar under 
åren 1994–2001 har resmönster för män och kvinnor analyserats (SIKA, 2002). 
Denna studie visar att svenska män tillbringar i genomsnitt 66 minuter om dagen 
på resande fot och kvinnor 58 minuter. Med resa inräknas allt från bil (förare eller 
passagerare), kollektivtrafik, cykel, som fotgängare och övriga trafikslag. Alla 
förflyttningar över 200 meter räknas i detta fall som en ”resa”. 

Sex av tio resor görs med bil och utgör 70 % av den dagliga reslängden. Bilen 
är alltså det klart vanligaste transportmedlet (SIKA, 2002). Män och kvinnor gör 
ungefär lika många resor. Män gör i genomsnitt 2,9 (del)resor per person och dag, 
medan kvinnor i genomsnitt gör 2,7 (del)resor per person och dag (SIKA, 2002). 
En huvudresa kan bestå av en eller flera ”delresor”. Med delresa menas en för-
flyttning mellan två platser där ärenden uträttas. Om man på vägen hem från 
arbetet stannar och hämtar barn på dagis så består huvudresan (från arbetet) av två 
delresor (en till dagis och en hem). Med kedjeresor menas flera mindre resor, 
delresor, som görs i en sekvens av en längre huvudresa. Med ”huvudresa” menas 
här en resa som har definierade basplatser, t.ex. hemmet och arbetsplatsen. 

Män tillryggalägger i genomsnitt en sträcka på 50 km per dag och kvinnor 
36 km dagligen. Män gör alltså enligt den svenska resvaneundersökningen 7–8 % 
fler resor per dag, använder 13–14 % mer tid till resor, men hinner resa nästan 
40 % längre än kvinnor. Att männen hinner resa så pass mycket längre beror på att 
färdmedelsfördelningen är så olika. Män åker, och framförallt kör bil, i högre 
utsträckning än kvinnor. Kvinnor åker däremot något mer bil som passagerare än 
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männen. För övrigt kan nämnas att män och kvinnor tillryggalägger ungefär lika 
långa sträckor som fotgängare, per cykel, kollektivt och med övriga transportslag 
(tåg, flyg, båt, etc.) enligt figur 1. 
 

Figur 1  Olika färdsätt och reslängd för dessa uppdelat på män och kvinnor. 
Källa: SIKA (2002). 
 
Reslängden för bilförare uppdelade på fem olika kategorier framgår av figur 2. 

 

 
Figur 2  Reslängd bilförare uppdelat på olika hushållstyper, män respektive 
kvinnor med körkort och med tillgång till bil. Från SIKA (2002). 

 
Som framgår av figuren verkar inte mäns resbehov som bilförare påverkas i någon 
högre grad av vilken livsfas de lever i. Observera att reslängderna i det här fallet 
gäller för personer med tillgång till både körkort och bil. 

Räknat som andel av den dagliga reslängden har bilen ungefär samma 
betydelse för män som för kvinnor. Den stora skillnaden verkar ligga i att mannen 
kör bilen medan kvinnor åker med som passagerare, vilket framgår av figur 2.  

Detta stämmer väl överens med en observationsstudie i sex mellansvenska 
städer där det undersöktes vem som körde, om det var en man eller en kvinna. 
Totalt 2 319 personbilar observerades. I 1 399 bilar var föraren ensam och 75 % 
av dessa kördes av en man. I de fall då det fanns en man och en kvinna i bilen 
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körde mannen i 9 fall av 10. Då det fanns en vuxen och ett eller flera barn i bilen 
var det dock vanligare att den vuxna var en kvinna (Cedersund, 1990).  

Män har längre reslängd per ärende inom samtliga ärendetyper än kvinnor. Det 
gäller framförallt arbetsrelaterade resor medan skillnaden i övriga ärendetyper är 
marginell. Män hade i genomsnitt 3 km längre till jobbet än kvinnorna år 1999. 
Medan män hade 12 km fågelvägen från bostad till arbetsplats hade kvinnor 9 km.  

Män kör bil vid drygt 60 % av alla resor till och från arbetet, medan 
motsvarande andel för kvinnor är knappt 50 %. Att åka kollektivt är vanligare 
bland resor till och från arbetet än för andra typer av resor. Även cykelan-
vändandet är vanligare bland arbetsresor än vid andra typer av resor, medan så 
inte är fallet med resor till fots.  

I en studie av mäns och kvinnors mobilitet har Krantz studerat utvecklingen 
från 1978 till 1995. En av frågorna som ställs är hur mobiliteten förändras när ett 
par i samboförhållanden får barn och om det förändras likartat för män och 
kvinnor. Kan de skillnader som finns förklaras av några enstaka resor eller att 
kvinnor vill tillbringa sin tid närmare hemmet? Empiri har hämtats från resvane-
undersökningarna som gjordes 1978 och 1994–1995. Skillnader i antal resor, res-
längd och restid har utvecklats enligt följande sedan slutet av 1970-talet (Krantz, 
1997). 

 
Tabell 1  Resfrekvens, reslängd samt restid per person fördelat på män och 
kvinnor, 1978 och 1994–1995. Population 15–84 år. Bearbetning av RVU 1978 
och RVU 1994–1995. Källa: Krantz (1997). 
 Män Kvinnor 
 1978 1994/95 Förändring

% 
1978 1994/95 Förändring 

% 
Resfrekvens:  
Huvudresor/person 

1,6 1,3 -19 1,1 1,1 0 

Delresor/person 2,7 2,4 -11 2,1 2,1 0 
Reslängd: 
km/person 

50,0 47,3 -5 28,4 31,5 +11 

Restid: minuter/person 77,2 69,2 -10 55,7 57,8 +4 
Reslängd/per resa (km) 
(huvudresa) 

31,5 36,4 +16 25,8 28,3 +10 

 
Krantz konstaterar att männen minskat sitt resande sedan 1978. Kvinnor reser 
längre per resa men på kortare tid vilket bör innebära att de 1994–1995 hade 
större tillgång till bil. Ur den senare resvaneundersökningen framkom att män 
mellan 15–84 år reste i genomsnitt 32,5 km per dygn som bilförare och 4,4 km 
som passagerare. Motsvarande siffror för kvinnor var 10,4 respektive 12,3 km. 
Sedan 1978 har resandet som bilförare ökat med 2 % för män (6 % för kvinnor) 
och minskat 4 % som passagerare (-8 %).  

Den vanligaste delresan är någon form av fritidsärende, exempelvis att hälsa på 
släkt och vänner. Fritidsresorna står också för den största delen av den dagliga 
reslängden. Detta gäller både män och kvinnor. Fritidsresorna är något vanligare, 
relativt sett, bland kvinnor än bland män men det beror mest på att kvinnorna gör 
totalt färre resor och åker kortare sträckor (SIKA, 2002). 
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Figur 3  Antal delresor respektive resta kilometer fördelade efter delresans 
ärende, redovisat för män och kvinnor. Källa: SIKA (2002). 
 
Som framgår av figurerna åker svenska män relativt sett längre i tjänsten medan 
kvinnorna åker längre, relativt sett, på fritidsresorna. Kvinnorna gör också 
betydligt fler inköp/serviceresor än männen.  

Kvinnor gör i högre utsträckning fler kombinerade resor, kedjeresor, än 
männen. Ungefär var femte kvinna, 19 %, gör något stopp på vägen hem från 
jobbet medan motsvarande för män är 13 % (SIKA, 2002). 
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Figur 4  Genomsnittlig reslängd per delresa i olika ärenden, redovisat för män 
och kvinnor. Från SIKA (2002). 
 
Som framgår av figur 4 är resorna i tjänsten längst av alla resärenden. Arbets-
resorna, till och från arbetet, är något kortare än fritidsresorna. 

Ur tabell 2 kan man studera andelen män och kvinnor som kombinerar resan 
till arbetet med annat ärende uppdelat på åldersgrupper. Tre av fyra kvinnor i 
åldern 18–34 år gör barnrelaterade resor. Motsvarande siffra för männen är en av 
fyra enligt Thulin (1998). 
 
Tabell 2  Andelen resor till arbetet, 
som kombineras med annat ärende  
(inom parentes barnrelaterade ärenden). 
Indelning på åldersgrupp för män respektive 
kvinnor (Thulin, 1998). 
Åldersgrupp Män 

(%) 
Kvinnor

(%) 
18–24 år 34 (25) 66 (75) 
25–34 år 35 (24) 65 (76) 
35–44 år 43 (37) 57 (63) 
45–54 år 51 (59) 49 (41) 
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Figur 5  Andel resor mellan bostad och arbete där något ytterligare ärende 
uträttas på vägen fördelat på årsinkomst (tusentals kronor) och genus. Från SIKA 
(2002). 

 

 
Figur 6  Genomsnittlig reslängd per huvudresa mellan bostad och arbete, redo-
visat för män och kvinnor samt efter årsinkomst i tusentals kronor. Från SIKA 
(2002). 
 
Ur en resvaneundersökning från åren 1992–1995 har man analyserat arbetsresor. I 
studien har ingått 2 976 arbetsresor. I tabell 3 framgår att betydligt fler män än 
kvinnor kör bil till arbetet medan dubbelt så många kvinnor som män åker som 
passagerare i bil. Kvinnor åker oftare buss, och går oftare till arbetet än män 
(Thulin, 1998). 
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Tabell 3  Andel resor till arbetet fördelat på män och kvinnor och huvudsakligt 
färdsätt under åren 1992–1995. Källa: Thulin (1998). 

 
Huvudsakligt färdsätt Män 

(%) 
Kvinnor 

(%) 
Personbilsförare 65,4 46,9 
Personbilspassagerare 5,1 10,1 
Busspassagerare 7,3 14,5 
Motorcyklist 0,9 0,1 
Mopedist 0,2 0,1 
Cyklist 13,2 15,8 
Gående 7,2 12,3 
Annat fordon 0,8 0,2 

 
Enligt SIKA (2002) är skillnaderna i mäns och kvinnors resmönster tydliga om 
man tar hänsyn till en förklaringsvariabel åt gången. Tar man dock hänsyn till 
flera förklaringsvariabler blir inte skillnaderna mellan män och kvinnor lika 
tydliga. 

 

 
Figur 7  Daglig reslängd som bilförare i åldrarna 25–65 år med körkort och 
tillgång till bil för ensamstående med en bil och sambo med en respektive två 
bilar. Från SIKA (2002). 
 
I hushåll med en ensamstående vuxen och en bil kör män mer än kvinnor, knappt 
40 km/dag jämfört med knappt 30 km/dag. I ett parhushåll med bara en bil kör 
både mannen och kvinnan något mindre men skillnaden totalt sett är ganska stor. 
Har personer i ett parhushåll två eller fler bilar kör framförallt mannen betydligt 
längre i kilometer räknat medan kvinnorna närmast fördubblar sin reslängd som 
bilförare. Det är möjligt att hushåll med två bilar har väsentligt bättre ekonomiska 
förutsättningar än vad hushåll med enbart en bil har, vilket skulle kunna påverka 
bilkörandet.  

Flera rapporter visar att resandet, framförallt bilåkandet, ökar med ökad 
inkomst. Inkomst är dessutom starkt korrelerat med utbildning, yrkesstatus och 
sysselsättningsgrad. Tar man hänsyn till dessa faktorer minskar skillnaderna i 
bilanvändning mellan män och kvinnor men de försvinner inte helt (SIKA, 2002). 
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Sambandet mellan årsinkomst, genus och total reslängd per dag har studerats 
av Polk (1996). Sambandet, som visas i tabell 4, visar att den dagliga reslängden 
ökar för både män och kvinnor med ökande lön.  
 
Tabell 4  Daglig reslängd i kilometer uppdelat på inkomst och genus, från 1994. 
Värdena är uppskattade från figur. Källa: Polk (1996). 

