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Sammanfattning 
Sättet på vilket vi tar oss från en plats till en annan i staden har effekter på den lokala 

miljön samt i förlängningen även på det globala klimatet. För att våra system för 

persontransport ska gynna en hållbar samhällsutveckling står vardagliga resemönster, 

såsom pendlande till arbete och skola, för den stora utmaningen. Beroende på var i 

staden en individ är bosatt har denna följaktligen olika grad av tillgänglighet till 

kollektiva infrastrukturnätverk såsom sträckan till närmaste hållplats för tunnelbana. 

Möjligheterna att använda mindre miljöbelastande transportmedel skiljer sig därmed åt 

bland stadsbefolkningen vilket gör miljöpåverkan i vardagsresor relevant att studera ur 

ett sociologiskt perspektiv. Denna kandidatuppsats behandlar miljöpåverkan i 

vardagsresor i förhållande till individens fysiska och sociala plats i den urbana 

strukturen. 

För att undersöka detta används ett redan befintligt intervjumaterial från studien ”Ett 

miljöanpassat Stockholm” som innefattar 633 intervjupersoner och utfördes i 

forskningsprogrammet Hushåll och Urbana Strukturer i Uthålliga Städer. Med 

kvantitativa metoder och sociologisk teori analyseras förhållandet mellan miljöpåverkan 

i vardagsresor och individens bofasta plats i den urbana strukturen. Detta förhållande 

problematiseras genom att jämföras för olika sociala grupper. 

Resultaten visar att individer som är bosatta i gles urban struktur som kännetecknas av 

bostadsort med lägre tätortsgrad och låg grad av tillgänglighet till kollektiv infrastruktur 

tenderar att ha mer miljöpåverkan i vardagsresor jämfört med individer bosatta i tät 

urban struktur i bostadsort med högre tätortsgrad och hög grad av tillgänglighet till 

kollektiv infrastruktur. Vad gäller de sociologiska bakgrundsfaktorerna visar studien 

signifikanta skillnader i styrka för sambandet mellan urban struktur och individens 

miljöpåverkan i vardagsresor för grupper av respondenter med olika attityd till 

miljöpåverkan, familjetyp och ekonomisk situation. 
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1 Inledning 
Staden är en symbol för mänsklig civilisation och utveckling. Emellertid inger den en sorts 

skräckblandad förtjusning hos många som vill arbeta för en hållbar samhällsutveckling. 

Staden införlivar delvis hopp i forskares, politikers, företagares samt samhällsmedborgares 

framtidsvisioner på grund av att den gör möjligt för ett stort antal människor att samleva och 

hushållas med en begränsad påverkan på miljön. De tekniska innovationerna och hållbara 

lösningarna, som läsaren idag kan finna i allt från doktorsavhandlingar i systemekologi till 

miljöinriktade livsstilsmagasin, är ofta endast möjliga i ett samhälle med urbant och kollektivt 

levande. Men städer världen över har samtidigt åstadkommit en hel del skadliga och ohållbara 

mönster för miljön och människans hälsa och ses därför inte som en optimal 

utvecklingslösning av alla (Bergman et al., 2002:16ff samt FN, 1997:142). Systemekologen 

Folke Günther ställer sig negativ till växande städer och förespråkar en ny ruralisation i form 

av ”ekobyar”. Günther menar att vi måste gå ifrån att leva vår ohållbara livsstil i städer både 

vad gäller för mänsklighetens hälsa och i miljöhänsyn. En återgång till det postindustriella 

samhället anser Günther av denna anledning vara nödvändig. (Günther, 1989:14) 

Det har dock bildats en opinion mot detta negativa förhållningssätt mot stadsutveckling både 

vad gäller sociologisk och ekologisk forskning samt inom övriga samhällsforum (se 

exempelvis nätverket Yimby, www.yimby.se, eller föreningen Alternativ stad, 

www.alternativstad.nu) som ser nödvändigheten att förhålla sig mer accepterande till 

människors dragningskraft till städer och att utgå från att finna lösningar till de ”sociala, 

ekologiska och resursanknutna problemen” (Günther, 1989:6) i de samhällen vi lever i idag 

istället för att skapa alternativa samhällen såsom ekobyar. Sociologen Anders Gullberg väljer 

exempelvis att förhålla sig till den växande staden accepterande i högre utsträckning än 

Günther. Denna inställning motiveras med att det urbana livsidealet redan gjort starkt avtryck 

på både individer som bor i staden och på landsbygd, vilket gör en re-ruralisation och 

tillbakagång till mindre utvecklade samhällen absurd och svår att motivera i samtliga typer av 

bostadsorter. Gullberg samt hans samarbetspartners på Stockholms Universitet och Kungliga 

Tekniska Högskolan har arbetat fram förslag för att rikta utvecklingen av stadsstrukturen mot 

en hållbar framtid som begränsar stadens effektivitet till ekosystemens resiliens, det vill säga 

kapacitet att återhämta sig. (Gullberg et al., 2007:20 och 76) 

Dessa resonemang om stadens positiva och negativa sidor återkommer bland annat i FN:s 

Habitat II rapport om boende, bebyggelse och stadsutveckling, ett resultat av 
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världskonferensen i Istanbul 1996, som utmynnar i en definition av global hållbar utveckling 

med en positiv inställning till städer som en del av lösningen i denna utveckling. 

Vi ansluter oss till målet om en hållbar utveckling i en värld med växande städer 

genom att bygga samhällen som använder resurserna effektivt inom ramen för 

ekosystemens bärkraft. (FN, 1997:110) 

En del av stadens miljöproblematik, vilken särskilt exemplifierar dessa hoppingivande och 

hotfulla aspekter av stadsutvecklingen, är transporterna. Persontransporterna utgör ett 

vardagligt mönster där vi människor gör mer eller mindre miljöpåverkan på den omedelbara 

lokala miljön och det globala klimatet beroende på valet av transportmedel (IPCC, 2007: 

328). Den fysiska miljön som omger oss i staden lägger grunden för våra transportbehov i 

vardagen eftersom den bestämmer exempelvis hur tillgången på kollektivtrafik ser ut och 

sätter således villkoren för vilka val som utgör reella alternativ av de transportmedel som 

finns att tillgå för vardagliga resor i dagens samhälle. (Waldo, 2002:15) 

Men eftersom ojämlikhet råder bland tillgång till den omedelbara fysiska strukturen i en stad 

är transportproblematiken även en sociologisk fråga. Forskare i hållbar transport Michael 

Replogle beskriver i citatet nedan vad som kan förväntas hända om inte transportfrågan löses. 

As cities grow, one can anticipate increased conflict between the mobile elite and 

the mobility restricted poor, and reduced capacity to solve the problems of capital 

shortages, unpayable debt burdens, toxic air pollution, and global climate change. 

(Replogle, 1991:7 citerat av Szyliowicz, 2003:185) 

Citatet ovan visar på ett synsätt där sambandet mellan hållbar transport och globala 

klimatförändringar beaktas genom effekten av en social struktur som bygger på ojämnlika 

transportmöjligheter bland grupper i samhället med olika ekonomiska situationer. 

Av dessa i inledningen beskrivna anledningar används sociologisk teori och kvantitativ metod 

i denna kandidatuppsats för att problematisera förhållandet mellan urbana strukturer och 

miljöpåverkan i vardagsresor.  

Detta kapitel innehåller, förutom den generella introduktionen till ämnet ovan, ett avsnitt om 

uppsatsens syfte och frågeställning liksom en kort presentation av författarens bakgrund. 

