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Sammanfattning  
Denna studie syftar till att titta på bilismen, som bidrar till en stor miljöpåverkan, ur ett 
genusperspektiv. Den syftar även till att jämföra med tidigare studier för att titta på hur detta 
stämmer överens med norrköpingsbor. För att ta reda på detta har en kvantitativ studie i form av 
enkäter utförts med ett urval på 100 respondenter för att på så sätt representera Norrköping. Denna 
metod hjälpte till att svara på de ställda frågeställningarna. För att titta på sambanden mellan könen 
och mellan olika frågor i enkäten har ett chitvå-test utförts. 
 
Resultatet av studien visade på att förväntningar kring mäns och kvinnors beteende och relation till 
bilen som fordon existerar i Norrköping, men att vanorna kring bilanvändandet istället speglar en 
annan bild. Män och kvinnor förhåller sig till bilåkandet snarlikt och tänker på miljön, i relation till 
bilen, i lika stor utsträckning oberoende könstillhörighet. Resultaten pekar på att både kvinnor och 
män hög utsträckning anser att män är mer bilintresserade och att män är mer benägna att åka bil än 
vad kvinnor är. En del anser även att kvinnor bryr sig mer om miljön än vad män gör. Detta bekräftar 
existerande samhällsnormer som tidigare forskning stödjer. Resultaten visar dock att både män och 
kvinnor i Norrköping åker ungefärligt lika mycket respektive lite bil och tänker på miljön lika mycket 
respektive lite när de väljer att åka bil. Förväntningar kring män och kvinnor finns där, men detta 
visar sig då nödvändigtvis inte i själva agerandet. 
 
Nyckelord: Genus, bilism, män, kvinnor, normer, föreställningar, manligt och kvinnligt. 
 

Abstract 
This study aims to look at car traffic, which contributes to a significant environmental impact, from a 
gender perspective. The purpose of the study is also to compare with previous studies and to analyze 
how this is corresponds with frame and situation of people living in Norrköping. In order to approach 
this suitably, a quantitative study in the form of surveys have been conducted - with a sample of 100 
respondents to represent Norrkoping. This method assisted in the raised questions. To best get a 
perspective of correlation between the sexes and between different questions in the questionnaire, 
a chi-square test was applied.  

The results of the study showed that different expectations about men’s and women’s behavior and 
relationship to the usage of vehicles in society exists, in Norrköping, yet also that the habits around 
the usage reflects additional differences. Men and women have similar approaches to the usage of 
vehicles, with an environmental consciousness, with regards to the given car or such, in a 
comparable degree independent of their gender. This study has found that both men and women, to 
a notable degree, regard men to be more interested in cars and that they are more prone to drive 
one. It also shows that several of the respondents, regard women to be over-all more 
environmentally aware than men. This would align with the contemporary norms of society based on 
previous research. However, in contrast, the results also highlight that both genders, in Norrköping, 
spend the comparable amount of time driving a car and have similar awareness of environmental 
factors. The differences in the expectations around the given behavior of men and women are there 
but their reported behavior does not necessarily follow those predictions. 

Keywords: Gender, car traffic, men, women, norms, expectations, male and female aspects.  
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Inledning  
 
Enligt en artikel från Jordens vänner stod personbilar år 2012 för 47 % av vägtrafikens utsläpp av 
koldioxid i Sverige vilket utgjorde och fortfarande utgör en stor påverkan på både miljön och 
människor. Några nationella mål kring transportsektorn som fastställdes år 1998 var bland annat att 
ha en säker och hållbar trafik (Knudsen, Strandroth & Eriksson, 2008). Enligt Trafikverket (2013) står 
män för en högre mängd utsläpp av koldioxid än kvinnor och år 2012 köpte män i Östergötland bil i 
större utsträckning än vad kvinnor gjorde. Kvinnor köpte dock i större utsträckning miljöklassade 
bilar. Trafikverket (2013) menar på att valet att köpa bil och också vilken typ av bil som köps är 
relevant för hur mycket utsläppen kommer öka eller minska inför framtiden. 
 
Rydhagen (2013) visar på studier där män i större utsträckning både äger och kör mer bil än kvinnor.  
Balkmar (2012) beskriver att män ofta kör mer riskbenäget än kvinnor, i form av att köra fort och 
också genom att vara involverade i flest trafikolyckor. Olovson (2012) menar på att det som behövs 
för en förändring mellan ojämställdheten i trafiken är drastiska beslut. Regeringen har framställt ett 
mål som innebär att det ska finnas jämställdhet inom alla sektorer. Exempel på detta är att det ska 
vara lika enkelt och smidigt att åka buss som att åka bil, att minska det totala bilåkandet och att 
ändra arbetsplatser från grunden så att normer som utgår ifrån manliga värden ifrågasätts (Olovson, 
2012). Det sistnämnda kan kallas att se saker ur ett genusperspektiv - att se kvinnliga och manliga 
värden och ifrågasätta de existerande samhällsnormer som gör skillnad på män och kvinnor. 
 
Dahl (2014) har gjort en studie kring genus och miljö, där fokusgrupper uppdelade i män och kvinnor 
fick diskutera miljöfrågor, engagemang och individuellt miljöansvar.  En del av de diskussionerna 
visade på att det handlar mycket om hur politiker och samhällsplanerare agerar och inte så mycket 
hur deltagarna själva handlar. Detta stödjer även Rydhagen (2013) då hon pekar på att bilåkning är 
mer attraktivt för vissa mer än andra, sett ur ett genusperspektiv. Samhällsplaneringen inom 
trafikfrågor och forskningen kring detta är skapad utifrån en manlig modell (Knudsen, Strandroth & 
Eriksson, 2008) som anses tillhöra den ”hårda sektorn” eftersom att trafiksektorn är mansdominerad 
(Rydgagen, 2013). Dahls (2014) visade, ur ett genusperspektiv, i sin studie på en problematik att sätta 
människor i fack så som kvinna och man vid frågor om att vara miljömedveten och att ta ansvar för 
miljön. Genus handlar just om att titta på skillnader, mellan män och kvinnor, som är skapta av 
samhället och därmed ställer krav på vad som är manligt och vad som är kvinnligt, då manliga värden 
värderas högre än kvinnliga (Josefson, 2005). Dahls studie(2014) visade också på att när kvinnor 
belastar miljön bedöms det som mindre negativt än när män belastar miljön. Hon förklarar att 
miljöansvar ofta faller på de som ser sig själva som samvetsgranna, vilket i sin tur är starkt kopplat till 
genus. 
 
Att belysa skillnader och likheter mellan män och kvinnor i form av statistik är viktigt i frågor om 
jämställdhet. Detta för att visa på den problematik och de konsekvenser som finns, till både politiker 
och allmänheten; 
 
Ökad kunskap om verkligheten ger oss större möjligheter att påverka och förändra samhället. En 
sådan kunskap kan vi få med hjälp av fakta – i form av statistik – om kvinnor och män (Statistiska 
Centralbyrån, 2004). 
 
Med utgångpunkt i ovan presenterade förhållanden kommer jag med denna studie att ta reda på om 
män och kvinnor förhåller sig olika till att åka bil ur en miljösynpunkt. Jag kommer också titta på hur 
dessa skillnader kan förklaras utifrån ett genusperspektiv. Då forskning som kopplar samman genus 
och trafikfrågor är under framväxt både när det gäller Sverige och utifrån lokala perspektiv anses 
denna studie vara relevant för framtida forskning och även för att göra andra människor medvetna 
om kopplingen och problemen som existerar. Då den empiriska studien går att jämföra med städer 
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som liknar Norrköping ses detta som en stor fördel. Den empiriska studien som gjorts för att uppfylla 
syftet är en enkätstudie, med fokus på norrköpingsbor och slumpmässigt utvalda respondenter.  
Resultaten visas i form av figurer som framkommit ur det statistiska testet chitvå-test (χ 2-test). 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa tidigare forskningen kring genusproblematik, kopplat till bilism.  
Det är även att jämföra med tidigare studier för att titta på hur väl detta stämmer överens med 
norrköpingsbor.  
  
Frågeställningar: 

1. Finns det en skillnad i Norrköping mellan mäns och kvinnors syn på och vanor att välja bil 
som färdmedel? 

2. Hur kan man tolka den eventuella skillnaden som finns och koppla det till föreställningar 
kring manligt och kvinnligt?  

 
För att studera detta har ett urval på 100 personer gjorts som representerar Norrköpings befolkning. 
Detta genomfördes genom en enkätundersökning. 
 

Avgränsningar 
Norrköping valdes som geografisk avgränsning på grund av brist på forskning kring ämnet för staden 
och det ansågs vara relevant för framtida forskning och arbete kring genus och trafikfrågor. 
Det är också av praktiska, ekonomiska såväl som tidsmässiga skäl som Norrköping har valts. Val av 
platser för insamlande av data ansågs relevanta på grund av att de ansågs vara folktäta ställen med 
blandade åldrar, bakgrund, kön, sysselsättning och bilvanor. Norrköping kan även liknas vid andra 
städer i samma storlek. Min studie blir därav applicerbar på andra städer än endast Norrköping. 
Detta också på grund av valda platser för undersökningen så som köpcenter och bibliotek, då även 
det är något vanligt förekommande i andra städer. Då köpcenter ofta har parkering att tillgå åker folk 
ofta bil dit och även detta bidrar till att studien går att jämföra med andra städer. 

Personerna som valdes var obundet slumpmässigt utvalda och dras av rampopulationen, vilket 
innebär att vem som helst kunde blivit vald för studien. Målpopulationen är alla som bor i Norrköping 
och befann sig på platserna då enkäterna delades ut. Detta ledde till en målpopulation mellan 
åldrarna ca 16-75 år. Ålder är avgränsat på så vis att i den empiriska studien valde jag själv ut 
respondenter av olika åldrar i ett brett spann. Då detta inte var relevant till syftet fanns det inte som 
ett alternativ i själva enkätformuläret och har därför inte analyserats. Urvalet på 100 personer valdes 
på grund av tidsbrist, men också för att det gjorde studien valid och på sätt representerar 
populationen i Norrköping. 

