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Sammanfattning 

Under 1900-talet flyttade allt fler människor in i städerna vilket bidrog till att städerna 

växte snabbt. För att det skulle vara så enkelt som möjligt att färdas inom den allt större 

staden etablerades stora motorvägar och samhället kom i allt större utsträckning att 

planeras efter bilen. Det ökade bilberoendet är samtidigt ett problem som ständigt växer 

eftersom utsläppen påverkar både klimatet, naturen och oss människor. En lösning på 

problemet skulle kunna vara att prioritera hållbara transportsystem som bilpooler. 

I denna studie kommer fokus läggas på bilpooler och hur de bättre kan integreras i 

samhället. Syftet med studien är att se vad som påverkar valet av att gå med i en bilpool 

i en mellanstor svensk stad. Målet med studien är att effektivisera transporterna på våra 

vägar och bidra till ett hållbart resande. 

 

I undersökningen har en enkät skickats ut till allmänheten via det sociala nätverket 

Facebook. Enkäten baseras på olika aspekter som enligt tidigare studier visat sig spela 

en betydande roll för hållbart resande. För att gå in djupare i ämnet har intervjuer med 

SWOT-analys utförts i samarbete med tre personer som har goda kunskaper inom 

ämnet. Resultatet visar att flexibiliteten spelar störst roll vid val av transportmedel, samt 

för valet av att bli medlem i en bilpool. Det visade sig även att status är den aspekt som 

spelar minst roll.  

 

Nyckelord 
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Abstract 

During the 20th century people moved into the cities like never before. This contributed 

to a rapidly growth of the cities. Large highways made it easier to travel in the growing 

cities and society came to be planned for automobiles. The increasing dependence on 

automobiles is also a problem that continues to grow as exhaust emissions affect 

climate, natural systems and human health. One possible solution to these problems 

could be sustainable transportation such as carpooling. 

 

This study focuses on carpooling and how carpools can be better integrated into 

transportation options. The purpose of the study is to determine what affects people´s 

decisions to become a member of a carpool in a medium sized Swedish city. The main 

goal of the study is to improve transport efficiency on our roads and contribute to 

sustainable transportation. 

 

To answer these research questions a survey was conducted via the social network 

Facebook. The survey was based on different aspects that previous studies had shown to 

play a significant role in sustainable transportation. A SWOT-analysis was also 

conducted with three experts in the field. The results indicated that flexibility is the 

most important factor influencing the decision to become a member of a carpool while 

status, in contrast, only appears to play a minor role. 
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1. Inledning 

I dagens samhälle baseras våra transporter allt mer på bilen, vare sig vi ska transportera 

gods eller människor. Innan bilens genombrott var svenska städer kompakta med 

blandade användningsområden och primitivare i sin utformning, men idag ser det helt 

annorlunda ut. Under andra halvan av 1900-talet fick bilen sitt riktiga genombrott och 

städerna började planeras därefter. Bilens framfart i samhället kallas för bilismen och 

den teknik som följde med bilismen erbjöd nya och enklare sätt att färdas (Falkemark, 

2006). Allt fler människor flyttade till städerna vilket bidrog till att städerna växte. I 

utkanterna av städerna byggdes nya bostadsområden som kunde rymma både centrum, 

skola och butiker. Stora motorvägar etablerades och såg till att det var enkelt och 

smidigt att färdas till stadens centrala delar från förorterna (Björk & Reppen, 2000). 

Staden planerades för bilismen och de som inte hade tillgång till bil fick allt svårare att 

klara vardagen. Detta ledde i sin tur till att bilen i mångt och mycket kommit att 

dominera den fysiska stadsbilden då långa och bullriga trafikköer blivit en allt vanligare 

syn, samtidigt som parkeringsplatser i allt större utsträckning tar upp värdefull plats i 

staden. Sverige var efter andra världskriget på frammarsch och har kommit att bli en 

välfärdsstat. Tack vare detta har bilindustrin blomstrat och det är inte ovanligt att det 

finns minst en bil per hushåll (Falkemark, 2006). Detta visar på hur betydelsefull och 

självklar bilen har blivit i vår vardag, kanske mer betydelsefull än vi egentligen förstår.  

 

Samhällsplanering handlar om att planera samhället och dess utveckling. Att 

åstadkomma fungerande transportsystem är en del av samhällsplanerarens 

arbetsuppgifter och infrastrukturen påverkar samhället mer än vad vi tror, samtidigt som 

det ökade bilberoendet är ett problem som ständigt växer. Stora delar av de 

koldioxidutsläpp som påverkar klimatet, naturen och oss människor beror på just 

biltrafiken (Naturvårdsverket, 2013). Idag utgör biltrafiken 13% av Sveriges 

koldioxidutsläpp (Lundin, 2008). Vidare finns det forskning som visar att det ökade 

bilberoendet leder till sjukdomar som kan kopplas till fetma och diabetes eftersom vi 

människor uppmuntras till att använda bilen samtidigt som vi avskräcks från att 

exempelvis gå eller cykla (Glazier, et al., 2014). Detta är alltså ett problem som 

påverkar både djur, natur och människors hälsa. Det är därför viktigt att istället 

uppmuntra till realistiska alternativ till bilanvändandet och se till hållbara 

transportsystem som inte prioriterar bilen i första hand. Ett samhälle som prioriterar 
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hållbara transportsystem skulle inte bara minska koldioxidutsläppen utan också bidra till 

bättre hälsa hos befolkningen och lägre samhällskostnader.  

 

Det var under 1980-talet som Brundtlandrapporten myntade begreppet ”hållbar 

utveckling” för att miljörörelser skulle sammanföras (Svenska FN-förbundet, 2008). 

Idén var god, och mycket har sagts, men alltför lite har i praktiken gjorts under de 

senaste 20-30 åren. I de nordiska länderna finns dock en vilja att vara ledande inom 

området hållbar utveckling och för att fortsätta med miljöarbetet. Det är däremot viktigt 

att förklara vad som menas med hållbart resande och hållbar utveckling. Enligt 

Trafikverket (2011) innebär hållbart resande att transporter är effektivt för ekonomin, 

ekologin och samhället. Dessa är de tre aspekterna för hållbar utveckling och det är 

uppenbart att det krävs nya metoder för att minska bilanvändandet. EU arbetar bland 

annat aktivt med strategier för hur vi på ett effektivare sätt ska bemöta de utmaningar 

som hållbar utveckling för med sig, samtidigt som ekonomisk tillväxt, social 

sammanhållning och miljöskydd bildar ramen för en långsiktig hållbarhetsvision 

(Regeringskansliet, 2014). En strategi är t.ex. att satsa på alternativa och effektivare 

transporter. Om mer fokus läggs på ökat utbud av mobilitetstjänster som bilpooler, 

bättre kollektivtrafik och bättre gång- och cykelvägar skulle vi inte bara bidra till en 

bättre och renare miljö utan också få bättre ekonomiska förutsättningar och mer levande 

gator. Jane Jacobs (2004) talar exempelvis om trottoarens funktioner i sin bok Den 

amerikanska storstadens liv och förfall. Boken är från 1960-talet men Jacobs synsätt är 

ändå aktuella och hennes teorier är fortfarande högt uppskattade och accepterade. 

Stadens gator har fler syften än att ge utrymme för fordonstrafik, det är dags att vi börjar 

utnyttja cykel-, gång- och kollektivtrafiken också. 

 

I denna studie kommer fokus läggas på bilpooler och hur vi kan integrera dessa i 

samhället. I Sverige finns det för närvarande bilpooler i både storstäder och mellanstora 

städer som kan användas av privatpersoner, men de flesta varianterna av bilpooler i 

mellanstora städer används internt av företag eller kommuner medan det i större 

utsträckning finns bilpooler för privatpersoner i storstäder som Stockholm, Göteborg 

och Malmö. I storstäderna finns det bättre tillgång till alternativ kollektivtrafik istället 

för buss. I Stockholm finns exempelvis tunnelbana och spårvagn, i Göteborg finns 

spårvagnar och i Malmö finns den nya citytunneln. Detta är kollektivalternativ som ofta 

saknas i städer som inte hör till kategorin storstäder, och därför blir behovet av att äga 
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en bil alltså större. Bilpooler kan därför vara ett bra komplement till ett privat bilägande 

med förutsättning att det också finns tillgång till goda kollektivförbindelser och bra 

gång- och cykelvägar. Enligt Vägverket (2003) kommer bilpooler ensamt inte kunna 

minska koldioxidutsläppen från trafiken med mer än ett fåtal procent, men det kan 

däremot bidra till att komplettera befintliga transportsystem samtidigt som det kan 

erbjuda ett mer effektivt bilanvändande. Andra åtgärder kan exempelvis vara att 

marknadsanpassa parkeringsavgifter och införa vägtullar. Budskapet är alltså att det 

krävs fler åtgärder för att minska bilismen men att bilpooler är en viktig kompletterande 

byggsten. 

 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med studien är att öka förståelsen, och identifiera, vad en bilpool egentligen är 

och studera vad som påverkar valet av att gå med i en bilpool i en mellanstor stad i 

Sverige. Syftet är också att skapa underlag för en nationell diskussion med relevans för 

alla mellanstora städer i Sverige. I denna studie kommer staden Gävle representera den 

mellanstora staden eftersom Gävle uppfyller kraven för vad en mellanstor stad är. Detta 

ska inte förknippas med en storstad eftersom gränsen för storstad ligger vid 200 000 

invånare och uppåt, medan en mellanstor stad är en kommun med mellan 50 000 – 

200 000 invånare (Statistiska centralbyrån, 2014). Målet med studien är effektivisera 

transporterna på våra vägar och bidra till ett hållbart resande. En enkätundersökning, 

som skickas ut via det sociala nätverktjänsten Facebook samt till anställda på Gävle 

kommun, används som kvantitativ metod för att på bästa sätt ta reda på vilken 

inställning Gävleborna har till att gå med i en bilpool. Det kommer även genomföras en 

kvalitativ undersökning i form av en SWOT-analys där experter inom ämnet ger sina 

svar på frågor om bilpooler som verktyg för hållbart resande. Denna studie är även tänkt 

att fungera som underlag till eventuella bilpoolsföretag som funderar på att etablera sig i 

Gävle, eller andra större städer, men som är osäkra på om det finns något intresse från 

invånarnas sida. Detta skulle kunna vara det första steget som leder till att ett 

bilpoolsföretag vågar satsa i större städer.  

 

En förutsättning för att en bilpool ska kunna etableras i en stad är att befolkningen visar 

intresse och är beredda att ändra sitt beteende och gå med i bilpoolen. Detta leder därför 

till frågeställningarna nedan. 
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1.2 Frågeställning 

 Vilken faktor spelar störst, respektive minst, roll för att bli medlem i en bilpool i 

en mellanstor svensk stad? 