Resterande delar av uppsatsen disponeras enligt följande: kapitel 2 ger läsaren teoretisk 

bakgrund till de undersökningsobjekt som uppsatsen ämnar studera.  I kapitel 3 finner läsaren 

en metodgenomgång för insamlingen av det empiriska materialet samt operationaliseringar 

från teoretiska begrepp till variabler i det aktuella datamaterialet och i kapitel 4 följer en 
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redovisning och analys av eventuella mätfel. I kapitel 5 finner läsaren resultaten av 

sambandsanalysen och i kapitel 6 en avslutande diskussionsdel. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken mån den urbana strukturen samvarierar 

med individens miljöbelastning bland vuxna resenärer i Storstockholmsområdet. I synnerhet 

kommer samvariationer mellan individens miljöpåverkan i vardagsresor och olika typer av 

bostadsort samt olika grad av tillgänglighet till kollektiv infrastruktur undersökas. 

Miljöpåverkan i vardagsresor undersöks dels från det teoretiska perspektivet på urban struktur 

som en fysisk struktur i och med de två första frågeställningarna som anges nedan: 

o Har individer som är bosatta i bostadsort med låg tätortsgrad högre miljöpåverkan i 

vardagsresor än individer bosatta i bostadsort med hög tätortsgrad? 

o Har individer med låg grad av tillgänglighet till kollektiv infrastruktur högre 

miljöpåverkan i vardagsresor än personer med hög grad av tillgänglighet? 

Dels problematiseras även individens miljöpåverkan i vardagsresor från ett andra 

förhållningssätt på urban struktur. Staden betraktas i det andra förhållningssättet som en social 

struktur, uppbyggt på olika grupperingar av individer. Detta resulterar i den tredje 

frågeställningen: 

o Skiljer sig samvariationen mellan urbana strukturer och miljöpåverkan i vardagsresor 

åt bland sociala grupper av individer med olika attityd till miljöpåverkan, olika 

familjetyp, eller olika ekonomisk situation? 

2 Teori och tidigare forskning 
Följande kapitel definierar undersöknings- och kontrollvariablerna genom sociologisk teori 

samt ger en teoretisk bakgrund i tidigare forskning. Samtliga avsnitt, förutom avsnittet om 

miljöpåverkan, avslutas med en hypotesformulering relaterat till respektive begrepp. Kapitlet 

avslutas med en figur över den teoretiska modellen. 

2.1 Undersökningsvariablerna 
Undersökningsvariabler kallas de variabler i denna uppsats som testar stadens fysiska  

strukturers samvariation med individens miljöpåverkan i vardagsresor. Dessa 
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undersökningsvariabler definieras dels genom sociologisk teori och dels genom tidigare 

forskning som presenteras i detta avsnitt. 

2.1.1 Miljöpåverkan i vardagsresor 

Själva resandet är ett vardagligt mönster som har ökat i Sverige i takt med att kraven på 

rörlighet i samhället liksom kommunikationsmöjligheter ökat. I början av 1900-talet reste 

svensken i genomsnitt 0,5 kilometer per dag (Waldo, 2002:15). Detta jämfört med 2006 års 

svenskar som i genomsnitt reser 40 km per dag (SIKA, 2007:31). 

Men det är naturligtvis inte bara hur mycket vi reser utan även med vad vi reser som avgör 

vår miljöpåverkan. Valet av transportmedel för vardagsresornas ändamål får olika 

konsekvenser i miljöpåverkan beroende på transportmedlets utsläpp av luftförorening samt 

skadliga partiklar och koldioxid. Vetenskapliga rådet för klimatfrågor framhåller i en 

underlagsrapport 2007 att målet att minska utsläpp av antropogena växthusgaser bör ha 

primärt fokus i klimatpolitiken (SOU, 2007:98f). Transportsektorn står för en tredjedel av 

utsläppen i Sverige (SOU, 2007:91). Den nationella resvaneundersökningen 2005-2006 visar 

även att det vanligaste färdmedlet är bil, vilket hälften av Sveriges befolkning färdas med en 

genomsnittlig dag, jämfört med 13 procent som färdas kollektivt och 5 procent som färdas 

både med bil och kollektivt (SIKA, 2007:39). 

Ur ett sociologiskt perspektiv är det intressant att studera valet av transportmedel i 

vardagsresor och vad det är som påverkar detta val för olika grupper i samhället. För att kunna 

besvara detta har miljöbelastning i denna uppsats begränsats till att omfatta endast den 

negativa miljöpåverkan en individ åsamkar i och med vardagsresor till arbete, skola eller 

skjuts av barn till daghem alternativt skola. 

2.1.2 Urban struktur 

Det finns gott om litteratur på ämnet urban struktur och dess samvariation med individens val 

av transportmedel men en grundläggande distinktion kan framhållas mellan de perspektiv som 

behandlar staden som en fysisk företeelse och de som även inkluderar staden som en social 

företeelse i sina teorier. Denna skiljelinje behandlas översiktligt i detta kapitel för att 

teoretiskt definiera begreppet urban struktur vilket åtföljs av en förankring av begreppet i 

tidigare forskning. 

Stadens fysiska struktur innebär placeringen av stadens olika verksamheter och institutioner i 

form av byggnader och fasta yttre strukturer liksom hur dessa är sammanlänkade genom 
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system av kommunikationsnätverk såsom vägar och kollektivtrafik. Detta är en frekvent 

förekommande definition av urban struktur (Bergman et al.,2002:40; Bhat & Guo, 2007:511) 

som studerar staden som fenomen ur ett fysiskt och observerbart perspektiv. Om forskaren 

väljer att studera urban struktur i linje med denna aspekt relaterat till miljöpåverkan i 

vardagsresor ligger följaktligen fokus på att skilja mellan individers olika förutsättningar i 

form av avstånd och tidsåtgång för att ta sig till olika platser. 

Men stadens sociala struktur kan även inkluderas i begreppet urban struktur och innebär i 

detta fall sättet på vilket människor ingår i olika sociala grupper och bildar ett sorts socialt 

organisationssystem (Waldo, 2002:32). Louis Wirth skriver om ”urbanismen som livsform” 

(1971:159) och menar att forskaren bör gå utanför definitionen av en stad enligt de rumsliga 

kriterierna. Denna aspekt av urban struktur tar fasta på anledningar till varför likheter eller 

ojämlikheter i tillgänglighet till den fysiska urbana strukturen uppkommer bland olika typer 

av sociala grupper. Exempel på en social gruppering i staden som skapar en social struktur är 

segregering på bostadsmarknaden på så sätt att en individs socio-ekonomiska situation i detta 

fall begränsar möjliga val av bostäder och därmed även bostadsort (Mills & Lubuele, 

1997:739). 

Skillnaderna i sätt att förhålla sig till urban struktur kan således delas in i syn på staden som 

en fysisk eller social företeelse och påverkar följaktligen hur urban struktur definieras och 

studeras. Definitionen av urban struktur i denna uppsats tar hänsyn till båda synsätt för att få 

ett tvådimensionellt perspektiv. Skiljelinjen mellan fysiska och sociala aspekter av urban 

struktur återspeglas genom uppdelningen av frågeställningarna på så sätt att den första och 

andra frågeställningen ämnar besvara förhållandet mellan individens fysiska placering i den 

urbana strukturen och dess miljöpåverkan i vardagsresor emedan den tredje frågeställningen 

behandlar detta förhållande men med hänsyn till variationer mellan grupper av individer med 

olika sociala egenskaper vad gäller attityd till miljöpåverkan, familjetyp och ekonomisk 

situation. 

