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Abstract

Löf, E. (2010). Car or active transport – What affects people for their choices? C-essay in 

public health. Akademin för hälsa och arbetsliv, University of Gävle.

The aim of this study was to investigate factors that affect the choice between car and active 

transport, when people living in Gävle travel to destinations in the city. Ten people, five shop 

assistants and five teachers were interviewed about their transportation habits and their 

reasons for their choice of transport.

The results showed that active transport was the one most of the participants used when 

travelling to work, training centres and shops in the city. In addition, car was the choice when 

participants travelled to the grocery stores and to destinations located at greater distance from 

home. The distance and time to destination, load of goods bought, the weather or season, 

training and recreation interests as well as concerns about economy and environment were 

listed by participants as the main factors in choice of travelling by car or active transport. 

Furthermore, results of this study did show that the participant’s personal view of the above 

mentioned factors were decisive on their choice of travelling means. No differences were 

found by education or occupation of the participants regarding their travel behavior.

Keywords: Active transport, car use, walking, bicycling



Sammanfattning

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka faktorer som påverkar hur förvärvsarbetande 

människor i Gävle använder sig av bil och aktiv transport när de transporterar sig till 

destinationer inom staden. Tio personer, fem butiksbiträden och fem lärare, intervjuades 

angående deras transportvanor och resonemang kring valet av transportsätt. 

Resultatet visade att aktiv transport var det vanligaste transportsättet till arbete, träning och 

butiker i centrum medan bilen var det vanligaste transportsättet till mataffären och 

destinationer på längre avstånd från hemmet. Avståndet till destinationen, tiden det tar att 

transportera sig, transport av eventuella varor, bekvämlighet, intresse av motion och

rekreation, årstid, väder samt synen på ekonomi och miljö var faktorer som påverkade om 

deltagarna valde att transportera sig med bil eller aktiv transport. Definitionen på de olika 

faktorerna varierade mellan deltagarna, vilket kan tyda på att det är den personliga 

uppfattningen om de olika faktorerna som avgör vilket transportsätt som väljs. Det framkom 

ingen märkbar skillnad i resvanor mellan deltagare med olika utbildning och arbete. 

Nyckelord: Aktiv transport, bilanvändning, promenader, cykling



Innehållsförteckning
1. INLEDNING...................................................................................................................................................... 1

2. BAKGRUND ..................................................................................................................................................... 2

2.1. SAMHÄLLETS PÅVERKAN ............................................................................................................................. 2
2.2. RES- OCH TRANSPORTVANOR ....................................................................................................................... 3
2.3. ATTITYDER TILL BIL OCH AKTIV TRANSPORT ............................................................................................... 4
2.4. FAKTORER SOM PÅVERKAR AKTIV TRANSPORT ............................................................................................ 5
2.5. FAKTORER SOM PÅVERKAR BILANVÄNDNINGEN .......................................................................................... 6
2.6. FAKTORER SOM PÅVERKAR TRANSPORTSÄTTET TILL BUTIKER..................................................................... 6
2.7. FAKTORER SOM PÅVERKAR TRANSPORTSÄTT TILL ARBETET ........................................................................ 6
2.8. CYKELSTADEN GÄVLE ................................................................................................................................. 7

3. SYFTE................................................................................................................................................................ 7

3.1. FRÅGESTÄLLNINGAR.................................................................................................................................... 7

4. BEGREPPSDEFINITIONER.......................................................................................................................... 7

5. METOD ............................................................................................................................................................. 7

5.1. URVAL OCH UNDERSÖKNINGSGRUPP............................................................................................................ 8
5.2. DATAINSAMLINGSMETOD............................................................................................................................. 8
5.3. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT.................................................................................................................................. 8
5.4. DATAANALYS............................................................................................................................................... 9
5.5. ETISKA ASPEKTER ...................................................................................................................................... 10

6. RESULTAT ..................................................................................................................................................... 10

6.1. BAKGRUND OM DELTAGARNA.................................................................................................................... 10
6.2. TRANSPORTSÄTT TILL ARBETE ................................................................................................................... 11
6.3. TRANSPORTSÄTT TILL TRÄNING ................................................................................................................. 11
6.4. TRANSPORTSÄTT TILL SHOPPING................................................................................................................ 11
6.5. AVSTÅND ................................................................................................................................................... 11
6.6. TID ............................................................................................................................................................. 12
6.7. TRANSPORT AV VAROR............................................................................................................................... 13
6.8. ENKELHET.................................................................................................................................................. 14
6.9. BEKVÄMLIGHET ......................................................................................................................................... 14
6.10. ÅRSTID..................................................................................................................................................... 15
6.11. MOTION.................................................................................................................................................... 15
6.12. ATT BESÖKA FLERA DESTINATIONER PÅ SAMMA RESA ............................................................................. 16
6.13. REKREATION ............................................................................................................................................ 16
6.14. VÄDER ..................................................................................................................................................... 17
6.15. EKONOMI ................................................................................................................................................. 17
6.16. MILJÖ ....................................................................................................................................................... 17
6.17. BEROENDE AV TRANSPORT PÅ ARBETET................................................................................................... 18
6.18. INTRESSE.................................................................................................................................................. 18
6.19. VANA ....................................................................................................................................................... 19

7. DISKUSSION .................................................................................................................................................. 19

7.1. RESULTATDISKUSSION ............................................................................................................................... 19
7.2. METODDISKUSSION .................................................................................................................................... 23
7.3. FORTSATT FORSKNING ............................................................................................................................... 25

8. REFERENSER................................................................................................................................................ 27

BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE

BILAGA 2 - MAILFÖRFRÅGAN

BILAGA 3 - INFORMATIONSBREV



1

1. Inledning

Det finns idag rekommendationer som säger att vi bör vara fysiskt aktiva minst 30 minuter

varje dag (Jansson, 2010a). Som samhället ser ut idag uppmuntras vi däremot till att använda

bilen och att ha en stillasittande fritid istället för att vara fysiskt aktiva (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008). Bilen har blivit vårt vanligaste transportsätt, och 53 procent av 

befolkningen använder bilen en genomsnittlig dag (Statens institut för kommunikationsanalys 

[SIKA], 2007). Av de resor som görs med bil är omkring hälften kortare än 5 kilometer och

70-80 procent av bilresorna i tätorterna är kortare än 3-4 kilometer. 12 procent av alla resor 

som görs är däremot med cykel. Av dessa resor är 90 procent 5 kilometer eller kortare 

(Vägverket, 2000). 

Att inte vara fysiskt aktiv ökar risken att drabbas av bland annat typ 2-diabetes (Meisinger, 

Löwel, Thorand & Döring, 2005), stroke (Hu, Sarti, Jousilahti, Silventoinen, Barengo & 

Tuomilehto, 2005), övervikt (Frank, Andresen & Schmid, 2004), cancer, hjärt-kärlsjukdomar 

och en för tidig död (Hu, Willett, Li, Stampfer, Colditz & Manson, 2004). Det är dock inte 

bara individen själv som drabbas av en stillasittande livsstil. Människor med en stillasittande 

livsstil kostar varje år det svenska samhället omkring 6 miljarder kronor. Dessa kostnader 

kommer sig av hälso- och sjukvårdskostnader, minskad produktivitet och mänskligt lidanden 

som blir följden av att inte vara fysiskt aktiv (Bolin & Lindgren, 2006). Trots att det redan 

idag går att se en drastisk ökning av sjukdomar och övervikt till följd av inaktivitet så 

förväntas problemen att bli större. Detta eftersom det tar lång tid för de negativa följderna av 

inaktivitet och övervikt att uppstå (Statens folkhälsoinstitut, 2009).  

Faskunger & Hemmingsson (2005) skriver att fler människor skulle klara av att nå upp till de 

rekommenderade nivåerna av daglig fysisk aktivitet om de använde sig av aktiv transport. 

Detta eftersom det är ett enkelt sätt att vara fysiskt aktiv på, då det inte behöver vara

ansträngande samtidigt som det inte kräver några extra kostnader eller resurser. Dessutom är 

detta ett tidsbesparande sätt att ägna sig åt fysisk aktivitet eftersom man både transporterar sig 

och motionerar samtidigt (a.a.). En positiv effekt som en ökad användning av aktiv transport 

dessutom kan föra med sig är att bilanvändningen minskar, vilket i sin tur bidrar till minskade

föroreningar, buller och olyckor (WHO, 2000). 
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För att kunna påverka den svenska befolkningen till att öka sin användning av aktiv transport 

krävs en förståelse kring de faktorer som påverkar deras användning av de transportsätt de 

använder idag. Med anledning av detta kommer denna studie gå ut på att skapa en förståelse 

kring vad som påverkar förvärvsarbetande människor i Gävle när de gör sina val av 

transportsätt. 