Inkomst (år) Män Kvinnor 
<1 000 kr  16 19 
    1–  40 000 kr 18 18 
  40–  80 000 kr 22 17 
  80–120 000 kr 37 22 
120–160 000 kr 31 25 
160–200 000 kr 42 29 
200–240 000 kr 45 37 
>240 000 kr 55 42 

 
Genom typologier/porträttbeskrivningar av sju kvinnor har kvinnors resmönster 
och färdsätt studerats. Resultaten visade att bilen har stor betydelse för kvinnorna 
och att den starkt bidrar till att vardagen går ihop. Skulle dessa kvinnor, av olika 
anledningar, tvingas dra ned på bilåkandet skulle det få vittgående konsekvenser, 
speciellt för kvinnor som bor på landsbygden (Friberg, 1999).  

I en artikel studerade Polk om kvinnor i Sverige har lättare än män att anpassa 
sig till ett ekologiskt hållbart transportsystem (Polk, 1998b). Bilen förknippas 
enligt författaren än idag med stereotypa bilder av manlighet. Det visar inte minst 
reklamen som gärna spelar på genusrollerna (se även Polk, 1998a). Bilen har 
fortfarande ett mycket stort symbolvärde. Ur enkätstudien ”Bilismen i Sverige” 
framgår att även om man tar hänsyn till andra faktorer som ålder, utbildning, 
civilstånd, bostadsort, hushållsekonomi och sysselsättning åker mannen och 
kvinnan olika mycket, vilket framgår av tabell 5. 
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Tabell 5  Procent av män och kvinnor i åldrarna 18–80 som kör bil dagligen 
indelade efter sociala bakgrundsfaktorer. Källa: Polk (1998b). 

 Män 
(%) 

Kvinnor 
(%) 

Män/Kvinnor 54 34 
Ålder   
18–25 år 46 26 
26–45 år 60 45 
46–64 år 61 36 
64–80 år 28 11 
Utbildning   
Folk- grund- folkhögskola 52 21 
Gymnasium 1 till 4 år 58 41 
Universitet eller högskola 46 39 
Civilstånd   
Ensamstående utan barn 42 22 
Ensamstående med barn 39 41 
Sammanboende utan barn 48 26 
Sammanboende med barn 68 45 
Bostadsort   
Landsbygd 76 52 
Mindre tätort 55 34 
Stad eller större tätort 40 24 
Hushållsinkomst   
Under 200 000 kronor 38 20 
200–350 000 kronor 58 36 
Över 350 000 kronor 65 53 
Sysselsättning   
Heltid 66 45 
Deltid 61 42 
Arbetslös 27 17 

 
Även om mönstret är lika så kör män genomgående och oavsett socioekonomisk 
bakgrund betydligt mer dagligen än kvinnor. Motsvarande värden för ”kör aldrig” 
visar genomgående att kvinnor relativt män är överrepresenterade. Av männen på 
landsbygd använder exempelvis 76 % bilen varje dag medan 52 % av kvinnorna 
på landsbygd använder bilen dagligen. Tar man dessutom hänsyn till sysselsätt-
ningsgrad blir bilden marginellt mer jämställd: 83 % av de heltidsarbetande 
männen på landsbygd kör bil varje dag medan 71 % av landsbygdens heltids-
arbetande kvinnor använder bilen varje dag. Det enda undantaget är ensamstående 
med barn, då t.o.m. något fler kvinnor än män kör bil dagligen. 

Inställningen till bilismen visade sig generellt vara positiv hos både män och 
kvinnor, trots att många är medvetna om bilens negativa inverkan på miljön. 
Svensken ville inte minska på sitt bilanvändande i framtiden. Kvinnor var något 
mer benägna att kritisera bilismen medan män var mer positiva till den. Det fanns 
ett samband mellan kvinnans inställning till bilismen och utbildningsnivå. Ju 
högre utbildning desto mindre kritiska är kvinnorna till bilismen. Män och 
kvinnor anser visserligen att bilismen är farlig för miljön, men i något mindre grad 
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än andra liknande utsläppskällor som kemikalier i jordbruket, industriutsläpp, 
kärnkraftsavfall och ozonskiktet. 

Både män och kvinnor ansåg att ökad kollektivtrafik skulle vara bra för att 
minska bilismen, men något fler kvinnor ansåg att det skulle påverka deras 
resmönster. Detta och andra liknande genusskillnader anses besvara frågan om 
kvinnor har lättare än män att anpassa sig till ett ekologiskt hållbart 
transportsystem med ett försiktigt ”ja” enligt författaren (Polk, 1998b). 
 
2.1.2 Norge 
Den norska resvaneundersökningen från 2001 visar att män gör i genomsnitt 
3,2 resor per dygn och totalt 43,2 km på sammanlagt 67 minuter (Reisevaneunder-
sökelsen, 2001). Kvinnor å andra sidan gör 3,0 resor per dygn och tillryggalägger 
totalt 30,3 km på 56 minuter. I åldrarna 25–44 gör dock kvinnorna något fler resor 
vilket framgår av figur 8. 

 

 
Figur 8  Antal resor per dygn (y-axeln) och åldersklass (x-axeln) och genus (män 
grå stapel och kvinnor svart stapel). Källa: Reisevaneundersökelsen (2001).  
 
I de yngsta och äldsta åldersgrupperna (13–17 år resp. över 75 år) reser kvinnor 
marginellt längre än män, enligt figur 9. I övriga åldersgrupper reser män 
betydligt längre än kvinnor.  
 

Figur 9  Resta kilometer per dygn (y-axeln) och åldersklass (x-axeln) och genus 
(män grå stapel och kvinnor svart stapel). Från Reisevaneundersökelsen (2001). 
 
Norska män gör i genomsnitt 1,97 resor som bilförare med en total längd på 
11,5 km. Dessutom gör de 0,21 resor som passagerare med en längd på 13,4 km 
per dag. Kvinnor, å andra sidan, gör 1,35 resor som förare med en genomsnittlig 
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längd på 8,5 km per resa. Utöver detta gör kvinnorna i genomsnitt 0,49 resor som 
passagerare med en genomsnittlig längd på 12,4 km per resa.  
 
2.1.3 Finland 
I en omfattande studie har äldre finska kvinnors mobilitet studerats. Det var 1 500 
kvinnor över 65 år som besvarade en enkät. Forskarna studerade faktiskt resande 
och frågade efter vilka resor som av olika anledningar inte blivit av men som 
kvinnorna skulle vilja göra. De studerade tre subgrupper som visade sig ha be-
gränsad mobilitet, de som bor på landsbygd, de utan körkort och de med 
begränsade resurser. Tillgång till och möjlighet att köra en egen bil visade sig vara 
avgörande för äldres mobilitet (Sirén och Hakamies-Blomqvist, 2004). 

Vid analysen av vilka resor som man saknade mest framkom att kvinnor hade 
många otillfredsställda resönskemål, äldre kvinnor fler än yngre, landsbygds-
boende fler än stadsbor, ensamstående kvinnor fler än kvinnor som levde i par-
förhållanden. Bland de vanligaste resorna som deltagarna i studien skulle vilja 
göra var att besöka vänner, bara åka i största allmänhet, besöka köpcentra och 
fritidsresor.  
 
2.1.4 Nederländerna 
Mellan åren 1975 till 1990 gjordes vart femte år en studie i Nederländerna som 
undersökte tidskonsumtion i vid mening, även utanför trafiksektorn. Andelen 
hushåll som ägde en bil har under denna period ökat från 62 % till 77 %. Män 
levde oftare i bilhushåll än kvinnor. Detta ändrades under den undersökta 
perioden. Andelen personer som hade tillgång till bil ökade från 53 % till 67 %. 
Män och kvinnor med heltidsarbeten och som tog aktiv del i hemarbetet hade 
ungefär samma tillgång till bil, 81 % mot 76 %. Antalet korta resor minskade både 
för män och kvinnor under denna period. Antalet längre resor ökade för kvinnor, 
vilket ska tolkas som ett resultat av att kvinnors större tillgång till bil och ökande 
närvaro i arbetslivet. Kvinnor ökade under de undersökta 15 åren antalet bilresor 
med 53 % medan motsvarande ökning för män var 17 %. Som en konsekvens av 
detta minskade gapet mellan män och kvinnor dramatiskt (Van-Beck m.fl., 1997).  
 
2.1.5 Storbritannien 
Schintler (2001) citerar en brittisk källa från mitten av 90-talet (U.K. Department 
of the Environment, Transport and the Regions, 1997) som säger att engelska 
kvinnor gör 65 % fler resor av typen att ta barn till och från skolan och 30 % fler 
inköpsresor än männen.  

I Storbritannien använder 65 % av kvinnor och 60 % av män bilen för att ta sig 
till arbetet. Tre av fyra män respektive kvinnor använder bilen för att hälsa på 
vänner och släktingar. 

När ett par åker i bilen anger 79 % av kvinnorna att det vanligen är mannen 
som kör. Bara 8 % av männen uppger att det vanligtvis är kvinnan som kör. I 
parhushåll med två bilar anger 65 % av kvinnorna och 38 % av männen att deras 
bil skulle säljas om bilkostnaderna steg till en ansträngande nivå. 

Kvinnor och män gör ungefär lika många resor även om kvinnorna gör kortare 
resor och använder buss och promenerar mer än män. Yngre kvinnor gör ungefär 
lika många resor som män i samma ålder medan äldre kvinnor gör klart färre resor 
än motsvarande män. Äldre kvinnor åker förhållandevis mer kollektivt och 
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promenerar mer. Färre kvinnor än män i samma ålder har körkort och detta 
accentueras med ökad ålder.  

Kvinnor gör i allmänhet fler inköpsresor och skjutsar mer medan män gör fler 
arbetsresor och nöjesresor. Kvinnor reser oftare än män i icke rusningstid 
(kl. 10–16) men mer sällan på nätterna (efter kl. 19) (Bray och Bangle, 2001).  

En brittisk resvaneundersökning från åren 1994–1996 undersökte bl.a. bil-
användandet (Schintler m.fl., 2000). Brittiska kvinnor har, enligt studien, 
tredubblat sin körsträcka som förare mellan mitten av 1970-talet och mitten av 
1990-talet. Det gäller kvinnor i alla de tre åldersgrupperna. Män har under mot-
svarande tidsperiod ökat sin körsträcka som förare med ungefär en tredjedel. 
Körsträckan som passagerare i bil har ökat i betydligt mer moderata termer för de 
flesta ålder/genus-kombinationer och i ett par fall t.o.m. minskat något. Män kör 
betydligt mer än kvinnor i alla grupper. I mitten av 1970-talet körde kvinnor 
ungefär en femtedel så långt som män gjorde. I mitten av 1990-talet körde de 
ungefär hälften av männens körsträcka.  
 
Tabell 6  Åkta kilometer per år, som förare respektive passagerare, för män 
respektive kvinnor 17 till 39 år under tre tidsperioder. Källa: Schintler m.fl. 
(2000). 
 17–20 år 21–25 år 26–39 år 
 Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 
Förare       
1975–1976 3 358 858 8 042 1 726 9 755 1 686 
1985–1986 3 243 1 814 8 361 2 710 10 876 2 982 
1994–1996 4 382 2 447 9 984 4 498 13 766 5 049 
Passagerare       
1975–1976 3 140 3 230 1 913 3 850 1 188 3 243 
1985–1986 2 874 3 689 2 281 3 885 1 356 3 550 
1994–1996 3 595 4 163 2 869 3 737 1 739 4 049 

 
Kvinnor gör fler resor med bil än män, 14 resor/vecka resp. 12 enligt en brittisk 
studie (Cassell m.fl., 1993). I tabell 7 framgår de vanligaste resorna. 
 
Tabell 7  Antal resor med bil fördelade på typ av resa och genus. Siffrorna är 
uppskattade från figur. Källa: Cassell m.fl. (1993). 