Tidigare forskning kring urban struktur och miljöpåverkan i vardagsresor visar inte endast på 

flera olika definitioner över vad som bör inkluderas i begreppet urban struktur utan även 

relativt spretiga resultat. I artikeln ”Is the journey to work explained by urban structure?” 

menar exempelvis sociologen Genevieve Giuliano och ekonomen Kenneth Small (1993) att 

urbana strukturer bara till viss del påverkar var individer väljer att bosätta sig och deras 

resbeteende. Författarna av artikeln förklarar den svaga länken med att hänvisa till andra 

studier som visar på sociala faktorer såsom att individer inte problematiserar långa arbetsresor 
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eftersom det kan fungera som en skiljelinje mellan det privata och professionella livet eller att 

individer frekvent byter arbetsplats och även kompromissar med samboendes avstånd till 

arbetsplats. Sociologen Tim Schwanen visar även att urban struktur har begränsad påverkan 

på individens resbeteende i en studie i Nederländerna även om faktorer såsom en hög andel 

arbetsplatser jämfört med bostäder i en stadsregion har hög samvariation med att åka 

kollektivt (2004:329).  

Stark kritik riktas mot dessa undersökningsresultat av Peter Naess, forskare vid Aalborgs 

Universitet. Naess menar att den svaga samvariationen mellan urban struktur och val av 

transportmedel snarare tyder på att forskarna i dessa studier inte mäter urban struktur i 

egentlig mening eftersom de undviker att inkludera elementära indikatorer på urban struktur. 

(Naess, 2006:648f) 

Resonemangen kring teoretiska begrepp och tidigare forskning ovan samt forskning kring de 

specifika undersökningsvariablerna, som redovisas i avsnitt 2.2.2 Typ av bostadsort samt 

avsnitt 2.2.3 Tillgänglighet till kollektiv infrastruktur nedan, leder till följande 

hypotesformulering för sambandet mellan urban struktur och miljöpåverkan i vardagsresor: 

Individer boende i urban struktur med lägre tätortsgrad samt lägre tillgänglighet till 

kollektiv infrastruktur tenderar att ha en högre miljöpåverkan i vardagsresor än 

individer boende i urban struktur med högre tätortsgrad samt högre tillgänglighet 

till kollektiv infrastruktur. 

2.1.3 Typ av bostadsort 

Skillnader mellan olika typer av bostadsort grundar sig i denna uppsats på bebyggelsens täthet 

och form i den aktuella bostadsorten och skiljer sig på så sätt i abstraktionsnivå från urban 

struktur som är ett mer omfattande begrepp för stadens infrastruktur. En typ av bostadsort är 

förort, vilken följaktligen kan ha flera olika typer av urban struktur i och med olika 

tillgänglighet till kollektiv infrastruktur. Frågan om bostadsort specifikt har betydelse för en 

individs miljöpåverkan i vardagsresor är ett omforskat ämne. Detta avsnitt tar endast upp de 

mest aktuella aspekterna för denna uppsats av tidigare forskning på området. 

Stadsvetaren Petra Krantz undersöker miljömedvetenhet bland svenska bilister. I sin studie 

visar Krantz på ett synsätt som är vanligt förekommande i den aktuella politiska 

miljödebatten.  Genom att betrakta informationsspridning till allmänheten som det 

effektivaste sättet att minska bilkörning antas att en ökad miljömedvetenhet eller ökad 

kunskap om bilkörningens negativa effekter kommer att minska antalet individer som väljer 

 6



 

att köra bil (Krantz, 2001:10ff). Istället menar Krantz att mellanliggande 

undersökningsvariabler såsom bostadsort har en betydelse för huruvida individer låter sina 

attityder gentemot bilismen ha effekt på det faktiska bilanvändandet (a.a, sid. 185). Både på 

landsbygd och i storstad finner Krantz nämligen individer som uppskattar miljöriskerna i och 

med bilismen som allvarliga men bilanvändandet skiljer sig ändå åt mellan de olika typerna 

av bostadsort (a.a, sid. 182f). 

En annorlunda utgångspunkt är att utgå från att bostadsort är ett val som individer gör i likhet 

med vad de väljer att ägna sig åt för aktiviteter på fritiden. Socialantropologen Olle Hagman 

har en sådan utgångspunkt i sina fem fallstudier i olika typer av bostadsort i Göteborg och 

Katrineholm och drar slutsatsen att ”valet oftast inte står mellan olika transportmedel utan 

mellan olika sätt att leva och att organisera sitt liv” framför allt för individer bosatta på 

landsbygd (2005:185). Individen styrs inte i dessa val av fasta yttre strukturer även om det i 

Hagmans fallstudier finns tendenser bland intervjupersonerna, framför allt i tätort, att välja 

bostadsort beroende på vilket transportmedel individen föredrar. Dessa tendenser hänger 

enligt Hagman särskilt ihop med en negativ attityd till bil vilket tvingar dessa individer att 

bosätta sig på bostadsorter med hög tillgång till kollektivtrafik och därmed har valet av 

transportmedel inte med urbana strukturer att göra. Men att Hagman uppmärksammar 

tendenserna som skiljer individer bosatta i tätort från dem bosatta på landsbygd styrker 

snarare den tes Hagman försöker motbevisa, nämligen att de urbana strukturerna som skiljer 

landsbygd från tätort har betydelse för val av transportmedel. Hagmans studie ifrågasätter 

dock med kvalitativa metoder det enkla orsakssambandet att bra tillgång till kollektivtrafik 

nödvändigtvis leder till mindre miljöbelastning i det vardagliga resandet och motiverar därför 

till att ta med sociologiska bakgrundsfaktorer såsom individens attityd till miljöpåverkan i 

sambandanalysen som i denna uppsats tas i beaktande i och med den tredje frågeställningen. 

Petter Naess är en av de som framhåller den urbana strukturen i bemärkelsen fysisk struktur 

och dess påverkan på val av transportmedel och har gjort en studie av hur urbana strukturer 

påverkar individers resbeteende i Köpenhamn som visar att total restid liksom bilanvändning 

är högre för individer bosatta i förort jämfört med innerstad (2006:648f). Den urbana 

strukturen i Köpenhamn har många likheter med Stockholms, exempelvis den typiskt 

hierarkiska stadsmetropolen med ett huvudcentrum där koncentrationen av arbetsplatser och 

service återfinns och flera mindre centrum i kombination med lokala centrum i förorten (a.a, 

sid. 633) vilket gör resultaten från Naess studie särskilt relevanta för denna uppsats. 
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Utgående från tidigare forskning som diskuterats i detta avsnitt lyder hypotesformuleringen 

för typ av bostadsort som följande: 

Individer i bostadsorter med låg tätortsgrad tenderar att ha en högre miljöpåverkan 

i vardagsresor än individer i bostadsorter med hög tätortsgrad. 

2.1.4 Tillgänglighet till kollektiv infrastruktur 

Tillgänglighet till kollektiv infrastruktur är nära förankrat med bostadsort eftersom olika 

bostadsorter tenderar att ha olika god tillgång till kollektivtrafik. En individ bosatt på 

landsbygd kan dock i teorin ha närmare till arbete, skola och livsmedelsbutik än en individ 

som bor i innerstad vilket gör att tillgänglighet till kollektiv infrastruktur inte kan likställas 

med individens bostadsort och därmed behandlas som en separat indikator på urban struktur i 

denna uppsats. 