2. Bakgrund

Fysisk aktivitet är något som påverkar människors hälsa och välmående. För att upprätthålla 

en god hälsa finns idag rekommendationer som säger att människor bör vara måttligt fysiskt 

aktiva minst 30 minuter varje dag. (Jansson, 2010a). Att dagligen promenera eller cykla kan 

exempelvis minska risken att drabbas av stroke (Hu et al., 2005) och att vara fysiskt aktiv 

minst två gånger i veckan kan minska risken att drabbas av kranskärlssjukdomar (Sundquist, 

Qvist, Johansson & Sundquist, 2005). Att ha en fysiskt aktiv fritid gör dessutom att, främst 

kvinnor, löper en minskad risk att drabbas av typ 2-diabetas (Meisinger et al., 2005). Motion 

kan dessutom bidra till en minskad risk att drabbas av övervikt. Risken att drabbas av övervikt 

ökar till exempel med 6 procent för varje timme som spenderas i en bil, medan varje 

kilometer man går däremot minskar risken för övervikt med 4,8 procent. Detta visar en 

undersökning gjord i Atlanta, USA (Frank et al., 2004). Samtidigt finns det studier som visar 

att de som motionerar mindre än en timme per vecka kan öka risken att drabbas av cancer 

med 29 procent, fördubbla risken att dö i hjärt-kärlsjukdomar och öka risken att dö i förtid 

med 52 procent, jämfört med de som motionerar mer än en timme i veckan (Hu et al., 2004).

Enligt Livsstilsrapporten 2008 (Statens folkhälsoinstitut, 2009) var det 66 procent av 

kvinnorna och 64 procent av männen i åldern 16-84 år som mellan åren 2004 till 2007 kom 

upp i rekommendationerna om 30 minuters fysisk aktivitet varje dag. Denna rapport visade 

även på att det finns en tendens till att människor har en benägenhet att minska sin fysiska 

aktivitet med stigande ålder. Utöver detta visade rapporten på att arbetande människor oftare 

har en mer aktiv fritid än arbetslösa och människor som har sjukpenning eller sjuk-

/aktivitetsersättning, liksom att de med högre inkomster är mer fysisk aktiva på fritiden än de 

med lägre inkomster. 

2.1. Samhällets påverkan

Den miljö vi omger oss av påverkar hur vi lever våra liv. Detta betyder att även vårt sätt att 

vara fysiskt aktiv påverkas av hur det ser ut omkring oss (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Att 
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vara fysiskt aktiv var tidigare en självklarhet och något som skedde omedvetet i samband med 

till exempel hushållsarbeten, uträttandet av dagliga ärenden eller genom att utföra fysiskt 

krävande uppgifter på arbetet. Samhället har dock förändrats och har bland annat blivit allt 

mer anpassat efter biltrafiken. Detta har bland annat resulterat i att avstånden mellan bostäder, 

butiker, skola, arbete och fritidsaktiviteter har blivit längre (Faskunger, 2008). Ett exempel på 

detta är att det numera byggs allt fler handelsområden utanför städerna. Detta bidrar till att 

fler använder sig av bilen när de ska handla samtidigt som allt färre använder aktiv transport

till butiker närmare bostaden, vilket i sin tur leder till att närbutiker ofta går i konkurs (SIKA, 

2007). Samhällets utformning uppmuntrar alltså till bilanvändning och ett stillasittande liv 

medan gång- och cykelbanor hamnar i skymundan (Statens folkhälsoinstitut, 2008).

I målområde 9 i de folkhälsopolitiska målen, som handlar om fysisk aktivitet, kan läsas att 

målet är att samhället ska utformas så att den fysiska aktiviteten främjas hos befolkningen

(Jansson, 2010b). För att främja hälsan och den fysiska aktivitet hos den svenska 

befolkningen har till exempel Statens folkhälsoinstitut (2009) tagit fram ett förslag om att det 

bör satsas på att utveckla infrastrukturen när det gäller säkra gång- och cykelvägar, för att på 

så sätt öka cyklingen i samhället. 

2.2. Res- och transportvanor

En undersökning om resvanor som gjordes i Sverige år 2005-2006 visade att svenskarna 

tillsammans ägde 4,3 miljoner bilar. 23 procent av hushållen hade mer än en bil medan 25 

procent inte hade någon bil alls. Samma undersökning visade att 64 procent av alla de 

kilometrar som svenskarna reste avverkades med bil. En normal dag reste i snitt 53 procent av 

den svenska befolkningen, i åldern 6-84 år, med bil och den genomsnittliga ressträckan var 40 

kilometer per dag. Tiden som spenderades till resor var i snitt 70 minuter per dag (SIKA, 

2007), vilket är i likhet med de internationella undersökningar som gjorts och som visar att 

människor världen över spenderar ungefär 1,1 timmar till resor varje dag (Schafer & Victor, 

2000). Hur mycket människor reste med bil i resvaneundersökningen varierade dock över 

landet, då exempelvis människor i glesbygden oftare använde bil medan de i tätorterna 

använde sig mer av kollektivtrafiken (SIKA, 2007). Omkring hälften av de resor som görs 

med bil är kortare än 5 kilometer, och 70-80 procent av bilresorna i tätorterna är kortare än 

3-4 kilometer (Vägverket, 2000).
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Av alla resor som sker i Sverige idag utgörs 12 procent av cykling, och svensken cyklar i 

genomsnitt 30 mil per år. Detta är mer än vad svensken cyklade i genomsnitt för 20 år sedan, 

men fem gånger så lite som svensken cyklade för 60 år sedan. Jämför man detta med övriga 

världen, med undantag för Danmark och Nederländerna, cyklar människorna i Sverige mycket

idag. Hur mycket människor cyklar varierar dock, liksom bilåkningen, med var i landet man

bor. Tätt byggda städer och studentstäder är exempel på platser där det cyklas mer. Av de 

cykelresor som sker är 90 procent 5 kilometer eller kortare, och de flesta resorna som görs är 

till arbete och skola (Vägverket, 2000).

När det kommer till promenader visar en studie, med 2349 deltagare från Melbourne i 

Australien, att tiden människor ägnar åt promenader har en benägenhet att öka med stigande 

ålder. Studien visade även att kvinnorna promenerade mer än männen. Kvinnorna använde 

promenader både som ett transportsätt och som en motionsform medan männen främst 

använde det som ett transportsätt. Kvinnorna uppgav även i större utsträckning än männen att 

deras sätt att promenera påverkades av människorna i deras omgivning. Exempelvis 

promenerade kvinnorna mer om de hade någon i sin omgivning som uppmuntrade till detta 

medan de gick mindre om det fanns någon i deras närhet som försvårade för dem att 

promenera (Kavanagh & Bentley, 2008).

2.3. Attityder till bil och aktiv transport

Människors val av transportsätt och deras attityder kring bilanvändning och promenader har 

studerats i fokusgrupper, med människor i olika åldrar, på Nya Zeeland. Studien visade att 

deltagarna såg bilen som det främsta transportmedlet och många övervägde sällan andra 

transportsätt. Många uppgav även att de inte kunde föreställa sig ett liv utan bil. Kvinnorna 

sade exempelvis att bilen gav dem en trygghet att våga sig ut för att uträtta ärenden och hälsa 

på vänner även när det var mörkt ute. I studien kom det även fram att många av de som var 

föräldrar kände skuld när de skjutsade sina barn, vilket kom sig av att de kände en press på sig 

att de som föräldrar bör gå med sina barn om avståndet till destinationen är kort. Samtidigt 

upplevde deltagarna att bilåkningen hade en social betydelse, då det till exempel sågs som 

omhändertagande att skjutsa någon. Exempelvis menade de att de bidrog till att barnen 

aktiverade sig om de skjutsade dem till deras fritidsaktiviteter. De föräldrar som använde 

bilen till arbetet uppgav även att detta gjorde att de fick mer tid till familjen efter arbetet. 

Några av deltagare i studien undvek dock att köra bil på grund av dess negativa effekter på 

miljön (Bean, Kearn & Collins, 2008).
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Studien från Nya Zeeland visade också att deltagarna främst såg promenader som en social 

aktivitet och inte som ett transportsätt. När de väl använde promenader som aktiv transport 

var det främst till mål i närheten, som promenader till skolan tillsammans med barnen (Bean 

et al., 2008).

2.4. Faktorer som påverkar aktiv transport

En studie som gjorts i norra Kalifornen hade som syfte att ta reda på hur den byggda miljön 

påverkade människors sätt att promenera. 1672 deltagare från åtta olika bostadsområden

svarade på enkäter via e-post och resultatet visade att den vanligaste destinationen människor 

gick till var en plats för träning, följt av butiker. De som uppgav att de tyckte om att 

motionera berättade även oftare att de promenerade till mål på nära avstånd. Tillgång till 

gång- och cykelvägar, parker, upplevd säkerhet, trafikförhållanden, attraktionskraft och 

estetik i omgivningen samt förekomsten av människor som också var ute, visade sig vara 

faktorer som hade störst påverkan på om människorna använde sig av aktiv transport eller inte

(Handy, Cao & Mokhtarian, 2006).