 Män Kvinnor 
Köra till jobbet 4,7 3,9 
Kör partner till jobbet 1,8 1,6 
Kör barn till skolan 1,8 3,2 
Kör barn i övrigt 1,6 2,5 
Inköp av dagligvaror 1,8 1,7 
Övriga inköpsresor 1,3 1,2 
Hälsa på vänner 1,6 1,8 
Sociala aktiviteter 1,8 1,7 
Sportaktiviteter 1,4 1,3 
Övrigt skjutsande 1,2 1,3 
Övriga fritidsaktiviteter 1,2 0,8 
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Att kvinnor gör fler resor än männen verkar helt kunna förklaras av att kvinnorna 
gör nästan dubbelt så många bilresor där man skjutsar barn till skola och andra 
aktiviteter. För både män och kvinnor verkar bilen vara mycket viktig vid arbets-
resor. Män och kvinnor anser att flera av de uppräknade aktivitetsalternativen inte 
kan genomföras utan bil. Överhuvudtaget verkar bilberoendet vara stort; inte 
någon av de över 500 personerna som deltog i studien uppgav att de skulle kunna 
fortsätta sina vanor om de skulle tvingas ställa undan bilen. 
 
Tabell 8  Reslängd per resärende för män respektive kvinnor. Värdena är 
uppskattade från figur. Källa: Cassell m.fl. (1993). 

 Män 
(km) 

Kvinnor 
(km) 

Köra till jobbet 20,6 17,8 
Kör partner till jobbet 7,7 12,7 
Kör barn till skolan 4,8 6,2 
Kör barn i övrigt 14,5 9,5 
Inköp av dagligvaror 9,7 8,0 
Övriga inköpsresor 17,7 19,3 

 
Män har något längre till arbetet än kvinnor. Notera att det är en stor skillnad 
mellan män och kvinnor för de olika restyperna. 

I en annan brittisk studie har resmönster i England, och speciellt i London 
studerats (Bray och Bangle, 2001). Denna studie visade att med ökad inkomst och 
ökat bilinnehav ökar antalet resor. Om ett parhushåll skaffar sig en andrabil ökar 
mäns arbetsresor medan kvinnor ökar mängden skjutsande. Kvinnor gör 
exempelvis 80 % av alla resor till och från skolan. Studien visar att det inte är 
någon reell skillnad i avstånd mellan hem och arbete för män och kvinnor i 
London. Män arbetar relativt kvinnor mer i innerstaden medan kvinnor arbetar 
över hela London. Kvinnor i alla åldrar oroar sig mer för den personliga säker-
heten, speciellt vid promenader och när de använder kollektivtrafik. Det är 
speciellt markant för äldre kvinnor framförallt på kvällar och nätter. Många 
kvinnor avstår att åka kvälls- och nattetid av säkerhetsskäl. Det är klart allvarligt 
och begränsar livskvaliteten eftersom kvinnor som regel har mindre tillgång till 
bil. 

I en studie om varför folk använder sig av bil när de åker korta sträckor 
djupintervjuades 377 män och kvinnor i London (Mackett, 2003). En vanlig orsak 
för både män och kvinnor var att de hade tung last att transportera. Att skjutsa 
familjen var ett betydligt vanligare skäl för kvinnor än män, som framgår av 
tabell 9. 
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Tabell 9  Huvudanledningen att använda bilen vid den korta resan uppdelat på 
anledning och genus respektive ålder. Källa: Mackett (2003). 

Skäl till använda bilen Män Kvinnor 
 (%) (%) 
Tungt gods 19 18 
Skjutsa familjen 12 19 
Ont om tid 11 12 
Långt att åka 14 8 
Bekvämlighet 12 9 
Ska vidare efteråt 8 10 
Behöver den i arbetet 7 4 
Dåligt väder 6 4 

 
Två andra vanliga skäl var ”mörkt ute”, och ”sociala skäl”. Den enda större 
skillnaden mellan män och kvinnor var kvinnors något högre benägenhet att vilja 
ha bilen för att skjutsa familjen.  

I en studie om hur kvinnor färdas, med fokus på kollektivtrafik, framgick att 
även i hushåll med bil är det långt ifrån självklart att kvinnan har tillgång till bilen 
i någon väsentlig del (Hamilton m.fl., 1993).  

Av alla etniska grupper gör vita kvinnor flest resor och kvinnor från 
Bangladesh minst antal resor. Kvinnor från Bangladesh och Pakistan gör markant 
färre resor än deras landsmän. Kvinnor använder bil i mindre utsträckning än 
landsmän oavsett land. Enda undantaget är den vita etniska gruppen. Afrikanska 
invandrare använder kollektivtrafiken i större utsträckning och asiater går mer, 
relativt sett (Bray och Bangle, 2001). 
 
2.1.6 Frankrike och Kanada 
Mobilitet och färdmedelsval i Montreal och Paris har studerats och visat att när 
det gäller bilförare är mobiliteten mycket högre för män oavsett om de arbetar 
eller inte, än den är för kvinnor. I Paris gör män 1,91 bilresor som förare per dag 
och kvinnorna 1,23. I Montreal är antal bilresor något högre, 2,11 respektive 1,37. 
Män och kvinnor som lever med små barn är de som reser mest, både i Montreal 
och i Paris. Som bilpassagerare gör kvinnor fler resor än män. Det gäller både i 
Paris, (0,38 resor/dag jämfört med 0,17) och i Montreal (0,48 respektive 0,17) 
(Bernard m.fl., 1996). 
 
2.1.7 USA 
En amerikansk resvaneundersökning anger att amerikanska kvinnor reser igenom-
snitt 44,5 km om dagen mot männens 56,3 km (Schintler m.fl., 2000). 

En nationell resvaneundersökning från 1985–1986 visar att män reser betydligt 
längre per vecka än kvinnor och gör dubbelt så många resor som bilförare som 
kvinnor. Däremot gör kvinnor många fler arbetsresor med buss per vecka 
(Goodwin, 1990). 
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Tabell 10  Genusskillnader i mobilitet hos vuxna i åldersgruppen 16–60 år i USA. 
Källa: Goodwin (1990).  

 Män Kvinnor 
Resmängd per vecka (miles) 163 100 
Arbetsresor med buss (%) 7 19 
Bussresor per vecka (antal) 1,3 2,0 
Tillgång till bil som förare (%) 61 29 
Antal resor per vecka   
   som bilförare 11,8 5,5 
   som passagerare 1,9 4,6 
Körkortsinnehav (%) 74 41 

 
Rosenbloom (1996) har studerat hur kvinnors resmönster förändrats genom åren. 
Mellan 1983 och 1990 ökade kvinnor i åldrarna 16–64 år sin årliga körsträcka, 
från 6 722 miles (ca 10 800 km) till 10 184 miles (ca 16 400 km), en ökning med 
50 %. Männen i samma åldrar ökade sin körsträcka med 14 %, från 15 370 miles 
(24 700 km) till 17 620 miles (ca 28 400 km) per år. Äldre män, 65 år och uppåt, 
ökade sin årliga körsträcka med ännu mer, med 30 %, från 7 200 (ca 11 600 km) 
till 9 414 miles (ca 15 200 km) medan äldre kvinnor ökade sin körsträcka lika 
mycket i procent som yngre kvinnor men från en mycket lägre nivå, från 3 308 (ca 
5 300 km) till 5 020 miles (ca 8 100 km) per år. Alltså kör män fortfarande 
betydligt längre än kvinnor, även om skillnaderna minskar. 

Antalet resor per dag har inte förändrats nämnvärt på samma tidsperiod, 
männen i åldrarna 16–64 år från 3,21 stycken år 1983 till 3,28 år 1990, medan 
kvinnorna i samma åldersgrupp har ökat från 3,25 till 3,51 resor per dag. Äldre 
kvinnor däremot ökade antalet resor per dag från 1,56 resor 1983 till 1,79 resor 
per dag 1990. 

I en rikstäckande amerikansk studie diskuterades resultat från de stora 
amerikanska resvaneundersökningarna. I tabell 11 nedan är arbetsresor uppdelade 
på genus, ålder och inkomst (Edmondson, 1998). 
 
Tabell 11  Svar på frågan: ”I genomsnitt, hur lång tid tar det för dig att åka till 
arbetet?” (procent av förarna uppdelade på tid och genus). Källa: Edmondson 
(1998). 

  Genus 
Tid 
(minuter) 

Totalt 
% 

Män 
% 

Kvinnor 
% 

<10  27 25 28 
10–19  23 23 23 
20–29  19 18 19 
30–44  13 14 12 
>45  11 13 9 
Vet ej/ 
Bortfall 

8 7 9 

 
Som synes är det ingen väsentlig skillnad i restid till jobbet för amerikanska män 
och kvinnor. Däremot är det ett tydligt samband mellan restid och inkomst, ju mer 
en person tjänar desto längre tid tar det för denne att åka till jobbet utom bland 
dem som har en längre restid än 30 minuter. 
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Tabell 12  ”Hur många miles kör du en genomsnittlig vecka?” (1 mile motsvarar 
1 609 meter). Procent av amerikanska befolkningen 18 år eller äldre fördelat på 
antal körda miles en genomsnittlig vecka uppdelat på genus. Källa: Edmondson 
(1998). 

  Genus 
Sträcka 
(miles) 

Totalt 
% 

Män 
% 

Kvinnor 
% 

Kör inte 10 5  14 
<100 39 30 46 
100–299 30 35 26 
>300 18 26 11 
Vet ej/ 
Bortfall 

3 3 3 

 
Reslängd som förare uppdelat på genus och ålder framgår av tabell 13. Nästan 
40 % av alla amerikanska kvinnor och 60 % av männen kör enligt denna under-
sökning mer än 100 miles (160 km) i veckan. Var fjärde man och nästan var femte 
kvinna kör mer än 300 miles (480 km). Det finns ett tydligt samband mellan körd 
sträcka och genus respektive inkomst. Var femte person som tjänar mindre än 
25 000 dollar om året kör inte bil, men motsvarande siffra för dem som tjänar mer 
än 25 000 dollar/år är två procent (Edmondson, 1998). 
 
Tabell 13  Miles per fordon och år och förare uppdelat på genus och ålder, USA. 
Källa: Pickrell och Schimek (1999).  

 Män Kvinnor 
Ålder 1990 1995 Procentuell 

förändring 
1990 1995 Procentuell 

förändring 
16–19 9 543 7 543 -21 7 387 5 985 -19 
20–34 18 310 16 921 -8 11 174 11 074 -1 
35–54 18 871 18 029 -4 10 539 10 637 1 
55–64 15 224 14 951 -2 7 211 7 049 -2 
65+ 9 162 9 830 +7 4 750 4 152 -13 
Totalt 16 536 15 685 -5 9 528 9 257 -3 

 
Under åren 1990 till 1995 har sträckan som körs per år minskat i de flesta ålders-
grupperna av både män och kvinnor, som framgår av tabell 13. Minskningen är 
som störst bland de yngre förarna. Den största ökningen har män över 65 års ålder 
medan kvinnorna i motsvarande åldersgrupp står för en kraftig minskning 
(Pickrell och Schimek, 1999).  

En studie om hur framförallt kvinnor åker till innerstadsjobb i Phoenix, 
Arizona har gjorts av Burns (1998). Phoenix är en stor stad med stora avstånd, 
vilket innebär att det har speciella förutsättningar för arbetsresor. Resultaten 
visade att 75,1 % av alla kvinnor åker ensamma i bil (77,3 % för männen), 16,6 % 
är med i någon form av samåkning (s.k. carpool) (13,4 %) och 6,4 % åker buss 
(5,5 %). 

Sarmiento (1996) visar att kvinnor mellan 16–64 år, oavsett om de bor på 
landsbygd eller i en stad, under 1990 gjorde 6–9 % fler resor än män. Rent all-
mänt hade kvinnorna kortare arbetsresor vilket kommenterades med att gifta 
kvinnor hade kortare arbetsresor än ogifta och att det hörde samman med större 
ansvar för barn.  
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Andra studier, också refererade i Sarmiento (1996), fann att de kortare arbets-
resorna, jämfört med mäns, berodde på att de arbetade inom yrken som var mer 
geografiskt jämnt fördelade över staden som barnpassning, socialtjänst med mera. 
Ett flertal studier noterade att kvinnor gjorde fler ickearbetsrelaterade resor. 