Det är ont om publicerad tidigare forskning som studerar specifikt hur tillgänglighet påverkar 

val av transportmedel för vardagsresor utan att relatera tillgänglighet direkt till individens 

bostadsort. Teknologen Yusak Susilo och humangeografen Kees Maat har däremot gjort en 

longitudell studie med datamaterial från Nederländerna i vilken tillgänglighet till 

kollektivtrafiken inte påvisas ha någon avgörande betydelse för individens miljöpåverkan i 

vardagsresor (2007:607). Skillnaden från denna uppsats definition på tillgänglighet är att 

Susilo och Maats studie inte inkluderar avstånd till arbete, skola och infrastruktur utan endast 

avstånd till kollektivtrafiken. Tillgänglighet och typ av bostadsort har däremot tillsammans 

visats starkt samvariera med individers val av transportmedel även kontrollerat för effekter av 

faktorer såsom val av bostadsområde baserat på individens preferenser för transportmedel, 

visar en studie i San Fransisco (Pinjari et al., 2007:571). 

På grund av bristfällig tidigare forskning med samma typ av definition och inkluderade 

variabler i undersökningsvariabeln, följer hypotesformuleringen av tillgänglighet till kollektiv 

infrastruktur den föregående undersökningsvariabeln typ av bostadsort, som redovisats för 

ovan i avsnitt 2.2.2, och lyder därmed: 

Individer med låg grad av tillgänglighet till kollektiv infrastruktur tenderar att ha en 

högre miljöpåverkan i vardagsresor än individer med hög grad av tillgänglighet. 
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2.2 Kontrollvariablerna 
Kontrollvariabler benämns de variabler i denna uppsats som testar sociala strukturers effekt 

på samvariationen mellan den fysiska urbana strukturen och individens miljöpåverkan i 

vardagsresor. Dessa kontrollvariabler har valts ut på basen av tidigare forskning som 

presenteras i detta avsnitt. 

2.2.1 Attityd till miljöpåverkan 

För att kunna studera individers attityder till sin egen och människans miljöpåverkan behövs 

en extra reflektion över vad en attityd är och hur den påverkar individens faktiska handlingar. 

Nedan följer därmed en kort redovisning för klassisk attitydforskning relaterat till attityder till 

miljöpåverkan vilket följs av tidigare forskning på området. 

Inom klassisk attitydforskning består en individs attityd gentemot ett fenomen av tre 

komponenter. Den första är individens föreställning av fenomenet, exempelvis vad gäller 

valet att åka kollektivt eller bil till arbetet kan en individ ha föreställningen att det är 

miljövänligare att åka kollektivt än att ta bilen till arbetet. Den andra attitydkomponenten är 

individens värdering av fenomenet och rör hur pass viktig individen anser att fenomenet är att 

ta hänsyn till i jämförelse med attityder till andra fenomen, en individ kan värdera valet av 

transportmedel till arbetet som mycket avgörande för miljön i relation till andra 

vardagshandlingars påverkan på miljön. De två första attitydkomponenterna leder till den 

tredje attitydkomponenten, nämligen individens handlingsberedskap inför fenomenet, såsom 

att individen är beredd att åka kollektivt till arbetet. (Fishbein & Ajzen, 1975:12) 

Den klassiska attitydforskningen har kritiserats för att vara för statisk och icke processinriktad 

(Jonas & Doll:1996) samt att inte ta samhälleliga normer i beaktande (Lindén, 1994:12) men 

den anses ändamålsenlig för denna uppsats eftersom attitydkomponenterna är lätta att tillämpa 

på ämnet miljöpåverkan och teorin tydliggör väl skiljelinjen mellan attityder och handlingar. 

Attityder till miljöpåverkan i vardagsresor kan betraktas som fördelaktigt att inkludera i 

studier av urban struktur om forskaren vill betona sociologiska bakgrundsfaktorer. En studie 

som bekräftar detta och ligger nära i tid och rum har gjorts i Uppsala (Vredin Johansson et al., 

2006) i vilken forskarna använder sig av en modell med bakgrundsfaktorer såsom individens 

preferenser för miljövänlighet, säkerhet, bekvämlighet, tillgänglighet och flexibilitet i val av 

transportmedel. Resultatet när modellen jämförs med den traditionella modellen utan 

sociologiska bakgrundsvariabler visar att den förre förklarar val av transportmedel i högre 

utsträckning än den senare (a.a, sid. 517). 
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I flera studier har forskare däremot försökt att kringgå denna statiska uppdelning av 

forskningen i å ena sidan rumsliga orsaker och å andra sidan attitydorsaker genom en 

deduktiv forskningsmetod som utgår från en teoretisk uppdelning av individer enligt attityder 

för olika användarprofiler (Andreassen Wallin, 1995:35; Anable, 2005:66). Dessa forskare 

menar att eftersom marknaden för transport är segmenterad efter individers behov av transport 

måste forskningen även bygga på en uppdelning i kategorier efter grupper med olika 

användarpreferenser (Beirão & Cabral, 2007:479). Detta har gjorts i en brittisk studie genom 

att utgå från klassisk attitydforskning i vilken individer kategoriserades för olika 

uppsättningar föreställningar och värderingar samt handlingsbenägenhet gentemot att förändra 

sitt val av transportmedel (Anable, 2005:65). Studien visar att skillnader existerar mellan 

grupper av individer med olika preferenser på så sätt att de grupper som redan använder 

kollektivtrafiken i viss utsträckning är mer sannolika att förändra sitt beteende om 

preferenserna för deras val av transportmedel tillfredställs än individer som endast använder 

bil för vardagsresor (a.a, sid. 75). 

Tidigare forskning som behandlat attityder till miljöpåverkan har alltså visat att dessa är en 

avgörande faktor vid miljöpåverkan i vardagsresor och hypotesformuleringen för den aktuella 

kontrollvariabeln är följaktligen: 

Individer med låg grad av miljövänlig attityd skiljer sig från individer med hög grad 

av miljövänlig attityd vad gäller hur starkt urban struktur och miljöpåverkan i 

vardagsresor samvarierar. 

2.2.2 Familjetyp 

Tidigare studier har visat att individer med hemmavarande barn tenderar att använda bil i 

högre utsträckning än individer utan hemmavarande barn (Vredin Johansson et al., 2006:515). 

Hushåll med barn tillhör de facto ”de biltätaste grupperna i samhället” (Krantz, 2001:53). En 

naturlig förklaring till detta är bekämlighetsskäl, menar Frans Dieleman med flera forskare på 

Utrecht University som inriktat sig på studier av resbeteende i staden på hushållsnivå. Detta 

eftersom alternativet att åka bil med barn anses gå smidigare jämfört med att gå, cykla eller 

åka kollektivtrafik tillsammans med barn. Men även tidspress hos föräldrarna och oro över 

barnens säkerhet har visat sig bidra till användandet av bil för skjuts av barnen till skola eller 

daghem. (Dieleman, 2002:524f) 
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Därav inkluderas familjetyp i analysen för denna uppsats och hypotesen för kontrollvariabeln 

lyder som följande:  

Individer med barn skiljer sig från individer utan barn vad gäller hur starkt urban 

struktur och miljöpåverkan i vardagsresor samvarierar. 