En annan studie, gjord i sydöstra USA, har undersökt hur miljö och social omgivning 

påverkar människors sätt att promenera och cykla. Studien baseras på 1194 telefonintervjuer 

med slumpmässigt utvalda personer från 18 år och uppåt. Även här visade det sig att 

avståndet hade stor påverkan på människors benägenhet att gå eller cykla. Denna studie kom 

även fram till att människor i yngre åldrar, de med högre utbildning och de som hade fysiskt 

aktiva grannar omkring sig oftare använde sig av aktiv transport (Addy, Wilson, Kirtland, 

Ainsworth, Sharpe & Kimsey, 2004).

I likhet med några av ovan nämnda studier skriver WHO (2000) om att människor är mer 

benägna att ägna sig åt fysisk aktivitet om det sker i en trevlig och säker miljö. Detta visade 

sig även i undersökningen från Nya Zeeland som tidigare nämnts, där deltagarna uppgav att 

hälsoaspekten, parker, grönområden och stränder motiverade dem till att promenera samtidigt 

som hård trafik, rädsla för vårdslöshet i trafiken, olyckor och brottslighet hindrade dem från 

att promenera (Bean et al., 2008). Även Statens folkhälsoinstitut (2008) menar att miljön har 

betydelse för den fysiska aktiviteten då de skriver att lättillgängliga och säkra gång- och 

cykelvägar, god tillgänglighet till parker och grönområden samt närhet till butiker och service 

kan öka människors benägenhet att använda sig av aktiv transport.
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2.5. Faktorer som påverkar bilanvändningen

En studie från Nederländerna har undersökt faktorer som påverkar människors val av 

transportsätt. Denna studie visade, förutom att avståndet till målet hade stor påverkan på valet 

av transportsätt, att familjer med barn oftare använde bil än familjer utan barn. Studien visade 

också att i hushåll där två personer arbetade användes bilen oftare än i hushåll där bara en 

förvärvsarbetade (Dieleman, Dijst & Burghouwt, 2002). 

2.6. Faktorer som påverkar transportsättet till butiker

En studie, baserad på 127 intervjuer med människor som åkte bil till ett shoppingcenter i 

Vienna i Österrike, undersökte varför människor väljer att ta bilen när de åker och shoppar. 

Majoriteten, 37 procent, svarade att det var för att transportera varor, 21 procent uppgav att 

det berodde på att shoppingen var en del av flera destinationer, 19 procent svarade att det 

berodde på bristen på andra transportsätt och 17 procent uppgav att det berodde på 

bekvämlighet och gammal vana. Samma undersökning visade också att dåliga och dyra 

parkeringsmöjligheter kunde göra att människor valde att gå eller cykla till butiker som låg på 

närmare avstånd från hemmet istället för att ta bilen till ett köpcenter med dåliga 

parkeringsmöjligheter längre bort (Stark & Klementschitz, 2008).

2.7. Faktorer som påverkar transportsätt till arbetet

Vid University of Surrey i Storbritannien har de anställdas transportsätt till arbetet undersökts. 

Denna studie visade att 56 procent av de anställda åkte bil till arbetet medan 16 procent gick 

och 11 procent cyklade. De flesta av de som gick eller cyklade bodde inom cirka 3 kilometer

från universitetet medan 24 procent av de som åkte bil bodde cirka 1,5-3 kilometer från 

universitetet (Gatersleben & Uzzell, 2007). 

Om människor tar bilen eller använder sig av aktiv transport till arbetet kan bero på vad 

arbetsplatsen uppmuntrar till. Detta visar en studie från Sydney i Australien. Enligt denna 

undersökning är människor som arbetar vid arbetsplatser som uppmuntrar till aktiv transport, 

genom att exempelvis erbjuda de anställda omklädningsrum och cykelförvaringsutrymmen, 

mindre benägna att åka bil till arbetet än de som arbetar vid arbetsplatser som inte uppmuntrar 

till aktiv transport. Yngre personer, liksom de som ansåg sig ha en säker och trygg väg till 

arbetet, använde sig också i större utsträckning av aktiv transport. Studien visade även på att 

ett kort avstånd mellan hem och arbete ökade de anställdas benägenhet till aktiv transport 

medan goda parkeringsmöjligheter nära arbetsplatsen ökade deras benägenhet att använda 

bilen (Ming-Wen, Kite & Rissel, 2010).
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2.8. Cykelstaden Gävle

Gävle är en stad i Mellansverige som har ungefär 94 000 invånare. I staden finns en högskola 

med 12 000 studenter, vilket gör Gävle till en studentstad. Staden har idag cykelvägar som 

omfattar mer än 20 mil samt bilvägar som omfattar omkring 40 mil (Gävle kommun, i.d. a).

År 1997 utsågs Gävle till Årets Cykelfrämjarstad (Cykelfrämjandet, i.d.) och i maj varje år 

arrangeras Cykeldagen i staden (Gävle kommun, i.d. b). Under denna dag förekommer en rad 

olika aktiviteter, som anordnas av Gävle kommun samt ett flertal samarbetspartners, och som 

har till syfte att få Gävles befolkning att cykla mer. Gävle kommun (i.d. c) håller även på att 

arbeta fram en ny cykelplan som bland annat ska innebära att stadens gång- och cykelbanor 

ska ses över och utvecklas så de passar in i hur människor reser idag.

3. Syfte

Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som påverkar valet mellan bil och 

aktiv transport som transportsätt, när förvärvsarbetande människor i Gävle ska ta sig till 

destinationer inom staden.

3.1. Frågeställningar

- Används bil och aktiv transport som huvudsakligt transportsätt till olika lokala 

destinationer?

- Vilka faktorer ligger till grund för valet av transportsätt?

- Finns det några skillnader i användningen av bil och aktiv transport mellan människor 

med olika utbildning och arbete?

4. Begreppsdefinitioner

Aktiv transport är ett centralt begrepp i denna undersökning. Aktiv transport innebär att en 

transport till en destination sker genom fysisk aktivitet, men där målet är att förflytta sig och 

inte att motionera (Faskunger, 2008). I denna undersökning handlar aktiv transport om att 

promenera eller att cykla till en destination.

5. Metod

Detta är en deskriptiv, kvalitativ studie som bygger på intervjuer. Detta betyder att studien 

försöker skapa en förståelse kring individernas egna upplevelser och tankar (Hartman, 2004). 

Intervjuer har valts som metod i denna studie då detta är ett tillvägagångssätt som är lämpligt
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att använda då människors beteenden och attityder ska undersökas (a.a.), vilket är syftet med 

denna studie.

5.1. Urval och undersökningsgrupp

Undersökningen gjordes i Gävle, då detta var det mest praktiskt möjliga. Samtidigt 

uppfattades staden som lämplig för undersökningen då det finns gott om både gång- och 

cykelvägar och bilvägar i de centrala delarna av staden samt att staden har gott om butiker i 

centrum. 

Tio personer, fem butiksbiträden och fem lärare, från Gävle rekryterades till studien. 

Deltagarna hade skilda yrken för att studien skulle inkludera deltagare med olika utbildning. 

Dessa två yrken valdes med tanke på att lärare är en yrkesgrupp som har en eftergymnasial

utbildning medan butikspersonal vanligtvis saknar högre utbildning. Dessutom är detta 

relativt vanliga yrken, vilket gör urvalet någorlunda representativt. För att delta i studien 

krävdes det att deltagarna bodde i Gävle samt hade körkort och tillgång till bil. 

Butiksbiträdena som deltog i studien var fyra kvinnor och en man, i åldrarna 31-50 år, medan 

lärarna bestod av två kvinnor och tre män i åldrarna 29-60 år. 

5.2. Datainsamlingsmetod

I studien användes halvstrukturerade intervjuer, med vilket det menas att alla deltagare fick 

samma huvudfrågor men att följdfrågorna skiljde sig åt (Gillham, 2008). Till hjälp användes 

en intervjuguide för att se till att intervjuerna höll sig inom ämnet (Hartman, 2004). 

Intervjuguiden (se bilaga 1) utformades så den täckte in studiens frågeställningar och syfte. 

Intervjuguiden inleddes med nio bakgrundsfrågor med frågor om ålder, familj, utbildning och 

fritidsaktiviteter, för att få en bild av deltagarnas liv. Bakgrundsfrågorna följdes av fem 

huvudfrågor, som handlade om hur deltagarna vanligtvis transporterar sig till olika platser 

inom staden. Intervjuguiden innehöll även fyra följdfrågor, som var förslag på följdfrågor som 

kunde ställas till huvudfrågorna. 

5.3. Tillvägagångssätt

Butikspersonalen rekryterades genom ett personligt besök i butiken de arbetade i. Butiker i 

centrala Gävle valdes slumpmässigt ut, genom att de som hade få kunder vid 

rekryteringstillfället besöktes och den första personen ur personalen som sågs i butiken 

tillfrågades om att delta i studien. De som tillfrågades var av olika kön och i olika åldrar. Vid 
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några tillfällen hänvisade dock den tillfrågade till någon annan ur personalen, om denne själv 

inte ville eller kunde ställa upp. På så sätt tillfrågades flera personer ur samma butik vid några 

tillfällen, men endast en person rekryterades från en butik. Ett flertal personer tillfrågades,

tills fem stycken som uppfyllde kriterierna tackade ja. Tid och plats för intervjuerna

bestämdes direkt på plats med de butiksbiträden som rekryterades. 