I denna studie är bilåkandet detsamma som att både köra bil och vara passagerare då detta anses ha 
lika stor effekt på miljön. Därför kommer det i den empiriska studien inte göras skillnad kring 
huruvida personer kör bil eller är passagerare utan samlingsordet för detta blir att åka bil. I studien 
kommer också ordet vägtrafik och bilar användas i bemärkelsen personbilar, då räknas inte buss, 
lastbil och andra vägburna fordon som inte räknas som personbil. Detta är på grund av att det skulle 
blivit ett för brett forskningsområde att ta in andra variabler. Då bilar och vägtrafiken är en stor 
påverkan till höga koldioxidhalter i Sverige kändes detta i högsta grad relevant. 
  
Kön och genus kommer i denna studie att användas synonymt. Kön definieras i huvudsak som kvinna 
och man, refererat till biologiska kroppar. Fokus kommer dock att ligga på hur föreställningar av 
maskulinitet och femininet konstrueras av samhället. Genus definieras som den sociala 
konstruktionen bakom kön (Rydström & Tjeder, 2009) Då alternativ “annan könsidentifiering” har 
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funnits som ett val i den empiriska studien (enkäter) men inte användes av respondenterna är detta 
inget som kommer att nämnas eller analyseras. 
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Bakgrund och tidigare forskning 
I det här avsnittet kommer jag att hänvisa till bland annat Trafikverket för att visa på bilars utsläpp 
och miljöpåverkan och titta på tidigare forskning som förklarar genus och miljö. Tidigare forskning 
pekar både på att män åker mer bil än kvinnor, men även på att de åker genomsnittligt lika mycket. 
Forskning pekar också att det finns en skillnad i hur manligt och kvinnligt värderas och hur dessa 
begrepp bygger på  en social konstruktion. Detta knyts här samman för att försöka förklara 
kopplingen emellan.  
 
Dahl (2014) påpekar att forskning som knyter an genus och miljö hittills inte är så bred. Enligt 
Josefson (2005) är det viktigt att belysa frågor ur ett genusperspektiv eftersom att detta bidrar till att 
människor i större utsträckning kan välja själva om de vill klassa in i dessa mönster och/eller ändra de 
orättvisor som finns. Detta är de motivationer till varför studien jag har gjort är nödvändig i dagens 
samhälle – att belysa den genusproblematik som finns men samtidigt titta på hur folk själva ser sitt 
resande med bil, sin miljöpåverkan vid valet att åka bil och förväntningar som finns kring män och 
kvinnor.  
 
Vägtrafiken är en viktig komponent i klimatfrågan då det innebär utsläpp av stora halter 
koldioxidutsläpp och andra partiklar, så som tungmetaller, som är direkt farliga för natur och 
människor. Runt 30 procent av alla koldioxidutsläpp i Sverige kommer just från vägtrafiken och det 
skulle behövas en helt ny samhällsplanering för att valet att åka bil skulle bli mindre attraktivt 
(Naturvårdsverket, 2014). Trafikverket (2014) påpekar att det i dagens samhälle köps allt fler bilar 
och att koldioxidutsläppen ökar allt mer och menar också på att det behövs bättre styrmedel från 
Sveriges regering för att det ska ske en positiv utveckling för klimatet. Trafikverket (2013) visar i en 
rapport att det år 2012 registrerades att män bidrog med en högre mängd utsläpp av koldioxid än 
kvinnor och köpte även färre bränslesnåla bilar. I Östergötland registrerades 11592 nya bilar år 2012 
och trots att miljövänliga bilar i Sverige blir allt fler ökar också trafiken, vilket gör att även 
koldioxidutsläppen ökar med åren. I Östergötland stod utsläppen, samma år, för män med 149g/km 
och 138,6g/km för kvinnor. 
 
Om hela den svenska bilparken på sikt skulle reducera utsläppen till i genomsnitt 120 gram 
per kilometer skulle – med oförändrat trafikarbete – koldioxidutsläppen minska med 
omkring 4,8 miljoner ton (Trafikverket, 2013). 
 
Knudsen, Strandroth & Eriksson (2008) visar i en studie att män i högre grad kör längre sträckor med 
bil än kvinnor och att de också i högre grad råkar ut för trafikolyckor (Knudsen, Strandroth & 
Eriksson, 2008). Scheiner & Holz-Rau (2012) har i en studie om tyska kvinnor och mäns tillgänglighet 
till bil i hushåll där det är fler personer än bilar, kommit fram till att de som var mest benägna att ha 
tillgång till bil var de som hade hand om arbete snarare än de som hade hand om hushållet och detta 
är starkt relaterat till att män har större benägenhet att ha tillgång till bil än kvinnor. Författarna 
påpekar att detta har med djupt rotade normer och ekonomiska tillgångar att göra. Enligt Cersund & 
Lewin (2005) är det genomsnittliga bilåkandet i Sverige ungefär samma mellan män och kvinnor. Män 
kör dock mer än dubbelt så många resor som kvinnor och vid tjänsteresor dubbelt så mycket längre 
resor. Fler svenska män, i Cersund & Lewins studie (2005), uppgav också att de kör bil varje dag till 
skillnad från vad svenska kvinnor uppgav. Män ser denna transport som ett mer självklart alternativ 
och kvinnor har lättare att förstå argument som är kritiska till bilismen (Cersund & Lewin, 2005:5). 
Rydhagen (2013) menar på att kopplingen mellan genus och trafikfrågor bland annat är en fråga om 
samhällsplanering. Hon menar på att det är en fråga om hur tillgängligt och bekvämt det är att åka bil 
och hur detta är utformat med fördel till vissa mer än andra. Trafikfrågor uppdelas i kategorin 
”hårda” frågor vilket kopplas till genus i och med att män anses vara de som arbetar inom de ”hårda” 
sektorerna. Kvinnor däremot arbetar generellt sett inom de ”mjuka” sektorerna som exempelvis är 
vårdsektorn. I och med dessa hårda och mjuka sektorer, och värderingar kring dem, har män varit de 
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i maktposition inom planering och samhället har därför utformats utifrån dem. Studier pekar även på 
att det finns en beslutsstruktur som blir till fördel för manliga beteenden i större utsträckning än 
kvinnliga (Rydhagen, 2013). 
 
Knudsen, Strandroth & Eriksson (2008) menar att för att reducera de befintliga utsläppen som 
kommer från personbilar behövs ett mer jämställt samhälle där män tar efter kvinnors sätt att resa. 
Det finns sedan 1998 ett antal mål kring transportinfrastrukturen där ett av målen är just ett 
jämställt vägtransportsystem (Knudsen, Strandroth & Eriksson, 2008) som står för att både mäns och 
kvinnors behov kring transporter ska räknas med i utformningen av transportsystem. Som det ser ut 
nu är det dock män som står som modell inom forskningen för systemet. Enligt en studie gjord av 
Polk (2004) kunde genus kopplas till att dagligen köra bil, då fler män påverkades av att de kunde 
laga bilen och den statusen som finns i att köra bil medan kvinnor var mer beroende av hur mycket 
de faktiskt behövde bilen. Att det ligger en känsla av status i att köra bil styrker även Balkmar (2012) 
och detta tas upp längre ner. 
 
Sverige är ett land som bedöms vara ett av de mest jämställda länderna i världen, men även här finns 
det signifikanta skillnader mellan hur män och kvinnor i Sverige behandlas och förväntas vara 
(Rydström, Tjeder, 2009). De strukturer som finns i Sverige är inte samma som i andra länder, 
exempelvis är det i ett land manligt att ha klänning medan detta i Sverige anses som kvinnligt 
(Rydström, Tjeder, 2009) och att vara skräddare är i Sverige typiskt manligt medan det i andra länder 
anses vara en kvinnosyssla (Rydhagen, 2013). Detta är ett exempel på de konstruktioner samhället 
skapat och som då inte har något med biologiska företeelser att göra utan snarare skapar 
förväntningar på människor utifrån deras kön. Josefson (2005) nämner att hela samhället är 
uppbyggt utifrån dessa förväntningar i allt från skolan till politiken. Eftersom att detta system är så 
inrotat är det ofta något som tas för givet, exempelvis vilka kläder som väljs, vem en viss typ av 
reklam är riktad till och hur vi behandlar små barn (Josefson, 2005). Connell (2003) menar att 
begreppet genus i sig är en social struktur som tar sig uttryck i de mönster och aktiviteter som finns i 
samhället. Connell (2003) påpekar att det i den västerländska kulturen länge funnits en förväntning 
på att män och kvinnor har olika egenskaper så som aggressiv eller känslosam och menar på att trots 
att samhället blivit mer jämställt lever dessa förväntningar kvar (Connell, 2003). Begreppen kvinna 
och man är också sociala konstruktioner samhället skapat för att skilja på olika kön med maskulint 
och feminint som följder (Wennerberg, 2010). Nationella Sekretariatet för Genusforskning (2012) 
menar att begreppet genus fungerar som ett kritiskt verktyg som ifrågasätter de levnadsvillkor 
kvinnor och män får bestämt utifrån deras tilldelade kön. De menar också att det är samhällets 
normer som skapar vilka möjligheter och förväntningar som finns för kvinnor och män och att dessa 
grundar sig i såväl historiska, kulturella som sociala perspektiv (Nationella Sekretariatet för 
Genusforskning, 2012).  
 