2.2.3 Ekonomisk situation 

Inkomst har varit med som en undersökningsvariabel för stadsinvånares val av transportmedel 

i vetenskapliga artiklar sedan början av 1970-talet. Vid den tiden visade forskningen att de 

individuella inkomstskillnaderna i princip inte hade någon effekt på vilket transportmedel 

stadsinvånarna använde för vardagsresor till arbetet. Däremot vardagsresor till mataffären och 

så kallade ”shopping malls” utfördes i högre utsträckning med bil som en slags social aktivitet 

för hela familjen i hushåll med höginkomsttagare (Williams, 1977:94). Mer aktuell forskning 

i Sverige visar att individer med sämre ekonomisk situation använder bil och transportmedel 

med högre miljöpåverkan i mindre utsträckning än individer med bättre ekonomisk situation. 

Detta bedöms bero på bristen av resurser för att äga bil hos individer med sämre ekonomisk 

situation men även på grund av en högre grad av miljövänlig attityd hos individer med sämre 

ekonomisk situation. (Krantz, 2001:52f) Därav är det motiverat att även konstanthålla för 

ekonomisk situation i denna uppsats.  

Hypotesen för samvariationen mellan individens bofasta plats i den urbana strukturen och 

miljöpåverkan i vardagsresor kontrollerat för grupper av individer som befinner sig i olika 

ekonomiska situationer lyder därmed: 

Individer med sämre ekonomisk situation skiljer sig från individer med bättre 

ekonomisk situation vad gäller hur starkt urban struktur och miljöpåverkan i 

vardagsresor samvarierar. 
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2.3 Figur över teoretisk modell 

Nedan följer en figur som grafiskt ämnar visa de olika undersöknings- samt 

kontrollvariablerna som ingår i uppsatsen för att underlätta tolkningen av hur dessa hänger 

ihop samt hur de kommer att besvara uppsatsens tre frågeställningar. 

Figur 1. Grafisk översikt av teoretisk modell 
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3 Metod 
Följande kapitel redovisar för datainsamling- och analysmetod. Avsnitt 3.1 beskriver det 

redan befintliga empiriska materialet medan avsnittet 3.2 beskriver analysmetod specifikt för 

denna uppsats. Avsnitt 3.3 beskriver hur operationaliseringen av samtliga variabler gått till 

från teoretiska begrepp till mätbara variabler utgående från det empiriska materialet. 

3.1 Empiriskt material 
Datamaterialet som innebär grunden för den empiriska delen av uppsatsen bygger på 

undersökningen ”Ett miljöanpassat Stockholm” som gjordes med 633 personer i 35 till 54 års 

ålder bosatta i Stockholms län förutom i Södertälje och Norrtälje kommun. Undersökningen 

utfördes år 1999 av professionella intervjuare på Statistiska Centralbyrån (SCB), på uppdrag 

av forskningsprogrammet Hushåll och Urbana Strukturer i Uthålliga Städer, bestående av 

forskare från olika institutioner vid Stockholms Universitet (SU) och Kungliga Tekniska 

Högskolan (KTH). Fokus i undersökningen ligger på vardagsliv i hushållen, deras plats i den 

urbana strukturen samt deras miljöbelastning.  

Ett stratifierat urval drogs om sammanlagt 1000 personer från fyra olika områdestyper i 

Stockholm, nämligen den täta stenstaden, knutpunkter, villa- och radhusområden samt övriga 

områden. Målgruppen är vuxna invånare i storstockholmsområdet med etablerad 

vardagsekonomi. Begränsningen av individer från 35 till 54 år är gjord av denna anledning. 

Som urvalsram användes SCB:s register över totala befolkningen. Datainsamlingsmetoden 

var personlig intervju med några fall av telefonintervjuer och insänd blankett vid tidsbrist hos 

respondenten eller motsvarande orsaker.   

3.2 Analysmetod 
Detta är en empiriskt baserad uppsats som induktivt undersöker samvariationen mellan 

undersökningsvariablerna. Kvantitativ metod används för bearbetning och analys av 

intervjuerna för de relevanta variablerna i denna uppsats. Bearbetning av materialet sker i det 

statistiska dataprogrammet SPSS och innefattar sambandsanalys med 

korrelationskoefficienten gamma för att mäta korrelation mellan variabler på ordinalskalenivå 

(Edling & Hedström, 2003:69; Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996:466) och redovisning i 

korstabeller för att möjliggöra hypotestestningar utgående från de aktuella frågeställningarna. 

Sociologisk teori och tidigare forskning används dock för att ge en teoretisk definition på och 
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formulera begränsningar för undersöknings- och kontrollvariablerna samt ge en teoretisk 

bakgrund till de aktuella frågeställningarna vilket ger uppsatsen ett inslag av deduktiv 

forskningametod. Sambandanalysen och den teoretiska biten av uppsatsen ämnar på detta vis 

tillsammans besvara frågeställningarna genom att ge upphov till en diskussion kring 

sambandsanalysens resultat i jämförelse med liknande tendenser i tidigare forskning och de 

ledtrådar till orsaker som de samhällsvetenskapliga teorierna kan bidra med. 

3.3 Operationaliseringar 

3.3.1 Miljöpåverkan i kilowattimmar 

Miljöpåverkan görs relevant i denna uppsats endast i fråga om vardaglig transport. Närmare 

bestämt innebär detta den påverkan en individ åsamkar miljön genom vardagsresor till arbete, 

skola liksom skjuts av barn till daghem och skola. Begränsningar vad gäller vardagsresor har 

alltså gjorts till resor individen är ”tvungen” att göra till skillnad från fritidsresor. Själva 

miljöpåverkan mäts med ett aggregerat mått på olika miljöeffekter för respektive 

transportmedel. Detta är mått som räknats ut av KTH i samarbete med SU och innebär att gå, 

cykla, samåka, åka med kollektivtrafik, annat motorfordon eller bil för vardagsresor har fått 

olika värden i kilowattimmar (kWh) beroende på hur hög miljöpåverkan vart och ett av dessa 

transportsätt beräknas ha. Måttet har även klassindelats i tre jämnstora klasser som benämns 

”Låg”, ”Medel” och ”Hög” miljöpåverkan för att möjliggöra sambandsanalys och 

hypotestestning som redovisas i korstabeller nedan (se avsnitt 4.2 Sambandsanalys). 

3.3.2 Att mäta urban struktur 

Individens typ av bostadsort och tillgänglighet till kollektiv infrastruktur definierar i denna 

uppsats individens plats i den urbana strukturen. En sammansättning av dessa två olika men 

interdependenta undersökningsvariabler bildar således ett totalmått för typ av urban struktur 

som omger individens bofasta plats i staden. Detta totalmått har även indelats i tre jämnstora 

klasser som benämns ”gles”, ”blandad” och ”tät” urban struktur. 

3.3.3 Typ av bostadsort efter tätortsgrad 

I det befintliga undersökningsmaterialet har respondenterna fått svara på de två 

bakgrundsfrågorna: i vilken typ av bostadsområde samt i vilket typ av bostadshus de bor i, 

vilka sammanställts till fem kategorier av bostadsort som rangordnats efter grad av tätort i 

stigande ordning. Bostadsorten med lägst tätortsgrad benämns ”Landsbygd” och innebär 
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bostad på ren landsbygd med en- eller tvåfamiljshus och högst ett fåtal hus inom synhåll. 

”Villaförort” är den andra rangordnade bostadsorten som innebär bostad i stadsdel eller förort 

som består av huvudsakligen en- eller tvåfamiljshus. Den tredje benämns ”Förort” och 

innebär bostad i utanför förortscentrum med blandade typer av bostadshus, det vill säga både 

en- och flerfamiljshus, där flerfamiljshus kan innebära radhus, kedjehus samt flervåningshus. 