 Vilken inställning har invånarna i en mellanstor svensk stad till sina val av 

transportmedel? 

 Vilka är styrkorna och svagheterna med bilpooler? 

 Vilka är de framtida möjligheterna och hoten med bilpooler som verktyg för 

hållbart resande? 

 

1.3 Disposition 

Kapitel 1:  Utgörs av en introduktion till ämnet, samt syfte och frågeställningar. I 

 detta kapitel finns även dispositionen.  

 

Kapitel 2:  Här ger ämnets bakgrund samt fakta om vad en bilpool egentligen är. I 

 detta kapitel kommer även bilismens historia i Sverige och hur situationen 

 ser ut i dagens samhälle att redovisas. 

 

Kapitel 3:  Den del i arbetet som kallas för teori. I detta kapitel redovisas tidigare 

 forskning och annan relevant teoribildning. 

 

Kapitel 4: Metoddelen. Här redovisas vilka metoder som använts i studien.  

 

Kapitel 5: Kapitel 5 utgör resultatet i rapporten. Här presenteras data från 

 enkätundersökningen och SWOT-analysen. 

 

Kapitel 6: Diskussionsdelen. Här diskuteras resultaten. Resultaten sätts i perspektiv 

 till tidigare forskning. Här hittar vi också förslag för framtida studier. 

 

Kapitel 7: I detta kapitel redovisas framtida studier. 

 

Kapitel 8: Sammanfattning av de slutsatser som kan göras utifrån denna studie. 
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2. Bakgrund 

Detta kapitel kommer ge en bakgrund till bilens historia, hur bilen har växt fram i det 

svenska samhället och hur situation ser ut i Sverige idag. Dessutom förklaras begreppet 

bilpool och dess roll i dagens samhälle. 

 

2.1 Bilens historia och framväxt i det svenska samhället 

Människan har alltid varit påhittig och redan för flera tusen år sedan uppfanns metoder 

för att komplettera sin egen muskelkraft. Detta ledde till att effektiviteten på jord- och 

skogsbruken blev allt bättre vilket i sin tur bidrog till befolkningsökning. Innan 

uppfinnandet av hjulet fick människan arbeta hårt för att frakta gods. Friktionen mellan 

godset och marken blev stort vilket gjorde arbetet trögjobbat. När hjulet började 

användas och fästes på en anordning skapades en vagn, och dagens bil kan faktiskt 

slarvigt uttryckt kallas för en vagn med motor. Motordrivna fordon kom troligtvis att 

uppfinnas för första gången år 1796 och drevs då av ångmaskiner (Hellgren, 2010). 

Dessa fordon var dock inte speciellt praktiska då de var tunga och otympliga samtidigt 

som toppfarten var cirka 4 km/h. Den första riktigt praktiska motorfordonet kom inte för 

ens på 1900-talet och såg då ut som en hästvagn med fyra hjul och en motor. Elbilar 

hade tidigare funnits, men eftersom bensinen både gav bättre räckvidd och var billigare 

var valet av drivmedel givet (Rosengren, 1997). Sedan dess har fordonsutvecklingen 

drivits av att förbättra komfort, prestanda, pris, säkerhet och miljöbelastning. 

Förbättring av dessa attribut har fallit sig som självklart då det också är dessa faktorer 

som ofta spelar störst roll vid köp av nytt fordon (Hellgren, 2010). 

 

Bilismens intåg har utan motstycke förändrat samhället och det sätt som vi lever på. 

Livet har på många sätt blivit bättre och mer bekvämt under 1900-talet, men bilismen 

har också fört med sig stora problem. Vid den stora oljekrisen på 1970-talet blev 

människan varse om vilka stora utmaningar som väntar och hur beroende vi är av olja 

(Chan, & Shaheen, 2011). Det blev uppenbart att alternativa bränslen var ett måste om 

vi skulle ha möjlighet att bevara vår bekväma livsstil, och detta visade sig var ett stort 

problem i en värld där bilberoendet blivit större än någon kunnat ana. I Sverige började 

massbilismen slå igenom under 1950-talet. Detta ledde i sin tur att samhällsplaneringen 

tio år senare nästan uteslutande skulle utgå från bilen (Rosengren, 1997).  
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Världskriget hade också slagit hårt mot samhället och många ansåg att det var 

bilindustrin som skulle få samhället upp på fötterna igen. Detta visade sig stämma då 

antalet bilar har vuxit med ungefär 100 miljoner bilar per decennium. Under 1990-talets 

mitt fanns upp emot 450 miljoner personbilar i världen (Tengström, 1997). I och med 

den ekonomiska tillväxten efter andra världskriget kom allt fler människor att flytta till 

städerna. Detta brukar kallas för ”flykten från landsbygden”, men kan också kort och 

gott uttryckas som ”urbanisering”. Urbaniseringen förde med sig ett ökat antal 

bilanvändare och bidrog till att kundunderlaget för resenärer inom kollektivtrafiken 

minskade eftersom befolkningen på landsbygden tunnades ur. Under denna tid fanns det 

många välorganiserade intressen som främjade bilismen och de har då, precis som nu, 

alltid varit bättre organiserade än motståndarna på kollektivtrafikens sida (Falkemark, 

2006). Gunnar Falkemark (2006) talar i sin bok Politik, Mobilitet och miljö om vad som 

främjat bilismens expansion i Sverige. Han menar att det främst beror på att 

vägintressenterna hela tiden haft gemensamma och starka mål för att främja bilismens 

”naturliga” utveckling. Detta kan bland annat exemplifieras genom att man ville att 

staten skulle bygga bättre och större vägar, att bilar inte skulle överbeskattas, och att 

restriktioner för vägtrafiken skulle minimeras. 

 

2.2 Bilismen idag 

Samma resa som på medeltiden tog flera veckor tog lika lång tid under mitten av 1800-

talet. Med detta i åtanke är det inte svårt att förstå hur viktig industrialiseringen och mer 

effektiva transporter har blivit. Samma resa tar idag endast ett par timmar och idag 

handlar transportvalet, precis som då, om snabba förflyttningar och om livsstil. I dagens 

samhälle är den moderna livsstilen byggd nästan uteslutande kring bilen. Vi kan se att 

det i miljonprogramsområdena främst är bilen som det skapats goda förutsättningar för, 

men även för gångtrafikanterna. Nilsson Samuelson (2004) menar att orsaken till detta 

bland annat var för att öka funktionen i områdena men också på grund av att det under 

1950-talet visades sig att det dog upp emot tre barn varje vecka i trafiken. Åtgärden blev 

därför att på ett bättre sätt separera vägtrafiken från oskyddade gångtrafikanter. 

 

Genom åren har bilindustrin lockat med olika sorters erbjudanden för köp av ny bil. På 

60-talet skulle det vara dyrt och lyxigt; på 70-talet var förnuftighet och vettighet ett 

dragplåster; under 80-talet lockades man istället av körglädje och nöje; på 90-talet var 

det miljön som var i fokus (Hagman, 1997). Under 2000-talet har miljön fortsatt varit en 
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viktig del vid inköp av bil och stort fokus i Sverige ligger vid att minska 

koldioxidutsläppen. Under 2012 nyregistrerades 280 789 bilar i Sverige. Detta var en 

minskning med 8,2 procent jämfört med året innan. Detta, i samband med att allt fler 

personer köper miljöbilar i Sverige, bidrar till att de genomsnittliga koldioxidutsläppen 

minskar stadigt (Trafikverket, 2012a). 

 

2.3 Parkering gynnar bilismen 

Det finns också faktorer som bidrar till att det är enkelt och bekvämt att äga bil vilket 

motarbetar målet att minska koldioxidutsläppen. Parkeringar är en sådan fysisk faktor.  

Den stora mängden parkeringsplatser på våra gator, och minimikraven som ställs för 

antalet parkeringsplatser i nybyggda områden, anses som en avgörande orsak till att vi 

bland annat ser en ökad trafikbelastning, ökat bilberoende och förstörda stadsrum (Gou, 

2013). Forskare anser att det bästa sättet att lösa dessa problem är genom att skapa 

dugliga, effektiva och rättvisa parkeringspolicys. Enligt Gatubolaget (2014) ersätter en 

bil i en bilpool ungefär 10-15 bilar. Om behovet av att äga en bil skulle minska och om 

människor istället valde att färdas med bilpool, cykel, kollektivtrafik eller gåendes 

skulle också behovet av parkeringsplatser minska. Faktum är att byggande av 

parkeringsplatser är väldigt dyrt och de tar upp mycket plats. Det har under en låg tid 

varit populärt att bygga parkeringar under husen men detta är faktiskt dyrare än att 

bygga parkeringar ovan jord. Detta är ett problem som inte endast påverkar vårt behov 

av att äga en bil och vår miljö utan också kostnaden för byggnation av nya 

bostadsområden. Enligt Innpark (2013) ligger lösningen på frågan om vi kan bygga mer 

ekonomiskt men ändå minska beroendet av bilen vid att öka utbudet av transport- och 

mobilitetstjänster, som bilpooler, för de som väljer bort ett privat bilägande. De menar 

att så kallade flexibla parkeringstal är en lösning på problemen med bilismen. Detta 

innebär att kommunen ger byggherrarna möjlighet att påverka vilket parkeringstal som 

ska gälla i det nybyggda området, samtidigt som de får rabatt om de kan tillhandahålla 

positiva mobilitetstjänster. I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm arbetas det för övrigt 

intensivt med att hålla nere antalet bilar genom att bland annat ha få parkeringsplatser 

för boende och företag i området, samt att tillåta parkering för bilpooler närmare 

bostaden än ”vanliga” bilar (Norra Djurgårdsstaden, 2014).  
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2.4 Vad är en bilpool? 

Det kan ibland vara svårt att förstå vad en bilpool är eftersom det finns så många olika 

varianter av dem. Vissa bilpooler drivs exempelvis av frivilliga personer som inte är ute 

efter någon ekonomisk vinning medan det även förekommer kommersiella satsningar 

som drivs av internationella företag . Denna studie kommer dock baseras på den 

kommersiella modellen där ett företag exempelvis kan tänkas att etablerar sig i en 

mellanstor svensk stad. Det finns däremot exempel på kommunala 

bilpoolsverksamheter, likt Gatubolaget i Göteborg, som också utgör en intressant 

bilpoolsmodell.  