Genusfrågan i dagens svenska samhälle handlar om att jämställa mannen och kvinnan med lika löner 
för lika jobb, samma förmåner och att samma yrkesroll ska vara såväl kvinnan som mannen möjliga 
att utföra, utan någon könsdiskriminering. Tjeder och Rydström (2009) skriver att 2000-talets 
feministiska röster inom politiken, som arbetar för detta, är Feministiskt Initiativ och att deras 
politiska grundfrågor även berör att arbeta mot ett starkare skydd mot diskriminering. Med 
Feministiskt Initiativ som stöd har 2000-talet varit den tid då jämställdhetsfrågan blivit mest tagen på 
allvar i Sverige. Detta tack vare den svenska historiska kamp om jämställdhet som varit under 1900-
talet (Rydström & Tjeder, 2009).  Jämställdhet mellan kön i det svenska samhället idag är inte 
jämförbart med hur det såg ut på exempelvis 1820 talet då forskare ansåg att en människa med 
förnuft var en man då kvinnor ansågs vara oförmögna att använda förnuftet på samma sätt. 
Varsebildningen om att kvinnan är en mer omhändertagande och skör varelse lever dock kvar idag 
(Rydström & Tjeder, 2009) och detta blir tydligt gällande att män anses mer riskbenägna än kvinnor 
(Balkmar, 2012). Förutsättningar och den maktroll män har erhållit genom historien visar tydligt på 
hur kvinnan alltid befunnit sig i underläge då hon ansetts vara svagare och mer emotionell och därav 



9 
 

inte passande att utföra samma uppgifter som en man (Rydström & Tjeder, 2009). Rydhagen (2013) 
menar att trots att Sverige har det mer jämställt mellan män och kvinnor jämfört med förr är det än 
idag generellt sett inte helt jämställt mellan könen.  Författaren påpekar att det är mer en idealbild 
av Sverige än ett faktum;  
 
Strävan efter jämställdhet går längre än formella rättigheter. Jämställdhet handlar om makten att 
forma samhället och sina egna liv, och då krävs att varje person har samma möjligheter i praktiken 
(Rydhagen, 2013:21) 
 
Connell (2003) visar på en rad olika studier som alla pekar åt ett håll – att det inte finns någon 
skillnad i mäns och kvinnors mentala kapacitet och intelligens. En studie visade bland annat att 
fördomen, om att pojkar har bättre självförtroende och att flickor är mer lättpåverkade, i praktiken 
inte stämmer. En annan studie visade att det heller inte fanns en skillnad i hur man tänker kring 
frågor om omsorg och rättvisa. Connells slutsats blir att män och kvinnor är psykologiskt mycket lika, 
som grupper betraktade (Connell, 2003:60). Dahl (2014) visar också från sin studie, med 
fokusgrupper uppdelat i kvinnor och män, att det inte fanns någon skillnad i hur dessa kvinnor och 
män resonerade kring deras ansvar för miljön. Fördomen att kvinnor är mer benägna att tänka på 
miljön än män fanns dock bland en del av fokusgrupperna. Vissa kvinnor uttryckte det som att det 
var mer naturligt för dem än männen att tänka på miljön i och med att de i sin natur var mer 
omhändertagande och tänkte på barnens framtid. Detta är enligt Dahl ett typiskt synsätt och menar 
att det finns en problematik med att lägga fokus på om kvinnor är annorlunda jämfört med män i 
frågor om synen på miljön. Däremot var en del andra fokusgrupper, med kvinnor, inte alls lika 
benägna att se miljömedvetenhet och engagemang på detta sätt utan hade svårt att se att skillnaden 
skulle ligga mellan könen. Det tyder på att denna diskurs är omtvistad (Dahl:258). Dahl visar även på 
andra studier som förklarar hur kvinnor och män som lever i heterosexuella relationer påverkas av 
samhällets förväntningar på dem och att det yttrar sig ofta i att kvinnor exempelvis tar hand om 
matlagningen medan männen tar hand om mer el-relaterat hushållsarbete. Det förklaras också att 
kvinnor som är mer benägna att ta hand om miljörelaterat hushållsarbete också tillämpar detta 
utanför hemmet (Dahl, 2014). 
 
I det västerländska samhället är bilen ofta en symbol för status där inkomst, social klass och makt är 
några parametrar som tydligt kan påvisas genom att åka bil (Balkmar, 2012).  Polk (2004) menar att 
Sveriges regering har infört genusproblematik i politiken, men att vid utvärdering av trafikfrågor är 
detta bristande. Polk pekar på att detta är av stor vikt för att förstå beteenden och vanor i trafiken, 
synen på att åka bil och hur män och kvinnor resonerar och påverkas olika. Polk ställer frågor som om 
det svenska trafiksystemet kanske är mer attraktivt för män och påstår att bilen som sådan har en 
status i samhället av maskulin anda. Många män har enligt Balkmar (2012) använt bilen som en 
förlängning av sig själva, en produkt som tillfredsställer och minskar eventuella komplex. Vidare 
beskriver Balkmar att många män i Sverige gärna renoverar sin bil och utrustar den med de 
accessoarer som får männen att känna att deras bil är en symbol för dem.  På så vis blir det tydligt att 
bilen inte bara är ett transportfordon för många män i Sverige utan också en källa för 
självförverkligande och identitet (Balkmar, 2012). Ett allmänt synsätt kring att äga bil och relationer 
till fordonet bil beskrevs genom Dahls (2014) studie, med fokusgrupper, som att det finns ett stort 
intresse för bilar hos män och att de som inte delar detta intresse uppfattar sig själva som 
annorlunda. Polk (1998) förklarar också att bilar ofta framställs genom exempelvis reklamer inriktat 
till män – att använda bilen som ett sätt att imponera på kvinnor och att komma nära naturen.  
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Metod och teori 
I det här avsnittet kommer val av metod att presenteras och motiveras. Även tillvägagångssätt, teori, 
problem, metoddiskussion, analysmetod och källkritik kommer att presenteras och motiveras. 

I vecka 11, 2015, delade jag och Jenny Fougner upp oss för att skriva två separata studier istället för 
att skriva denna ihop. Hon var med till en början med att skriva bakgrund. Enkäten utformades även 
till en början ihop, men jag finslipade frågorna och utformningen av dem och delade ut dem. Jag tog 
även hjälp av en vän vid första insamlingen av enkäter på grund av behov av stöd.  

Genus är den genomgående teoretiska utgångspunkten för hela studien. Eftersom att genus är en 
social konstruktion är detta i sig också en socialkonstruktivistisk utgångspunkt. 
Socialkonstruktivismen i sig är ett omfattande samhällsvetenskapligt perspektiv som grundar sig i 
principen att allt är människans konstruktion och att ingenting är naturligt (Wennerberg, 2010). 
Wennerberg menar också att begreppen manligt och kvinnligt är den sociala konstruktion som 
samhället skapat och att kön är skapat av människan som inte utgör någon i sig naturlig eller 
biologisk skillnad (Wennerberg, 2010). 

Kvantitativ studie 
Metoden som har använts är kvantitativa intervjuer i form av en enkätstudie. Jag valde denna metod 
då den hjälpte till att besvara de problemformuleringar som utformades för denna studie (Trost, 
2007). Detta är ett effektivt sätt att samla en stor mängd information på en specifika grupper av 
människor (Kitcin & Tate, 2000), i detta fall män och kvinnor. Anledningen till att exempelvis en 
kvalitativ studie inte gjordes var för att detta inte skulle gett ett brett perspektiv och inte heller vara 
representativt utifrån valda frågeställningar och syfte. Detta skulle endast ge en djupare förståelse 
för ett fåtal personer. 
 
Kitcin & Tate (2000) påpekar vikten av att frågor i enkäter är utformade på ett sätt som gör det lätt 
för respondenten att förstå och även lätt för den senare analyseringen av informationen. Detta 
gjordes i så stor grad som möjligt. Dock kom en del synpunkter upp vid insamlandet av data som i viss 
mån togs i beaktande. De som handlade om stavfel, felformuleringar och dylikt togs i beaktande och 
ändrades under tiden, men ansågs inte ändra studiens eller enkätfrågans syfte.  Dock kom en hel del 
synpunkter kring olika frågor under tiden som på grund av tidsbrist inte gick att ändra utan att få en 
helt ny enkät, vilket skulle bidragit till olika resultat och analyser. En synpunkt var att det inte fanns 
något ”vet ej”-alternativ på fråga 12 (se bilaga 1) men detta var ett medvetet val och ändrades därför 
inte. Enligt Dolnicar & Grün (2014) är detta alternativ bra för att förebygga att respondenter gissar, 
men då frågan handlade om fördomar och vad respondenten själv ansåg stämma fanns det inga rätt 
eller fel. Med andra ord kunde ett ”vet ej”-alternativ blivit en lättare väg att gå (Dolnicar & Grün, 
2014) vilket jag ville undvika.  
 
Inför utformningen av enkäterna testades enkäten på bekanta för att se vad som kunde 
missuppfattas och om enkäten var utformad på så vis att syftet kom fram och om syftet kunde 
besvaras. Den bollades även med handledare och andra lärare vid resurstillfälle. Efter detta formades 
den till sin slutgiltiga form. Trost (2007) påpekar att desto fler enkäter som samlas in desto bättre. 
Detta på grund av att ett större urval gör studien mer representativ, i detta fall representativt för 
Norrköping.  Därför var målet att få in 100 enkäter, vilket blir representativt för utvalsramen. Vid 
utformandet av frågor undveks det att skriva ut frågor med öppna svar då detta enligt Trost (2007) 
tar extra lång tid att analysera och bortfallet av frågor blir ofta stort då folk i regel inte svarar något 
alls. Ett problem med typen av frågor som valdes inför enkäten, fasta svarsalternativ, är att det inte 
passar alla (Trost, 2007) och detta upplevdes på plats. Då det ibland fanns respondenter som inte alls 
visste vad de skulle svara eller tyckte att alternativ saknades. Exempelvis fråga 5 (se bilaga 1)där 
alternativet ”mer sällan” inte var tillräckligt som svar för de som upplevde att de åkte bil väldigt 
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sällan, medan det för mig betydde mer sällan än 1-2 dagar i veckan. Trost (2007) påpekar vikten av 
att använda ett språk som alla förstår och detta har tagits med i beaktning och jag uppfattade det 
som att respondenterna förstod språket väl. 

Insamling av enkäter skedde vid 5 tillfällen, alla lokaliserade i Norrköping under förmiddagar i soligt 
väder. Detta kommer inte finnas med i analysen då detta inte spelade in för studiens syfte. Under alla 
tillfällen förklarade jag att ”jag skriver min c-uppsats och jag gör en enkätstudie som handlar om män 
och kvinnor och bilar, enkäten tar max fem minuter” och frågade därefter om de ville delta. Jag 
frågade även om de bodde i Norrköping, då studien inriktar sig till norrköpingsbor. Vid första tillfället 
var en god vän med och hjälpte till vid Skvallertorget då jag kände att det behövdes extra stöd på 
grund av första tillfället. Då samlades 23 enkäter in med en stor variation på kön och ålder. Vid 
resterande tillfällen samlade jag själv in alla enkäter. Vid andra tillfället stod jag på Drottninggatan, 
vid shoppinggalleriorna som ligger mitt i Norrköpings centrum, och 9 enkäter samlades in. 
Respondenterna valdes utifrån blandade åldrar och kön. Vid tredje tillfället skedde på samma ställe 
som de två föregående, då jag vid Drottninggatan fick in 16 enkäter och Skvallertorget 6 enkäter, 
med både blandade åldrar och kön. Vid fjärde tillfället stod jag vid Stadsbiblioteket och samlade in 10 
enkäter, då blandade kön och åldrar. Senare på förmiddagen samlades 15 enkäter in vid Hageby 
köpcentrums (Mirum Galleria) parkering, även där blandade åldrar och kön. Under det sista tillfället 
som skedde på Ingelsta köpcentrums parkering samlades 28 enkäter in och även där med en stor 
variation på både kön och ålder. Det blev totalt 100 enkäter som analyserades. Av de enkäter som 
gick att analysera var det 48 som definierade sig som män och 52 som definierade sig som kvinnor. 
Ingen identifierade sig själv som ”annan könsidentitet”. Då val av platser skedde vid exempelvis 
köpcentrum, som åstadkommer mycket biltrafik, kan denna studie appliceras på städer i liknande 
storlek som även de har köpcentrum, vilket gör studien än mer representativ. 