Lärarna rekryterades från en skola i centrala Gävle. Lärarna tillfrågades via mail (se bilaga 2). 

Om de uppfyllde kriterierna och ville delta i studien återkom de med sitt telefonnummer, som 

de senare blev uppringda på för att bestämma tid och plats för intervjun. Lärarna valdes ut 

utifrån en telefon- och maillista där skolans samtliga lärare stod med. Listan var skriven i 

bokstavsordning utifrån efternamn och alla efternamn som började på samma bokstav var 

grupperade tillsammans. Alla som började sitt efternamn på A stod tillsammans liksom alla 

som började på B och så vidare. De som stod överst i bokstavsgruppen var de som 

tillfrågades. De första fem grupperna, alltså den som stod överst i grupperna A, B, C, D och E, 

tillfrågades först. När någon tackade nej till att delta frågades personen som var överst i nästa 

grupp, alltså började sitt efternamn på F, och så vidare ända tills fem lärare rekryterats.

Intervjuerna skedde på en tid och plats som passade deltagaren. Samtliga intervjuer skedde i 

anslutning till deltagarnas arbete, antingen i arbetsplatsens personalrum eller på ett kontor. 

Samtliga intervjuer inleddes med att ett informationsbrev (se bilaga 3) med de etiska 

principerna lästes upp för deltagaren. Intervjuerna utgick sedan från intervjuguiden, som 

började med bakgrundsfrågorna och som sedan följdes av huvudfrågorna och eventuella 

följdfrågor. Intervjuerna bandades och det fördes anteckningar över vad deltagarna sade. 

Anteckningarna gjordes ifall det skulle bli något fel med den tekniska 

inspelningsutrustningen. Inspelningen av intervjuerna fungerade dock vid samtliga intervjuer, 

vilket gjorde att anteckningarna inte användes vid något senare tillfälle. 

5.4. Dataanalys

Intervjuerna transkriberades ordagrant efter varje utförd intervju. Därefter gjordes en tematisk 

analys (Gillham, 2008). Detta gjordes genom att de transkriberade intervjuerna lästes igenom 

noggrant för att identifiera de delar som var väsentliga för denna undersökning. Det väsentliga 

innehållet från varje intervju delades sedan in efter kategorier, där åsikter och tankar som 

handlade om liknande saker hamnade under samma kategori. Kategorierna från varje enskild 

intervju fördes sedan samman med de andra intervjuerna, så att svar som liknade varandra 
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men som kom från olika deltagare stod under samma kategori. Därefter skrevs en 

sammanfattande text kring varje kategori, vilket redovisas under resultatet nedan.

5.5. Etiska aspekter

Studien har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, i.d.) genom att 

deltagarna fick information kring detta via informationsbrevet (se bilaga 1) som lästes upp vid 

början av intervjuerna. Genom detta informationsbrev fick deltagarna information om

studiens syfte och vad studien skulle komma att användas till. De fick även information om

att deras deltagande var frivilligt, att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst under 

studiens gång, att de var anonyma i undersökningen samt att intervjuaren hade tystnadsplikt. 

De fick även veta att intervjun skulle bandas och att anteckningar skulle föras, men att detta 

skulle förstöras efter att uppsatsen var sammanställd. Lärarna, som rekryterades via mail, fick 

även i mailet information kring de forskningsetiska principerna (se bilaga 2).

6. Resultat

I detta avsnitt redovisas resultaten från de tio intervjuerna, med fem butiksbiträden och fem

lärare, som gjordes i denna studie. Deltagarnas svar på bakgrundsfrågorna redovisas först. 

Därefter redovisas huvudfrågorna, alltså hur deltagarna väljer att ta sig till olika platser. Efter 

dessa redovisas sedan de faktorer som deltagarna uppger påverkar deras val av transportsätt, 

vilket presenteras under de kategorier som togs fram vid analysen. Faktorerna redovisas i 

kronologisk ordning, på så sätt att de faktorer som flest deltagare uppger att de påverkas av

redovisas först.

6.1. Bakgrund om deltagarna

Fyra av butiksbiträdena arbetade heltid och en arbetade deltid medan samtliga lärare i studien 

arbetade heltid. Butiksbiträdena hade alla en gymnasieutbildning på 2-4 år, men två av 

butiksbiträdena hade även läst på Komvux, varav en av dessa även gått en intern 

chefsutbildning på 1,5 år. De lärare som deltog hade alla en lärarutbildning, och tre av lärarna 

hade även andra utbildningar utöver sin lärarutbildning. Detta var utbildningar till 

elektroingenjör, idrottspedagog, elektriker och ingenjör. Fyra av butiksbiträdena uppgav att 

träning och motion var ett av deras fritidsintressen medan samtliga lärare uppgav detta som ett 

fritidsintresse. Samtliga deltagare hade tillgång till cykel. 
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6.2. Transportsätt till arbete

Samtliga butiksbiträden uppger att aktiv transport är det vanligaste transportsättet till arbetet, 

vilket för fyra av dem är cykel. Tre av dessa fyra berättar även att de använder buss som 

transportsätt till arbetet, främst vintertid, medan den fjärde uppger att denne i regel alltid 

cyklar till arbetet. Det femte butiksbiträdet uppger att promenader till arbetet är det vanligaste 

men att buss även förekommer vintertid. Två av lärarna berättar att de alltid använder sig av 

aktiv transport till arbetet, antingen genom att de går eller cyklar. De tre andra lärarna 

förklarar att de använder sig både av aktiv transport och av bil. En av dessa tre berättar att 

denne tar bilen oftare än aktiv transport till arbetet, den andre berättar att denne använder bil 

och aktiv transport ungefär lika mycket och den tredje uppger att aktiv transport används mer 

än bil som transportsätt till arbetet. 

6.3. Transportsätt till träning

Tre av butiksbiträdena berättar att de tränar vid en träningsanläggning. Två av dessa uppger 

att aktiv transport är det vanligaste sättet att ta sig dit på medan den tredje säger att denne 

vanligtvis tar bilen till sin träning. Även bland lärarna är det tre som uppger att de tränar vid 

en träningsanläggning. En av dessa lärare säger sig alltid gå till sin träning, den andre uppger 

att denne använder sig av bilen och den tredje berättar att denne tar bilen till ett av sina 

träningsställen medan gång är vanligast till den andra träningslokalen. 

6.4. Transportsätt till shopping

Två av butiksbiträdena berättar att de sällan åker till centrum för att shoppa, då de oftast 

shoppar i samband med arbetet. De andra tre uppger att deras transportsätt varierar mellan 

aktiv transport, bil eller buss beroende på vad som ska inhandlas. Tre av lärarna uppger att de 

i regel går till centrum för att shoppa, men att undantag kan förekomma då de tar bilen. En av 

lärarna förklarar att denne oftast väljer bilen till centrum, men uppger samtidigt att denne 

sällan brukar vara där. Den femte läraren uppger att cykel är det vanligaste transportsättet till 

centrum men att även buss förekommer. 

6.5. Avstånd

Avståndet till destinationen är något som flera deltagare uppger påverkar om de väljer att 

använda sig av bil eller aktiv transport när de ska transportera sig inom Gävle. Längre avstånd 

gör att fler säger sig använda bilen, då detta upplevs gå snabbare, vara mer bekvämt och 

mindre ansträngande än aktiv transport. Vid kortare avstånd säger däremot fler att de väljer 
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aktiv transport, då detta ses som ett snabbare och smidigare transportsätt än bil vid dessa 

tillfällen. En deltagare förklarar detta med att proceduren det tar att starta bilen, köra en kort 

sträcka i de centrala delarna av staden och sedan parkera tar längre tid än att gå eller cykla

samma sträcka. Två av deltagarna, ett butiksbiträde och en lärare, beskriver att de kan uppleva 

ett slags tvång att använda sig av aktiv transport när avståndet till en destination upplevs som 

kort och att de skulle skämmas att använda bilen vid dessa tillfällen. Vad som är ”nära” 

varierar dock mellan deltagarna, från några hundra meter upp till en kilometer.

”Jag cyklar för att det är så nära så det vore skamligt om jag tog bilen! Är väl 

1 kilometer dit kanske…” (Butiksbiträde 4)

Mataffären är en destination där avståndet har en påverkan på deltagarnas val av transportsätt, 

vilket ett butiksbiträde och fyra av lärarna uppger. Vid de tillfällen då deltagarna väljer att 

handla i närbutiker som ligger på några hundra meters avstånd från hemmet berättar 

deltagarna att de använder sig av aktiv transport då detta upplevs gå snabbast, medan de vid 

handling på mataffärer som ligger på längre avstånd från hemmet väljer att använda bilen. 

”Då åker jag bil. För det är väldigt dåligt med mataffärer centralt. Alltså, till den 

närmaste har jag inte alls långt egentligen. Men där vill jag inte handla. Ja, men 

om jag går till den där affären där jag inte vill handla då cyklar jag eller går jag. 