 

Vägverkets definition för bilpool från 2003 lyder: 

 

”Bildelning innebär att ett antal personer delar på användningen av en eller flera bilar i 

en bilpool. Användaren bokar bil före körningen, och betalar sedan en avgift baserad på 

körsträcka och använd tid.” (Vägverket, 2003) 

 

Med detta menas att förslagsvis hushåll, företag m.m. gemensamt kan samsas om ett 

visst antal bilar, men att samåkning inte är ett måste (Trafikverket, 2012b). Bilarna i 

dessa bilpooler erhålls genom en sorts korttidshyra där tillgång till bilen ges i ett visst 

antal timmar. Meningen med en bilpool är att det ska vara enkelt samtidigt som de 

bekymmer som ofta medföljer vid ett privat ägande av bil försvinner. Exempel på dessa 

bekymmer kan vara service, däckbyte, besiktning och dyra inköp. Sunfleet är den sorts 

bilpoolsföretag som mycket av denna studie baseras på. På sin hemsida förklarar de 

varför en bilpool är bra och varför ett medlemskap är fördelaktigt. De nämner bland 

annat att medlemskap innebär att resandet bli mer praktiskt, flexibelt, kostnadseffektivt 

och klimatsmart (Sunfleet, 2014).  

 

Bilpooler är ett bra verktyg för att effektivisera mobiliteten i samhället. Det är däremot 

inte alltid som bilpooler fyller sin fulla funktion eftersom de måste finnas tillgängliga på 

bästa plats där många enkelt kan använda sig av bilpoolen, samtidigt som bilpoolen ska 

fungera som ett praktiskt alternativ beroende på vilka ärenden som planeras 

(Trafikverket, 2012b).  
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2.5 Bilpoolens roll i dagens samhälle 

Bilpooler har funnits i större skala ända sedan 1987 då det första stora systemet bildades 

i Schweiz. Liknande system har främst spridit sig över stora delar av Europa, men även 

i Kanada och USA. År 2005 visade rapporter på att det fanns över 100 olika bilpooler i 

Europa med mer än 120,000 medlemmar (Enoch & Taylor, 2006). Som nämnts tidigare 

ersätter en bil i en bilpool 10-15 bilar i staden. Detta är något högre än vad de 

kommersiella bilpoolsverksamheterna anger. F.d. Vägverket (2003) anser att en bilpool 

ersätter cirka 5 bilar, vilket ändå en hög siffra med tanke på hur mycket en stor 

bilpoolsflotta kan minska antalet bilar och därmed mängden koldioxidutsläpp. Ungefär 

400 kg koldioxid per år och medlem beräknas koldioxidminskningen vara. Om detta 

omsätts i hur mycket minskningen är för varje bil i en bilpool stiger siffran till cirka 7 

ton per år. 

 

I ungefär 10 år har Vägverket/Trafikverket arbetat med att främja bilpooler. Det är de 

transportpolitiska miljömålen som är grunden för detta arbete och det är dessa mål som 

styr arbetet med att samla, stödja och driva på aktörer. I tabell 1 redovisas målen och 

analyserna. 

 

Tabell 1: Transportpolitiska miljömål och trafikanalys (från Trafikverket (2012b)) 

Mål och precisering Analys och bedömning enligt Trafikanalys 

Långsiktigt hållbar transport-försörjning ”Transportförsörjningen är ännu inte långsiktigt 

hållbar. Transporterna kostar årligen hundratals 

människoliv, och 

orsakar ännu fler allvarliga personskador, även om 

vägtrafiksäkerheten under året har utvecklats 

positivt. Vidare är transporterna i mycket stor 

utsträckning beroende av fossila bränslen och 

under året har utsläppen av växthusgaser ökat.” 

 

Transportsektorn bidrar till att 

miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” 

nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i 

transportsystemet och ett brutet beroende av 

fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en 

fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. 

”Under 2010 har de inhemska utsläppen av 

koldioxid från transporter ökat igen, efter att ha 

minskat två år i följd. Transportsektorns utsläpp av 

klimatgaser domineras av vägtrafiken, och dessa 

utsläpp ligger kvar på en nivå cirka 

10 procent över nivån för 1990. 

Energieffektiviteten i nya vägfordon har förbättrats 

mycket jämfört med 
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föregående år, och andelen förnybar energi av den 

totala energianvändningen har också ökat, både 

inom vägtrafiken och inom hela transportsektorn. 

Emellertid minskade andelen fordon av 

nybilsförsäljningen som är anpassade till att köras 

på förnybara bränslen.” 

 

 

Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång 

och cykel förbättras. 

”Gång- och cykelvägnätet har växt något jämfört 

med föregående år. Vidare har verktyg för bättre 

utformning och skötsel av gång- och cykelvägar 

utvecklats. Utbudet av kollektivtrafik har ökat 

enligt officiell statistik. Möjligheterna att välja 

gång, cykel och kollektivtrafik bedöms därmed ha 

förbättrats under året.” 

 

2.6 Ökat intresse för bilpooler 

Enligt personer som arbetar med att främja bilpooler har intresset ökat trots att arbetet 

har minskat något de senaste åren. Främst har arbetet inneburit att informera kommun, 

företag och privatpersoner och att påverka de kommuner som har fler än 30.000 

invånare. Ofta är inställningen till bilpooler positiv men få har förståelse för vilken nytta 

en bilpool innebär för besparingar i miljön, färre ägda bilar samt mindre pappersarbete 

för kommunen (Trafikverket, 2012b). Allt fler bilpooler börjar etablera sig i städerna, 

och det finns underlag för detta om man ser till siffrorna. Enligt företaget Bilpoolen.nu 

(2014) står exempelvis en vanlig personbil stilla i snitt 23 av dygnets 24 timmar vilket 

visar att personbilen oftast är överflödig. 
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3. Teori 

I denna del av arbetet redovisas, och diskuteras, tidigare relevant forskning och 

teoribildning som kan relateras till ämnet. 

 

Falkemark (2006) menar att transporter inte längre bara handlar om snabba 

förflyttningar. Idag är det många andra samhällsaspekter som också spelar in i valet av 

transportmedel. Genom tiderna har vissa fenomen uppstått som förknippas med 

transport. Dessa är makt, klass, världsbild, livsstil, värderingar m.m. Den tidigare 

bilismen hade exempelvis en tydlig överklassprofil som dock försvann efter andra 

världskriget. Det som är tydligt är bilismens framtid inte kommer vara lika påverkande 

av tekniska framsteg eller det inflytande som politik och beslut på nationell och 

kommunal nivå har, utan kommer istället avgöras genom våra livsstilar i framtiden 

(Tengström, 1997). Som sagts tidigare är det förutom samhällsdimensionen också 

ekonomin samt ekologin som spelar roll och är förutsättningar för hållbara transporter. 

Men förutom dessa tre aspekter är det även två andra som visat sig spela stor roll vid 

valet av färdmedel. Dessa har jag valt att kalla flexibilitets- och tidsaspekten samt 

statusaspekten. Inom dessa aspekter finns det vissa faktorer som spelar roll för vårt val 

av färdmedel. Noterbart i detta arbete är att faktorerna presenteras under vardera aspekt 

där förutsättningarna för hållbar utveckling, som är samhällsdimensionen, ekonomin och 

ekologin, omsätts till faktorer som påverkar människan på ett mer personligt plan. 

Exempel på detta är hur vikten av att tjäna pengar, renare miljö och bättre hälsa etc. 

spelar roll för val av transportmedel. 

  

De olika aspekternas är exempel på punkter som visat sig vara svaga respektive starka 

ur synpunkt för hållbart resande. Nedan kommer relevant forskning och teori redovisas 

kring ämnet, och de svaga och starka punkterna kommer delas upp beroende på om de 

är hinder eller möjligheter för att välja privatbil respektive bilpool. Detta är bland annat 

forskning som visar vilka faktorer som spelar störst roll vid valet av färdmedel med 

hållbart resande som utgångspunkt. Teoridelen är tänkt att fungerar som underlag till 

enkäten och SWOT-analysen i studien. 
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3.1 Hinder 

3.1.1 Flexibilitets- och tidsaspekten 

Om en person gjort ett aktivt val att gå med i en bilpool framför ett privat ägande av bil 

är troligtvis denna person också medveten om att bilpoolen inte kommer utnyttjas för 

minsta lilla ärende. Forskning visar dock att en faktor som påverkar vårt val att välja 

bilen, är oviljan att gå. Trots att en sträcka anses som kort och potentiellt gångbar väljer 

de flesta ändå bilen (Walton & Sunseri, 2012). Forward (1999) menar att detta främst 

beror på att behagligheten med att välja bilen, samt flexibiliteten och tidsaspekten, har 

alltför stor betydelse och hindrar oss därför från att välja andra resalternativ. Detta är 

något som också kan kopplas till det samhälle vi lever i. Idag förutsätts det att vi ska 

vara tillgängliga de flesta timmarna på dygnet vare sig tillgängligheten är ett krav som 

ställs från våra jobb eller i det privata livet. Eftersom samhället är planerat efter bilen 

kan vi exempelvis se att en förutsättning när vi söker jobb är innehav av körkort. Detta 

bidrar till att en person i dagens samhälle kan anses som en begränsning eller ett hinder 

om bil eller körkort inte finns tillhands. Hänsyn till busstidtabeller och tågavgångar tas 

inte av arbetsgivare och därför blir personer som inte kan erbjuda flexibilitet numera 

inte ett realistiskt val vid anställning. 

 

Gångavståndet till en destination har visat sig vara en viktig faktor vid val av färdmedel. 

Definitionen på en destination behöver inte vara en fast punkt som vi planerar att stanna 

vid, utan kan lika gärna vara en exempelvis en busshållsplats för vidare färd eller en 

parkeringsplats för våra bilar. Dessa noder brukar placeras i så kallade kollektivnära 

lägen, vilket är den uppskattat accepterade längden för att gå, och mäts till 300-500 

meter. Tidigare studier visar dessutom att vi ogärna går längre än 400 meter för att ta 

oss till en plats (Yang & Diez-Roux, 2012). Detta innebär att om en bilpool skulle 

införas i Gävle krävs det att de är rätt placerade, eller att Gävleborna ändrar inställning 

till sitt resande. Yang och Diex-Roux (2012) lyfter även fram i sin studie att det 

accepterade gångavståndet skilde sig beroende på hushållets inkomst. Hushåll med 

högre inkomst kunde gå längre sträckor medan hushåll med lägre inkomst kunde gå 

under en lägre tid än vad hushållen med högre inkomst accepterade. Med detta menar de 

då att tid är pengar och att den kortaste vägen inte alltid behöver vara den snabbaste. 
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3.1.2 Statusaspekten 

Bilen har alltid varit en sorts statussymbol. Under bilismens tidiga skede var det endast 

de rikaste som hade råd med en bil, men allt eftersom tillgången på bilar ökade, och 

massbilismen tog fart, blev det allt vanligare att de flesta ägde en bil (Lundin, 2008). 

Numer är det inte själva ägandet av en bil kopplat till hög status utan snarare 

mobiliteten som följer med. Möjligheten att färdas till önskad destination när som helst, 

istället för att behöva rätta sig efter en tidtabell, är önskvärt och i sin tur också en sorts 

statussymbol (Litman, 2009). 