Personerna som valdes var obundet slumpmässigt utvalda (OSU) vilket innebär att det ska vara 
sannolikt att vem som helst skulle kunna ha blivit vald till studien (Wahlin, 2011). Ett OSU dras av 
rampopulationen, vilket innebär alla som är tillgängliga under studien, och detta var alla som bodde i 
Norrköping och befann sig på plats under studien. Åldersspannet blev mellan 16-75 år. 
Målpopulationen, vilket innebär alla som jag skulle önskat var med undersökningen (Wahlin, 2011), 
var alla som bodde i Norrköping. Därefter blev stickprovets mål ett urval på 100 personer. Ett vanligt 
sätt att välja respondenter är att göra ett på-stan urval, vilket är gjort till denna studie. Det innebär 
att personer som vill undersöka något, precis som beskrivet ovan, står på en gata med mycket folk 
och aktivt tar kontakt med eventuella respondenter (Wahlin, 2011).  En urvalsram på 100 personer 
anses vara representativt för Norrköping, då andra parametrar så som ålder och kön har tagits i 
beaktning vid insamlandet av data. Detta eftersom att det då representerar en liten del av hela 
populationen (Trost, 2007). 

Problem med genomförande 
Eftersom att enkäten var något lång och även inkluderade något många alternativ blev det en del 
bortfall av enkäter på grund av att några inte var helt ifyllda. Då enkäterna saknade svar på frågor på 
en hel sida räknades dessa som bortfall redan innan analysen med gemensamt att de inte hade 
svarat på hälften av frågorna. Detta kallas för ett systematiskt bortfall (Wahlin, 2011). Slutligen blev 
det ett bortfall på 7 enkäter och totalt 100 enkäter som analyserades. Vissa personer ville hellre att 
jag skulle läsa upp frågorna och fylla i åt dem utifrån deras svar. Vid alla enkätutdelningar skedde ett 
kort samtal med respondenterna och en del ville ha mer förklaring än andra. Detta gör såklart att 
enkäten blir influerad av mig, beroende på hur jag betonade, fick förklara och så vidare.  

Att fråga 13 (se bilaga 1) var sammankopplad med fråga 12 var inte tillräckligt tydligt då det var 
många enkäter där fråga 13 var ifylld trots att svaren från fråga 12 inte uppfyllde kriterierna. Detta 
kan antingen bero på en otydlig formulering i utformningen av enkäterna eller att respondenterna 
inte uppfattade frågornas sammankoppling. 
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Vid enkäterna då jag fick fylla i svaren upplevdes det som att fråga 13 (se bilaga 1) kunde tolkas olika. 
Jag ville att respondenten skulle svara utifrån föregående fråga, men då det var många alternativ 
verkade det som att de ibland svarade utifrån ett allmänt perspektiv. Exempelvis så fanns det ett 
alternativ i enkäten som löd ”män tjänar mer än kvinnor” där alla var överens om att så var fallet. Jag 
var dock osäker på om de svarade utifrån det avsedda - att detta var en anledning till skillnader 
mellan mäns och kvinnors bilvanor samt inställning till bil och miljö. Denna koppling finns därför 
heller inte med i resultatdelen. 

Då jag vid andra tillfället glömde fråga om alla personer som fyllde i enkäten bodde i Norrköping är 
denna studie inte helt representativ för norrköpingsbor. Dock är det skrivet i själva enkäten att detta 
riktar sig till norrköpingsbor. I dessa fall kryssade de med högsta sannolikhet i att de bor ”utanför 
stan”. Formuleringen för enkäten i frågan om var respondenterna bodde kunde ha formulerats 
”utanför centrum” och ”i centrum”, istället för ”utanför stan” och ”centralt” då formuleringarna inte 
stämmer överens. Huruvida respondenterna bodde centralt eller ej var tolkningsbart och detta 
kunde ha förtydligats. 

Analysmetod 
För att sammanställa resultaten kodades svaren om (Nordgaard, 2001) i form av siffror för varje svar 
på varje fråga i enkäten. Till sammanställning av alla enkätsvar har dataprogrammet Excel används. 
För att se om det fanns några samband mellan olika svar ifrån den empiriska studien har det gjorts 
ett statistiskt test i form av en signifikansprövning av samband (Nordgaard, 2001). För att göra detta 
ställdes en nollhypotes: H0 – det finns inget signifikant samband och H1 – det finns ett signifikant 
samband (Nordgaard, 2001). Valda signifikansnivån är 0,05.  

Wahlin (2011) förklarar att ett sätt att genomföra en signifikansprövning är att göra ett så kallat 
chitvå-test (χ 2-test). Detta för att få fram om sambanden är signifikanta och används när variablerna i 
datan har ordinal- eller nominalskala. Testet grundas i att jämföra observerade data med förväntad 
data, med andra ord ett beräknat genomsnittsvärde som baseras på svaren från antal respondenter. 
När den förväntade frekvensen och den observerade sekvensen är olika innebär det att 
nollhypotesen kan förkastas. Det finns flera tillvägagångssätt att tolka χ 2-test och nedan presenteras 
två olika sätt att tolka.  

Ett sätt att avgöra huruvida ett samband är signifikant är att genomföra av ett chitvå-test (χ 2-test) 
och sedan jämföra det värdet som har tagits fram med hjälp av χ 2-testet med ett värde ur χ 2-tabellen 
(Se bilaga 2.). De sistnämnda värdena är konstanta och kallas för kritiska värden. Ur denna tabell väljs 
signifikansnivå och antal frihetsgrader för varje genomfört test. Frihetsgrader beräknas enligt 
formeln χ 2 (r-1)(c-1); α, där ”r” står för antal rader i korstabellen som skapats för χ 2-testet och ”c” 
står för antal kolumner i korstabellen. Signifikansnivån som i mitt fall är 0,05, betecknas α (Wahlin, 
2011). Exempel på rader och kolumner visas i Tabell 1. 
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Tabell 1. Visar ett exempel på en korstabell där raderna benämns som män och kvinnor och 
kolumnerna benämns som 1 och 2. 

 
 Kolumner 

  Rader 1 2 Totalsumma 

Män 29 19 48 
Kvinnor 34 18 52 

Totalsumma 63 37 100 
 

Värdet som beräknats i χ 2-testet jämförs med värdet ur χ 2-tabellen och då det beräknade värdet är 
större än det kritiska värdet från tabellen kan nollhypotesen förkastas och visar på att det finns ett 
signifikant samband. Det vill säga att ett lägre värde än eller samma värde som det kritiska värdet kan 
nollhypotesen inte förkastas (Wahlin, 2011).  

Ett annat sätt att tolka om det finns ett signifikant samband genom att från χ 2-testet titta på p-
värdet. Värdet som beräknats i χ 2-test kallas för p-värde. Då p-värdet är lägre än valda 
signifikansnivån förkastas nollhypotesen (Wahlin, 2011). I detta fall är valda signifikansnivån 0,05. 

Det valda tillvägagångssättet för att avgöra sambandens signifikans för studien var att titta på p-

värdet ifrån χ 2-testet som förklarats ovan.  För att avgöra om de observerade värdena skiljer sig från 

de förväntade värdena (se exempelvis Figur 4) användes p-värdet som erhölls från testet, vilket därav 

är värdena som presenteras i figurerna under avsnittet Resultat. Stapeldiagram har använts som 

figurer då dessa lämpade sig bäst. Anledningen till att alla resultat inte presenteras som ”män 

respektive kvinnor” är för att det inte lämpade sig i alla frågor. Exempelvis de frågor som berörde 

respondenternas tankar om män och kvinnors relation och inställning till bilar samt samhälleliga 

normer.   

Då chitvå-testet kräver minst 5 observationer per cell och detta inte togs med i beräkningen vid 
första utkastet av studien blev chitvå-testen inte korrekta. Därför slogs, en del av, svarsalternativen i 
kodningen ihop så att siffrorna översteg 5. Nu är chitvå-testen korrekta på ett tillförlitligt sätt.  

Källkritik 
De källorna som har används är både artiklar, böcker och hemsidor. Det finns en uppsjö av forskning 
och litteratur om genus och i den här studien är vissa källor utvalda för att dessa lämpade sig bäst för 
mitt syfte och förklarade grundläggande utifrån olika referenser. 

Några böcker, exempelvis, Josefson (2005), är något äldre, men då den exempelvis beskriver genus 
på ett relevant och aktuellt sätt ansågs denna vara relevant. Då vissa hemsidor och PDF-filer är 
sponsrade av exempelvis Trafikverket kan detta vara något vinklat, men då informationen stöds av 
fler källor ansågs dessa relevanta. Metodböcker valdes noga utifrån syftet med studien och 
kompletterades vid behov, därav fler referenser. 

Metoddiskussion – reliabilitet, validitet och etiska aspekter 
Reliabilitet handlar om hur tillförlitligt och pålitligt något är, exempelvis en mätning av en studie, som 
då ska vara gällande även under en tid efter studiens mätning. Studien ska därmed vara möjlig att 
göras om efter en tid och resultatet ska bli detsamma (Bryman, 2011). För att uppnå så hög 
reliabilitet som möjligt har jag beskrivit utförligt hur datainsamlingen gick till, var och när det skedde, 
hur många personer som svarade och mellan vilka åldrar de var. Respondenterna fick även fråga så 
att de förstod frågorna i den mån det behövdes och jag försökte ge så lika svar som möjligt. Bryman 
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(2011) rekommenderar för att få reliabilitet på studien, att titta på samband mellan två grupper. 
Detta för att se hur starkt förhållande det finns mellan de två valda grupperna, vilket gör studien 
stabil (Bryman, 2011). Detta har i min studie gjorts i form av ett chitvå-test för varje samband som 
undersöktes. 
 