I en studie av resbeteende i San Francisco konstaterades bland annat att resan 
till arbetet tog i genomsnitt 24,2 minuter när en kvinna åkte ensam men 
31,5 minuter om flera samåkte. För mannen tog det 28,7 respektive 38,1 minuter 
Samma mönster kom fram för arbetsresor även när hänsyn togs till etnisk bak-
grund (Taylor och Mauch, 1996). 

Vidare undersöktes resmönster för ensamstående män och kvinnor utan barn 
och jämfördes med parhushåll med respektive utan barn. Skillnaden i resorna till 
arbetet visade sig vara marginell, bara 0,6 minuter. Däremot var skillnaden för 
ensamstående föräldrar förhållandevis stor, 4,4 minuter. I parhushåll är genus-
skillnaden 4,5 minuter för barnlösa och 3,8 för parhushåll med barn.  

I en litteraturgenomgång om arbetsresor fann forskare att ensamstående män 
och kvinnor har ungefär lika långt till jobbet. När ett hushåll består av ett par ökar 
hushållsplikterna som måste utföras, speciellt om hushållet har barn. Då tenderar 
de arbetande kvinnorna att ha kortare arbetsresor än motsvarande män. De har 
också kortare arbetsresor än vad ensamstående kvinnor har. Kvinnor med barn har 
genomgående kortare arbetsresor än vad motsvarande kvinnor utan barn har 
(Turner och Niemeier, 1997). 

Andelen män som kör ensamma till arbetet har, som visas i tabell 14, samband 
med inkomst. Däremot är sambandet för kvinnor inte lika tydligt (Rosenbloom, 
1996). 
 
Tabell 14  Andelen som kör ensam till arbetet i centrum fördelat på genus och 
årsinkomst. Värdena uppskattade från figur. Källa: Rosenbloom (1996). 

Inkomst 
($) 

Män 
(%) 

Kvinnor 
(%) 

<5 000 55 59 
5–10 000 60 68 
10–15 000 65 72 
15–20 000 73 74 
20–25 000 76 76 
25–30 000 80 77 
30–40 000 82 77 
40–50 000 83 77 
50–60 000 82 76 
60–70 000 82 73 
Över 70 000 81 71 

 
I en studie om varför kvinnor åker ensamma till och från arbetet fann Rosenbloom 
och Burns (1994) att kvinnor ungefär lika ofta som männen åker ensamma till och 
från arbetet och att kvinnor har kortare till arbetet men tar förhållandevis längre 
tid på sig. Bland de med inkomst över $80 000 (ca 617 000 kr) om året där 
männen åker ensamma något oftare än kvinnorna.  

Kvinnors långresor, vilket i detta sammanhang innebär resor över 100 miles 
(motsvarande 161 km) studerades av Mallet (1999). I de äldsta arbetsföra åldrarna 
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görs flest långresor, bland både män och kvinnor. Förutom de under 24 år är det 
en relativt stor skillnad mellan män och kvinnor, se tabell 15. 
 
Tabell 15  Antalet långresor (>161 km) per år (varav tjänsteresor inom parentes) 
i USA. Tabellvärdena har uppskattats från en figur. Källa: Mallet (1999). 

Åldersklass Män Kvinnor 
0–17 2,3 (0,2) 2,4 (0,2) 
18–24 4,0 (0,6) 3,7 (0,3) 
25–34 4,8 (1,4) 3,9 (0,7) 
35–44 5,7 (2,4) 4,1 (0,9) 
45–54 7,0 (2,8) 5,0 (1,0) 
55–64 6,3 (1,8) 4,4 (0,6) 
65–74 4,5 (0,8) 3,2 (0,5) 
75+ 2,5 (0,3) 1,2 (0,2) 

 
Den stora skillnaden förklaras till stor del av att män gör i genomsnitt 1,3 längre 
tjänsteresor per år medan kvinnor gör 0,5. Skillnaden är störst i åldrarna 45–54 år 
(1,8 resor). Män gör 29 % av alla långresor som tjänsteresor och kvinnor 15 %. 
Långa tjänsteresor har dock tredubblats under perioden 1977–1995 för kvinnor 
och fördubblats för män.  

De flesta långresor görs med bil. Det gäller både män och kvinnor. Ur svenska 
ögon sett är antalet resor med tåg och buss lågt, bara i genomsnitt 0,02 tågresor 
och ungefär 0,1 bussresor över 160 kilometer på ett helt år. Män flyger något mer, 
0,81 jämfört med 0,60 flygresor per år för kvinnor. Den stora skillnaden är 
bilresorna, 3,53 jämfört med 2,77 resor per år enligt Mallet (1999). Tabell 16 visar 
att det finns ett samband, både för män och kvinnor, när det gäller antalet 
långresor och hushållens sammansättning:  
 
Tabell 16  Årligt antal långresor, över 100 miles, under 1995 för vuxna män och 
kvinnor i gifta parhushåll med eller utan barn. Tabellvärdena är uppskattade från 
figur. Källa: Mallet (1999).  
Hushållssammansättning Män Kvinnor 
Gifta par utan barn 7,0 5,3 
Gifta par med barn 6–17 år enbart 6,7 4,7 
Gifta par med barn under 6 år enbart 5,8 3,8 
Gifta par med barn under 6 år och barn 6–17 år 5,3 3,6 

 
Tabell 17  Årligt antal långresor, över 100 miles, under 1995 för ensamstående 
vuxna män och kvinnor som lever med eller utan barn. Tabellvärdena är 
uppskattade från figur. Källa: Mallet (1999).  
Hushållssammansättning Män Kvinnor 
Ensamstående utan barn 9,9 5,0 
Ensamstående med barn 6–17 år enbart 5,8 3,0 
Ensamstående med barn under 6 år enbart 3,2 2,0 
Ensamstående med barn under 6 år och barn 6–17 år 4,2 2,0 

 
Det finns risk att övertolka de uppmätta skillnaderna. Det behövs säkert ytterligare 
kunskap om ålder, inkomst med mera, för att kunna bedöma materialet korrekt. 
Noterbart visar studien att ensamstående män utan barn gör dubbelt så många 
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långresor som motsvarande kvinnor. Ensamstående män med dels barn under 6 år 
och dels barn mellan 6 och 17 år har förmodligen inte samma förutsättningar att 
göra långresor som motsvarande kvinnor eftersom de kan göra mer än dubbelt så 
många långresor. Antalet långresor är lågt även om det är per capita. En resa på 
100 miles, 16 mil, motsvarar sträckan mellan Stockholm och Norrköping. 

Rosenbloom har studerat hur kvinnors resmönster förändrats genom åren 
(Rosenbloom, 1996). Mellan 1983 och 1990, en förhållandevis kort tidsperiod, 
ökade kvinnor i åldrarna 16–64 år, sin årliga körsträcka från 6 722 miles 
(ca 10 755 km) till 10 184 (ca 16 300 km), en ökning med 50 %. Även äldre 
kvinnor ökade sin årliga körsträcka med drygt 50 procent men från en betydligt 
lägre nivå, 3 308 (ca 5 290 km) till 5 020 miles(ca 8 030 km) per år.  

Fler än åtta av tio av alla över 16 år åker bil när de förflyttar sig. Sedan 1983 
har till och med kvinnornas andel i åldrarna 16–64 blivit högre än männens, 
89,5 % av alla kvinnor i dessa åldrar åker bil när de reser.  

En förklaring till kvinnors ökade bilåkande är den kraftiga utflyttningen till 
förorter i de flesta större städerna, vilket medför längre resor och resbehov. Att 
ungefär var fjärde kvinna inte arbetar klassiska 9–5 jobb och att många kvinnor 
arbetar deltid med helt oregelbundna tider talar till bilens flexibilitet och mindre 
till att lita på kollektiva lösningar till pendlingsresorna (Rosenbloom, 1996). 

En amerikansk studie av kedjeresor bland vuxna i åldern 18–65 år med statistik 
från den amerikanska resvaneundersökningen från 1995 visade att vuxna kvinnor 
överlag gör fler kedjeresor än motsvarande män på väg till eller från arbetet 
(McGuckin och Murakami, 1999). Av kvinnorna gör minst 61,2 % ett stopp på 
vägen hem och 28,3 % gör två eller fler stopp. Motsvarande siffror för männen är 
46,4 % respektive 17,7 %.  

De som gör stopp på vägen hem verkar ha ungefär samma anledning till detta 
oavsett genus. Män och kvinnor stannar för att handla, uträtta ärenden, hälsa på 
vänner eller göra andra sociala aktiviteter. Enda undantaget är resor där man 
skjutsar andra personer, oftast egna barn, som kvinnor gör oftare. 

Tar man hänsyn till hushållssammansättning framstår ett något annorlunda och 
delvis tydligare mönster. I hushåll utan barn gör bara 20 % av alla, oavsett genus, 
stopp på vägen till arbetet och knappt 50 % på vägen hem från arbetet. I hushåll 
med barn, däremot, skiljer sig männens och kvinnornas resmönster åt radikalt. Av 
de kvinnor som gör ärenden på väg till arbetet är 65 % ensamstående mammor 
med barn under 5 år och 53 % är de med barn i åldrarna 6 till 15 år. Motsvarande 
siffror för ensamstående män med barn som är under 5 år är 33 % och 20 % för de 
med något större barn. Samma mönster framträder för resorna hem från arbetet, se 
tabell 18. 
 
Tabell 18  Andel som gör minst ett stopp på vägen hem från arbetet, män/kvinnor 
i olika hushållstyper. Ålder på minsta barnet. 1995. Värden är uppskattade från 
figur. Källa: McGuckin och Murakami (1999). 

Hushållstyp Män 
(%) 

Kvinnor 
(%) 

En vuxen, inga barn 52 60 
Två vuxna, inga barn 45 56 
En vuxen, barn 0–5 år 46 80 
Två vuxna, barn 0–5 år 46 70 
En vuxen, barn 6–15 år 63 69 
Två vuxna, barn 6–15 år 44 62 
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Som framgår av tabellen gör framförallt kvinnor med små barn betydligt fler 
kedjeresor än andra. Enda undantaget är att män med barn i åldern 6 till 15 år gör 
betydligt fler kedjeresor än alla andra kategorier av män. Ensamstående utan barn 
verkar också göra förhållandevis många kedjeresor. 

Schintler m.fl. (2000) har med hjälp av den amerikanska resvaneundersök-
ningen från 1995 studerat sambandet mellan antal stopp män och kvinnor gör på 
resan till och från arbetet och hushållets sammansättning. 

Av tabell 18 framgår att sannolikheten att kvinnor ska göra fler stopp på vägen 
till och från arbetet hänger starkt samman med om det finns barn i hushållet. 
Sambandet är kraftigast från arbetet och om barnen är under 5 år. 
 
Tabell 19  Andel som gör en eller flera ärenden på väg till eller från arbetet i 
olika hushållstyper, för män och kvinnor. Det är yngsta barnets ålder som avses. 
Källa: Schintler m.fl. (2000).  
 Ett ärende Två eller fler ärenden 
 Män 

% 
Kvinnor 

% 
Män 

% 
Kvinnor 

% 
Till arbetet     
En vuxen 11 15 5 5 
Två vuxna 13 14 6 8 
En vuxen, barn 0–5 år 32 41 1 23 
Två vuxna, barn 0–5 år 15 38 6 15 
En vuxen, barn 6–15 år 14 32 16 14 
Två vuxna, barn 6–15 år 17 25 5 12 
     
Från arbetet     
En vuxen 32 29 20 31 
Två vuxna 29 30 17 25 
En vuxen, barn 0–5 år 15 31 32 49 
Två vuxna, barn 0–5 år 28 42 19 29 
En vuxen, barn 6–15 år 29 38 34 32 
Två vuxna, barn 6–15 år 29 33 16 29 

 
En mindre litteraturgenomgång visade att män och kvinnor har olika benägenhet 
för att göra kedjeresor (Schintler, 2001). Författaren hävdar att ungefär 50 % av 
alla resor som kvinnor gör i USA görs av familjeskäl och två tredjedelar av alla 
resor kvinnor gör är för att skjutsa någon annan. Två tredjedelar av alla kvinnor i 
USA gör stopp på vägen hem från jobbet och 25 % gör två eller fler stopp. 
Kvinnors extra stopp rör oftast skolan, dagis eller affärer. 