 

Olika sorters människor kopplar dessutom olika sorter av bilar till status. Vissa vill ha 

snabba bilar, vissa vill ha stora bilar och en del vill ha gamla välbevarade bilar. Denna 

uppfattning är individuell och kräver både intresse, pengar och valfrihet. Detta är något 

som däremot blir begränsat vid medlemskap av bilpool och därför ett hinder för många. 

Enligt Correira et al. (2010)  är det bristen på flexibilitet samt oviljan att behöva dela 

bilar med andra männniskor som bidrar till att människor tackar nej till att ingå i en 

bilpool eftersom bilen upplevs som något privat och statusrelaterat. Samma studie visar 

att det främst är unga personer som studerar som är villiga att gå med i en bilpool 

eftersom de oftast inte har något att jämföra med och inte har tillräckligt god ekonomi 

för att äga en egen bil. 

 

3.2 Möjligheter 

3.2.1 Ekonomi 

Olika människor har olika möjligheter att välja färdmedel. Den ekonomiska 

belastningen har visat sig spela stor roll vid valet av att ingå i en bilpool. I en 

enkätstudie, gjord i Storbritannien, visade resultaten att den absolut viktigaste faktorn 

som bidrog till att man blev medlem i en bilpool var att spara pengar eftersom bilpool är 

ett bra ekonomiskt val framför den privata bilen (Canning, et al., 2010). Enligt 

Vägverket (2003) har liknande studier gjorts i flera länder under många år, och 

sammanfattningsvis återkommer resultaten bland annat alltid till att effekterna av 

bildelning bidrar till bättre privatekonomi och att den tydliga prisbilden skapar en bättre 

prismedvetenhet hos medlemmarna. Med detta menar forskarna att om 

prismedvetenheten ökar så uppstår en drivkraft hos medlemmarna som dagens 

transportsystem saknar. I amerikanska studier har bilpooler också kopplats till personer 
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med lägre inkomster och har inte ansett som attraktivt för ”rikare” personer (Teal, 1987, 

refererat från Canning et al., 2010). 

3.2.2 Ekologi 

Miljön och hälsan har kanske inte alltid varit det som prioriteras högst i samhället, men 

under 1970-talet började detta bli allt viktigare aspekter. I en studie fann man att 

energibesparingar, minskad förorening, priset och parkering var viktiga delar i valet av 

att gå med i en bilpool. Detta kan dock vara ett resultat av oljekrisen som ägde rum 

under 70-talet och kan därför ha påverkat respondenterna (Dueker, et al., 1977, 

refererad i Canning, et al., 2010).  I studien, utförd av Canning, et al. (2010), som 

påvisade att den ekonomiska aspekten var av störst vikt vid valet av att ingå i en bilpool, 

framträdde det att hänsyn till miljön var näst viktigast. Detta trots att det är uppenbart 

att det finns många andra alternativ som är bättre för miljön än vad bilpooler är. Ställs 

däremot ett kollektivt resalternativ, som är mer miljövänligt eftersom fler kan utnyttja 

samma färdmedel, mot en bilpool, försvinner flexibiliteten vilket gör att bilpoolen ändå 

blir det mest intressanta alternativet. 

 

Som tidigare sagt uppmanar dagens samhälle oss i princip att välja bilen framför andra 

alternativ som att gå eller cykla. Detta sker genom att det prioriteras för bättre bilvägar 

med fler filer framför gång- och cykelvägar. I och med detta påverkas vår hälsa negativt 

eftersom vi människor i allt större utsträckning blir sittandes. Är det inte i hemmet som 

vi sitter så sitter vi i bilen och sjukdomar som relateras till fetma bli allt vanligare 

(Glazier, et al., 2014). Men dagens samhälle har blivit mer hälsosamt och det blir allt 

vanligare att vi väljer ekologisk mat samtidigt som tv-programmen allt oftare handlar 

om kropp och hälsa. Samtidigt ökar också våra besök på gymmet och medvetenheten 

om att hälsan är viktig har ökat. Frågan är bara om vi anser att hälsan är så pass viktig 

att vi kan tänka oss att välja bort bilen och istället gå eller cykla till våra destinationer. 
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3.2.3 Samhällsdimensionen 

Enligt Vägverket (2003) skulle ett ökat användande av bilpooler kunna minska antalet 

bilar i städerna, vilket i sin tur skulle ge mer utrymme eftersom fler ytor frigörs. 

Vägverket menar vidare att: 

 

”Bildelning utgör på så sätt den felande länken mellan olika 

transportslag och är nyckeln till det flexibla resandet. Bilpoolernas 

potential för samhället och stadsplaneringen börjar uppmärksammas, 

men har ännu inte gett någon större utdelning. Sammantaget 

medverkar bilpooler till ett betydligt mer effektivt och resurssnålt 

resande och de har därför en naturlig plats i ett hållbart  

transportsystem.”(Vägverket, 2003). 

 

Ur ett samhällsperspektiv kan kommunerna dra nytta av bilpoolernas positiva påverkan 

eftersom det bland annat bidrar till bättre miljö, ökad gång- och cykeltrafik, bättre hälsa, 

bättre fungerade trafik och bättre utnyttjande av gatumark genom exempelvis färre 

parkeringsplatser. Plan- och bygglagen är vad vi förhåller oss till vid nybyggnation och 

det är också denna lag som reglerar parkeringen i nybyggda områden. Såhär säger plan- 

och bygglagen (SFS 2010:900) bland annat om kraven för byggnation av obebyggda 

tomter: 

 

”En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med 

hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.”  

 

Vid nybyggnation måste alltså hänsyn tas till stadsbilden. Följs denna lag bidrar det 

också till bättre utnyttjande av gatumarken och då även till stadsutvecklingen. Utbudet 

av parkering spelar dock en stor roll för vårt val av färdmedel. Finns det exempelvis få 

parkeringsplatser i ett bostadsområde blir intresset för att flytta in svalare. Därför krävs 

tydliga ramverk och styrmedel. Ett forskningsprojekt, gjort av Trafikverket (2013), visar 

att det är väldigt effektivt med olika styrmedel och åtgärder inom parkeringsområdet för 

att minska trängseln i storstäder och för att på ett bättre sätt utnyttja de värdefulla ytor 

som parkerade bilar tar i anspråk. Button (2006) menar dessutom att bilar spenderar 

95% av dagen till att stå parkerad vilket innebär att parkeringsytorna används flitigt, 

men att bilarna å andra sidan inte används förhållandevis aktivt. Exempel på styrmedel 



 

16 

 

kan vara att införa bilpooler, minska parkeringstalen genom ändrad parkeringskvot 

(flexibla parkeringstal) eller att öka priset för att parkera. En sammanfattning av detta 

kapitel redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2: Sammanfattning av teorikapitlet. 

Hinder Sammanfattning 

Flexibilitets- och tidsaspekten Flexibilitet och tid är viktigt i dagens samhälle och 

värderas högt. Enligt tidigare studier är dessa 

aspekter så pass viktiga i dagens samhälle att det 

hindrar oss från att välja andra transportalternativ 

framför den privata bilen.   

Statusaspekten Bilen anses som något privat och kopplas ofta till 

status. Detta är ett hinder eftersom bilpool innebär 

bildelning med andra personer. Studenter med 

dålig ekonomi och få val är oftast intresserade av 

att gå med i en bilpool. Statusaspekten ses av 

denna grupp som något av underordnad betydelse. 

Möjligheter Sammanfattning 

Ekonomi Ekonomin visar sig spela stor roll vid valet av 

transportmedel. Bilpooler bidrar till att man endast 

betalar för den resa man gör vilket leder till bättre 

privatekonomi. Bilpooler kopplas ofta till personer 

med lägre inkomster. 

Ekologi Många väljer bilpooler för att bidra till bättre 

miljö, samt för att se till sin egen hälsa. Den 

ekonomiska aspekten och flexibiliteten är dock 

viktigare. Det finns alternativ som är bättre för 

miljön än bilpooler, men med dessa försvinner 

oftast flexibiliteten vilket gör att bilpoolen ändå är 

ett bra alternativ. 

Samhällsdimensionen Bilpooler kan bidra med mycket till samhället. 

Förutom mindre buller och bättre fungerade trafik, 

kan gatumarken utnyttjas mer effektivt. Detta 

bidrar till renare och trevligare miljöer. 
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4. Metod 

Detta kapitel är indelat i två delar. Den ena är för enkätundersökningen med 

klassifikation och analysmetod, och den andra är SWOT-analysen. 

 

I ett examensarbete finns ett antal val för vilka metoder som ska användas. Antingen 

utförs kvantitativa metoder, kvalitativa metoder, eller båda delarna. Valet av metod 

beror på vilken sorts data som är av intresse att samla in. En kvantitativ undersökning är 

mätbar och kan anges i siffror, tal eller andra mängdenheter och visar generella mönster. 

En kvalitativ undersökning är däremot mer baserad på icke mätbar data och ger istället 

mer utforskande och beskrivande svar (Gaber & Gaber, 2007). För att på bästa sätt få 

svar på vilken metod som var mest lämpad för detta arbete krävdes det en övervägning 

av vilka metoder som skulle förse arbetet med bäst data för problemställningen. För att 

uppväga de sidor som är svaga hos exempelvis den kvantitativa undersökningen kan en 

kvalitativ undersökning användas. Detta kallas för metodtriangulering (Halvorsen, 

2006). Genom metodtriangulering lyckades jag gå in djupare i ämnet och fånga åsikter 

och erfarenheter från både allmänheten och experter inom temat. Nedan är dessa 

metoder redovisade. 

 

4.1Enkätundersökning 

I detta examensarbete har fokus bland annat legat vid att identifiera vad befolkningen i 

en större stad i Sverige anser om bilpooler, och därför var en enkätundersökning med 

lika frågor till samtliga svarspersoner det bästa alternativet. Detta kallas för 

standardiserade frågor där svarspersonerna får svara på flera olika färdiga frågor med ett 

antal alternativ (Esaiasson, Giljam, Oscarsson, & Wängerud, 2002). Enligt Gaber & 

Gaber (2007) bör ett visst antal personer delta i en enkätundersökning för att studien ska 

bli så tillförlitlig som möjligt. Antalet personer som skall delta beror däremot på stadens 

storlek. En enkät skickades ut till personer på det sociala nätverket Facebook där 

svarspersoner bestod av människor som fanns på min vänlista samt på den officiella 

facebooksidan för Gävle stad. På Gävle stads sida finns för närvarande 4248 personer 

att nå ut till. För att få ett resultat som endast involverade Gävleborna krävdes det 

styrning av vilka som fick vara respondenter. För att själv kunna styra vilka som skulle 

svara skickades länken till enkäten därför ut till 60 personer på min vänlista. Av dessa 

60 såg jag till att 30 var män och 30 var kvinnor. Eftersom det även var viktigt att 

personer från alla åldersgrupper fick komma till tals skedde även en jämn fördelning av 
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dessa. Innan den fullständiga enkäten skickades ut delades även en pilotenkät ut till 

bekanta. Detta var en nyttig metod att använda sig av eftersom enkäten då blev tydligare 

och fick bättre struktur.  