Den fjärde rangordnade bostadsorten benämns ”Förortscentrum” och innebär bostad i 

förortscentrum med i huvudsak flerfamiljsbyggnader. Bostadsorten med högst tätortsgrad 

benämns ”Innerstad” och innebär att respondenten är bosatt i centrum med i huvudsak 

flerfamiljshus. (Se bilaga: Intervjuguiden) 

3.3.4 Tillgänglighet till kollektiv infrastruktur på en skala 

Tillgänglighet till kollektiv infrastruktur mäts genom ett tillgänglighetsindex som skapats 

utifrån frågor som berör respondentens tillgänglighet till livsmedelsbutik, arbete och skola 

samt till kollektivtrafiken (Se fråga 88-94). Samtliga frågor går från svarsalternativ som 

innebär hög till låg tillgänglighet till infrastruktur men har däremot olika skalor. Exempelvis 

att det är 1500 meter till närmaste livsmedelsbutik för respondenten (fråga 92) får samma vikt 

i tillgänglighetsmåttet som att bussarna avgår mer sällan än varje timme (fråga 91). För att 

undvika detta standardiseras samtliga frågor som ska ingå i tillgänglighetsindexet innan 

indexering och får således en enhetlig skala. Det interna bortfallet, det vill säga de 

respondenter som uteblivit med att svara på en eller flera frågor samt de som svarat ”Vet ej” 

har substitueras genom att ersättas med medelvärdet. Detta för att exkludera så få 

respondenter som möjligt ur analysen samtidigt som enstaka bortfall och ”Vet ej”-svar inte 

tillåts påverka resultatet. Måttet har även klassindelats i tre jämnstora klasser som benämns 

”Låg”, ”Medel” och ”Hög” tillgänglighet för att möjliggöra en sambandsanalys. 

3.3.5 Hur olika komponenter blir attityd till miljöpåverkan 

Respondentens attityd till miljöpåverkan mäts genom ett antal frågor rörande miljöpåverkan 

och dess relevans i samhället. Den klassiska attitydforskningen tas i beaktande genom att alla 

attitydkomponenter representeras bland urvalet frågor. Fråga 10 och 13 i intervjuguiden 

återspeglar den första attitydkomponenten genom att beröra respondentens föreställning om 

den egna miljöpåverkan och rör närmare bestämt hur miljövänligt respondenten anser sig leva 

samt hur kunnig respondenten anser sig vara. Fråga 87 består av tio påståenden där 

respondenten svarar med hjälp av en likertskala som går från att instämma helt till att helt ta 

avstånd från påståendena. Två påståenden av dessa, rörande människans miljöpåverkan 
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generellt, har tagits med i miljöattitydindexet. Dessa påståenden lyder ”Den så kallade 

ekologiska krisen som mänskligheten står inför har kraftigt överdrivits” samt ”Naturens 

jämvikt är tillräckligt stark för att klara påverkan från moderna industrinationer” och får 

således representera den andra attitydkomponenten i klassisk attitydforskning, det vill säga 

värderingar. Fråga 12 rör slutligen huruvida respondenten kan tänka sig förändra sitt beteende 

i vardagslivet till förmån för miljön och återspeglar således attitydkomponenten 

handlingsbenägenhet. Dessa frågor har standardiserats och internt bortfall har substituerats 

med respektive frågas medelvärde för att sedan ingå i ett index för attityd till miljöpåverkan. 

Indexet har ytterligare delats in i tre jämnstora klasser för att skilja mellan respondenter med 

”Låg”, ”Mellan”, och ”Hög” grad av miljövänlig attityd som används i sambandanalysen. Det 

kan påpekas att ingen värdering läggs om attityden är miljövänlig eller ej utan måttet ska 

endast ses som en skala för huruvida respondenten värderar den egna och människans 

miljöpåverkan i riktningen mer eller mindre allvarliga. 

3.3.6 Att skilja på familjetyper 

Familjetyp mäts genom fråga 3 i intervjuguiden som rör vilka personer som bor i 

respondentens hushåll hälften av tiden eller mer. I uppsatsen är de olika familjetyperna som 

respondenterna delas in i för sambandsanalysen ”Ensamstående”, ”Ensamstående med barn”, 

”Sambo” och ”Sambo med barn”. 

3.3.7 Mått på ekonomisk situation 

Ekonomisk situation mäts genom ett index sammansatt av fråga 77 till 80 kring respondentens 

ekonomi i intervjuguiden. Fråga 77 behandlar respondenternas subjektiva uppfattning om den 

ekonomiska situationen de befinner sig i där svarsalternativen är ”Mycket gott ställt”, ”gott 

ställt”, ”så det räcker men inte mycket mer”, ”dåligt ställt” och ”mycket dåligt ställt”. Fråga 

78 berör om respondenten har ekonomisk beredskap för att möta en sämre ekonomisk period 

såsom arbetslöshet och är en ja och nej fråga. Fråga 79 mäter respondentens och 

respondentens sambos nettoinkomst som sedan sammanställts till en medelinkomst per vuxen 

i det aktuella hushållet. Fråga 80 slutligen rör hur mycket pengar respondenten spenderar på 

penningspel per månad. Frågorna har standardiserats före indexering och internt bortfall har 

substituerats med medelvärdet för respektive fråga. 
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4 Mätfel 
Nedan följer ett kapitel som diskuterar olika mätfel som eventuellt påverkar uppsatsarbetets 

resultat. Avsnitt 4.1 Bortfallsanalys behandlar det faktiska bortfallet och innebörden av detta 

medan avsnitt 4.2 Validitet behandlar andra typer av felkällor som ifrågasätter uppsatsens 

relevans.  

4.1 Bortfallsanalys 

4.1.1 Externt bortfall 

Antalet genomförda intervjuer är 633 vilket innebär en svarsandel på 64 procent, beräknat på 

nettourvalet 988 personer, det vill säga det ursprungliga urvalet om 1000 personer minus 12 

personer som visade vara en övertäckning av målgruppen på grund av flytt från området samt 

ett dödsfall. Det externa bortfallet uppgår följaktligen till 36 procent eller 355 

intervjupersoner. Den främsta bortfallsorsaken bedöms av SCB vara att intervjun med sina 

109 frågor var både omfattande och tidskrävande. Intervjuerna tog i genomsnitt en timme att 

utföra och krävde förberedande information från respondenterna såsom att ta reda på 

hushållets energiförbrukning. 

Svarsfrekvensen kan emellertid anses ge en tillräckligt representativ bild av uppsatsens 

målgrupp, det vill säga vuxna resenärer i Storstockholmsområdet. 

4.1.2 Internt bortfall 

Det interna bortfallet innebär respondenter som utelämnat att svara på en eller flera frågor. 

Vid analys av det interna bortfallet är det värt att uppmärksamma vilka frågor som har bortfall 

för att beakta orsaker och påverkan på resultatet. I detta datamaterial är det interna bortfallet 

relativt litet vilket kan förväntas vid datainsamlingsmetoden personlig intervju eftersom det är 

mindre vanligt att vägra svara på en fråga om respondenten blir tillfrågad ”öga mot öga” med 

intervjuaren än vid ifyllnad av en enkät exempelvis. Bland de frågor som används i detta 

uppsatsarbete kan dock fråga 79, som rör respondentens inkomst per månad före skatt, 

uppmärksammas eftersom det interna bortfallet uppgår till 17 personer. Detta bortfall kan 

förklaras med att den egna ekonomin kan vara en känslig fråga. Trots att fråga 79 har det 

högsta interna bortfallet, bland de aktuella frågorna för denna uppsats, är det ett så marginellt 

bortfall i relation till de 616 svaren att det inte är fråga om risk av påverkan på resultatet. 
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4.2 Validitet 

4.2.1 Allmänna reflektioner över studiens validitet 

En invändning som kan göras mot studiens validitet är att det var 10 år sedan materialet för 

denna studie samlades in vilket gör att materialets aktualitet att studera i dag kan ifrågasättes. 