Andelen resor betingade av barnpassning är negativt korrelerat med inkomst, ju 
lägre inkomst desto större andel barnrelaterade resor gjorde kvinnorna. Vid resor 
till arbetet gjorde ensamstående kvinnor med barn 12 % barnrelaterade stopp och 
männen 5,1 % och i parhushåll med barn 11,4 % respektive 5,2. Slutligen gör 
kvinnor fler inköpsresor i alla hushållstyper, även de som bor i enpersonshushåll 
(Taylor och Mauch, 1996). 

I en artikel analyserades hur etnisk bakgrund kan förklara genusskillnader i 
resmönster i USA. Han fann att störst är genusskillnaderna för ”vita” och minst 
för asiater och australiensare. Den effekten suddades dock till stor del ut om man 
dessutom tog hänsyn till socioekonomiska faktorer som inkomst, anställnings-
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status, tillgång till bil och bostadsplacering. Genus, konstateras vara en betydligt 
starkare faktor än etnisk bakgrund (Mauch, 1997). 

I en studie av invandrares arbetsresor i Los Angeles fann Myers (1997) att vita 
invandrare och invandrare från Asien hade i princip samma (låga) andel 
kollektivresor närmast efter att de kommer till USA som de vita födda i USA har. 
Invandrarkvinnor med asiatisk bakgrund hade något högre andel resor med 
kollektiva färdmedel än USA-födda kvinnor. Förhållandet var annorlunda för 
invandrare från Latinamerika. Studien visade att invandrare åker mycket 
kollektivt de första åren i USA. Närmare 15 % av de latinamerikanska männen 
och över 25 % av kvinnorna åkte kollektivt de första åren i USA. Män anpassade 
sig något snabbare än kvinnorna till det amerikanska bilsamhället. Efter tio år åkte 
fem procent av de latinamerikanska männen och 15 % av kvinnorna kollektivt.  
 
2.1.8 Australien 
I Australien gjordes en hemintervjuundersökning under åren 1991–1992 och en 
resvaneundersökning för hushållen år 2000 (Raimond, 2002). Män gjorde år 2000 
i genomsnitt 3,8 resor totalt per vardagsdygn (3,8 år 1991), varav 2,1 som 
bilförare (2,1) och 0,7 som passagerare (0,6). Kvinnor gjorde år 2000 i genomsnitt 
3,7 resor (3,6) och 1,6 som bilförare (1,4) och 0,9 som passagerare (0,9). Den 
enda väsentliga skillnaden mellan 1991 och 2000 är alltså att kvinnor gör 
marginellt fler resor som bilförare. Annars är mönstret sig likt från andra länder 
som refererats här; män och kvinnor gör lika många resor men män är oftare 
förare medan kvinnor oftare åker som passagerare.  
 
2.1.9 Jämförelse Europa–USA 
Hur mäns och kvinnors resmönster skiljer sig åt ur ett sociologiskt perspektiv har 
studerats av Rosenbloom och Hakamies-Blomqvist (2004). Slutsatserna bygger på 
både egna och andras forskningsstudier, främst från USA och Norden.  

Enligt denna studie är hushållens struktur starkt korrelerade med kvinnors 
resmönster, speciellt i hushåll med barn. Kvinnor gör fler men kortare resor än 
män, skjutsar mer och gör fler kedjeresor. Amerikanska barn blir i mycket högre 
grad än europeiska skjutsade till skolan.  

Det finns flera trender i samhället som kommer att påverka framtida 
resmönster. Körkortstagande verkar bli allt mer jämnt fördelat mellan män och 
kvinnor. Detta gäller även tillgången till bil. Att många nyblivna mammor 
förvärvsarbetar är en relativt färsk företeelse. En viktig fråga för framtida 
forskning att ta reda på är hur en ökande arbetsgrad bland kvinnor, en ökad 
jämställdhet i hemarbetet och ändrade familjestrukturer, inklusive en åldrande 
befolkning, kommer att påverka framtida resmönster. 
 
2.2 Körkort och tillgång och innehav av bil 
2.2.1 Sverige 
Med hjälp av statistik från resvaneundersökningar från åren 1978, 1984–1985 och 
1994–1995 har män och kvinnors mobilitet studerats (Krantz, 1997). Andelen 
män respektive kvinnor med körkort och tillgång till bil i hushållet de olika åren 
visas i tabell 20. 
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Tabell 20  Andel av olika åldersgrupper som har körkort och tillgång till bil i 
hushållet fördelat på genus, 1978, 1984–1985 och 1994–1995. Från motsvarande 
RVU. Källa: Krantz (1997). 

Andel med körkort och tillgång till bil i hushållet (%). 
Ålder  Genus 1978 1984/85 1994/95 

Män 72 73 56 
18–24 

Kvinnor 46 57 42 
Män 84 87 87 

25–64 
Kvinnor 60 69 76 
Män 43 58 76 

65–84 Kvinnor 7 16 34 

 
Andel körkortsinnehavare bland äldre, framförallt kvinnor, har ökat sedan 1978 
om än från låga nivåer. Så kommer det att fortsätta ytterligare några decennier till 
när dagens män och kvinnor blir pensionärer. Anmärkningsvärt är att körkorts-
innehav och tillgång till bil minskar i de yngre åldrarna, både bland män och 
kvinnor. Noterbart är också att män i åldrarna 25–64 verkar ha nått en mättnads-
nivå medan kvinnorna fortfarande ökar sin andel.  

Bilen i ett hushåll är sällan personlig egendom utan tillhör hushållet, enligt 
Krantz (1997). Ofta krävs två inkomster för att man ska ha råd med en bil. En mer 
nyanserad bild får man om man också studerar hushållstyp. Det verkar som att 
personer som lever i parförhållanden oftare har tillgång till bil, vilket visas i 
tabell 20.  

 
 

Tabell 21  Andel individer som har körkort och tillgång till bil i hushållet, 
fördelat på genus och olika hushållstyper, 1978 och 1994–1995. Data från 
motsvarande RVU. Uppskattade värden från figur (Krantz, 1997). 

Män 
1978 

Män 
1994 

Kvinnor 
1978 

Kvinnor 
1994 

Ensamstående utan barn 57 62 30 41 
Ensamstående med barn 90 85 42 53 
Sambo utan barn 82 92 48 79 
Sambo med ett barn 0–6 år 91 87 77 83 
Sambo med ett barn 7–18 år 92 94 70 81 
Sambo med två eller fler barn 0–6 år 95 94 81 88 
Sambo med två eller fler barn 7–18 år 94 97 80 89 

 
Ur resvaneundersökningarna går det inte att urskilja om ”tillgång till bil” betyder 
att det finns en bil i hushållet eller om man själv har ”fri” tillgång till en bil. 
Andelen sammanboende med tillgång till mer än en bil har ökat inom alla 
hushållstyper, i genomsnitt från ungefär 20 % 1978 till 35 % år 1995.  
 
2.2.2 Norge 
Den norska resvaneundersökningen från 2001 beskriver hur andelen körkortsinne-
havare förändrats mellan 1994 och 2001 för de flesta ålderskategorier (Reisevane-
undersökelsen, 2001), se figur 10. 
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Figur 10  Andel med körkort, y-axeln, uppdelat på genus (staplarna från vänster 
män 1994, män 2001, kvinnor 1994 och kvinnor 2001) och ålder, x-axeln. 
Procent. Källa: Reisevaneundersökelsen (2001). 
 
Som framgår av figur 10 har andel körkortsinnehavare i de yngre åldersgrupperna 
minskat betydligt. Endast bland de äldsta har andelen ökat. Bland kvinnor över 
75 år har andelen körkortsinnehavare nästan fördubblats sedan 1994.  

Samma resvaneundersökning har också studerat tillgång till bil. Med ”alltid 
tillgång till bil” menas de som i den utsända enkäten svarade att de under hela den 
föregående dagen hade fri tillgång till bil.  

 

 
Figur 11  Andel som alltid har tillgång till bil, y-axeln, uppdelat på genus 
(staplarna män vänster och kvinnor höger) och ålder, x-axeln. Procent. Från 
Reisevaneundersökelsen (2001). 
 
I alla åldersklasser har alltså norska män oftare tillgång till bil än kvinnor. I 
åldrarna 25–54 år dock inte skillnaderna så stora som för män och kvinnor i 
åldersgrupperna under 25 år respektive över 54 år. 

 
2.2.3 Storbritannien 
En engelsk studie från 1993, visade att kvinnor i genomsnitt tog körkort vid 22 års 
ålder och började använda bilen vid 25 års ålder, i båda fallen tre år efter männen 
(Cassell m.fl., 1993). De fem vanligaste skälen till att ta körkort framgår, enligt 
denna studie framgår av nedanstående tabell 22. 
 

38 VTI rapport 522 



Tabell 22  De fem vanligaste motiven för att ta körkort för män respektive 
kvinnor. Deltagarna fick ange flera alternativ. Källa: Cassell m.fl. (1993). 
 Män 

(%) 
Kvinnor 

(%) 
Frihet/oberoende 74 84 
”Köra är en del i ett normalt liv nuförtiden” 60 57 
Avsaknad av kollektiva alternativ 24 27 
Säkerhetsskäl 3 7 
Nödvändig för att ta sig till arbetet 15 2 

 
Både män och kvinnor anger ”en känsla av frihet och oberoende” som huvud-
anledning till att köra bil. Kvinnor kör något äldre bilar med svagare motorer än 
vad motsvarande män kör. Kvinnor kör i genomsnitt två tredjedelar så långt som 
männen (5 400 miles jämfört med 8 300), men kvinnorna gör något fler resor 
(Dawson, 1993).  

Enligt en brittisk undersökning om utvecklingen av körkortsinnehav som 
refereras av Schintler m.fl. (2000) framgår, som visas av tabell 23, att körkorts-
innehav har ökat i alla åldersgrupper sedan 1975. Andelen körkortsinnehavare i de 
äldre åldersklasserna närmar sig också gradvis nivåerna i de yngre ålders-
klasserna. 
 
Tabell 23  Andel körkortsinnehavare i England uppdelade på ålder, genus och 
tidsperiod. Källa: Schintler m.fl. (2000). 
 Män (%) Kvinnor (%) 
Ålder 1975–

1976 
1985–
1986 

1993–
1995 

1975–
1976 

1985–
1986 

1993–
1995 

17–20 35 37 50 20 29 42 
21–29 77 73 82 43 54 68 
30–39 85 86 90 49 62 74 
40–49 83 87 89 37 56 72 
50–59 75 81 88 25 41 59 
60–69 59 72 82 15 24 39 
70+ 33 51 61 4 11 19 
Alla 69 74 81 29 41 55 

 
En skotsk enkätundersökning visade att 73 % av alla vuxna män under 70 år och 
69 % av kvinnorna i denna åldersgrupp hade tillgång till bil. Det var något 
vanligare att personer under 43 år hade tillgång till bil (77 % 18–34 år och 76 % 
35–43 år). 74 % av dem som var mellan 44 och 56 år hade tillgång till bil och 
57 % av 57–70-åringar. Sambandet mellan social klass och tillgång till bil var 
starkt (Ellaway m.fl., 2003). 
 
2.2.4 USA 
Antal bilar per hushåll i USA har ökat stadigt under åren 1977–1995 som framgår 
av tabell 24. År 1995 var det enligt undersökningen bara 8 % av hushållen i USA 
som inte hade någon personbil, jämfört med nästan det dubbla 18 år tidigare. 
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Tabell 24  Utvecklingen av antalet personbilar per hushåll i USA under åren 
1977–1995. Källa: Turner och Niemeier (1997). 