Validitet handlar om att studien mäter det avsedda. För att studien ska vara valid måste den vara 
reliabel, för att om måtten inte är stabilt över tid kan det helt enkelt inte utgöra ett mått med 
reliabilitet (Bryman, 2011:167). Validitet i kvantitativa studier kallas ofta för mätningsvaliditet eller 
begreppsvaliditet. Detta handlar om att de frågor jag i min enkätstudie har besvarat det avsedda 
syftet och frågeställningarna och att ställa upp relevanta hypoteser (Bryman, 2011). Detta gjordes i 
högsta grad genom att jämföra med tidigare forskning och genom att använda mig av en metod 
(enkäter) som hjälpte att besvara syftet och frågeställningarna. Jag har även bett vänner och 
handledare att läsa igenom studien för att, som ett öga utifrån, bedöma om resultaten som beskrivits 
stämmer överens med det studien avsett att mäta. 
 
Etiska aspekter togs också i beaktning vid insamlandet av data. Vid varje möte förklarades det vad 
studien avsett att mäta så att respondenterna var informerade om studiens syfte och 
användningsområde. I själva enkäten stod det tydligt att respondenterna skulle vara anonyma i 
studien och jag frågade under tiden om det gick bra eller om de undrade något. CODEX (2015) 
beskriver vikten av informerat samtycke, att respondenter har rätt att avbryta studien och att den 
personliga integriteten tas i beaktning. Detta gjordes därmed i högsta möjliga grad. 
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Resultat 
I det här avsnittet kommer resultaten att presenteras. Dessa är ett utplock av de mest relevanta 
svaren från den empiriska studien, kopplat till syftet, som gick att analysera. Figurerna representerar 
människor som bor i Norrköping, mellan åldrarna 16-75 år. 

Figur 1 visar huruvida det finns ett samband mellan kvinnor respektive män i hur ofta de åker bil. Det 

finns inget signifikant samband (χ2-test, p=0,477). Det tyder med andra ord på att könstillhörigheten 

inte påverkar hur mycket bil de åker per vecka.  Dock kan vi se att kvinnor åker ”mer sällan” i något 

större utsträckning än män och att fler män till skillnad från kvinnor åker flera gånger per dag/alla 

dagar i veckan. 

 
Figur 1. Stapeldiagram över hur ofta män respektive kvinnor åker bil i veckan. 48 män och 52 kvinnor.  

Figur 2 visar att kvinnor och män tänker på miljön ungefär lika mycket när de väljer att åka bil. Det 

finns inget signifikant samband (χ2-test, p=0,571). Med andra ord så tänker de på miljön lika mycket 

respektive lite vare sig de är kvinna eller man. Det går att utläsa att män i något högre grad svarat 

”Ja, lite” och kvinnor ”Ja, mycket” och ”Oftast inte” på frågan om de tänker på miljön när de väljer att 

åka bil. 

 

Figur 2. Stapeldiagram över hur mycket män respektive kvinnor tänker på miljön när de åker bil. 48 män och 52 kvinnor.  

Figur 3 visar att det inte är så stor skillnad mellan män och kvinnor i huruvida de väljer att åka bil för 

att det är smidigt och bekvämt. Det finns inget signifikant samband (χ2-test, p=0,068). Kön är härmed 

inte av relevans för huruvida det är smidigt och bekvämt att välja bilen som färdmedel. Av 

alternativen som fanns (rankningen 1-4 hur relevant smidigt och bekvämt är vid valet att åka bil) 
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slogs ”1” och ”2” ihop till en kategori eftersom det var för få som valde dessa två svarsalternativ och 

då dessa inte utesluter varandra valde jag att sammanfatta dem. Rankningen 1-4 vilket står för att 

”1” inte är relevant och ”4” väldigt relevant. 

 
 
Figur 3. Stapeldiagram över i vilken skala män respektive kvinnor åker bil för att det är smidigt och bekvämt. 47 män och 
50 kvinnor. Rankningen 1-4 vilket står för att ”1” inte är relevant och ”4” väldigt relevant.   

Figur 4 visar hur ofta kvinnor åker bil beroende på om de bor centralt eller utanför stan. Det finns ett 
signifikant samband (χ2-test, p=0,029). Kvinnorna som bor centralt åker mindre bil per vecka än de 
som bor utanför stan. Alternativen som fanns slogs ihop till två kategorier eftersom det var för få 
som valde dessa två svarsalternativ och då dessa inte utesluter varandra valde jag att sammanfatta 
dem. Alternativen som slogs ihop var ”Mer sällan”, 1-2 dagar/vecka”, ”3-4 dagar/vecka” och ”5-6 
dagar/ vecka”, ”Alla dagar i veckan” samt ”Flera dagar/vecka”. Vid en närmare granskning kan man 
se att 17 kvinnor har svarat att de åker bil ”mer sällan” av de 34 som uppgav att de bor centralt, 
medan endast 3 kvinnor av 18 som bor utanför stan svarat detta. 
 

 

Figur 4. Stapeldiagram över hur ofta kvinnor som bor centralt respektive utanför stan åker bil per vecka. 34 kvinnor 
uppgav att de bor centralt och 18 kvinnor att de bor utanför stan.  

Figur 5 visar hur ofta män åker bil beroende på om de bor centralt eller utanför stan. Det finns inget 
signifikant samband (χ2-test, p=0,297). Männen som bor centralt och de som bor utanför stan åker 
alltså ungefärligt lika mycket bil per vecka. Alternativen som fanns slogs ihop till två kategorier 
eftersom det var för få som valde dessa två svarsalternativ och då dessa inte utesluter varandra valde 
jag att sammanfatta dem. Alternativen som slogs ihop var ”Mer sällan”, 1-2 dagar/vecka”, ”3-4 
dagar/vecka” och ”5-6 dagar/ vecka”, ”Alla dagar i veckan” samt ”Flera dagar/vecka”. Vid en närmare 
granskning kan man se att 9 män har svarat att de åker bil ”mer sällan” och 8 män att de åker bil ”1-2 
dagar i veckan” av de 29 som uppgav att de bor centralt, medan endast 3 män av 19 som bor utanför 
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stan svarat att de åker ”mer sällan” och 1 man att han åker ”1-2 dagar i veckan”. Detta visar ändå på 
en viss skillnad, alltså att de män som åker allra minst bil ändå är de som bor centralt. 
 

 
Figur 5. Stapeldiagram över hur ofta män som bor centralt respektive utanför stan åker bil per vecka. 29 män uppgav att 
de bor centralt och 19 män att de bor utanför stan.  

Figur 6 visar hur många, oavsett kön, som tror att män i Sverige generellt sett åker mer bil än kvinnor 

och i vilken grad det är samhälleliga normer som ligger bakom detta.  Det finns inget signifikant 

samband (χ2-test, p=0,452). Alternativen som fanns (rankningen 1-4 hur relevant samhälleliga 

normer är) slogs ihop till två kategorier eftersom det var för få som valde dessa två svarsalternativ 

och då dessa inte utesluter varandra valde jag att sammanfatta dem. De som svarade ja på om de 

anser att män åker mer bil än kvinnor svarade i något högre grad också att det var relevant 3-4 (på 

skalan 1-4) att samhälleliga normer ligger bakom. Rankningen 1-4 vilket står för att ”1” inte är 

relevant och ”4” väldigt relevant. 

 

Figur 6. Stapeldiagram över huruvida respondenterna, oavsett kön, ansåg att män är mer benägna att åka bil än kvinnor 
och i vilken grad samhälleliga normer ligger bakom detta. 20 personer svarade nej och 57 personer svarade ja. 
Rankningen 1-4 vilket står för att ”1” inte är relevant och ”4” väldigt relevant.    

Figur 7 visar om respondenterna, oavsett kön, tror att kvinnor i Sverige generellt sett bryr sig mer om 

miljön än vad män gör och i vilken grad de tror att bakomliggande orsak till detta är att kvinnor är 

mer omhändertagande.  Det finns inget signifikant samband (χ2-test, p=0,270). Att kvinnor är 

omhändertagande är med andra ord inte betydande i relation till om män och kvinnor anser att 

kvinnor bryr sig mer om miljön än män. Alternativen som fanns (rankningen 1-4 hur relevant det är 

att kvinnor är mer omhändertagande) slogs ihop till två kategorier eftersom det var för få som valde 

dessa två svarsalternativ och då dessa inte utesluter varandra valde jag att sammanfatta dem. 

Rankningen 1-4 vilket står för att ”1” inte är relevant och ”4” väldigt relevant. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Centralt Utanför stan

4 dagar/vecka till
Mer sällan

5 dagar/vecka till
Flera ggr per dag

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Nej Ja

1

3



18 
 

 

Figur 7. Stapeldiagram över huruvida respondenterna, oavsett kön, ansåg att kvinnor bryr sig mer om miljön än män och 
i vilken grad de tror att bakomliggande orsak till detta är att kvinnor är mer omhändertagande. 31 personer svarade nej 
och 46 personer svarade ja. Rankningen 1-4 vilket står för att ”1” inte är relevant och ”4” väldigt relevant.    

Figur 8 Visar huruvida män respektive kvinnor tror att män i Sverige generellt sett har ett större 

intresse för bilar. Här har inget χ 2-test gjort, då detta inte var möjligt. Detta på grund av att det var 

för få som valde ett alternativ och då det endast är två grupper gick dessa inte att slå ihop. Dock kan 

vi se att både män och kvinnor i hög grad tror att män har ett större intresse för bilar. 

 
Figur 8. Stapeldiagram över huruvida män respektive kvinnor ansåg att män har ett större intresse för bilar. 47 män och 
49 kvinnor svarade.  