Jag ansåg däremot att fördelarna med att använda detta material jämfört med att ta fram egen 

empiri övervägde på grund av intervjumaterialets omfattning samt det faktum att området som 

är av intresse för denna uppsats, tillgänglighet till stadens infrastruktur, inte studerats 

noggrannare i det aktuella intervjumaterialet. Därför anser jag det vara relevant att använda 

materialet i en grundläggande studie av detta slag och att resultaten från denna uppsats med 

fördel i en fortsatt studie kan jämföras med datamaterial från idag. 

En andra invändning kan göras mot den tidigare forskningen som denna uppsats empiri 

bygger på (Se kapitel 2 Teoretisk bakgrund) vilken tar plats i städer som i flera avseenden 

skiljer sig från Stockholm. Detta har naturligtvis påverkan på materialet och försiktighet 

måste därmed antas när liknelser och slutsatser från dessa studier dras. De tidigare studierna 

kan däremot visa på tendenser och på olika perspektiv att anta då ämnet är detsamma. 

En tredje invändning mot studiens validitet kan göras att respondenter som både går i skola 

och arbetar i undersökningen är tvungna att antingen redovisa tillgänglighet i fråga om 

avstånd till skola eller arbete eftersom datamaterialet begränsats på detta vis. Det är en av 

nackdelarna med att arbeta med tidigare sammanställt datamaterial då forskaren själv inte kan 

vara med och utforma de specifika frågorna utan får använda sig av det redan befintliga. 

Fördelarna med att välja det aktuella datamaterialet anses dock överväga nackdelarna såsom 

argumenteras ovan. 

4.2.2 Validitetsprövning av miljöbelastning i vardagsresor 

Validitetsprövning av miljöbelastning i vardagsresor redovisas med hjälp av 

korrelationsmatrisen mellan de tre olika indikatorerna på miljöpåverkan i vardagsresor i tabell 

4.1 på följande sida. 
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Tabell 4.1 Korrelationsmatris för indikatorer på miljöpåverkan i vardagsresor (gamma) 

 Bilresor Bilskjuts av barn Kollektivresor 

Bilresor till arbete/skola 6X 7 7 

Bilskjuts av barn till daghem/skola 60,56** 7X 7 

Kollektivresor till arbete/skola 6-0,62** 7-0,23* 7X 

 ** = sign 1%              * = sign 5% 

 
Korrelationsmatrisen ovan ämnar visa på den interna korrelationen mellan de olika 

indikatorerna för miljöpåverkan i vardagsresor. Matrisen visar att samtliga korrelationer är 

statistiskt signifikanta, korrelationen mellan arbets- och skolresor och skjuts av barn med bil 

till daghem eller skola är dock signifikant på en femprocentig nivå emedan de två övriga 

korrelationerna är signifikanta på en enprocentig nivå. Korrelationen mellan att skjutsa barn 

till daghem eller skola är positiv och relativt stark med att köra bil till arbete eller skola 

(gamma 0,56) vilket innebär att ju oftare respondent med barn kör bil till arbete eller skola 

desto oftare skjutsar dessa även barn till daghem eller skola med bil. De två övriga 

korrelationerna är däremot negativa, det vill säga ju oftare respondenterna åker kollektivt till 

arbete eller skola desto mer sällan tar de bilen till arbete eller skola liksom skjutsar barn till 

daghem eller skola med bil, vilket är logiskt att de gör. Dessa korrelationer är givna att ta ut 

varandra i viss mån men är inte desto mindre riktiga att ha i ett och samma mått eftersom 

måttet har som syfte att mäta den sammanlagda miljöpåverkan en individ åsamkar genom sina 

vardagsresor. 

4.2.3 Validitetsprövning av tillgänglighet till kollektiv infrastruktur 

Validitetsprövning av tillgänglighet till kollektiv infrastruktur redovisas på följande sida i 

tabell 4.2. Observera att indikatorernas benämningar är förkortade för att möjliggöra 

sammanfattning i en tabell. 
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Tabell 4.2 Korrelationsmatris för indikatorer på urban struktur (gamma) 
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Livsmedelsbutik avstånd X        

Favoritbutik avstånd 0,72* X       

Busshållplats avstånd 0,55* 0,42* X      

Buss avgångsfrekvens 0,41* 0,40* 0,27* X     

Tåghållplats avstånd 0,63* 0,62* 0,38* 0,40* X    

Tåg avgångsfrekvens 0,44* 0,43* 0,32* 0,47* 0,35* X   

Arbets-/Skolväg 0,25* 0,24* 0,24* 0,21* 0,24* 0,22* X  

Bostadsort 0,66* 0,61* 0,43* 0,54* 0,62* 0,52* 0,34* X 

 * = sign 1%     

Tabellen ovan visar genom en korrelationsmatris den interna korrelationen mellan de olika 

indikatorerna på respondenternas bofasta plats i den urbana strukturen inkluderande 

indikatorn bostadsort samt indexet tillgänglighet till kollektiv infrastruktur. Samtliga 

korrelationer är statistiskt signifikanta på en enprocentig säkerhetsnivå, det vill säga har dessa 

med 99 procents säkerhet inte uppkommit av en slump. Den högsta korrelationen (gamma 

0,72) är mellan indikatorerna avstånd till närmaste livsmedelsbutik och avstånd till den butik 

där respondenten oftast handlar, vilket är förväntat högt eftersom det kan tänkas röra sig om 

samma butik. De lägsta korrelationerna är mellan hur långt respondenten har till sitt arbete 

respektive skola i meter räknat, förkortat ”Arbets-/Skolväg”, och övriga indikatorer (gamma 

0,21-0,25). Detta tyder på att indikatorn arbets- och skolväg mäter en annan aspekt av urban 

struktur eftersom den inte korrelerar lika starkt som de övriga indikatorerna gör med varandra. 

Denna avvikelse förklaras med att tillgänglighet till arbete och skola är en dimension av urban 

struktur som skiljer sig från de tre övriga dimensionerna som kan urskiljas, nämligen 

tillgängligheten till kollektivtrafik och livsmedelsbutik samt bostadsort. Validiteten för 

indikatorn arbets- och skolväg får således betraktas som godtagbart med hänsyn till den 

teoretiska vikten av att indikatorn ingår i indexet liksom att korrelationen till övriga variabler 

inte är försumbar. Bortsett från de främst avvikande korrelationerna har dock måttet för 

tillgänglighet till kollektiv infrastruktur relativt höga korrelationsvärden (gamma 0,27-0,63) 

och indikatorerna för indexet anses därmed pålitligt att mäta fenomenet urban struktur. 
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5 Resultat 
I följande kapitel redovisas resultatet av den statistiska bearbetningen och analysen av 

intervjumaterialet. Avsnitt 5.1 behandlar resultat från sambandsanalysen av 

undersökningsvariablerna och 5.2 kontrollerar detta samband för grupper av respondenter 

med skilda attityder till miljöpåverkan, familjetyper och ekonomiska situationer. Slutligen 

finner läsaren en sammanställning av resultaten av samtliga hypotestestningar och en figur 

över dessa i avsnitt 5.3 respektive 5.4. 