 

Antal personbilar 1977 
(%) 

1983 
(%) 

1990 
(%) 

1995 
(%) 

0 personbil per hushåll 15,3 13,5 9,2 8,1 
1 personbil 34,6 33,7 32,8 32,4 
2 personbilar 34,4 33,5 38,4 40,4 
3 eller fler personbilar 15,7 19,2 19,5 19,1 
Antalet personbilar per hushåll 1,59 1,68 1,77 1,78 

Andelen personbilar bland hushållens fordonspark minskar, från 71,2 % 1990 till 
65,2 % år 1995. Ökar gör sportbilar, van och pickup. 

I Kalifornien har bilinnehav, vilken typ av fordon man kör, och trafikbeteende 
studerats (Turner och Niemeier, 1997). Det konstateras att antalet sportbilar, 
minivans och stadsjeepar har ökat väsentligt de senaste åren. Förhållandet väcker 
vissa intressanta frågeställningar, exempelvis ”vilka kör dessa fordon?” och ”hur 
körs de?”. Jämförelsematerial är ”vanliga” personbilar och äldre bilar före 
1981 års modell, härefter benämnda ”veteranbilar”. År 1995 utgjorde personbilar 
61,8 % av fordonsflottan och veteranbilar 8,9 %. Övriga, 29,8 %, var alltså sport-
bilar, minivans och stadsjeepar, härefter benämnda bara ”stadsjeepar”. Vanliga 
personbilar mest av kvinnor, 3 av 5 personbilar är registrerade på en kvinna. Två 
av tre stadsjeepar ägs av män och tre av fyra veteranbilar ägs av män. Tar man 
också hänsyn till inkomst får man följande tabell: 

 
Tabell 25  Fordonsägare uppdelat på genus och inkomst. Källa: Turner och 
Niemeier (1997). 
 Personbilar (%) Stadsjeepar 

(%) 
Veteranbilar 
(%) 

Totalt  
(%) 

Årsinkomst Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 
<$15 000 1,9 3,8 1,0 0,5 0,9 0,6 3,9 4,9 
$15–35 000 7,0 11,0 5,4 2,2 2,4 0,7 14,7 13,9 
>$35 000 17,0 21,7 13,2 7,0 3,0 0,7 33,3 29,4 
Totalt 25,9 36,5 19,6 9,6 6,3 2,1 100 

 
De grå cellerna i ovanstående tabell motsvarar samtliga fordonsägare. Bland 
personbilsägarna är fler kvinnor, medan männen dominerar bland stadsjeepägarna 
och veteranbilsägarna. Kvinnor kör mer personbil och män relativt sett mer stads-
jeepar. Kvinnor kör förhållandevis mer i förorten än männen. I tätort är det 
närmast jämn fördelning mellan män och kvinnor. 

Däremot är det skillnad i längden på resorna om hänsyn tas till resändamål, 
fordonsslag och genus, enligt tabell 26. Där framgår att männen gör längre resor i 
samtliga kategorier utom när det gäller inköpsresor. 
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Tabell 26  Genomsnittlig reslängd (i miles) uppdelat på resärende och fordons-
slag. Källa: Turner och Niemeier (1997). 
 Resärende 
 Arbets- 

Relaterat 
Inköps- 

resa 
Hushåll/ 
Familj 

Social/ 
Fritid 

 Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 
Personbil 12,9 9,3 5,4 7,8 7,1 6,6 14,5 9,0 
Stadsjeep 12,3 9,2 6,2 10,0 8,0 6,9 15,7 10,1 
Veteranbil 10,0 8,0 4,9 7,1 6,7 5,2 12,8 7,7 

 
Ur den stora resvaneundersökningen från 1995 framkom att män har högre andel 
körkortsinnehav än kvinnor i alla åldrar, även om skillnaderna är relativt små i de 
flesta åldersgrupperna (Spain, 1997). 

 
Tabell 27  Andel körkortsinnehavare 
uppdelat på ålder och genus. Ur 
resvaneundersökning 1994–1995. 
Värden är uppskattade från figur.  
Ålder Män 

(%) 
Kvinnor 

(%) 
16–29 år 86 82 
30–39 år 96 92 
40–49 år 96 94 
50–64 år 96 87 
65–74 år 94 78 
75+ 84 55 

 
Andelen körkortsinnehavare har ökat med nästan 60 % mellan 1969 och 1990. 
Mest har andelen kvinnor med körkort ökat. I åldrarna 30–49 år hade 1990 96 % 
av alla män körkort och 90 % av alla kvinnor. År 1992 hade nästan 90 % av alla 
män över 70 år och 50 % av alla kvinnor i samma ålder körkort. Andelarna 
kommer att öka kraftigt, där så är möjligt, de närmaste decennierna enligt 
Rosenbloom (1996). 

Gardenhire och Sermons (2001) studerade bilägande i låginkomsthushåll. 
Resultaten visade att låginkomsthushåll lade ner ungefär dubbelt så mycket 
pengar, relativt sett, som andra hushåll på bilen. I låginkomsthushåll där kvinnan 
har den högsta inkomsten finns generellt mer sällan bil än i motsvarande hushåll 
där mannen har den högsta inkomsten.  

Benekohal m.fl. (1994) studerade hur körbeteendet förändrades med ökad 
ålder. I studien ingick män och kvinnor 65 år och äldre. Totalt 664 besvarade en 
enkät och dessutom ingick fyra fokusgrupper i studien. Av alla män körde 50 % 
alla dagar i veckan mot 32 % kvinnor. Andelen har ett klart samband med ålder, 
69 % av alla män mot bara 19 % av alla kvinnor hade åkt bil samma dag eller 
dagen innan de besvarade enkäten. Kvinnor åkte bil för att handla medan männen 
oftare använde bilen till läkarbesök, fritids- eller sociala aktiviteter. 

Spain (1997) har studerat hur dagens medelålders kvinnor kommer att köra 
som pensionärer. Hon har jämfört resmönster för babyboom-ålderns kvinnor som 
idag är i medelåldern med kvinnor och män i deras föräldrageneration, som är 
över 75 år. De med körkort och de välutbildade har högre mobilitet än andra. 
Dagens medelålders kvinnor är idag mer utbildade och har oftare körkort. De 
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aktuella genusskillnaderna i babyboom-åldern mellan män och kvinnor kommer 
rimligen att bestå enligt Spain, men kvinnorna kommer säkerligen att köra mer 
som sina fäder än sina mödrar när de blir pensionärer. Det blir än mer tydligt när 
man inser att äldre kvinnor 1995 körde 1,1 bilresa per dag, jämfört med 2,2 för 
äldre män och 3,4 för babyboom-ålderns kvinnor. Äldre kvinnor körde år 1995 
fem miles (ca 8 km) per dag jämfört med 14 för äldre män och 24 för medelålders 
kvinnor.  

År 1995 levde 25 % av alla äldre kvinnor i hushåll utan bil. Motsvarande nivå 
för männen var 6 % (Spain, 1997). I den refererade studien, som studerade baby-
boom-ålderns kvinnor, som då var i åldern 40–49 år visade sig skillnaderna vara 
marginella vad avser tillgång till bil. Andelen körkortsinnehavare i denna 
generation bör rimligen bli markant högre när de når 75-årsåldern än vad den är 
för dagens 75-åringar. Det är dock inte självklart att dessa framtida äldre kvinnor 
kommer att ha så väldigt mycket högre tillgång till bil i hushållet. I de studerade 
andelarna från 1995, 25 % respektive 6 % i hushåll utan bil, har man inte tagit 
hänsyn till åldersammansättningen. Kvinnor har ju högre genomsnittlig 
levnadsålder än män. 

I en studie av 42 äldre personer, 14 män och 28 kvinnor, som slutat köra bil 
fann Rosenbloom (2001a) att den dominerande primära orsaken för män att sluta 
köra bil var hälsoskäl, 11 av 14. Övriga orsaker var synproblem för två män och 
en man angav trafikolycka. Av de 28 kvinnorna som slutat köra angav åtta 
medicinska skäl och fem synproblem. Lika många tyckte att det helt enkelt var 
dags att sluta köra medan fyra hade fått en stroke. En angav trafikolycka och en 
annan att hon inte kunde förnya körkortet. Två angav ekonomiska skäl och lika 
många hade slutat på läkares rekommendation. 

Fem män angav att det var ett definitivt beslut att sluta köra medan åtta angav 
att de avsåg att köra bil så småningom igen. Av kvinnorna sade sig 18 av 28 att de 
skulle sluta köra för gott och sju skulle köra igen så småningom. 

Vad gällde medicinska resor förlitade sig majoriteten, 67 % av kvinnorna och 
83 % av männen, på att släktingar och vänner skulle skjutsa dem efter det att de 
slutat köra. Samma sak gällde för inköpsresor. Jämfört med hur det var innan de 
slutade köra hade kvinnorna själva kört i 85 % av resorna jämfört med 93 % för 
männen. Majoriteten av de kvinnor som kört under hela studiens gång gjorde fem 
resor per dag medan de som slutat köra redan före stoppet bara gjorde 2,9 resor 
per dag och bara en resa i snitt per dag. Det verkar alltså som om de som slutat 
köra inte gjorde det abrupt utan att de redan innan de slutat köra åkte mindre. De 
män som körde under hela studieperioden gjorde i genomsnitt 5,7 resor per dag 
vid studiens start och 5,2 ett drygt år senare. De som slutat köra gjorde före 
beslutet 3,4 resor per dag i snitt och bara 1,3 resor efter att de slutat köra bil. 

I en longitudinell studie som sträckte sig över 10 år följdes 1 625 personer över 
65 år 1974–1975. De följdes upp 1, 2, 5, 6 och 10 år senare. Vid första tillfället 
var 50 % under 70 år, 30 % 70–74 år och 20 % var 75 eller äldre. De fick två 
frågor ”Om du ska iväg någonstans som det är för långt att gå till, hur tar du dig 
dit med bil, kollektivt, taxi eller annat färdmedel?” och ”Om du åker bil, kör du 
själv, blir du skjutsad av någon du bor tillsammans med eller blir du skjutsad av 
någon annan?” (Jette och Branch, 1992). 

Vid första tillfället svarade 86 % av männen och 77 % av kvinnorna att de 
huvudsakligen använde bilen, som förare eller passagerare. Nittio procent av 
dessa åkte fortfarande bil drygt ett år senare. Ungefär samma andel fann man vid 
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senare jämförelser mellan två senare observationstillfällen. Kvinnor slutar köra bil 
vid något lägre ålder än män.  

Vid studiens start rapporterade 65 % av männen och 26 % av kvinnorna att de 
körde själva om de skulle någonstans med bilen. Av dessa rapporterade ungefär 
90 % att de fortsatte köra även vid det andra observationstillfället. Sedan sjönk 
andelarna till ungefär 75 % för de som rapporterade att de körde vid fjärde 
tillfället utav de som rapporterade sig som bilförare vid tredje tillfället. Män 
fortsatte att köra högre upp i åldrarna än kvinnorna. 
 
2.3 Attityder och livsstil 
2.3.1 Sverige 
I SIKA (2002) refereras ett antal rapporter som behandlar kvinnors och mäns 
olika värderingar, exempelvis av trafiksäkerhetsfrågor. Där radar man upp ett 
antal påstående som säger att kvinnor jämfört med män: 

 
• värderar miljö- och trafiksäkerhetsfrågor högre 
• värderar bilens funktionella egenskaper högre 
• värderar bilens symbolvärde och uttryck för identitet lägre 
• är mer kritiska till bilism på grund av dess negativa konsekvenser 
• uttrycker större villighet att minska sin bilanvändning 
• har en positivare inställning till kollektivtrafik 
• känner större otrygghet i kollektivtrafiken 
• har en mindre negativ inställning till styrmedel som syftar till att minska 

biltrafiken. 
 
Hur stor skillnaden är och hur dessa skillnader kan tänkas bero på eller mildras av 
någon annan förklarande faktor eller på hur och till vilken grad dessa faktorer kan 
påverka mannens och kvinnans resmönster framgår inte av SIKA (2002). 