Figur 9 visar huruvida män respektive kvinnor tror att män i Sverige generellt sett kör bil för att det 

inger status. Det finns inget signifikant samband (χ2-test, p=0,117). Båda könen tror i lika hög 

respektive låg grad att män kör bil för att det inger status. Flest män svarade ja istället för nej på 

frågan medan kvinnorna svarade ungefär lika många ja som nej. 
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Figur 9.  Stapeldiagram över huruvida män och kvinnor anser att män åkte bil för att det inger status. 47 män och 50 
kvinnor svarade.  
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Analys  
I det här avsnittet kommer resultaten, hänvisat till figurer, att analyseras med hjälp av tidigare 
forskning. Då tidigare forskning nämns i form av olika studier så används ”den empiriska studien” för 
att hänvisa till min studie. 
 

Män och kvinnor kopplat till bilism 
Forskningen kring huruvida män och kvinnor åker lika mycket bil eller inte är en aning splittrad, men 
den empiriska studien visar på att de båda könen åker ungefärligt lika mycket bil (se Figur 1). Cersund 
& Lewin (2005) visar på att det genomsnittliga bilåkandet för män och kvinnor är snarlikt, dock att 
män åker mer än dubbelt så många resor som kvinnor. Detta utesluter därav inte att kvinnor åker lika 
mycket bil, bara att de inte åker lika ofta enligt Cersund & Lewins (2005) studie. Trafikverket (2013) 
däremot pekar på att män generellt sett åker mer bil än vad kvinnor gör. I Cersund & Lewins (2005) 
studie uppgav män att de kör bil varje dag, vilket kvinnorna inte gjorde. Den empiriska studien (se 
Figur 1) stödjer det sistnämnda och pekar på att män i högre grad åker bil flera gånger per dag eller 
flera gånger i veckan, till skillnad från kvinnorna. Det går även i Figur 1 att utläsa att kvinnor i stor 
utsträckning åker mer sällan än en dag i veckan till skillnad från männen, då 38 % av de 52 kvinnor 
som svarat valde detta alternativ. Trots detta kunde vi inte utläsa signifikanta samband. Trafikverket 
(2013) som menar att män åker mer bil än kvinnor kan med andra ord Figur 1 inte stödja då den 
snarare visar att de åker ungefärligt lika mycket bil som kvinnor per vecka. Detta då inga signifikanta 
samband finns mellan män och kvinnor och hur ofta de åker bil. Med andra ord kan vi konstatera att 
kön inte är en påverkande faktor till bilism. Cersund & Lewin (2005) gör i sin rapport skillnad mellan 
att köra och bil och åka som medpassagerare, vilket den empiriska studien inte har gjort. Detta på 
grund av att den miljöpåverkan som utgörs är densamma vare sig människor är förare eller 
passagerare. 
 
Att åka bil ser många som ett självklart transportmedel så jag var intresserad av huruvida 
människorna i Norrköping tänkte på miljön när de gjorde själva valet att åka bil. Fanns det något 
samband mellan män och kvinnor i den frågan, då tidigare forskning visar på att det finns en 
förväntning om att kvinnor bryr sig mer om miljön. Dahl (2014) pekar exempelvis på att studier visar 
att kvinnor ofta är de som positionerar sig själva som de som bär ansvar.  Genom den empiriska 
studien kunde det påvisas att män och kvinnor i Norrköping tänker på miljön ungefär lika mycket när 
de väljer att åka bil (se Figur 2) och därav är kön inte är en avgörande faktor för vem som bryr sig 
mest om miljön. I Figur 2 kan vi se detta då respondenterna tänker på miljön ungefär lika mycket när 
de väljer att åka bil och detta kan dels förklaras som att både män och kvinnor har olika behov av att 
åka bil och att det även kan bero på hur tillgänglig bilen är (Polk, 1998). Studier pekar på att bilen 
oftast är mer tillgänglig för män än för kvinnor på grund av exempelvis inkomst, hushåll, yrke och 
ålder på eventuella barn (Polk, 1998 & Scheiner & Holz-Rau (2012). Polk (1998) visar i en studie att 
trots att både män och kvinnor visade en medvetenhet kring effekterna av sin bilanvändning höll 
män med argument som var för användningen av bil mer än vad kvinnor gjorde. Kvinnor i Polks 
(1998) studie höll snarare med i argument som var kritiska till användandet av bil. Då Polks studie är 
något äldre kan en förklaring vara att samhället har förändras och att behoven är olika, oavsett kön, 
då den empiriska studien inte pekar på detta. 
 
Ett annat intressant samband var att titta på är hur ofta folk åker bil i relation till var de bor. Cersund 
& Lewin (2005) påpekar att det är vanligt att människor som bor på landsbygden åker bil oftare än de 
som bor centralt. Den empiriska studien (se Figur 4) visar att kvinnor som bor centralt i Norrköping, 
uppger i högre grad att de åker bil mer sällan än en dag i veckan, än de som bor utanför stan. Trots 
att det inte fanns några signifikanta samband mellan var män bor och hur ofta de åker bil per vecka 
visar ändå en närmare granskning att män som bor centralt uppger att de åker mer sällan än de som 
bor utanför stan (se Figur 5). Detta kan förklaras med att grupperna slogs ihop och därför inte visar 
de exakta svarsalternativen ”mer sällan” och ”alla dagar i veckan”. Det kanske också förklaras som att 



21 
 

män generellt sett åker mer bil och att det därför inte ligger något samband i var de bor och att de är 
män. Det finns med andra ord ett signifikant samband mellan var kvinnor bor och hur mycket bil de 
åker per vecka, men inget signifikant samband mellan männen. 
 
En möjlig förklaring till att människor som bor utanför stan åker mer bil än de som bor centralt kan 
förklaras med att allt fler generellt sett bosätter sig utanför städer. En konsekvens av detta blir då att 
allt fler även åker mer bil (Cersund & Lewin (2005). Varför de väljer just bil som färdmedel kan 
förklaras med att det är smidigt och bekvämt att åka bil, vilket Figur 3 visar - att både män och 
kvinnor i Norrköping åker bil för att det är smidigt och bekvämt i nästan lika hög grad, dock rankar 
fler kvinnor denna faktor som väldigt relevant. Rydhagen (2013) beskriver också att miljöpåverkan för 
enskilda personer kan kopplas just till att människor ofta gör saker av bekvämlighet. Utifrån denna 
aspekt finns alltså ingen skillnad mellan könen. 

Förväntningar på män 
Då det finns en samhällsnorm kring att män är de som kör mest bil, som även går att fastställa utifrån 
tidigare forskning, ville jag titta på hur synen på detta återspeglar sig hos norrköpingsbor. Resultaten 
från den empiriska studien visar att respondenterna, oavsett kön, ansåg i hög grad att män i Sverige 
generellt sett åker mer bil än vad kvinnor gör (se Figur 6), då 57 personer svarade ja och 20 personer 
svarade nej på frågan. Att detta skulle stämma in på norrköpingsbors agerande (se Figur 1) stämmer 
inte, men det stödjs dock av Trafikverket (2013) som visar på att män i Östergötland, men även 
generellt bidrar med en högre mängd koldioxidutsläpp än vad kvinnor gör. Även Scheiner & Holz-Rau 
(2012) stödjer detta och pekar på att män i högre grad är mer benägna att åka bil. Respondenterna 
hade splittrade åsikter om huruvida det är just samhälleliga normer som ligger bakom att män åker 
mer bil än vad kvinnor gör (se Figur 6), men Scheiner & Holz-Rau (2012) menar på att just detta är en 
faktor till att män åker mer bil. Cersund & Lewin (2005) påpekar också att åka bil är mer av en 
självklarhet för män än för kvinnor och Balkmar (2012) förklarar att detta har att göra med hur 
statusen i att köra bil i dagens samhälle är inriktat mot män. Samhälleliga normer är alltså enligt både 
tidigare forskning och en del av respondenterna en orsak till att folk anser att män åker mer bil än 
kvinnor. Att det finns en status i att åka bil kan påvisas med Figur 9 som visar att fler män än kvinnor 
trodde att män åkte bil för att det inger status. 
 
En annan befintlig norm som är att män är mer bilintresserade än vad kvinnor är. Resultaten från den 
empiriska studien visar att både män och kvinnor ansåg att män generellt sett har ett större intresse 
för bilar (se Figur 8). Detta kan, enligt Dahl (2014), bero på samhällets förväntningar på att män 
förväntas ha ett intresse för bilar och att de som inte delar detta intresse kan känna en känsla av 
utanförskap. Det kan också, enligt Balkmar (2012), förklaras som att bilen som fordon har en 
maskulin anda - en förväntning som finns i samhället som stödjs av både män och kvinnor. Balkmar 
(2012) beskriver bilar som ett verktyg för män att skapa sig en identitet genom att få göra om och ta 
hand om sin bil. Detta framhävs även av biltillverkare som visar på det maskulina med bilar och 
utformar de därefter.  Som nämnt ovan visar även Figur 9 på att många män ansåg att män åker bil 
för att det inger status. Även då det var fler män som ansåg att så var fallet var det en del kvinnor 
som delade den uppfattningen, men det fanns även både kvinnor och män som inte ansåg detta. Att 
det skulle finnas en status i att åka bil för män kan till viss del förklaras som att bilen som sådan 
utstrålar att föraren har vissa egenskaper, så som att vara maskulin, inneha kunskap och att vara bra 
på det mekaniska (Balkmar, 2012). Cersund & Lewin (2005) förklarar dock att det är otroligt svårt att 
förklara varför män och kvinnor förhåller sig olika till bilen som fordon. Balkmar (2012) pekar även på 
att det ligger en slags status i att kunna göra om sin egen bil och att konstruera den efter sig själv, 
vilket min studie inte gått in på. Då min studie heller inte gick in på om normen om män som mer 
bilintresserade stämde för respondenterna själva är det svårt att uttala sig om denna norm stämmer 
överens med tidigare forskning. 
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Förväntningar på kvinnor 
Tidigare forskning pekar såväl på att det finns en föreställning om att kvinnor bryr sig mer om miljön 
(Dahl, 2014) och att kvinnor i sig är mer omhändertagande än vad män är (Rydström & Tjeder, 2009), 
som i sig är två samhällsnormer. Även då det inte fanns signifikanta samband mellan om 
respondenterna ansåg att kvinnor bryr sig mer om miljön och huruvida respondenterna rankat 
bakomliggande orsaken ”mer omhändertagande” högt eller lågt så ansåg ändå både män och kvinnor 
i den empiriska studien till en viss grad att kvinnor bryr sig mer om miljön och till en viss grad också 
att kvinnor är mer omhändertagande än vad män är (se Figur 7). Det föregående nämnda är också 
exempel på typiska sociala konstruktioner i samhället om hur kvinnor ska vara. Både de som svarade 
ja och de som svarade nej och i frågan om de trodde att kvinnor bryr sig mer om miljön svarade båda 
i högre grad att de ansåg att en bakomliggande orsak var att kvinnor är mer omhändertagande än 
vad män är (se Figur 7). Det kan tolkas som att både män och kvinnor tror att kvinnor generellt sett 
är mer omhändertagande än vad män är. Detta, och även ovanstående stycken, stämmer väl in med 
de förväntningar och den genusproblematik som finns om manliga egenskaper respektive kvinnliga 
(Josefson, 2005).  
 