4.1.1 Klassifikation av enkät 

Klassifikation är ett nödvändigt verktyg att nyttja när analys och tolkning av resultaten 

skall utföras. Detta är ett ovärderligt hjälpmedel eftersom det gör arbetet så mycket 

enklare (Halvorsen, 2006). Det är värdena från svaren i enkäten som klassificeras. I 

enkäten i denna studie är vissa svarsalternativ exempelvis formulerade i siffror beroende 

på i vilken grad respondenten ansåg sig hålla med om påståendet som frågan ställde. 

Vad som var viktigt att tänka på är att svaren skulle vara uttömmande vilket innebär att 

alla tillfrågade måste kunna svara på frågorna och inte falla utanför. Detta kan 

exempelvis enkelt åtgärdas genom att tillföra ”vet ej” eller ”övrigt” som alternativ 

(Halvorsen, 2006). I just denna studie behövdes dock inget sådant alternativ eftersom 

svarsalternativen angavs på en skala mellan 1 och 3, där 1 stod för ”Stämmer helt” och 

3 betydde ”Stämmer inte alls”. Mellan dessa två fanns också alternativet 2 där 

respondenten kunde kryssa i om respondenten tyckte varken för eller emot. På den sista 

frågan fick respondenterna helt och hållet ta ställning till vilka faktorer som spelade 

störst roll i förhållande till varandra. Faktorerna var de som baserades på tidigare 

forskning eftersom det var dessa faktorer som var av intresse. För att varje respondent 

skulle ha möjlighet att ge kompletterande svar fanns tillgång till en kommentar efter 

vardera fråga. Detta visade sig vara en bra funktion eftersom många tog sig friheten att 

skriva utförligt en kommentar för att djupare förklara deras svar på frågan. 

4.1.2 Analysmetod av enkät 

Internetsidan Webbenkäter.com användes för att genomföra enkäten online. Detta är ett 

bra verktyg att använda sig av eftersom själva skapandet av enkäten fungerar snabbt och 

smidigt, samtidigt som sidan sammanställde resultatet från enkäten åt mig. Genom detta 

sparades värdefull tid som istället kunde användas till att bearbeta data.   

 

4.2 SWOT-analys med experter 

En kvalitativ metod var också nödvändig för att få en representativ överblick över 

generella förhållanden och därför anordnades en SWOT-analys med tre experter inom 

ämnet. En SWOT-analys är en beprövad och populär metod som kort och gott står för 
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strenghts, weaknesses, opportunities och threats. På svenska kan det översättas till 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Hill & Westbrook, 1997). Metoden är kvalitativ 

och i detta fall skedde intervjuerna via e-post istället för i ett personligt samtal. Detta 

berodde främst att det var svårt att boka in intervjuer med experterna på så kort varsel, 

samt att två av dem bodde i andra städer. För att göra arbetet så enkelt som möjligt för 

deltagarna skapades ett informationsblad som tilldelades vardera intervjudeltagare 

(bilaga 1). Informationsbladet kunde användas som mall för att deltagarna skulle hålla 

sig inom ämnet och inte sväva ut för mycket, samtidigt som de kunde titta på begreppen 

om de glömt dess innebörd. Informationsbladet spelade också en stor roll för resultatet 

eftersom det av erfarenhet är svårt att hålla isär begreppen i en SWOT-analys. Detta då 

skillnaden mellan styrkor och möjligheter, men också skillnaden mellan svagheter och 

hot, är lätt att ta miste på (European Union, 2005). Det som exempelvis skiljer sig 

mellan styrkor och möjligheter är att styrkor är fördelar i dagsläget, medan möjligheter 

är positiva framtidsutsikter. Det är även denna del av arbetet som besvarar den aspekt 

som tidigare i arbetet har kallats för samhällsdimensionen. 
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5. Resultat 

Detta kapitel innehåller resultaten från enkätundersökningen och SWOT-analysen. 

Enkätundersökningen utfördes via det sociala nätverket Facebook och skulle identifiera 

de faktorer som spelar störst roll för att bli medlem i en bilpool i en mellanstor svensk 

stad. SWOT-analysen genomfördes genom så kallade mailintervjuer där experter inom 

ämnet hållbart resande svarade på kvalitativa frågor. Syftet med analysen var att 

identifiera styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten med bilpooler som verktyg 

för hållbart resande. 

 

5.1 Enkätundersökning 

Totalt svarade 46 personer på den utskickade enkäten varav 21 personer var män, 24 

personer var kvinnor och en person hade inte angett kön. Nedan presenteras de 

viktigaste resultaten från enkätundersökningen baserat på frågeställningarna och de 

aspekter som är viktiga för ett mer hållbart resande. Redovisning av resultatet från hela 

enkätunderökningen finns att hitta i bilaga 2. 

 

Tydligt var att flest respondenter ansåg att flexibilitet var den faktor som spelade 

absolut störst roll för sitt val av transportmedel. Av dessa var fördelningen mellan män 

och kvinnor i princip likvärdig då 53,1% var män och 46,9% var kvinnor. På frågan om 

flexibilitet var viktigt i valet av transportmedel svarade 32 personer (69,6%) av de 

tillfrågade att påståendet stämde helt medan 30,4% svarade att det stämmer till viss del. 

Noterbart är att ingen av alla respondenter svarade att detta inte stämmer alls. 

Kommentarer om flexibilitet var bland annat att skiftarbete krävde högre flexibilitet, att 

barnen påverkar behovet av flexibilitet och att bilen behövs i arbetet då flexibilitet är 

viktigare än att själva tidsaspekten. Även på frågan om vilken faktor som spelade störst 

roll för att gå med i en bilpool svarade flest personer att flexibilitet var viktigast. På 

denna fråga fick respondenterna rangordna de fem faktorerna flexibilitet, status, spara 

pengar, miljöfaktorn samt hälsofaktorn. De som svarat att flexibilitet var det som 

spelade absolut störst roll vid eventuellt medlemskap i bilpool var störst andel män 

(55%). I denna grupp var också bilinnehav i hushållet stort då 85,7% ägde bil medan 

14,3% svarade att de inte ägde någon bil. Av de som ägde bilen var det dessutom 55,6% 

som ägde två bilar. Avvikande var att tre personer alltså svarade att flexibilitet var av 

störst vikt vid eventuellt medlemskap även fast de inte ägde någon egen privat bil. Alla 
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av dessa personer var kvinnor och tillhörde den yngre kategorin av respondenterna. I 

rangordningen för vilken faktor som var viktigast i valet av att gå med i en bilpool var 

det nästan hälften (48,84%) som svarade att flexibiliteten var viktigast. Endast två 

personer (4,65%) svarade att flexibiliteten var minst viktigt. Det säger sig självt att de 

som äger en bil gör det av den anledningen att de värderar flexibiliteten som följer med 

ett privat ägande av bil. Vidare visade det sig att av de som svarat att det stämmer helt 

att flexibiliteten är viktigt i valet av transportmedel hade 80% en bil i hushållet.  

 

Vid rangordningen av de fem faktorerna fick varje faktor ett totalt medelvärde. Ju lägre 

medelvärde varje faktor fick, desto viktigare ansågs den vara. Medelvärde för vardera 

faktor redovisas i tabell 3. Den gröna färgen som markerar medelvärdet för flexibilitet 

illustrerar att denna faktor ansågs som viktigast för respondenterna. Status är istället 

markerat med röd färg vilket innebär att denna faktor ansågs som minst viktigt för val 

av transportmedel. Rangordningen i tabellen redovisas genom att den viktigaste faktorn 

visas högst upp. Ett lägre medelvärde placerar respektive faktor längre ned i tabellen.  

 

Tabell 3: Medelvärden för faktorer  

Faktor Medelvärde 

Flexibilitet 2,07 

Spara pengar 2,44 

Miljö 2,69 

Hälsa 3,82 

Status 3,98 

 

Även den ekonomiska faktorn var av stor betydelse. På frågan om att spara pengar var 

viktigt för val av transportmedel svarade 15 personer (33,3%) att det stämde helt. 

Endast sex personer (14%) sa att det inte stämde alls medan 24 personer (53,3%) tyckte 

att det stämde till viss del. Den ekonomiska frågan är alltså i viss mån viktig men inte 

fullt så viktig som flexibiliteten. Tydligt är i alla fall att ekonomin inte är något som 

någon av respondenterna tyckte kunde ignoreras. Vid rangordningen av faktorernas 

påverkan av att gå med i en bilpool svarade tolv personer (26,6%) att spara pengar var 

den absolut viktigaste, medan endast två personer (4,4%) ansåg att det inte alls var 

viktigt. Något förvånande var att både hälso- och miljöaspekten inte spelade större roll 

än vad som förväntats. Respondenterna verkade vara kluvna kring dessa aspekter vilket 

visade sig genom att de flesta svarade att de till viss mån ansåg att hälsan och miljön 
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spelade en viktig roll i valet av transportmedel. 13% ansåg exempelvis att bättre och 

renare miljö inte alls påverkade valet av transportmedel, medan hela 60,8% tyckte att 

det till viss mån spelade roll. Vad gällande hälsoaspekten ansåg 34,7% att hälsan var 

viktig, men 26% tyckte också att det inte alls spelade nån roll. Vid valet av att eventuellt 

gå med i en bilpool visade det sig att hälsofaktor spelade mindre roll medan möjligheten 

att bidra till en bättre miljö däremot spelade större roll som argument för att gå med i en 

bilpool. Ingen i hela undersökningen rangordnade hälsoaspekten som den viktigaste 

faktorn för att gå med i en bilpool. 

 

Enligt min studie ansåg en majoritet av respondenterna (31,1%) att 600 meter var den 

maximala gränsen att promenera för att en bilpool skulle vara ett tänkbart alternativ. 

Elva personer (24,4%) tyckte däremot att 400 meter var en acceptabel gräns. Nio 

personer (20%) att de kunde tänka sig att gå upp emot 1000 meter för att en bilpool 

skulle vara av intresse. Av de respondenter som kunde tänka sig att gå mer än 400 meter 

var det dessutom en stark majoritet som tjänade mindre än 33 000 kronor/månad. Det 

var endast 20% som tjänade mer än 33 000 kronor/månad som kunde tänka sig att gå 

max 600 meter, 0% som kunde tänka sig att gå 800 meter och 33,3% som kunde gå max 

1000 meter. Enligt denna studie var det alltså främst de som har en lägre inkomst som 

kunde tänka sig att gå en längre sträcka.  