För då är det så himla kort.” (Lärare A)

6.6. Tid

Tiden det tar att transportera sig en sträcka inverkar på valet av transportsätt för flera av 

deltagarna. Det transportsätt som av deltagarna upplevs som snabbast och smidigast används 

oftast, vilket varierar beroende på situation och avstånd. Cykeln framhävs av flera deltagare 

som ett snabbt transportsätt vid kortare resor inom staden. Två av butiksbiträdena uppger 

exempelvis att de vanligtvis cyklar till arbetet då detta går snabbast, fast de egentligen skulle 

vilja gå men saknar tiden till detta. Fyra av lärarna berättar däremot att de ofta väljer bilen när 

de ska åka längre sträckor på några kilometer, vilket deltagarna då upplever går snabbare med 

bil än aktiv transport. 
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”Eftersom jag bor centralt så måste man väl gå. Jag tror det skulle ta längre tid 

att stöka fram cykeln. Det skulle ju bara ta längre tid att ta bilen eller cykla, så 

det är enklast att bara gå på nåt sätt.” (Lärare B)

En av lärarna berättar att tiden denne har till sitt förfogande när denne ska ta sig till 

träningslokalen kan vara avgörande för vilket transportsätt som väljs. Är det gott om tid väljs 

promenad medan bilen väljs om det är ont om tid. Personen beskriver det som att det är 

skönare att promenera, vilket denne helst gör, men finns inte tiden väljs bilen då detta upplevs 

gå snabbare. Ett av butiksbiträdena som väljer aktiv transport till sin träningslokal upplever 

däremot att den tidsbesparing som sker med bil är obefintlig. 

”Jag är ju fortare där om jag går eller cyklar. Jag har åkt med andra någon 

enstaka gång, och då har jag alltid funderat på varför jag gjorde det egentligen. 

För jag kom ju inte hem så mycket fortare. Det kanske rör sig om 4-5 minuter, så 

det var löjligt.” (Butiksbiträde 5)

6.7. Transport av varor

Ska stora saker eller större mängder varor med vid transporten talar detta för att bilen används 

som transportsätt. Tre butiksbiträden och två lärare berättar att deras val av transportsätt till 

centrum för shopping bland annat påverkas av vad som ska inhandlas. De förklarar att om de 

vet med sig att de ska handla mycket eller stora saker väljer de bil eller buss, då de upplever 

det besvärligt att transportera varor med aktiv transport. Ett butiksbiträde och en lärare som 

har småbarn nämner att barnvagnen och eventuella saker till barnet gör det praktiskt lättare att 

transportera sig med bil vid de flesta tillfällen, och en lärare använder alltid bilen när denne 

ska ta sig till sin båt eftersom det då alltid ska transporteras mycket saker. 

”Ja, då beror det på. Ska jag inte handla någonting eller bara handla så jag får 

ner det i cykelkorgen, då cyklar jag. Eller så går jag om jag inte ska handla 

någonting, utan bara ska ner och titta på någon grej fram och tillbaka. Men ska 

jag kanske handla någonting då tar jag bussen.” (Butiksbiträde 5)

Majoriteten av deltagarna uppger att bilen är det vanligaste transportsättet till mataffären, på 

grund av att en större mängd varor vanligtvis ska transporteras, vilket upplevs som besvärligt 
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att transportera med aktiv transport. Ska däremot mindre mängder varor inhandlas berättar 

många av deltagarna att de använder sig av aktiv transport. 

”Ja, ska jag bara handla mjölk och jag är hemma och visst, då händer det väl att 

jag bara cyklar till närbutiken. Men ska jag handla mat då tar jag aldrig cykeln. 

Av praktiska skäl.” (Butiksbiträde 3)

6.8. Enkelhet

Flera av deltagarna uppger att de väljer transportsätt efter hur enkelt det är. Vad som är enkelt 

varierar dock mellan deltagarna. Två butiksbiträden och tre lärare berättar att enkelheten gör 

att de väljer aktiv transport när de ska in till centrum för att shoppa. För de båda 

butiksbiträdena och två av dessa lärare betyder enkelheten med aktiv transport att de slipper 

besväret de upplever med att ha bil i centrum, som att leta parkering. För den tredje läraren

betyder enkelheten att denne upplever att det är lättare att ta sig dit denne vill med cykel än 

med bil i de mest centrala delarna av Gävle. En annan lärare säger sig däremot uppleva att 

bilen är det enklaste sättet att ta sig ner till centrum på.

”Det är mycket enklare att gå ner än att ta bilen och leta parkeringsplatser eller 

parkeringsgarage.” (Lärare E)

”Bilen går fortast. Bekvämast. Och det är mer praktiskt. Om jag ställer bilen och 

har allt inom rimligt gångavstånd så tar jag bilen för att det är lite bekvämt. Rent 

praktiskt.” (Lärare C)

6.9. Bekvämlighet

Bilen är ett transportsätt som deltagarna kan använda sig av på grund av bekvämlighet. Ett av 

butiksbiträdena säger sig välja bilen till arbetet ibland, om denne känner sig mycket trött. För 

en av lärarna upplevs bilen som bekväm eftersom denne inte tycker om att cykla, anstränga 

sig och bli svettig om det inte är för att träna. Ett butiksbiträde och en lärare förklarar att de 

oftast tar bilen till träningen av just bekvämlighetsskäl, då de menar att de är trötta efter 

träningen och inte har lust att röra sig för att ta sig hem liksom att de slipper frysa om de åker 

bil när de är ombytt för att träna. 
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”Ja, man är ju lite bekväm då. Åker jag hemifrån och ska ner och träna då tar jag 

nästan alltid bilen. Då har man bytt om hemma och sen duschar man när man 

kommer hem.” (Butiksbiträde 3)

6.10. Årstid

Valet mellan aktiv transport och bil är något som deltagarna uppger varierar med årstiden. Att 

årstiderna inverkar på valet av transportsätt märks främst vid valet av transportsätt till arbetet. 

Samtliga butiksbiträden berättar att de vanligtvis cyklar till arbetet, men fyra av dem säger att 

de väljer buss eller bil vintertid då de tycker det är kallt och riskabelt att cykla när det är 

snöigt och halt. Även två av lärarna uppger att de använder bilen till arbetet vintertid men 

cyklar resten av året. En av dessa lärare upplever även att bilåkandet under vintern gör denne 

mer bekväm. 

”På hösten cyklar man. Då cyklar jag länge. Då vill jag inte byta till bil. Sen så 

cyklar jag oftast inte när det är snö. Och då blir man bekväm. Så på våren så blir 

det oftare att man fortsätter att ta bil.” (Lärare D)

6.11. Motion

Att transportera sig med aktiv transport kan vara ett sätt att motionera och få en möjlighet att 

komma ut och få luft. Detta är något som några av deltagarna uppger som anledning till varför 

de väljer att använda sig av aktiv transport. Tre av butiksbiträdena och en av lärarna nämner 

exempelvis motionen som en anledning till varför de vanligtvis väljer aktiv transport till 

arbetet. 

”Det ger lite motion. Piggar upp, ger lite friskluft. Och sen känner man sig lite 

mer hurtig än när man tar bilen.” (Lärare C)

En av lärarna uppger att denne använder sig av aktiv transport till sin träningslokal då denne 

ser transporten dit som en del av träningen:

”Nä, men det skulle vara löjligt att ta bilen för att man ska motionera.” (Lärare B)
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6.12. Att besöka flera destinationer på samma resa

Vilket transportsätt som väljs kan för deltagarna bero på om flera platser ska besökas eller om 

flera ärenden ska uträttas under samma resa. Vid dessa tillfällen säger deltagarna att bilen 

vanligtvis används som transportsätt, då detta upplevs som det snabbaste transportsättet eller 

för att den totala sträckan upplevs som för lång för aktiv transport. 

Ett butiksbiträde och en lärare berättar att de tränar direkt efter arbetet. Läraren uppger att 

detta betyder att bilen används till arbetet de dagar denne tränar, då denne tränar några 

kilometer från arbetsplatsen samtidigt som duschning sker vid träningsplatsen och läraren inte 

vill bli svettig igen på hemvägen. Butiksbiträdet förklarar att transporsättet till träningen 

istället beror på vilket transportsätt som använts till arbetet, vilket vanligtvis är cykel. 

”Det beror ju lite på eftersom jag oftast tar det i samband med jobbet. Så att, 

cyklar jag till jobbet så blir det ju cykel dit då eller bil om jag har det.”