I frågan huruvida män och kvinnor i den empiriska studien tänker på miljön när de väljer att åka bil 
var svarsalternativen ”ja lite” eller ”oftast inte” dominerande för de båda könen. Connell (2003) 
förklarar att rent psykologiskt finns det ingen skillnad mellan män och kvinnor och detta blir 
intressant med tanke på att det enligt samhällsnormer ur ett historiskt perspektiv visar att män och 
kvinnor inte har haft, och heller inte har, samma förutsättningar och att könen är givna epitet för att 
skilja på dem till följd av etablerade maktstrukturer. Dessa maktstrukturer är baserade på 
föreställningar om kvinnor som sköra och män som starka (Rydström & Tjeder, 2009) liksom dagens 
föreställning att kvinnor skulle vara mer omhändertagande (Dahl, 2014). Även föreställningen om 
kvinnor som mer miljömedvetna ingår i denna kategori. Den empiriska studien visade att en del av 
respondenterna ansåg att kvinnor generellt sett bryr sig mer om miljön än vad män gör (se Figur 7). 
Detta visade sig inte stämma i relation till vad de själva svarade i frågan om relationen till att tänka 
på miljön och att välja att åka bil (se Figur 2). Respondenterna ansåg dock inte att det var för att 
kvinnor är mer omhändertagande i sig som ligger bakom detta. Detta kan visa på att norrköpingsbor 
inte är lika påverkade av de maktstrukturer och samhällsnormer som existerar om kvinnor som sköra 
och omhändertagande. Det kan även vara så att det vid ett förtydligande i enkätfrågorna hade 
bidragit till denna föreställning. 
 
En intressant aspekt när vi tittar på resultatet är att det endast fanns ett signifikant samband (se 
Figur 4) av de 9 Figurer som visats. Detta kan bero på, som nämnt ovan, att det vid ett förtydligande i 
enkätfrågorna hade bidragit till signifikanta samband eller att norrköpingsbor inte är lika påverkade 
av de strukturer och normer som existerar i samhället. 
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Avslutande diskussion 
I det här avsnittet kommer syftet och frågeställningarna att besvaras och knytas samman med 
metod, resultat och tidigare forskning och utifrån detta bidra till en slutsats. Då tidigare forskning 
nämns i form av olika studier så används ”den empiriska studien” för att hänvisa till min studie. 

Resultat och tidigare forskning 
Så hur ser det ut, om vi tittar på kopplingen mellan genus och trafik? Rydhagen (2013), Knudsen, 
Strandroth & Eriksson (2008) och Josefson (2005) menar alla på att samhället är uppbyggt av normer 
kring kvinnligt och manligt i alla olika delar av samhället. I dessa normer vägs även olika värderingar 
in, då manliga värden sätts högre än kvinnliga. Som Rydhagen (2013) förklarar så är trafiksektorn 
mansdominerande och därför delas trafikfrågor in i något hon kallar den hårda sektorn, medan 
kvinnodominerade yrken delas upp i de mjuka. Med andra ord slår hårt ut mjukt och detta pekar 
även forskningen på. Män har varit de som dominerat och haft maktpositioner i samhället och då 
även inom trafiksektorn. Rydhagen (2013), Trafikverket (2014) och Naturvårdsverket (2014) menar 
alla på att det krävs en ny samhällsplanering för att ändra de mönster som existerar i trafiken. Detta 
kan vara något att ta i beaktning vid intresse för förändring av den existerande genusproblematik och 
vid förändring inom trafiksektorn, för kommuner såväl som regering - vid strävan av att vara en 
miljövänlig såväl som jämställd kommun. 
 
Som syftet med studien uttrycker så ville jag belysa den genusproblematik som finns, kopplat till 
bilismen, samt att jämföra med tidigare forskning för att titta på hur detta stämmer överens med 
norrköpingsbor. Detta genom att besvara frågeställningen hur detta kan tolkas genom föreställningar 
kring manligt och kvinnligt. Under studiens gång har allt mer pekat åt att de samhälleliga normerna 
kring manligt och kvinnligt stämmer överens med både tidigare forskning och med den empiriska 
studien. Den empiriska studien bekräftade de normer om hur män och kvinnor förväntas vara på så 
sätt att många av förväntningarna fanns hos respondenterna. Exempel på detta är att många 
förväntar sig att kvinnor bryr sig mer om miljön och är mer omhändertagande än vad män är och att 
män åker bil för att det inger status och även åker mer bil än vad kvinnor gör. En del av dessa 
förväntningar kunde dock ha styrkts genom ytterligare frågor i enkäten huruvida detta utspelade sig i 
praktiken. 
 
Den andra av de två frågeställningarna jag hade var hur vanorna och synen på att åka bil såg ut bland 
norrköpingsbor. Det visade sig att syn och vanor skiljer sig från varandra, snarare än män och 
kvinnors vanor utifrån givna epitet. En del av resultaten gällande vanor, från den empiriska studien, 
förvånade mig. Exempelvis att de män som bor utanför stan och de som bor centralt åker ungefär 
lika ofta. Detta förvånade mig på grund av att tidigare forskning visar på att folk som bor på 
landsbygden åker mer bil än de som bor centralt. Detta var dock väntat ur ett genusperspektiv, då 
förväntningar vilar på att män överlag åker mer bil, oavsett var de bor. Andra resultat var mer 
bekräftande, utifrån tidigare forskning, då kvinnorna som bodde utanför stan åkte mer bil än de som 
bodde centralt. Med andra ord - då tidigare forskning pekar på att folk som bor på landsbygden åker 
mer bil än de som bor centralt bekräftades utifrån den empiriska studien med kvinnorna. Då 
forskning även pekar på att män åker mer bil generellt bekräftades även detta i relationen skillnader 
mellan män och kvinnor. Dock visade en närmare granskning att män som bodde centralt åkte något 
mer än de som bodde utanför stan. Vanor kring att välja bil som färdmedel kan dels förklaras som att 
det är smidigt och bekvämt då båda könen i hög grad har angett att det är en relevant faktor. 
Rydhagen (2013) förklarar också bekvämlighet som en bidragande faktor överlag vid människors 
bidrag till olika slag av miljöpåverkan. Detta kan även kopplas till det tidigare nämnda, att det krävs 
en ny samhällsplanering för att förändra vissa strukturer, både maktstrukturer och strukturer som 
vilar i en bekvämlighet i att åka bil. Att av bekvämlighet välja bil kan också kopplas till att bidra till de 
samhällsnormer som existerar. Att istället för att tänka om, tänka nytt, istället se kvinnor och män 
utifrån gamla inrotade mönster och system om manligt och kvinnligt. 



24 
 

 
Trots att åsikterna var splittrade huruvida respondenterna i den empiriska studien ansåg att 
samhälleliga normer var en bakomliggande faktor till att män åker mer bil än kvinnor så visar ändå 
tidigare forskning på att det kan vara en anledning. Resultaten från den empiriska studien pekar på 
att normer ligger bakom mäns och kvinnors och inställning till och syn på bilism, men inte att detta är 
en förklaring till att män skulle åka mer bil. Detta eftersom att resultaten snarare pekar på att mäns 
och kvinnors bilvanor ser snarlika ut. Kön är med andra ord inte en bidragande faktor till frågan om 
vem som kör mest bil. Föreställningarna kring vad män har för relation till att åka bil kan vi se 
exempel på i den empiriska studien, då 57 av 77 respondenter ansåg att män är mer benägna till att 
åka bil än vad kvinnor är. Detta kan förklaras med att bilen som sådan är maskulin och utstrålar 
maskulinitet, vilket tidigare forskning pekar på (Balkmar, 2012). Nästintill alla av respondenterna i 
den empiriska studien ansåg även att män skulle ha ett större intresse för bilar än vad kvinnor har. 
Även det är ett exempel på den sociala konstruktionen bakom bilen som maskulin, vilket kan kopplas 
till studiens frågeställning om hur skillnader finns kan tolkas. 
 
Som beskrivits ovan finns det en föreställning om att män åker mer bil än kvinnor, som även styrks av 
andra studier, men resultaten från den empiriska studien visar snarare att respondenterna åkte 
ungefärligt lika mycket bil. Att män åker mer bil än kvinnor skulle därmed kunna vara en föreställning 
som finns idag men som i själva verket inte stämmer överens med praktiken. Det kan också vara så 
att forskningen är splittrad, då Cersund & Lewin (2005) skriver att män och kvinnor åker lika mycket 
bil, medan Trafikverket (2013) menar att män är dominerande i frågan då de släpper ut den största 
mängden koldioxid. Tittar man på Östergötland visar Trafikverket (2013) att män är dominerande 
även där. Dock förklaras inte Norrköpings index i den rapporten, vilket den empiriska studien ju tittat 
på. Även då den empiriska studien bekräftade Cersund & Lewin (2005) förväntade jag mig ett resultat 
som snarare skulle likna Trafikverkets (2013) siffror. Både för att Cedersund & Lewins (2005) rapport 
är äldre data, men också för att detta är hur den sociala konstruktionen ser ut - vilket också stöds i 
min empiriska studie som visar på att de flesta tror att män åker mer bil än vad kvinnor gör.  
 