I en studie av hur man väljer färdmedel på korta resor i Göteborg visade det sig 
att göteborgarna använde bilen i ovanligt stor utsträckning på resor som var 
kortare 2,5 km (Forward, 1998). Vad det gällde cykel- och bilåkning var det 
viktigast vilken grundinställning man hade till cykel respektive bil. De som ville 
cykla gjorde det utom under extrema förhållanden, samma sak för bilisterna. Bara 
om trafiken förväntades vara väldigt tät kunde bilisterna tänka sig att avstå från att 
ta bilen, även på korta resor. Det fanns skillnader mellan män och kvinnor i viljan 
att promenera. Kvinnor var något mer benägna att gå, oavsett yrke, inkomst eller 
utbildning. Vanans makt visade sig också vara stor. Skulle man bryta invant 
mönster krävdes det något extra. Det fanns inga genusskillnader i avsikten att köra 
bil om det fanns en tillgänglig bil i hushållet. En slutsats som dras i studien är att 
kvinnors större benägenhet att gå och cykla kan bero på mindre tillgång till bil. 

En annan förklaring kan vara att kvinnor inte prioriterar biltillgång. De bil-
körande kvinnorna var visserligen mer intresserade av miljö än männen, men de 
prioriterade tidsvinsten högre än de icke bilkörande kvinnorna (Forward, 1998). 

Kvinnor verkar köra mer miljöanpassat än män enligt Gustavsson (1993). Det 
är dock inte klart om det är medvetet eller ett utslag av ett mer defensivt körsätt. I 
en annan studie fann forskare inga genusbundna skillnader i hastighet (Nilsson, 
1989). De skillnader som fanns kunde förklaras med att kvinnor och män hade 
olika ärenden för resan, olika prestanda på bilarna etc. Däremot körde män olika 
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fort beroende på en mängd faktorer, bilens prestanda, bilålder, körsträcka m.m. 
Samma starka påverkan av dessa faktorer hittades inte hos kvinnorna. 

När det gäller hastighet är män mer benägna att köra fort än kvinnor. Den 
skyltade hastigheten på motorvägar ansågs för låg av lika många män som 
kvinnor men kvinnor verkar mer positiva till de lägre hastigheterna 30 och 
50 km/h kring skolor och känsliga bostadsområden och efterlyste mer polis-
kontroller. Kvinnor angav också i större utsträckning att de inte blev arga på 
bilister som körde för långsamt framför dem (Polk, 2004).  

I studien är det svårt att se några genusskillnader mellan hur män och kvinnor 
upplever fartgränser. De kvinnor som svarar som männen kommer oftast från 
högre socialgrupper. 

En majoritet av kvinnorna tyckte inte att det fanns skillnader mellan män och 
kvinnor i trafiken men fler män visade sig ha stereotypa åsikter om kvinnors 
körförmåga. Vad gäller förhållandet till äldre förare var kvinnor mer benägna till 
att ge förslag på hur problemen ska lösas medan männen mer var benägna att se 
äldre enbart som ett problem i trafiken. 

Körskollärarna angav att de skillnader som fanns bland män och kvinnor som 
övningskör för körkort är att kvinnor kör något mer försiktigt och att männen 
tenderar att överskatta sina körkunskaper. 

Polk har också studerat skillnader i hur män och kvinnor använder sig av bilen 
(Polk, 1996). Hon konstaterar att bilåkandet i Sverige, precis som i USA, England 
och övriga Skandinavien är en manlig arena, i stor grad. Hon konstaterar vidare 
att genusskillnaderna är svårförklarliga och att det inte räcker med att peka på 
kvinnans traditionella roll i familjen. Även om man tar hänsyn till flera viktiga 
variabler som inkomst och hushållstyp, kör ändå kvinnorna mindre än männen. 
Forskaren sammanfattar att genusskillnaderna i bilanvändning verkar vara 
baserade på personliga och individuella faktorer som har att göra med preferenser, 
attityder, värderingar och erfarenheter relaterade till bilåkande. 
 
2.3.2 Norge 
Sambandet mellan livsstil och val av transportmedel har studerats i en norsk 
undersökning (Berge, 1996). Nio olika livsstilar definierades och forskaren skiljde 
på olika grad av en social livsstil och en individorienterad livsstil. Intresset för 
bilen och motorer var i allmänhet lågt hos kvinnor, oavsett livsstil. Hos män 
skiljde sig intresset beroende på livsstil. Kvinnor hade generellt en mer social 
livsstil och män en mer individorienterad livsstil. Däremot fanns det ingen 
skillnad mellan män och kvinnor vad det gäller livsstil och tillgång till bil. Att ha 
eller inte ha bil var relaterat till livsstil för kvinnor. Figur 12 förklarar de olika 
livsstilarna och hur de påverkar inställningen till bilen för män och kvinnor. 
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Figur 12  De olika livsstilsgruppernas profil när det gäller olika transport-
relevanta livsstilsindikatorer. Från Berge (1996).  

 

 
Figur 13  De olika livsstilssegmentens profil när det gäller skillnader mellan 
mäns och kvinnors dagliga användning av transportmedel och transportresurser. 
Från Berge (1996). 



2.3.3 Finland 
I en finsk studie har forskare studerat hur unga förares attityder är och hur de 
förändrats mellan 1978 och 2001 (Laapotti m.fl., 2003). En attitydundersökning 
av drygt 3 000 unga förare gjordes 1978 och upprepades 2001 med nästan lika 
många svarande. Många av de bakomliggande faktorerna förändrades på de 
23 åren. Utbildningsnivåerna hade höjts, de unga förarna tränade mer privat före 
körkortsprovet och de hade skaffat sig mer körerfarenhet. Unga kvinnor körde 
mindre och uppskattade sin körförmåga lägre än männen gjorde. Detta trots att 
kvinnorna hade ökat sin körerfarenhet, sedan 1978. Kvinnorna var också mindre 
inblandade i olyckor än männen och de hade en mer positiv attityd till 
trafiksäkerhet. Skillnaderna i attityder hade snarare ökat genom åren. Vid båda 
tillfällena fanns det en genusskillnad när det gällde att kunna tänka sig att köra bil 
om man var lätt berusad. Män hade lättare att tänka sig att köra påverkade. 
 
2.3.4 Tyskland 
I en tysk studie undersöktes om kvinnor påverkades mer av miljöhänsyn i sitt för-
hållningssätt till bilåkande och färdmedelsval än män (Matthies m.fl., 2002). I 
relevant litteratur fann man att det fanns tre tänkbara förklaringar till kvinnors, 
jämfört med mäns, mer ekologiska trafikbeteende: mindre tillgång till bil, större 
förståelse för miljöargument och mindre körvana. Enkätstudien bestod av 3 700 
svarande. Av dem som besvarade enkäten intervjuades dessutom 203 personer 
som alla hade tillgång till bil. Resultatet visade att kvinnor hade lättare att tänka 
sig att avstå från att åka bil och istället åka kollektivt. Män och kvinnor visade 
också olika beteende i praktiken. En statistisk modell visade att skillnaden kunde 
förklaras av faktorerna ”ekologisk norm” och av ”mindre körvana”. 

 
2.3.5 Storbritannien 
Attityder till bilen och bilkörning studerades i Storbritannien med hjälp av djup-
intervjuer och enkäter (Schintler m.fl., 2000). Resultaten visade att få kunde tänka 
sig att vara utan bil under någon längre tid när man väl skaffat sig och vant sig vid 
att ha bil. Bilen blev som en del av vardagen, ungefär som telefon, eller TV. De 
flesta uppskattade själva bilkörandet. Både män och kvinnor såg sig som bra 
förare även om männen oftare än kvinnorna såg sig som mycket goda förare. Män 
och kvinnor såg sig också som hänsynsfulla förare. Varken män eller kvinnor 
färdades gärna som passagerare men kvinnor var mindre negativa än män. De 
kvinnor som körde mest hade ungefär samma attityder till bilåkande som män. 

Kvinnor var mer rädda att köra i mörker, på motorvägar och på okända vägar 
än män. Kvinnor uppskattade oftare att ha med passagerare än männen. I parför-
hållanden där det finns en bil att disponera och där man ofta reser tillsammans kör 
nästan alltid mannen. Undantaget är i samband med fester där kvinnor ofta fick 
ställa upp som ”chaufförer”. Vid ekonomiska trångmål var kvinnor mer benägna 
att dra ner på bilåkandet än männen. Kvinnor ser, liksom männen, bilen som något 
centralt i deras liv – den ger dem friheten genom ökade möjligheter att få och ta 
jobb, träffa vänner och genom ökad tillgång till bättre fritids- och kulturella 
aktiviteter. I rapporten hävdas att det är beklagligt att kvinnor kör mindre än vad 
de skulle behöva göra för att hålla körförmågan uppe. Många kvinnor kan behöva 
sin körförmåga på äldre dagar om mannen blir oförmögen att köra mer eller 
avlider (Schintler m.fl., 2000). 

46 VTI rapport 522 



Utifrån resultaten tycker man sig i studien se att det är det möjligt att beskriva 
den typiska kvinnliga och den typiske manliga motoristen. 

I en annan engelsk studie med djupintervjuer och enkäter framkom också ett 
starkt beroende av bilen. Både män och kvinnor ansåg att flera av de vanligaste 
resorna, som arbetsresor, skjutsa barn till skola och många fritidsaktiviteter inte 
skulle kunna genomföras utan bil. Inte någon som deltog i studien skulle kunna 
fortsätta med sina aktiviteter om de skulle tvingas ställa undan bilen (Cassell 
m.fl., 1993). 

I samma studie frågade man om vad som gjorde att man blev nervös för när 
man körde bil. Störst var rädslan för andra bilister. Det gällde 25 % av kvinnorna 
och 30 % av männen. Dåligt väder var knappt 20 % rädda för, oavsett genus. 
 
2.3.6 USA 
Det finns forskning om attityder och livsstil i samband med bilkörning från USA. 
Resultaten har integrerats i tidigare kapitel och redovisas därför inte här. 
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3 Diskussion 
Mannen kör genomgående mer än kvinnan. I de vetenskapliga dokument, som 
ingår i denna litteratursammanställning har det inte gått att finna något scenario 
där mannen och kvinnan kan förväntas åka bil på en någorlunda jämställd nivå. 
Det har inte heller gått att finna någon forskningsansats för att hitta denna basnivå. 
Mannen och kvinnan är inte lika när det gäller bilkörning, alla framsteg i 
jämställdhetsarbetet till trots. Det finns dock stora inbördes skillnader i resmönster 
och resvanor inom både gruppen ”män” och gruppen ”kvinnor”.  

Mannen och kvinnan är olika. Det finns genusskillnader som har med den roll 
vi kollektivt tilldelas i samhället och som vi som individer mer eller mindre 
accepterar. Den unge mannens låga riskmedvetenhet och förmåga att överskatta 
sin egen förmåga eller kvinnans större förmåga till empati är exempel på 
förklaringar till skillnaderna i bilkörning.  

Det finns många försök att hitta förklaringar till varför kvinnan åker mycket 
mindre än mannen men de leder sällan till att komma så mycket närmare svaret. 
Många pekar på kvinnans ofta dubbla roll, dels som arbetande, dels som huvud-
ansvarig för hushållet och familjen. Kvinnor söker arbetsplatser nära hemmet av 
praktiska skäl. Samtidigt som arbetsplatser som vill attrahera kvinnlig arbetskraft 
förläggs nära bostadsområden. 

I princip alla olikheter som har med den tilldelade könsrollen, som vi benämner 
genus, verkar ha stor betydelse för hur vi beter oss i trafiken och vilket resmönster 
vi har. 

Mannen har lättare att se bilen som något självklart, ungefär som TV-apparater 
och elvispar. Mannen accepterar också lättare argument för bilismen. Både män 
och kvinnor är medvetna om bilens negativa inverkan på miljön och jämställer 
den effekten med den från övergödning av jordbruk, oljeutsläpp, industriutsläpp 
med mera. Kvinnorna ser dock inte bilen på samma självklara sätt som männen 
utan kan lättare se alternativ och också utnyttja dem vid behov. De har också 
lättare att förstå argument som är kritiska till bilismen. 