(Butiksbiträde 3)

Ett butiksbiträde berättare att denne vanligtvis åker bil till släkt och vänner, eftersom dessa 

besök vanligtvis sker i samband med storhandling av mat då bilen används:

”Jag väljer oftast inte att jag ska hälsa på någon, utan jag ska egentligen handla 

och då passar jag på att åka och hälsa på någon före.” (Butiksbiträde 5)

6.13. Rekreation

Att få en stund för sig själv och sina egna tankar kan vara en anledning till att aktiv transport 

väljs framför bilen. Två av butiksbiträdena nämner detta som en anledning till varför de väljer 

att cykla till arbetet. En av dessa berättar att cyklingen till och från arbetet är sätt att få tid för 

sig själv och en möjlighet att få rensa huvudet efter arbetet. Även den andre berättar att 

cyklingen till arbetet är en möjlighet att få tid för sig själv men även en möjlighet att få 

komma ut i friska luften:

”Det är skönt att få lite friskluft när man jobbar långa dagar här inne i butiken.

Så vill man ha lite luft då är det ett tillfälle. Det kan ju också vara ett tillfälle att 

få fundera lite och vara själv en stund, så jag brukar kunna göra så.”

(Butiksbiträde 1)
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6.14. Väder

När deltagarna ska transportera sig till platser inom Gävle kan valet av transportsätt bero på 

vädret. Vid dåligt väder säger fler deltagare att de transporterar sig med bil än med aktiv 

transport. Ett butiksbiträde berättar att bilen används till arbetet om det är dåligt väder och 

regnar ute, medan ett annat butiksbiträde uppger att denne cyklar året runt till arbetet då denne 

förklarar att denne klär sig efter vädret.

”Ja, eller om det alltså är jättedåligt väder, då kan man ju ta bilen. Men annars 

cyklar jag.” (Butiksbiträde 4)

6.15. Ekonomi

Kostnaden för användningen av ett transportsätt inverkar på hur några av deltagarna väljer att 

transportera sig. Ett butiksbiträde uppger att denne cyklar till arbetet då det upplevs som dyrt 

att använda bilen, och en av lärarna väljer aktiv transport till sin träningslokal bland annat på 

grund av kostanden för parkeringsavgiften vid träningsanläggningen. En annan lärare uppger 

att denne försöker använda bilen så sällan som möjligt på grund av att denne upplever att det 

är dyrt att använda bilen. En tredje lärare väljer däremot att använda bilen på grund av 

ekonomiska skäl, då denne anser att bilen måste användas för att nyttja det denne betalar för:

”Jag har ju betalt trafikskatt och sånt och då står ju bilen ändå där och har några 

år på nacken. Så att då känns det som att det är mest effektivt att använda bilen. 

Det är ju lite att ju äldre man blir och ju bättre ställt man får det desto enklare 

blir det att ta bilen på något sätt. Det gör inte så stor skillnad. Dels att man är lite 

mer bekväm och sen att kostnaden inte spelar så stor roll på något sätt.”

(Lärare B)

6.16. Miljö

En av lärarna berättar att denne försöker att använda bilen så sällan som möjligt, av bland 

annat miljömässiga skäl. Denna lärare uppger därför detta som skäl till att denne vanligtvis 

använder sig av aktiv transport när denne ska transportera sig inom Gävle:
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”Jag tycker väl att det är onödigt att åka bil också om man inte behöver. Just 

alltså, både för miljön och av ekonomiska skäl. Jag låter hellre den stå om jag 

kan. Man vinner ganska mycket på det åt alla håll: ekonomiskt, miljömässigt,

motionsmässigt. Ja, men liksom kan jag så låter jag den stå.” (Lärare A)

6.17. Beroende av transport på arbetet

Två av lärarna uppger att de ibland har lektioner på olika platser i staden, vilket kräver att de

måste förflytta sig på arbetstid. Detta säger de påverkar vilket transportsätt de väljer att 

använda sig av till arbetet. En av lärarna förklarar att denne väljer cykel vid dessa tillfällen, då 

denna upplever att det är besvärligt med bil när man ska röra sig över flera olika platser. Den 

andre läraren förklarar att tiden, parkeringsmöjligheter och transport av eventuella varor styr 

vilket transportsätt som väljs.

”Ofta är det grejer som ska fraktas. Eller också beror det på schemat, att man 

inte hinner annars. Alltså förflytta sig mellan de ställena man ska vara, om man 

inte har bilen. Sen är det ju också andra gånger man ska vara på vissa ställen där 

det inte går att parkera, så då styr det mot cykel då istället. Att vet man att man 

ska var där så tar man cykel.” (Lärare D)

6.18. Intresse 

Intresse kan påverka valet av transportsätt. Ett butiksbiträde som är hundägare berättar att 

intresset för hunden och för promenader i allmänhet gör att denne vanligtvis väljer att gå till 

släkt och vänner tillsammans med hunden. Två andra butiksbiträden uppger att de tycker om 

att promenera hemma och därför väljer att cykla istället för att gå till destinationer, för att få 

variation. Ett annat butiksbiträde säger sig ha ett intresse för bilar och tycker om känslan av 

att köra bil, vilket denne förklarar är en anledning till att denne många gånger väljer att 

transportera sig med bil:

”Jag gillar att köra bil och det är ett av mina intressen och då bestämmer jag 

själv och då tar jag bilen. Så då har jag en bil jag tycker om, så då kör jag den.”

(Butiksbiträde 2)
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6.19. Vana

Ett av butiksbiträdena uppger vana som en anledning till varför cykel är det transport som 

denne vanligtvis använder. Butiksbiträdet berättar att denne alltid har cyklat och har som vana 

från sin barndom att välja cykel framför bil i den mån det är möjligt:

”Ja, men jag cyklar ju automatiskt. Jag tänker inte på det. Jag cyklar varenda 

dag, vart jag än ska. Jag cyklar jämt. Jag har alltid gjort det, så jag har aldrig 

tänkt på något annat. Jag har aldrig använt bilen så mycket.” (Butiksbiträde 5)

7. Diskussion

Denna studie har undersökt vilka faktorer som kan påverka när människor i Gävle väljer 

transportsätt. Aktiv transport är det vanligaste transportsättet till arbete, träning och butiker i 

centrum. Anledningar till detta är för att deltagarna upplever att avståndet är kort, det upplevs 

som det enklaste och snabbaste transportalternativet, det ger möjlighet till motion och 

rekreation samt att det upplevs som ekonomiskt och bra för miljön. Bilen är däremot det 

vanligaste transportsättet vintertid och vid dåligt väder, vid längre sträckor, när flera 

destinationer ska besökas vid samma resa, när mycket eller stora saker ska transporteras eller 

när deltagarna är trötta och inte har lust att anstränga sig. Det framkom ingen märkbar 

skillnad i valet av transportsätt mellan deltagare med olika utbildning och arbete. 

7.1. Resultatdiskussion

Den vanligaste destinationen som deltagarna i denna studie väljer aktiv transport till är 

arbetet, dit alla cyklar eller går någon gång. Därefter är stadens centrum den vanligaste 

destinationen att använda aktiv transport till. Detta stämmer överrens med kartläggningen av 

svenskarnas cykelvanor från Vägverket (2000), som visade att arbetet är den vanligaste 

destinationen att cykla till. Resultatet från denna studie stämmer även delvis överrens med 

tidigare forskning som visat att promenader främst används som transportsätt till träning, följt 

av butiker (Handy et al., 2006). Samma studie visade även på att de som tycker om att 

motionera oftare promenerar till destinationer i sin närhet (a.a.). Detta går det dock inte att se 

någon tendens till i denna studie, då det butiksbiträde som inte uppgav motion som ett intresse 

inte använde sig mindre av aktiv transport än övriga deltagare. 

De två faktorer som flest deltagare berättar påverkar deras val av transportsätt är avståndet till 

destinationen samt tiden det tar att transportera sig dit. Detta stämmer överrens med tidigare 
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forskning (Addy et al., 2004). Samma studie visade även att ålder och utbildning påverkar 

valet av transportsätt (a.a.). Det går dock inte att se att dessa faktorer påverkar deltagarna i 

den här studien då användningen av bil och aktiv transport är liknande hos alla deltagare i 

denna studie, oavsett ålder. Svaren från butiksbiträdena och lärarna skiljer sig heller inte 

märkbart åt, då det är ungefär lika många från varje yrkesgrupp som uppger samma 

resonemang och faktorer, vilket gör att det heller inte går att utskilja någon skillnad mellan 

deltagare med olika utbildningsnivåer och arbete. 

Tidigare forskning från Australien har visat att arbetsplatser som uppmuntrar till aktiv 

transport eller försvårar användningen av bil till arbetet gör att fler anställda använder aktiv 

transport till arbetet (Ming-Wen et al., 2010). I den här studien är arbetsplatsen den 

destination dit aktiv transport är det vanligaste transportsättet. Ingen av deltagarna uppger

dock att anledningen till valet av transportsätt till arbetet har med arbetsplatsen att göra. 

Däremot uppger ett butiksbiträde att besväret som upplevs med parkeringsplatserna vid 

centrum är en anledning till att denne använder aktiv transport till arbetet, vilket visar på en 

likhet med den tidigare forskningen.

En studie har visat att familjer med barn oftare använder bil än familjer utan barn (Dieleman 

et al., 2002). Samtliga deltagare i denna studie har barn, men alla har inte hemmaboende barn. 