 

Statusaspekten visade sig vara det som spelade absolut minst roll för val av 

transportmedel. Hela 58,7% svarade att det inte stämmer alls att status påverkar valet av 

transportmedel. Endast fyra personer (8,7%) ansåg att statusen var viktig. Samma 

mönster går att se vid valet av att gå med i en bilpool då 27 personer (60%) gav 

statusaspekten minst betyg i rangordningen för vad som påverkar valet av att gå med i 

en bilpool. Avvikande var att fem personer faktiskt såg status som den viktigaste 

faktorn för att gå med i en bilpool. Dessa personer rankade dock inte statusen som 

speciellt högt vid valet av transportmedel, men när det kom till bilpooler var frågan om 

status alltså känsligare. De ansåg heller inte att bidra till en bättre och renare miljö, eller 

att spara pengar, var särskilt viktigt vid val av transportmedel då ingen av dessa 

personer hade valt att de helt och hållet höll med om dessa påståenden. 

   

Sammanfattningsvis visade enkätundersökningen alltså att det som i teoridelen hamnade 

under kategorin hinder var det som främst påverkade valet av transportmedel, men 
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också det som påverkade intresset för att gå med i en bilpool. Däremot ansågs inte 

statusfrågan som något som påverkade valet av transportmedel utan istället var 

flexibiliteten viktigast. Den viktigaste faktorn under kategorin möjligheter blev den 

ekonomiska faktorn eftersom det främst är unga personer med lägre inkomst som är 

intresserade av transportalternativ som sparar pengar.  

 

5.2 Sammanfattning av enkätundersökning 

En sammanfattning av resultatet från enkätundersökningen redovisas i tabellen nedan 

(tabell 4). 

 

Tabell 4: Sammanfattning av resultat från enkätundersökning 

Hinder Sammanfattning 

Flexibilitets- och tidsaspekten Absolut viktigast för val av transportmedel och för 

val av att bli medlem i bilpool. Att skaffa familj 

bidrar till att ännu högre flexibilitet eftersträvas, 

vilket leder till att intresset för medlemskap i 

bilpool minskar. 

Statusaspekten Minst viktigt i hela undersökningen. Detta gällde 

både för val av transportmedel och för 

medlemskap i bilpool. 

Möjligheter Sammanfattning 

Ekonomi Det som ansågs som näst viktigast efter 

flexibiliteten. Oftast är det personer med lägre 

inkomst som anser att bilpooler är av intresse. Det 

är också dessa som har störst anledning att se till 

transportalternativ som sparar pengar. 

Ekologi Miljö- och hälsofaktorn spelade inte så stor roll 

som förväntat. Hälsofaktorn spelade mindre roll än 

miljöfaktorn vid valet av att bli medlem i en 

bilpool.  

Samhällsdimensionen För mer utvecklande svar, se SWOT-analysen. 
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5.3 SWOT-analys 

Här redovisas resultaten från SWOT-analysen som visar hur deltagarna har svarat på 

hur de ser på styrkorna (tabell 5) och svagheterna (tabell 6) med bilpooler, samt 

möjligheterna (tabell 7) och hoten (tabell 8) med att använda bilpooler som verktyg för 

hållbart resande. Det är även här som resultaten som svarar för samhällsdimensionen 

redovisas. Resultaten från analyserna redovisas i punktform utifrån hur deltagarna har 

svarat. 

Tabell 5: Styrkor 

Yrkesbenämning Analys 

Hållbarhetsutvecklare Gävle kommun 

 

*Befintliga fordon används mer effektivt 

 

*Minskar antal fordon 

 

*Minskar parkeringsbehov – ju färre bilar desto 

mindre behov av parkeringar 

 

*Minskar resandet med bil – erfarenheter från 

tidigare etablerade bilpooler visar att resandet med 

bil minskar 

 

*Kan välja bil efter behov – mindre bil i 

stadskörning och ensamåkning, större bil för 

landsvägskörning och samåkning  

 

*Minskar kostnader – minskad bränsleförbrukning 

och minskat antal bilar innebär minskade 

kostnader 

 

*Minskad miljöpåverkan – minskad 

bränsleförbrukning innebär minskade utsläpp 

 

Planerare Trafikutredningsbyrån (TUB) *Delad bilanvändning - bilpooler - spar stadsyta 

och parkeringskostnader. 

Forskare inom hållbar utveckling på KTH 

 

Fördelar för samhället: 

 

*Stadsyta frigörs för annan användning då behov 

av P-ytor och vägytor minskar. Kan användas för 

cykelbanor, kollektivtrafik, caféer etc. 

 

* Bilresandet minskar pga att resenären betalar 

hela bilkostnaden vid varje körtillfälle, dvs. 

kollektivtrafiken kan konkurrera bättre. 

 

* Därmed minskar också utsläpp och buller. 

 

Fördelar för användaren: 

 

* Kan spara mycket pengar genom att inte äga 

egen bil. 

  

* Eftersom man oftare väljer cykel och 
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kollektivtrafik får man mer fysisk aktivitet. 

 

* Får åka med relativt nya och säkra bilar. 

 

* Slipper leta P-plats. 

 

Tabell 6: Svagheter 
Hållbarhetsutvecklare Gävle kommun 

 

*Personliga uppfattningar att det är viktigt ha en 

egen bil, speciellt märke, prestanda osv. 

  

*Frihetskänslan att ha en bil när man vill. 

 

*Kräver mycket marknadsföring i början.  

 

Planerare Trafikutredningsbyrån (TUB) *Det ligger i vår kultur att man ska äga bil, inte 

dela, vilket gör det svårt att få snabb spridning av 

bilpooler. 

Forskare inom hållbar utveckling på KTH 

 

Inga egentliga svagheter för samhället. 

 

För användaren:  

* Behöver planera resandet mer. 

 

* Finns risk att ingen bil är ledig när man behöver 

bil. 

 

Tabell 7: Möjligheter 
Hållbarhetsutvecklare Gävle kommun *Bidrar till minskat resande med bil till och från 

arbetet, kan välja andra alternativ att resa till 

arbetet. Bilpoolen möjliggör att anställda inte 

behöver ta bil till och från arbetet om det finns 

bilpoolsbilar som kan användas för tjänsteresor. 

 

*Kan styra att det blir mer miljöbilar 

Koppla till arbetsplatsens resepolicy - Möjliggör 

att lyfta alternativa sätt att transportera sig på + 

andra sätt än med bil. 

 

*Ökad samverkan mellan olika arbetsplatser och 

verksamheter. 

  

*En ökad medvetenhet att inte ta bilen korta 

sträckor. 

 

*Fler nya bilar i fordonsparken både på 

arbetsplatser och bland medborgare. 

 

*Äldre bilar fasas ut fortare. 

Planerare Trafikutredningsbyrån (TUB) 

 

*Införande av flexibla parkeringstal - jämnar ut 

spelplanen så att bilpooler kan drivas på mer 

rättvis marknad. 

Forskare inom hållbar utveckling på KTH 

 

I stort samma som ovan. 

 

Att ha med både hushåll och företag/organisationer 

i samma bilpooler i framtiden skulle kunna göra 



 

26 

 

bilpooler ännu mer attraktiva/kostnadseffektiva 

eftersom företag behöver bilar på kontorstid och 

hushåll på kvällar, helger och semester. 

 

Tabell 8: Hot 
Hållbarhetsutvecklare Gävle kommun 

 

*Bilförsäljare får inte sälja lika mycket bilar 

 

Planerare trafikutredningsbyrån (TUB) 

 

*Traditionella parkeringsnormer som gör att den 

som bor i ny lägenhet och är med i bilpool trots det 

är med och delar kostnader för andra bilägares p-

garage genom hyror och bostadsrättsföreningars 

lån. 

Forskare inom hållbar utveckling på KTH 

 

Inget hot för hållbart resande. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att deltagarna främst ser fördelar med att i 

större utsträckning satsa på bilpooler som verktyg för hållbart resande. Deltagarna 

menar att det måste finnas ett realistiskt alternativ till det privata bilanvändandet för att 

antalet bilar ska minska på våra vägar. Detta skulle inte endast minska kostnaderna för 

samhället utan även för den enskilda trafikanten. Vad gällande svagheterna och hoten 

var deltagarna överens om att bilpooler inte på något sätt kan vara något hot för hållbart 

resande eller för samhället. Det är endast den enskilde trafikanten, som i vanliga fall är 

beroende av sin privata bil, som kan uppleva en minskad flexibilitet och att det krävs 

mer planering i vardagen på grund av den minskade flexibiliteten.  
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6. Diskussion 

Syftet med studien var att se om bilpooler är ett realistiskt verktyg att använda sig av för 

att bidra till ett mer hållbart och effektivt resande. Genom enkätundersökning och 

SWOT-analys hoppades jag få svar på vilka faktorer som påverkar valet av att bli 

medlem i en bilpool, vilken inställning invånarna i en mellanstor svensk stad har till 

valet av transportmedel, vilka styrkorna och svagheterna är med bilpooler, samt vilka 

möjligheter och hot som finns med bilpooler som verktyg för hållbart resande. För att 

besvara dessa frågor krävdes kontakt med både allmänheten och kunniga inom ämnet.  

 

Yang och Diex-Roux (2012) menar att accepterat gångavstånd skiljer sig beroende på 

inkomst. Enligt deras teori kan hushåll med lägre inkomst tänka sig att gå sträckor som 

kräver mer tid medan hushåll med högre inkomst vill att det ska gå snabbare, men kan 

tänka sig att gå längre. Enligt resultatet från min studie ansåg en majoritet av 

respondenterna att 600 meter var den maximala gränsen att promenera för att en bilpool 

skulle vara ett tänkbart alternativ, medan endast elva personer ansåg att 400 meter var 

en acceptabel gräns. Enligt Yang & Diez-Roux (2012) går vi ogärna längre än 400 

meter vilket min studie till viss mån alltså talar emot. Det är dock viktigt att ha i åtanke 

att längden vi är beredd att gå för att ta oss till en plats naturligtvis spelar stor roll 

beroende på vad destinationen kan erbjuda oss. Handlar det om att ta sig till närmaste 

bilpool finns troligtvis en annan acceptanströskel än för att ta sig till bussen eller en 

affär. Dessutom visade resultatet att relativt få personer med högre inkomst kunde tänka 

sig att gå en lång sträcka, vilket i och för sig var väntat, men om frågan istället hade 

koncentrerat sig på hur lång tid det maximalt fick ta för att gå till en bilpool skulle 

siffran kunnat se annorlunda ut. Denna studie riktar sig till mellanstora svenska städer i 

Sverige, men avståndet att promenera till en bilpool bör tas med en nypa salt eftersom 

detta också är beroende av hur terrängen ser ut, hur staden är uppbyggd, närheten till 

kollektivtrafik osv. 