Flera studier pekar på kvinnors större förståelse för miljö- och trafiksäkerhets-
aspekter. Det är dock svårare att koppla samman det med att kvinnor medvetet 
skulle köra försiktigt av miljöhänsyn.  

Alla de bakgrundsfaktorer som mer eller mindre starkt påverkar hur vi 
använder bilen har starka genusaspekter. Det är närmast så att ju starkare 
faktorerna är, ju mer de påverkar, desto starkare är också genusaspekten. Ett bra 
exempel är kopplingen mellan barnansvaret och hur vi åker. Ingenting tycks 
påverka resbeteendet mer än om du får ansvar för ett barn och det gäller speciellt 
kvinnor. 

Hur ser då skillnaderna ut? Är det väsentliga skillnader eller går de att 
koppla samman med enkla förklaringar som att äldre kvinnor kör mycket mindre 
än äldre män eller att män ibland gör enstaka, men långa, tjänsteresor? Svaret är 
inte enkelt att ge. Det kan därför vara anledning att grundligt visa exempel på hur 
stora skillnaderna är. 

Enligt en svensk resvaneundersökning från 1994–2001 gör män och kvinnor i 
genomsnitt ungefär lika många resor på en dag. Män gör 2,9 och kvinnor 2,7 resor 
per dag. Män reser i genomsnitt 66 minuter om dagen och kvinnor 58 minuter. 
Alla förflyttningar över 200 meter räknas i detta sammanhang som en ”resa”. Om 
en person på vägen hem från arbetet gör ett stopp vid dagis och ett stopp för att 
handla så definieras det som tre resor. Alla typer av resor räknas, i bil, som förare 
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eller passagerare, per cykel, som fotgängare, kollektivt och så vidare. Det är ett 
resmönster som vi känner igen från andra jämförbara länder; mannen reser 
marginellt mer än kvinnan räknat i antal resor och i tid, även om nivåerna kan 
skilja något mellan länderna. 

När det gäller reslängd som fotgängare, cyklist och med kollektivtrafik är det 
ytterst marginella skillnader mellan män och kvinnor, räknat i kilometer per dag. 
Till fots, som cyklist och med kollektivtrafik förflyttar vi oss totalt i genomsnitt 
5 kilometer per dag. Det är drygt hälften av vad vi reser med övriga färdmedel, 
exklusive bilen, det vill säga tåg, båt, flyg m.m.  

De substantiella skillnaderna ser vi i bilåkandet. Som bilförare kör män 
igenomsnitt 26 kilometer per dag och kvinnor 10 kilometer. Som passagerare åker 
däremot kvinnor mer, 12 kilometer mot männens 5 kilometer. Även när man tar 
hänsyn till typen av hushåll man bor i framkommer stora skillnader. Vad det 
gäller faktisk reslängd per ärende reser mannen bara marginellt längre än kvinnan. 
De enda undantagen är resor till och från arbetet och tjänsteresor där mannen reser 
närmare 50 % längre än kvinnan i genomsnitt. 

Om man också tar hänsyn till inkomst, ökar reslängden med ökad inkomst både 
för män och för kvinnor. Eftersom den väsentliga genusskillnaden gällde arbets-
relaterade resor och det kan antas ha en koppling till inkomstnivåerna är detta 
rimligt. Bara 2 % av amerikanska höginkomsttagare kör aldrig bil. Hälften av alla 
amerikaner kör mer än 100 miles (ca 160 kilometer) i veckan och var fjärde man 
kör bil mer än 300 miles (480 kilometer) i veckan. Andelen amerikanska hushåll 
utan bil har halverats mellan 1977 och 1995. Antalet bilar per hushåll har ökat 
från 1,59 till 1,78 under perioden. 

Antalet långresor har studerats i en amerikansk studie. Med ”långresa” menas 
en resa, oavsett färdslag, över 100 miles, ca 160 kilometer, en ganska kort 
långresa enligt svensk jämförelse. Män gör fler långresor i alla åldersklasser, även 
om nivåerna är låga. Skillnaden mellan män och kvinnor förklaras till stor del av 
att männen gör fler långa tjänsteresor. 

Totalt sett uppger 54 % av alla svenska män att de kör bil ”varje dag”. 
Motsvarande siffra för kvinnor är 34 %. Andelen som kör bil ”varje dag” visar 
starka samband med flera socioekonomiska faktorer som dessutom är starkt 
korrelerade med varandra. Av alla 26–45 åriga män kör 60 % varje dag och 
ungefär 40 % av kvinnorna i samma åldersintervall. Män och kvinnor som bor på 
landsbygd kör oftare än de som bor i städer. Höginkomsttagare kör oftare än de 
med lägre inkomst.  

Drygt 40 % av ensamstående män utan barn kör varje dag medan bara drygt 
20 % av ensamstående kvinnor utan barn gör det. En förklaring kan vara att 
gruppen av ensamstående män och kvinnor utan barn är väldigt heterogen, men 
det kan knappast förklara hela den stora skillnaden.  

Av alla män som är sammanboende i hushåll utan barn kör 48 % varje dag 
medan det motsvarande bland kvinnor är 26 %. En hypotes är att det beror på att 
samhället än idag inte är jämställt. Det borde vara av intresse att se en förklaring 
uttryckt i socioekonomiska termer hur genusskillnaden kan vara så stor mätt i 
körsträcka. 

Det finns mycket forskning rörande arbetsresor. Av de svenska männen kör 
65 % bil till arbetet och 47 % av kvinnorna, 5 % respektive 10 % åker till arbetet 
som bilpassagerare. Det är vanligare att kvinnor åker buss (7 % av männen 
respektive 15 % av kvinnorna), går (7 % respektive 12 %) eller tar cykeln till 
arbetet (13 % respektive 16 %). Det är låga nivåer av bilåkande jämfört med flera 
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andra länder, framförallt USA. Studier från flera länder har kommit fram till att 
män i genomsnitt har något längre till arbetet än kvinnor. Trots det finns ingen 
skillnad i restid till och från arbetet i USA. Med andra ord har män större tillgång 
till det snabbaste fortskaffningsmedlet, bilen. När sammanboende får barn stöder 
forskning att kvinnorna tenderar få kortare arbetsresor. Kvinnor med barn har 
genomgående kortare arbetsresor än motsvarande kvinnor utan barn.  

I USA åker mer än fyra av fem män och tre av fyra kvinnor ensamma till 
arbetet. Många gör flera stopp på vägen hem för att uträtta olika ärenden. För de 
flesta typer av ärenden är det liten skillnad mellan män och kvinnor. Största 
undantaget är barnrelaterade ärenden. Kvinnor gör ungefär dubbelt så många 
ärenden som har med hämtning och lämning av barn på dagis och skolor än män.  

Färre äldre kvinnor än yngre har körkort. Allteftersom de yngre blir 
pensionärer förändras förhållandet och kommer att göra så under ytterligare några 
årtionden. Äldre män kör ungefär tre gånger så mycket som äldre kvinnor och har 
också i större utsträckning tillgång till bil. De kvinnor som blir pensionärer inom 
10–20 år kommer förmodligen att ha körvanor som liknar dagens äldre män.  

Äldres benägenhet att sluta köra bil har visat på skillnader mellan män och 
kvinnor. Den dominerande anledningen för män att sluta köra bil var av hälsoskäl 
inklusive problem med synen. Bland kvinnor var det inte ovanligt att de helt 
enkelt tyckte att det var hög tid att sluta. Det var lika vanligt som ”problem med 
synen” och hälften så vanligt som hälsoskäl. Kvinnor som slutat köra angav att 
beslutet var definitivt medan en tredjedel av männen hoppades kunna komma 
tillbaka som bilförare vid ett senare tillfälle.  

I början av en longitudinell studie över tio år uppgav två av tre äldre män och 
en av fyra äldre kvinnor att de körde själva. Andelen sjönk genom åren. Männen 
fortsatte köra bil i högre ålder än kvinnor.  

När vi väljer färdmedel är vanans makt stor. Är du ”bilist” tenderar du att 
välja bilen, även på korta resor, är du ”cyklist” väljer du cykeln så ofta som 
möjligt. Bilen blir för många ett absolut nödvändigt redskap för att lösa alla 
transportproblem, även de kortaste. Det är oklart om kvinnans mindre benägenhet 
att använda bil beror på mindre tillgång till bil eller på att kvinnor inte prioriterar 
bilen. Kvinnor, som räknas som ”bilister” är visserligen mer miljömedvetna än 
männen men de prioriterar tidsvinst högre än andra kvinnor. 

Män är mer benägna att köra fort, vilket ingår i den manliga körnormen. 
Kvinnor anser inte att det finns någon nämnvärd skillnad mellan mäns och 
kvinnors körsätt medan många män har stereotypa och negativa åsikter om 
kvinnors körstilar. Tar man hänsyn till flera socioekonomiska faktorer kör 
mannen generellt mer än kvinnan. Dessa genusskillnader i bilanvändning verkar 
vara baserade på personliga och individuella faktorer som har att göra med 
preferenser, attityder, värderingar och erfarenheter som har med bilåkande att 
göra. 

Sammanfattningsvis reser alltså män och kvinnor i princip lika ofta och är 
ungefär lika länge på resande fot, men mannen åker och framförallt kör bil mycket 
mer än kvinnan. Det gäller inom i princip alla transportscenarier men är tydligast 
vid arbetsresor och tjänsteresor. Kvinnor gör många fler resor som har med 
skjutsande av andra att göra, t.ex. barn till och från dagis eller skolan.  

Äldre kvinnor har fortfarande i mycket mindre utsträckning körkort än äldre 
män och dagens kvinnor i lägre åldrar. Äldre män har i större utsträckning tillgång 
till bil och fortsätter att köra i högre ålder än kvinnor. 
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Överhuvudtaget har ansvaret för barn en stor påverkan på resbeteendet, 
speciellt kvinnors, men den överordnade skillnaden går bara delvis att förklara i 
socioekonomiska termer. Män och kvinnor har inte samma typ av relation till 
bilen. Många män ser bilen som något självklart, något som löser alla transport-
problem. Kvinnor inser däremot lättare att det finns alternativ till bilen och 
använder sig oftare av dessa. Annars är vanans makt stor när det gäller att välja 
färdmedel. Det är närmast omöjligt att logiskt försöka förklara varför män och 
kvinnor har ett så olikt förhållningssätt till bilen. De flesta förklaringar är 
indirekta, exempelvis att kvinnor har ett större ansvar för barn och hushåll, och 
svarar ju egentligen inte på frågan. Bilen är i första hand en klassisk maskulin 
arena även om förändringar kan synas. 
 
3.1 Fortsatt forskning 
Den forskning som presenterats i föreliggande rapport kommer uteslutande från 
västvärlden. Det vore intressant att ta reda på hur förhållandena ser ut i andra 
delar av världen.  

Det finns tydliga skillnader i hur män och kvinnor använder bilen. Men vill vi 
att kvinnor ska börja köra lika mycket som män, eller män lika mycket som 
kvinnor? Eller är det väsentliga att män och kvinnor ska ha samma möjligheter att 
ha och köra bil? Om vi anser att den senare frågan är den viktiga bör fortsatt 
forskning fokuseras på frågeställningar om män och kvinnor har samma 
möjligheter att ha och använda bil. 

Denna studie syftade inte till att studera genusperspektiv, men det vore 
intressant att undersöka de sociala mönster som finns för bilanvändning ur ett 
genusperspektiv och då ha genusforskningen som utgångspunkt. 

Syftet med denna studie har inte heller varit att studera etnicitet, men en annan 
intressant fråga för kommande forskning är hur invandrarmän och invandrar-
kvinnor reser och i vilken utsträckning invandrare anpassar sig efter det nya 
landets resvanor. Det vore också intressant att koppla ihop dessa frågor med 
eventuella klasskillnader. 

Det vore också spännande att gå ett steg till och undersöka vilka faktorer som 
ligger bakom de sociala roller män och kvinnor har och om dessa är föränderliga. 

Det kan således konstateras att det finns utrymme för fortsatt forskning inom 
området och att denna litteraturstudie kan ge uppslag till nya idéer och ansatser. 
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