I denna studie uppger de två deltagare som har yngst barn att en av anledningarna till att de 

använder sig av bil eller buss beror på transporten av de små barnen och barnvagnen. Dessa 

två deltagare använder sig dock inte mindre av aktiv transport än de andra deltagarna, men en 

av dessa två deltagare med småbarn berättar att denne antagligen kommer att använda sig mer 

av aktiv transport när barnen blir större. Detta skulle i så fall kunna visa en tendens till att 

familjer med småbarn som åker vagn använder bilen mer än familjer med större barn.

I likhet med studien från Vienna i Österrike som visade på att majoriteten av de som åkte bil 

för att shoppa gjorde det för att transportera varor (Stark & Klementschitz, 2008), är

transporten av varor en anledning till att deltagarna i denna studie väljer bilen till centrum och 

mataffären. Majoriteten av deltagarna uppger att de vanligtvis väljer att åka bil till en större 

mataffär längre bort från hemmet när de storhandlar mat, trots att de har butiker på gång- och 

cykelavstånd från hemmet. Avståndet till de större mataffärerna, samt transporterna av 

varorna, är anledningar till att deltagarna tar bilen till mataffären. Till närbutikerna uppger de 

att de använder sig av aktiv transport, men att detta sker sällan och främst vid 
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kompletteringshandling. Detta stämmer överrens med den forskning som visar på att de 

handelsområden som ligger utanför stadskärnorna kan uppmuntra till en ökad bilanvändning 

(SIKA, 2007), samtidigt som det kan visa på att samhällets utformning påverkar 

användningen av bil och aktiv transport (Statens folkhälsoinstitut, 2008).

Studien från Vienna visade även att dåliga och dyra parkeringsmöjligheter gjorde att 

människor kunde välja att använda sig av aktiv transport till butiker på närmare avstånd från 

hemmet istället för att åka bil till butiker med parkeringsavgifter (Stark & Klementschitz, 

2008). Detta visade sig delvis även i denna studie, där några deltagare berättar att de inte 

använder bilen till centrum på grund av de dyra parkeringsavgifterna eller att det upplevs som 

besvärligt att hitta parkeringar. Men istället för att åka till andra butiker utan 

parkeringsavgifter, så säger dessa deltagare att de väljer att använda sig av aktiv transport till 

samma destination.

Vid tidigare forskning som gjorts med fokusgrupper i Nya Zeeland framkom det att bilen var 

det vanligaste transportsättet och att få övervägde andra alternativ, eller ens kunde föreställa 

sig ett liv utan bil (Bean et al., 2008). Detta synsätt syns inte i denna studie, då deltagarna mer 

visat en tendens till att de försöker använda sig av aktiv transport framför bil i den mån det 

var möjligt. Detta skilda synsätt kan komma sig av att synen på bilanvändning, liksom synen 

på hälsa och motion, kan variera mellan olika länder. I Sverige upplever jag att det finns en 

hälsonorm som säger att alla ska vara hälsosamma, motionera och äta nyttigt. Detta, i

kombination med att majoriteten av den svenska befolkningen antagligen är medveten om 

fördelen med aktiv transport, kan göra att bilanvändningen i Sverige skiljer sig från andra 

länder. 

Tidigare forskning har visat att upplevd säkerhet samt tillgången till gång- och cykelbanor, 

grönområden och parker påverkar hur mycket människor använder sig av aktiv transport 

(Bean et al., 2008; Handy et al., 2006; Statens folkhälsoinstitut, 2008) . Ingen av deltagarna i 

denna studie uppger någon av dessa faktorer som anledning till varför de väljer att 

transportera sig med bil eller aktiv transport. Att några av deltagarna väljer aktiv transport 

framför bil med den anledningen att aktiv transport upplevs gå snabbast, kan däremot visa på 

att det finns gott om gång- och cykelbanor i staden som gör att det går snabbt och enkelt att ta 

sig fram. Detta kan då visa på att de påverkas av ovan nämnda faktorer utan att vara medveten 

om det. Att deltagarna inte är medvetna om denna påverkan skulle kunna komma sig av att 
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dessa faktorer kan vara sådant som uppmärksammas först när de upplevs som dåliga, 

exempelvis när säkerheten upplevs som bristande eller när det finns ont om gång- och 

cykelbanor.

I denna studie är cykling vanligare än promenader som aktiv transport. Några av deltagarna 

uppger att en av anledningarna till att cykel väljs framför promenader är för att de promenerar 

som motion hemma, vilket gör att de hellre cyklar som aktiv transport för att få variation. 

Detta stämmer överrens med studien från Nya Zeeland (Bean et al., 2008), som visade på att 

promenader mer sågs som en social aktivitet och en motionsform på fritiden, än som ett 

transportsätt.

Att Gävle är en studentstad, har relativt gott om gång- och cykelbanor (Gävle kommun, i.d. 

a), att det finns årliga arrangemang i staden som uppmuntrar till cykling (Gävle kommun, i.d. 

b) samt att staden blivit utsedd till Årets Cykelfrämjarstad (Cykelfrämjandet. i.d.) kan vara 

faktorer som gör att de som bor i Gävle cyklar mer än de som bor i andra städer. Om detta är 

anledningar till att majoriteten av deltagarna i denna studie cyklar regelbundet går inte att 

säga eftersom denna studie inte inkluderat deltagare från andra städer. 

Det är förvånande att inte fler än en deltagare uppger att den påverkan bilen har på miljön är 

en anledning att använda aktiv transport. Detta är samtidigt den enda faktorn som uppges i 

denna studie som inte har någon direkt påverkan på individen. De andra faktorerna som 

deltagarna uppger påverkar deras val av transportsätt är sådant som har en direkt påverkan på 

dem själva. Det handlar då bland annat om deras egen tid, deras bekvämlighet och deras 

ekonomi. Deltagarna uppger ungefär samma påverkansfaktorer och har liknande tankar och 

resonemang om varför de använder ett visst transportsätt. Däremot varierar betydelsen av 

faktorerna mellan deltagarna. Vad som var långt och kort avstånd, liksom vad som upplevs

som bekvämt och dåligt väder varierar från person till person. Deltagarnas olika definitioner

på de olika faktorerna gör att deras val av transportsätt skiljer sig åt i liknande situationer. 

Detta kan visa på att valet av transportsätt främst beror på faktorer som har en direkt påverkan 

på individen och att det är den personliga uppfattning om dessa faktorer som är avgörande för 

vilket transportsätt som väljs. 
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7.2. Metoddiskussion

Intervjuer användes i denna undersökning för att få fram deltagarnas egna tankar och åsikter. 

Denna metod gjorde att faktorer som inte tagits upp i tidigare forskning, som exempelvis 

årstidernas påverkan på valet av transportsätt, framkom. En enkätundersökning hade istället 

undersökt vilka, redan befintliga, faktorer som människor upplever att de påverkas av när de 

gör sina val av transportsätt. Detta hade gett ett resultat om vilka de viktigaste 

påverkansfaktorerna kan vara, men hade inte kunnat visa på några nya faktorer eller kunnat 

visa deltagarnas resonemang kring valet av transportsätt. Intervjuer valdes som metod 

eftersom syftet var att få en förståelse för valet som människor gör när de väljer transportsätt 

inom Gävle. 

Rekryteringen av lärarna, via telefon- och maillistor, gjorde att urvalet blev slumpmässigt. Ett 

mer slumpmässigt urval vid rekryteringen av butiksbiträdena hade också föredragits, då den 

rekrytering som gjordes inte var helt objektiv i och med att jag som rekryterare valde ut 

butikerna och personalen själv. Detta var dock den lämpligaste rekryteringsmetod som 

hittades.

Att de deltagare som deltog i denna studie bodde i Gävle, hade körkort och tillgång till bil 

gjorde att deltagarna hade de kunskaper som krävdes för att kunna bidra med den information 

som behövdes för denna undersökning. Deltagarna upplevdes dessutom vara intresserade av 

ämnet och samtliga gav utförliga svar på de frågor som ställdes. Detta gör deltagarna till goda 

informanter, vilket stärker studiens validitet. Validiteten på denna undersökning hade däremot 

kunnat stärkas ytterligare genom triangulering (Hallberg, 2002), då både intervjuer och 

enkäter kunde ha använts. Intervjuerna hade kunnat användas för att få fram faktorer som kan 

tänkas påverka människors sätt att transportera sig, samtidigt som intervjuerna hade gett en 

förståelse för hur människor resonerar kring sina val. Enkäterna skulle sedan ha använts till att 

undersöka vilka av de faktorer, som framkom vid intervjuerna, som människor anser sig 

påverkas mest av. Detta hade gett ett tydligare resultat med de viktigaste påverkansfaktorerna, 

men detta hade krävt mycket mer tid och resurser.