 

Correira et al. (2010) påvisar i sin studie att det är främst unga med lägre inkomst som 

är mest villiga till att bli medlem i en bilpool. Även min studie visar att de som har lägst 

inkomst allt som oftast är de unga, vilket inte är någon nyhet, men det är också denna 

grupp som i störst utsträckning kan tänka sig att gå med i en bilpool på grund av 

ekonomiska skäl. Däremot är flexibiliteten fortfarande lika viktig som att spara pengar 

även för denna grupp.  
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Denna studie påverkas av att den utförs på Facebook. Försök att inkludera den äldre 

befolkningen har gjorts, men eftersom det främst är yngre personer som använder sig av 

Facebook kom den äldre befolkningen knappt till tals. Tanken var att Facebook var en 

bra plats för en enkätundersökning eftersom det har blivit ett socialt nätverk för alla 

oavsett ålder. Antal äldre personer på Facebook har ökat enormt de senaste åren men det 

verkade inte räcka för att nå ut till dem. Genom att göra kompletterande 

enkätundersökningar för att nå den äldre befolkningen skulle studien ge bättre resultat 

och bli mer representativ. 

 

Vid rangordningen av faktorer för att bli medlem i en bilpool kan frågan lätt misstolkas. 

Exempelvis svarade fem personer att statusaspekten spelade störst roll vid valet av att 

gå med i en bilpool. Detta anser jag går att tolka på två sätt. Antingen anser 

respondenterna att ingå i en bilpool höjer personens status på något sätt, eller så menar 

personerna i fråga tvärtom. Det skulle alltså kunna vara så att respondenterna anser att 

status är en så pass viktig aspekt att om de går med i en bilpool tycker de att deras status 

minskar, och därför är denna faktor också något som i stor utsträckning påverkar deras 

val av att bli medlem i en bilpool. Dessutom är det förståligt att det kan vara svårt att 

förstå vad exempelvis status innebär. Vid varje svårbegripligt begrepp infogades en 

informationstext som förklarade vad begreppet stod för i denna undersökning. Detta 

skulle förenkla för respondenten samtidigt som missförstånd kunde undvikas. Det är 

såhär i efterhand dock oklart om förklaringarna var tillräckligt tydliga för att alla 

respondenter skulle förstå. Det är tydligt att respondenterna ibland kan missuppfatta 

frågan, men ibland är det helt enkelt så att de också slarvar i sin läsning och därför 

förstå frågan helt fel. Noterbart är exempelvis att den som sagt att flexibilitet inte alls 

spelade roll vid medlemskap av bilpool ägde två bilar, men hade också skrivit att den 

inte förstod hur rangordningen fungerade i enkätundersökningen. Möjligen kan denna 

person ha antagit att siffran ’5’ stod för vilken faktor som ansågs som mest viktig istället 

för tvärtom. Det stod dock tydligt i instruktionerna att siffran ’1’ var den siffra som stod 

för mest viktigt eftersom vi under pilotenkäten kom överens om att vid rangordning 

borde siffran ’1’ stå för det bästa alternativet. 
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Resultatet från enkäten visade att nästan en tredjedel av respondenterna ansåg att de inte 

alls kunde tänka sig att gå eller cykla för ett hälsosammare liv. Troligtvis beror det på 

den flexibilitetsteori som Forward (1999) tidigare presenterat. Denna teori innebär att 

just flexibiliteten spelar så pass stor roll i dagens samhälle att vi lätt blir bekväma av 

oss. Vi tränar och håller oss hälsosamma på ett gym efter jobbet hellre än att kombinera 

transportvanor med hälsosamma alternativ eftersom vi ofta måste vara flexibla och 

kontaktbara i våra jobb. Detta tror jag även går hand i hand med det allt större begäret 

av att göra karriär i dagens samhälle. Vi anser helt enkelt att karriären är viktigast, vilket 

medför att allt annat oftast kommer i andrahand. 

 

Genom att använda sig av en SWOT-analys med yrkesgrupper som har kunskap inom 

ämnet bidrar studien till att öka förståelsen och medvetenheten för vad en bilpool är och 

hur framtiden ser ut för bilpooler. Detta är en viktig del i arbetet eftersom det också är 

något som både planerare och allmänheten kan ta del av. Hållbarhetsutvecklaren från 

Gävle kommun gjorde klart för mig att denne var väldigt positiv till bilpooler och hade 

god tilltro till denna sorts transportalternativ. Personen i fråga hade därför svårt att 

komma fram till några egentliga hot med bilpooler, samtidigt som hen inte alls var 

partisk eller dåligt påläst inom ämnet. För att i störst mån undvika alltför partiska åsikter 

valde jag därför att heller inte utföra analysen i samarbete med bilpoolsföretag eftersom 

att dessa troligtvis inte har någon negativ inställning till bilpooler. Detta val medförde 

dock att de som är mest verksamma inom bilpoolsbranchen inte fick komma till tals. 

 

I analysen med Hållbarhetsutvecklaren på Gävle kommun fick jag ta del av mycket 

intressant information om ämnets fördelar och nackdelar. Dessutom gavs en bild av hur 

Gävle kommun ser på bilpooler. Det visade sig att satsning på bilpooler är något som 

kommunen har haft i åtanke, men som skulle behöva livas upp igen, och därför var 

denna studie intressant för Gävle kommun.  

 

Planeraren på Trafikutredningsbyrån visade tydligt att hen har goda kunskaper inom 

ämnet och kompletterade för svar som exempelvis inte erhölls från de andra deltagarna. 

Det var intressant att få svar från just denna person eftersom jag vet att TUB har arbetat 

mycket med flexibla parkeringstal och positivt mobilitetslösningar. Bidrag med kunskap 

inom ämnet från olika delar av samhället ger dessutom mer tyngd till arbetet eftersom 

svaren kompletterar varandra. Planeraren på TUB fick exempelvis ge sin bild av 
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bilpooler utifrån vad denne har forskat fram samtidigt som det också var nyttigt att få 

svar från en representativ kommun. Tyvärr tror jag att samarbeten mellan företag och 

kommun ibland kan vara bristfälliga vilket resultatet i denna studie i viss mån visar 

eftersom svaren skiljer sig dem emellan. Intervjupersonen på kommunen kunde 

exempelvis inte se några verkliga hot med bilpooler medan planeraren på TUB kunde 

luta tillbaka på sin forskning och ge konkreta problem. Planeraren på TUB såg till 

samhällsperspektivet på ett annorlunda och utvecklande sätt vilket tydligt visar att 

förändringar måste ske för att bilpooler ska bli ett realistiskt alternativ för boende i 

nybyggda bostadsområden. Men i detta arbete är det inte meningen att bilpooler i första 

hand ska införas i bostadsområden där boende får betala för varandras parkeringsplatser 

genom högre hyra, vilket planeraren från TUB baserar sina svar på. Detta visar att 

tydligheten i informationsbrevet möjligtvis kunde vara bättre. 

 

Den sista deltagaren i SWOT-analysen är forskare inom hållbar utveckling vid Kungliga 

Tekniska Högskolan i Stockholm. Denna person visade sig vara en värdefull resurs med 

gott om kunnande inom ämnet. Det visade sig även att många av denne persons svar var 

relativt lika de svar som jag fick från planeraren på TUB, vilket tyder att de var inne på 

samma linje vad gällande hållbar utveckling. Gemensamt för de tre är att de inte tyckte 

att finns några svagheter med bilpooler ut ett samhällsperspektiv, men att det finns 

svagheter för den enskilde användaren. Detsamma gäller för de framtida hoten med 

bilpooler som verktyg för hållbart resande. Inom denna kategori var svaren färre från 

alla deltagarna, vilket förstås är bra, även om jag tror att hoten är fler än vad som 

beskrivs i denna studie. Däremot kan hoten för exempelvis flexibilitet vara påtagliga för 

den enskilde människan, men som forskaren på KTH så fint uttryckte sig, ”Inget hot för 

hållbart resande”, ger ändå ett fullgott svar på frågeställningen.  

Det största problemet med denna studie är det låga antalet personer som svarade på 

enkätundersökningen. I en stad av Gävles mått mätt bör 1056 personer delta i 

undersökningen för att studien skall uppnå 95% säkerhet (Gaber & Gaber, 2007). I 

denna studie deltog endast 46 personer i enkätundersökningen vilket gör resultatet till 

viss del tvivelaktigt och vagt. Samtidigt är det också svårt att nå ut till så många 

personer på så kort tid som denna studie omfattar.  

 

Att utforma och skapa en enkät är heller inte alltid det lättaste eftersom det är svårt att 

förutse hur respondenterna ska tolka frågorna. Försöken med den så kallade 
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pilotenkäten bidrog dock till att den slutgiltiga versionen blev tydligare och mer 

lättolkad. För att inte förvirra deltagarna valdes en speciell ordning på frågorna. Tanken 

är att respondenterna ska ha ett öppet sinne och se vilket fordon som helst som möjligt 

transportalternativ, och därför finns heller ingen ledtråd i rubriken som tyder på att 

arbetet riktar in sig mot bilpooler som verktyg för hållbart resande. Istället presenteras 

frågor om bilpooler i slutet av enkäten vilket medför att respondenterna då för första 

gången helt koncentrerar sig på endast en specifik sorts transportalternativ. 

 

Det var inte helt oproblematiskt att använda sig av en mailintervju för datainsamling 

eftersom det inte förekommer någon dialog mellan mig och intervjupersonen. Detta kan 

däremot vara positivt eftersom ingen relation skapas mellan mig och intervjudeltagaren. 

Personlighet och missförstånd ska inte komma i vägen för intervjuresultatet. Genom att 

informationsbladet också skickades ut i förväg fanns det möjlighet för intervjupersonen 

att fundera längre på sina svar. Hade intervjun skett ansikte mot ansikte skulle svaren 

därför ha blivit mer spontana och raka, och även gett möjlighet till följdfrågor. Om 

liknande undersökning skulle göras igen hade mer tid lagts på själva SWOT-analysen. 

Däremot anser jag att genom denna sorts metod, oavsett om intervjuer skedde genom 

mail eller i samtal, är givande och ger bra svar. Följdfrågor är dessutom möjliga att 

ställa via mail, och skillnaden mot ett vanligt samtal är endast att svar inte ges direkt. 

För att undvika eventuella oklarheter är det viktigt att frågorna formuleras på ett bra och 

korrekt sätt, och det är där den största utmaningen ligger vid en mailintervju. Fördelen 

med att ha fasta frågor är att det blir lättare att sammanställa och koda svaren, samtidigt 

som det också underlättar för möjligheten att jämföra svar mellan intervjudeltagarna. 
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7. Framtida studier 

Framtida studier inom ämnet borde fokusera på ett antal andra faktorer än de som tas 

upp i detta arbete. Exempel på detta bör exempelvis vara att planera bostadsområden 

med bilpooler utifrån hur långt det är till vardagsmålpunkter som affär, gym, bibliotek, 

idrottsplats och skola. Skulle bostadsområdenas placering planeras bättre skulle 

underlaget för bilpooler bli större, samtidigt som behovet av en privat bil skulle sjunka. 