Som nämnt förut, utifrån den empiriska studien och också en del av tidigare forskning, så är den enda 
skillnaden som finns mellan män och kvinnor den sociala konstruktionen om att de är olika på grund 
av sitt kön. Att de skulle vara intresserade av vissa fordon eller nyttja dessa fordon mer än den andra 
för att de är av ett visst kön kan därför tydligt kopplas till den genusproblematik vi ser idag då vi delar 
upp människor av olika kön i olika fack. Också att manliga värden ställs högre än kvinnliga kan 
kopplas till att trafiksektorn inte är jämställd och som tidigare forskning pekar på så krävs det ett mer 
jämställt samhälle, inom alla sektorer, för att bryta den befintliga maktstrukturen som vilar på att 
manligt är bättre än kvinnlig. Därav är bilar i dagens samhälle mer värda än något som anses vara 
kvinnligt, vilket skulle kunna vara en anledning till att många vilar i den uppfattningen om och synen 
på att män har ett större intresse av bilar och nyttjar bilen mer än kvinnor. 

Valda metod 
Metoden som valdes hjälpte mig, som ovan beskrivet, att besvara de frågeställningar som ställdes 
upp inför studien. En styrka med den empiriska studien är att mängden på insamlade data, 
urvalsramen på 100 respondenter, är bred och representativt för populationen i Norrköping och 
därför går att jämföra med liknande städer. Detta även på grund av att 43 av enkäterna samlades in 
på två köpcentrum i olika delar av Norrköping, då detta blir jämförbart med andra städer, i liknande 
storlek med köpcentrum. En brist med den empiriska studien var att jag hade väldigt många frågor 
och under studiens gång insåg jag att alla frågor inte var relevanta för studien, exempelvis om 
personerna var förare eller passagerare (då miljöpåverkan är densamma). En anledning till att 
nästintill inga av resultaten blev signifikanta kan just bero på de många svarsalternativen, som även 
nämnts i Metodavsnittet under ”Problem med genomförande”. Att många alternativ ibland behövde 
slås ihop kan vara en bidragande faktor till att detta inte pekade på ett signifikant samband. Ett 
större urval och färre svarsalternativ hade eventuellt gett andra utslag i resultaten. En annan brist 
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med studien var att vissa frågor hade kunnat stärkas av andra frågor. Jag hade exempelvis kunnat 
fråga i varje enkät om respondenterna var intresserade av bilar för att få empiri på detta, istället för 
att endast titta på hur föreställningen kring detta såg ut. Om så gjort hade gett ett bredare perspektiv 
i den empiriska studien kring de normer om bilen som manlig och män som bilintresserade. Dock fick 
jag, genom den empiriska studien, underlag för hur föreställningarna kring manligt och kvinnligt ser 
ut. 
 
Att göra en intersektionell analys hade även bidragit till en djupare förståelse av föreställningar kring 
skillnader mellan män och kvinnor. Dock var tidsbristen en bidragande faktor till att detta inte har 
gjorts. Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2011) förklarar vikten av att göra intersektionella analyser för 
att få en bredare förståelse av en viss grupp, exempelvis när man tittar på kön;  
 
(…) feministisk forskning även måste se till kategorier som klass och etnicitet för att förstå de 
komplexa situationerna mellan individuella erfarenheter och strukturer (Eriksson-Zetterquist & 
Styhre, 2011:25) 
 
Detta innebär att kategorier så som kön, etnicitet, sexualitet och klass tas in i en gemensam analys 
för att gå ner på djupet i olika maktfördelningar, förtryck och skillnader i samhället, istället för att 
endast konstatera skillnader mellan en grupp. Detta för att dessa grupper oftast går ihop (Eriksson-
Zetterquist & Styhre, 2011). Vid vidare forskning inom bilism kopplat till genus skulle denna typ av 
analys bredda förståelsen för och orsaken till uppfattningen om skillnader av kön på en djupare nivå. 
Att ta in perspektivet ålder hade eventuellt gett andra resultat som hade kunnat visa på om unga 
respektive äldre åker bil av olika anledningar och även om de har olika synsätt och förväntningar på 
kvinnor och män. 

Slutsats 
Den viktigaste slutsatsen som kan dras av denna studie är att genus och trafikfrågor har en tydlig 
koppling på så sätt att de samhälleliga normer som finns i dagens samhälle återspeglas i den syn 
människor har på bilanvändandet och hur män och kvinnor ska agera. Tidigare forskning bekräftar 
dessa normer då en del forskning pekar på skillnader i människors sätt att agera som olika beroende 
på kön och annan del pekar ut hur normerna ser ut. Normerna kring manligt och kvinnligt, som visats 
i resultatet, behöver inte nödvändigtvis återspegla hur människor faktiskt agerar och hur deras vanor 
ser ut. Med andra ord ser skillnaden mellan män och kvinnor i Norrköping ut som så att den hittas i 
synen på män och kvinnor och förväntningarna kring manligt och kvinnligt. 
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Bilaga 1 - Enkät 

 
Enkätstudie av Emelie Bergström. 
Denna enkät kommer att användas i en c-uppsats som behandlar frågor om bilism ur ett 
genusperspektiv. Enkäten riktar sig till dig som bor i Norrköping och åker bil, både som 
medpassagerare och förare. 
Du förblir anonym och ingen kommer att kunna leda enkäten tillbaka till dig men dina svar 
kommer att analyseras och redovisas i c-uppsatsen. Skulle du vilja se resultaten av studien kan 
du få min mail. 
 
Uppstår oklarheter kring frågorna är det bara att fråga. 

 
1. Är du: 
 
Man                (  )   
 
Kvinna  (  )    
        
Annan könsidentitet (  )           
 

2. Var i Norrköping bor du? 
 
Centralt  (  )                                         
Utanför stan  (  )  
 

3. Hur ser ditt hushåll ut? 
 
Ensamstående (  )           
 
Ensamstående med barn (  )           
 
Lever med partner  (  )           
 
Lever med partner och barn (  )           
 

4. När du åker bil, är du oftast: 
 
Förare (  )              
                              
Passagerare (  )           
 

5. Hur ofta använder du bil som transportmedel?  
 
a) 1-2 dagar i veckan (  )           
 
b) 3-4 dagar i veckan (  )        
    
c) 5-6 dagar i veckan (  )           
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d) Alla dagar i veckan (  )       
      
e) Mer sällan   (  )           
  
f) Flera ggr per dag (  )          
 

6. Uppskatta hur långt du åker med bil per vecka.  
 
Mindre än 5 mil (  )           
 
5-10 mil  (  )           
 
10-20 mil  (  )           
 
Mer än 20 mil (  )           
 

7. Tänker du på miljön när du väljer att åka bil som passagerare och som förare? 
 
Ja, mycket  (  )           
 
Ja, lite  (  )           
 
Oftast inte  (  )           
 
Nej,  inte alls  (  )           
 

8. Hur yttrar det sig att du tänker/inte tänker på miljön när du åker bil? 
Lämna ett svar på varje alternativ. 
   Aldrig Ibland Oftast Alltid 
 
Miljövänlig bil  (  ) (  ) (  ) (  ) 
 
Väljer att samåka  (  ) (  ) (  ) (  ) 
 
Väljer andra transportalternativ (  ) (  ) (  ) (  ) 
 
Åker bil ändå      (  ) (  ) (  ) (  ) 
                         
Annat   (  ) (  ) (  ) (  ) 
 

9. Till vilket ändamål använder du bilen? Lämna ett svar på varje alternativ. 
 

Aldrig Ibland Oftast Alltid 
 
Till och från arbete           (  ) (  ) (  ) (  ) 
        
Hämtning och lämning av barn (  ) (  ) (  ) (  ) 
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Inköp av livsmedel & kläder  (  ) (  ) (  ) (  ) 
  
Nöje (så som fritidsresor/intressen)            (  ) (  ) (  ) (  )                
 
Annat   (  ) (  ) (  ) (  ) 
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10. Varför åker du bil? Ranka 1-4 för hur dessa alternativ är relevanta för dig 
(1 inte relevant, 4 väldigt relevant). Lämna ett svar på varje alternativ. 
 
   1 2 3 4 
 
Smidigt och bekvämt   (  ) (  ) (  ) (  ) 
 
Inga andra transportmöjligheter (  ) (  ) (  ) (  ) 
 
Ekonomiskt   (  ) (  ) (  ) (  ) 
 
Annat   (  ) (  ) (  ) (  ) 
 

11. Önskar du att du kunde åka mindre bil? 
 
Ja (  ) 
 
Nej (  ) 
 

12. Här kommer några påståenden kring mäns och kvinnors bilvanor samt inställning till bil 
och miljö i Sverige. Anser du att detta stämmer? Lämna ett svar på varje alternativ. 
 
Män är mer benägna att åka bil än kvinnor                 Ja                    Nej 
 
Kvinnor bryr sig mer om miljön än män   Ja Nej 
    
Män åker bil för att det inger status   Ja Nej 
 
Kvinnor är mer benägna att samåka   Ja Nej 
 
Män gör fler fritidsresor med bil än kvinnor  Ja Nej 
 
Kvinnor åker generellt sätt fler korta resor med bil  Ja Nej 
 
Män åker generellt sätt fler korta resor med bil  Ja Nej 
 
Kvinnor hämtar och lämnar barn med bil oftare än män  Ja Nej 
 
Män åker bil av bekvämlighet i större grad än kvinnor  Ja Nej 
 
Kvinnor kör mindre bil på grund av   Ja Nej 
att de i större grad tar hand om hushållet  
 
Män har ett större intresse för bilar   Ja Nej 
  



32 
 

13. Om flest ja på förra frågan, vad tror du ligger bakom den befintliga skillnaden? Ranka 
mellan 1-4 hur väl detta stämmer för dig i relation till att det finns en skillnad (1 inte alls, 4 
stämmer helt). Lämna ett svar på varje alternativ.  
 

1 2 3 4 
 
Män har större frihet utanför hemmet (  )                 (  )                   (  )               (  ) 

Män bryr sig generellt mindre om miljön (  )                 (  )                   (  )               (  ) 

Kvinnor bryr sig generellt  (  )                 (  )                   (  )               (  ) 

mindre om miljön 

Män har högre lön  (  )                 (  )                   (  )               (  ) 

Kvinnor är mer omhändertagande (  )                 (  )                   (  )               (  ) 

 

Samhälleliga normer  (  )                 (  )                   (  )               (  ) 

Maktfördelning mellan könen (  )                 (  )                   (  )               (  ) 

Kvinnor är mindre riskbenägna (  )                 (  )                   (  )               (  ) 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

  



33 
 

Bilaga 2 – Chitvå-tabell 
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Referens: Wahlin, K. 2011. Tillämpad Statistik – en grundkurs. Stockholm: Bonnier Utbildning AB 
 

 

 

 