Intervjuerna som gjordes i denna undersökning skedde på olika platser, vilket gjorde att 

deltagarna hade olika faktorer i omgivningen som påverkade dem, något som minskar 

studiens reliabilitet. Samtidigt finns det fakta som visar på att intervjuer som sker på en plats 

där deltagaren känner sig trygg kan minska påverkanseffekten från intervjuaren (Kjaer Jensen, 
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1995). Då deltagarna fick bestämma platsen för intervjun själv var detta antagligen en plats de 

känner sig trygga på. Denna trygghet skulle då kunna öka chanserna till att deltagarna ger 

sanningsenliga svar, vilket stärker studiens reliabilitet. Att deltagarna inte skulle ha varit helt 

sanningsenliga skulle kunna bero på den hälsonorm som jag uppfattar finns i samhället, och 

som tidigare nämnts. Om deltagarna känner en press på sig att behöva vara hälsosam och 

fysiskt aktiva kan detta göra att de uppgett att de använder sig mer av fysisk transport än de 

verkligen gör. 

Det framkom ingen märkbar skillnad i hur människor med olika utbildningar väljer att 

transportera sig inom Gävle. Ett större antal deltagare hade antagligen behövts inkluderats för 

att få fram en eventuell märkbar skillnad.

Ett av butiksbiträdena hade en chefsutbildning, vilket kan ses som en högre utbildning som 

gör att denne inte uppfyller kriterierna för butiksbiträdena i denna studie. Denna deltagare fick 

dock vara med i och med att detta var en internutbildning och inte någon högskole- eller 

universitetsutbildning.

Nio av tio deltagare i denna studie berättar att de tycker om att motionera och träna på sin 

fritid. Deras intresse för motion kan vara en anledning till varför de använder sig av aktiv 

transport relativt mycket. Hade resultatet blivit annorlunda om studien inkluderat deltagare 

som saknar intresse för motion? Sannolikheten för detta kan vara stor, då en person som 

saknar intresse för motion antagligen inte har viljan att röra på sig genom aktiv transport. 

Detta gör att resultaten i denna studie kan ha blivit snedfördelade, då en stor del av deltagarna 

uppger sig vara intresserade av motion.

Då denna studie bygger på deltagarnas egna upplevelser och tankar går det inte att 

generalisera resultatet på andra populationer. Studiens generaliserbarhet minskar också med 

andra städer i och med att den bygger på de förutsättningar som finns för bilar och aktiv 

transport i Gävle. Att de två yrkena som ingick i studien, butiksbiträden och lärare, är så 

kallade ”kvinnoyrken” skulle också kunna göra resultatet mindre generaliserbart då dessa 

yrkesgrupper därmed inte är representativa för befolkningen. På skolan där lärarna, som

deltog i denna studie, arbetar var könsfördelningen relativt jämn enligt telefon- och maillistan 

som användes vid rekryteringen. Dock var majoriteten av butiksbiträdena som tillfrågades 
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kvinnor, då få män arbetade i butikerna som besöktes vid rekryteringen. Avsaknaden av 

generaliserbarhet med denna studie minskar studiens validitet. 

Jag som intervjuare saknar sedan tidigare erfarenhet av intervjuer, vilket har påverkat 

intervjuerna och därmed kan ha påverkat deltagarnas svar. Då varje intervju transkriberades 

direkt efteråt uppmärksammades, förutom min egen prestation, vilka följdfrågor som gjorde 

att deltagarna gav utförliga och detaljerade svar. Detta gjorde, samtidigt som jag som 

intervjuaren blev säkrare på mig själv för varje intervju, att sättet att ställa följdfrågorna på

ändrades, vilket medförde att de senare intervjuarna gav djupare och mer utförliga svar. Detta 

är något som minskar studiens reliabilitet. Denna skillnad på intervjuer hade antagligen 

kunnat undvikas genom en pilotstudie, där jag hade fått möjligheten att öva på min roll som 

intervjuare. En pilotstudie gjordes dock inte då det inte upplevdes finnas tillräckligt med tid 

till detta. Däremot granskades intervjuguiden av handledaren innan intervjuerna utfördes, 

vilket stärker validiteten, i och med att formuleringarna på frågorna är kontrollerade så att de 

mäter det de avser att mäta.

Min ringa erfarenhet av intervjuer innebär även att jag inte har någon erfarenhet av att göra en 

tematisk analys. Hur väl den tematiska analysen är gjord kan påverka studiens validitet, då 

validiteten påverkas av hur väl intervjuerna återges i rapporten (Gillham, 2008). Min ringa 

erfarenhet kan alltså minska studiens validitet. Att intervjuerna bandades ökar chansen att 

transkriberingen blivit rätt, än om bara anteckningar hade använts. Därmed ökar chansen att 

analysen gjorts på rätt sätt, vilket påverkar validiteten positivt. Studiens trovärdighet stärks

ytterligare i och med att citat skrivits ut i uppsatsen, då det gör det möjligt för läsaren att ta del 

av vad deltagarna sagt.

7.3. Fortsatt forskning

Denna studie har undersökt faktorer som påverkar människors val av transportsätt när de reser 

inom Gävle. För att kunna öka människors fysiska aktivitet genom aktiv transport skulle en 

utökad forskning kring denna studie kunna göras. Då den personliga uppfattningen verkar ha 

en stor påverkan på valet av transportsätt kan det exempelvis vara intressant att veta hur stor 

påverkan uppväxten har på hur människor väljer att transportera sig. Nästa steg skulle också 

kunna vara att undersöka vad som kan få människor att använda bilen mindre och istället 

använda sig mer av aktiv transport. 
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Tidigare forskning kring faktorer som påverkar valet av transportsätt har visat på att 

samhällets utformning har en påverkan. Det skulle därför vara intressant att undersöka hur ett 

samhälle kan utformas för att stimulera till aktiv transport. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide

Bakgrundsfrågor:

- Kvinna eller man?

- Ålder?

- Familj?

- Boende: centralt eller i utkanten av Gävle?

- Utbildning?

- Arbete? Hel- eller deltidsanställd?

- Fritidsaktiviteter?

- Antal bilar i hushållet?

- Tillgång till cykel?

Huvudfrågor:

- Hur tar du dig vanligtvis till arbetet? 

- Hur tar du dig vanligtvis till dina fritidsaktiviteter?

- Hur tar du dig vanligtvis till affärer för shopping inom Gävle? 

- Hur tar du dig vanligtvis till mataffärer inom Gävle?

- Finns det andra platser i Gävle du brukar besöka regelbundet? Vänner etc.?

Följdfrågor:

- Hur kommer det sig att du väljer att ta dig dit på just detta sätt?

- Har du någon gång övervägt att åka bil/gå/cykla istället? Varför/varför inte? Hur 

tänker du då?

- Vill du berätta mera? vill du förklara mer? 

- Hur långt är det dit?
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Bilaga 2 - Mailförfrågan

Hej!

Jag heter Emelie och läser till hälsopedagog vid Högskolan i Gävle. Jag håller just nu på med 

min C-uppsats, och syfte med denna är att jag ska ta reda på faktorer som påverkar 

människors val av transportsätt när de reser inom Gävle. Jag ska undersöka detta bland olika 

yrkesgrupper, varav lärare en av dessa. Jag undrar därför om Du kan tänka dig att delta i en 

intervju kring detta? Intervjun kommer alltså att handla om hur Dina resvanor inom staden ser 

ut. För att kunna delta krävs det dock att Du är bosatt inom Gävle samt har körkort och 

tillgång till bil.

Intervjuerna beräknas ta 20 minuter och kommer att ske inom de närmsta veckorna, på en 

plats som passar Dig. 

Det är frivilligt att delta i studien och väljer du att delta kan du när som helst avbryta ditt 

deltagande. Du som deltagare är även anonym i denna undersökning i och med att varken ditt 

eller arbetsplatsens namn kommer att delges i uppsatsen. 

Är du intresserad av att delta i studien är du välkommen att ringa mig eller återkomma med ett 

telefonnummer som jag kan nå dig på, så vi kan bestämma tid och plats för en intervju. 

Självklart är du även välkommen att ställa frågor till mig om du undrar över någonting.

Tack på förhand!

  

MVH

Emelie Löf

Mail: xxx @ xxxxx

Telefon: 070-xx xx xxx
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Bilaga 3 - Informationsbrev

Jag heter Emelie Löf och läser till hälsopedagog vid Högskolan i Gävle. Jag skriver just nu på 

min C-uppsats, som har till syfte att ta reda på faktorer som påverkar människors val av 

transportsätt när de reser inom Gävle. Denna intervju kommer därför ta upp frågor som 

handlar om Dina resvanor inom staden.

Informationen från denna intervju kommer tillsammans med andra intervjuer bidra till 

materialet av min undersökning. Detta kommer att sammanställas i en uppsats, som sedan 

kommer att finnas tillgänglig vid Högskolan i Gävle.

Jag vill informera om att denna intervju är frivillig att delta i och Du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande. Jag som intervjuar har tystnadsplikt och Du som deltagare kommer att 

försäkras anonymitet genom att varken ditt eller företagets namn kommer att skrivas ut i 

uppsatsen. Intervjun kommer att bandas och jag som intervjuar kommer att föra anteckningar, 

men både band och anteckningar kommer att förstöras efter studiens slut.