Detta skulle förslagsvis kunna kartläggas genom multikriterieanalyser i olika GIS-

program. 

 

Bilpoolsföretag bör inkluderas i framtida studier då dessa kan bidra med goda idéer och 

insikter för hur bilpooler i större utsträckning i framtiden kan integreras i samhället. För 

att kommunerna ska våga satsa på bilpooler i städerna bör fler studier kring positiva och 

negativa effekter av bilpoolsanvändandet göras. Om bilpoolsföretagen dessutom får 

komma till tals och påverka i större utsträckning kan intresset för bilpooler öka från 

både kommuner och allmänheten. 

 

Andra förslag på framtida studier skulle kunna vara att istället koncentrera sig på 

nybyggnationer i städerna och se vilka faktorer som påverkar valet av att gå med i en 

bilpool. I just denna studie ligger fokus på vilka faktorer som spelar störst roll vid valet 

av transportmedel/bilpool i en hel stad, men det skulle också vara intressant att fokusera 

på enskilda projekt i staden. En sådan studie skulle vara intressant eftersom nya 

bostadsområden har fördelen av att de ännu inte är byggda. Dessa områden kan ta del av 

tidigare misstag och utnyttja information från liknande studier. Områdena skulle också 

kunna utvecklas helt och hållet för bilpooler, kollektivtrafik och gång- och 

cykeltrafikanter istället för privatbilismen. 
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8. Slutsatser 

Här redovisas slutsatserna som kan dras av denna studie: 

 

 Flexibilitet spelar störst roll vid val av transportmedel, samt vid medlemskap i 

bilpool, i en mellanstor svensk stad. 

 Status spelar minst roll vid val av transportmedel, samt vid medlemskap i 

bilpool, i en mellanstor svensk stad. 

 En majoritet anser att 600 meter är den maximala gränsen att promenera för att 

en bilpool ska vara ett tänkbart alternativ i en mellanstor svensk stad. 

 Styrkor med bilpooler är att antalet fordon minskar, bil kan väljas efter behov, 

kostnaderna minskar, miljöpåverkan minskar, effektivare nyttjande av stadsytor 

och att det blir minskat behov av parkeringsplatser. 

 Svagheter med bilpooler är frihetskänslan med att äga en bil försvinner, svårt att 

få en snabb spridning av bilpooler, krävs mycket marknadsföring, användaren 

måste planera resandet mer, finns risk att ingen bil är ledig när den behövs, 

minskad flexibilitet. 

 Möjligheter med bilpooler är att det kan öka samverkan mellan arbetsplatser 

och verksamheter, ökad medvetenhet i framtiden att inte ta bilen kortare 

stärckor, ger fler arbetstillfällen, äldre bilar fasas ut fortare, bilpooler kan drivas 

på en mer rättvis marknad genom flexibla parkeringstal.  

 Hot med bilpooler är att bilförsäljare inte får sälja lika mycket bilar och att de 

traditionella parkeringsnormerna gör så att medlemmar i bilpool som finns i ett 

bostadsområde betalar för andra bilägares parkeringsplatser. 
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10. Bilagor 
 

Bilaga 1 - Informationsblad till SWOT-analys 
 

Hej och välkommen!  

 
Mitt namn är Jacob Rönnberg och jag utbildar mig till samhällsplanerare vid Högskolan 

i Gävle. Denna analys är en del av en kvalitativ metod i mitt examensarbete som handlar 

om hållbart resande med bilpooler som verktyg. I arbetet kommer fokus ligga på 

etablering av bilpooler i större städer (50 000 – 200 000 inv.), och jag är tacksam för din 

hjälp och expertis kring ämnet.    

 

Med en bilpool menas i denna studie att bilar placeras ut på strategiska platser runt om i 

staden och finns tillgängliga för bildelning av medlemmar i bilpoolen. Bildelning 

innebär att ett antal personer delar på en eller flera bilar i en bilpool, men de behöver 

alltså inte samåka med varandra. Användaren bokar bil före körningen, och betalar 

sedan en avgift baserad på körsträcka och använd tid. 

 

Vad är en SWOT-analys? 

 

SWOT står för strenghts, weaknesses, opportunities och threats. På svenska kan det 

översättas till styrkor, svagheter, möjligheter och hot och används som metod för att få 

en bättre överblick över generella förhållanden. 

 

Vad betyder begreppen och hur ska de användas i denna analys? 

 

 

  Någonting som är nu. Vad finns det för starka sidor med 

  bilpooler? Vilka är fördelarna? 

 

  Någonting som är nu. Vad finns det för svaga sidor med 

  bilpooler? Vilka är nackdelarna? 

   

  Hur något ser ut i framtiden. Vad kan bilpooler, som verktyg 

  till hållbart resande, bidra med på sikt?  

  Hur något ser ut i framtiden. Vilka är hoten och farorna med 

  bilpooler som verktyg för hållbart resande? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor 

Svagheter 

Möjligheter 

Hot 

På nästa sida hittar du svarsfoldern där du svarar på frågorna. Du får självklart 

svara hur långt eller kort du vill på varje fråga, men jag uppskattar om svaren är så 

pass tydliga att de går att bearbeta.  Punktform med en liten förklaring bredvid är 

exempelvis en god variant. 
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Styrkor 
 

 

 

 

 

 

Svagheter 
 

 

 

 

 

 

Möjligheter 
 

 

 

 

 

Hot 
 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 - Enkätundersökning 
 

Sammanställning av hela enkäten 

 

Fråga 1 

 

 
 

Fråga 2 
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Fråga 3 

 

 

 

Fråga 4 
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Fråga 5 

 

Fråga 6 

 

 

Kommentarer 

Eftersom jag arbetar skift är detta viktigt 

Svårt att passa bussar på landet behov av bil blir stort 

Har ej körkort 

Det är viktigt för mig att kunna åka vid den tidpunkt jag vill, det är viktigare än 

exempelvis tiden det tar att transportera sig 
Delvis pga barnen. 

Tvåhjulingar, kollektivtrafik och bil efter behov. 

Behöver bilen i mitt arbete 
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Stämmer helt Stämmer till viss del Stämmer inte alls 

Flexibilitet är viktigt vid mitt val av 
transportmedel  

Förklaring: Flexibilitet menas att snabbt och enkelt kunna ta sig till 
en plats. 

Antal 
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Fråga 7 

 
 

Kommentarer 

Absolut inte 

Friheten! 

 

Fråga 8 

 

Kommentarer 

Vill gärna lägga pengar på annat än bara bensin. 

Absolut så spelar kostnaden in men flexibiliten är viktigast. 

Beror på resan, ibland är det viktigt och ibland inte. Viktigt när jag åker korta resor, 

mindre viktigt vid längre, då är det viktigare med bekvämlighet och flexibilitet 

ja och nej, anpassat till situation, i det långa loppet viktigt att spara men samtidigt ha 

möjlighet att vara spontan. 
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Stämmer helt Stämmer till viss del Stämmer inte alls 

Status påverkar mitt val av transportmedel  
Förklaring: Status kan betyda olika för olika personer. Det kan 

exempelvis uppfattas som hög status i att äga en dyr bil, att äga en 
snabb bil eller att ha friheten att färdas var man vill. 

Antal 
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Att spara pengar är viktigt för mitt val av 
transportmedel 

Antal 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=196329&f_rid=12528913
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=196329&f_rid=12528961
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=196329&f_rid=12528982
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=196329&f_rid=12528982
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=196329&f_rid=12533146
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=196329&f_rid=12533146
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Fråga 9 

 

 

Kommentar 

Flexibel bränsleanvändning 

 

Fråga 10 

 

Kommentarer 

Beror på årstid och väder 

Har långt till de mesta 

Både jag och miljön mår bra av det 

Cykeln är mest flexibelt 

Dansar istället 

Samt är i princip kostnadsfritt 
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Stämmer helt Stämmer till viss del Stämmer inte alls 

Att bidra till en bättre och renare miljö påverkar 
mitt val av transportmedel  

Förklaring: Vissa transportmedel är exempelvis bättre för miljön än 
andra 

Antal 
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Stämmer helt Stämmer till viss del Stämmer inte alls 

Jag väljer ofta att gå eller cykla eftersom det ger 
mig ett hälsosammare liv  

Förklaring: Att gå eller cykla när man uträttar sina dagliga ärenden 
leder exempelvis till en bättre hälsa än om man åker bil. 

Antal 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=196329&f_rid=12530838
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=196329&f_rid=12528961
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=196329&f_rid=12528975
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=196329&f_rid=12529441
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=196329&f_rid=12530838
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=196329&f_rid=12532829
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=196329&f_rid=12566358
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Förklaringstext bilpooler: 
 

Vad är en bilpool? 

Med en bilpool menas i denna studie att bilar placeras ut på strategiska platser runt om i 

staden och finns tillgängliga för bildelning av medlemmar i bilpoolen. Bildelning 

innebär att ett antal personer delar på en eller flera bilar i en bilpool. Användaren bokar 

bil före körningen, och betalar sedan en avgift baserad på körsträcka och använd tid. 

 

 

Fråga 11 

 

Kommentarer 

Det ska vara lika enkelt som att ta bussen. 

Om det blir billigare om den är säg 800 meter bort så väljer jag det framför en dyrare 

som är 200 m bort. Men acceptabelt oavsett pris är 600 m bort. 

Om jag behöver tillgång till bil ofta skulle också avståndet kännas viktigare. 

 

Fråga 12 

Låt oss säga att du funderar på att bli medlem i en bilpool. Rangordna 
från skalan 1 till 5 vilka faktorer som påverkar ditt val av att bli medlem i 

en bilpool, där 1 är viktigast och 5 är minst viktigt 

 
Betyg 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % Medelbetyg 

Flexibilitet 21 46,47 9 20 8 17,78 5 11,11 2 4,44 2,07 

Status 5 11,11 5 11,11 3 6,67 5 11,11 27 60 3,98 

Spara pengar 12 26,67 14 31,11 8 17,78 9 20 2 4,44 2,44 

Miljöfaktorn 7 15,56 12 26,67 15 33,33 10 22,22 1 2,22 2,69 

Hälsofaktorn - - 5 11,11 11 24,44 16 35,56 13 28,89 3,82 
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Hur långt från ditt hem skulle en bilpool som 
längst behöva vara lokaliserad för att du skulle 

kunna tänka dig att bli medlem? 

Antal 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=196329&f_rid=12528913
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=196329&f_rid=12528982
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=196329&f_rid=12528982
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=196329&f_rid=12566358