5.1 Sambandsanalys 
Sambandsanalysen börjar med en hypotestestning av sambandet för totalmåttet urban struktur 

och miljöpåverkan i vardagsresor i avsnitt 5.1.1, vilket följs av en hypotestestning med den 

ena indikatorn på urban struktur, nämligen bostadsort, och dess samvariation med 

miljöpåverkan i avsnitt 5.1.2 och följaktligen en hypotestestning av samvariationen mellan 

den andra indikatorn på urban struktur, nämligen tillgänglighet till kollektiv infrastruktur, och 

miljöpåverkan. Korrelationskoefficienten som används i sambandsanalysen är gamma, vilken 

mäter styrkan från -1 till +1 av samvariationen mellan två kategorier av data som följer 

ordinal skala. (Norusis, 2006:425-428) 

5.1.1 Urban struktur och miljöpåverkan 

I detta avsnitt testas hypotesen om individer boende i urban struktur med lägre tätortsgrad 

samt lägre tillgänglighet till kollektiv infrastruktur tenderar att ha en högre miljöpåverkan i 

vardagsresor än individer boende i urban struktur med högre tätortsgrad samt högre 

tillgänglighet till kollektiv infrastruktur. På följande sida i tabell 5.1 visas en procentuell 

fördelning av miljöpåverkan i vardagsresor för respondenter som är bosatta i olika typ av 

urban struktur. 
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Tabell 5.1 Procentuell fördelning av miljöpåverkan i vardagsresor för grupper  

         bosatta i olika typ av urban struktur 

Miljöpåverkan i 
vardagsresor 

Typ av urban struktur   

 Gles 
7% 

Blandad 
7% 

Tät 
7% 

Hög 655,2 736,6 711,9 

Medel  629,6 737,7 729,4 

Låg 615,3 725,7 758,8 

Totalt % 
           n 

100 
203 

100 
191 

100 
194 

 γ = - 0,55              p = 0,000 

Tabell 5.1 ovan visar på en relativt stark negativ samvariation (gamma -0,55) mellan urban 

struktur och miljöpåverkan som är statistiskt signifikant på enprocentsnivå. Bland 

respondenter som är bosatta i “gles” urban struktur, det vill säga respondenter som är bosatta i 

bostadsorter med låg tätortsgrad och låg tillgänglighet till kollektiv infrastruktur, har 15,3 

procent en låg miljöpåverkan i sina vardagsresor medan 55,5 procent har en hög 

miljöpåverkan jämfört med respondenter som är bosatta i “tät” urban struktur varav 58,8 

procent har en låg miljöpåverkan och 11,9 procent har en hög miljöpåverkan. Samvariationen 

förhåller sig följaktligen på så vis att respondenter bosatta i “gles” urban struktur tenderar att 

ha en högre miljöpåverkan i vardagsresor än respondenter bosatta i “tät” urban struktur.  

För att studera samvariationen närmare följer i tabell 5.2 nedan en tabell över korrelationen 

mellan de olika indikatorerna som begreppet miljöpåverkan inbegriper i denna uppsats och 

individens plats i den urbana strukturen. Korrelationer som är statistisk signifikanta på 

enprocentsnivå har markerats med en asterisk. 

Tabell 5.2 Korrelationer mellan indikatorer på miljöpåverkan i vardagsresor och  

         urban struktur (gamma) 

Indikatorer på miljöpåverkan   

Bilresor till arbete/skola   - 0,49* 

Bilskjuts av barn till daghem/skola   - 0,52* 

Kollektivresor till arbete/skola   0,06 

 * = sign 1%            

I tabell 5.2 ovan kan läsaren se att både indikatorn för bilresor till arbete eller skola och 

indikatorn för bilresor i och med skjuts av barn till skola eller barnomsorg har höga och 

signifikanta korrelationer med typ av urban struktur som respondenten är bosatt i på 
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enprocentig signifikansnivå. Den första korrelationen (gamma -0,49) är något lägre än den 

andra (gamma -0,52) och dessa två bidrar till den starkt negativa samvariationen för den 

aktuella undersökningsvariabeln. Däremot har vardagsresor med kollektivtrafiken ingen 

statistiskt signifikant samvariation med urban struktur. Detta kan förklaras av skillnaden i 

proportion mellan påverkan på miljön av en resa med kollektivtrafiken jämfört med 

motsvarande resa med bil. Den förre bidrar till en relativt liten miljöpåverkan i jämförelse 

med den senare och därför blir skillnader bland respondenter i resande med kollektivtrafik för 

liten för att ge ett signifikant resultat i jämförelse med skillnader bland respondenterna i 

vardagsresor med bil. 

Den första hypotesen att individer boende i urban struktur med lägre tätortsgrad samt lägre 

tillgänglighet till kollektiv infrastruktur tenderar att ha en högre miljöpåverkan i 

vardagsresor än individer boende i urban struktur med högre tätortsgrad samt högre 

tillgänglighet till kollektiv infrastruktur antas med anledning av hypotestestningen ovan. 

5.1.2 Bostadsort och miljöpåverkan 

I detta avsnitt testas hypotesen om individer i bostadsorter med låg tätortsgrad tenderar att ha 

en högre miljöpåverkan i vardagsresor än individer i bostadsorter med hög tätortsgrad. Tabell 

5.3 nedan visar den procentuella fördelningen av miljöpåverkan i vardagsresor för 

respondenter bosatta i olika typer av bostadsorter. 

Tabell 5.3 Procentuell fördelning av miljöpåverkan i vardagsresor för grupper bosatta i olika 

         typ av bostadsort 

Miljöpåverkan i 
vardagsresor 

Typ av bostadsort 

 Landsbygd 
7% 

Villaförort 
7% 

Förort 
7% 

Förortscentrum 
7% 

Innerstad 
7% 

Hög 660,0 747,7 748,8 732,7 713,5 

Medel 620,0 731,8 728,8 742,3 725,8 

Låg 620,0 720,5 722,5 725,0 760,7 

Totalt % 
           n 

100 
715 

100 
176 

100 
780 

100 
156 

100 
163 

 γ = - 0,41              p = 0,000 

Tabellen ovan visar på en medelstark negativ samvariation mellan miljöpåverkan i 

vardagsresor och typ av bostadsort. Samvariationen mellan de två begreppen är statistiskt 

signifikant på en enprocentig signifikansnivå. För respondenter bosatta på landsbygd inom 

Storstockholmsområdet har 20,0 procent låg miljöpåverkan i vardagsresor och 60,0 procent 
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hög miljöpåverkan jämfört med respondenter bosatta i innerstad, där motsatt förhållande 

råder, nämligen att 60,7 procent har låg miljöpåverkan i vardagsresor och 13,5 procent har 

hög miljöpåverkan. Av respondenter bosatta i villaförort, som rangordnats mellan landsbygd 

och förort i tätortsgrad, har 20,5 procent låg miljöpåverkan och 47,7 procent hög 

miljöpåverkan i vardagsresor. Bland respondenter bosatta i förort följaktligen har 22,5 procent 

låg miljöpåverkan och 48,8 procent hög miljöpåverkan i vardagsresor. Slutligen har 25,0 

procent av respondenter bosatta i förortscentrum, som rangordnats mellan förort och innerstad 

i tätortsgrad, låg miljöpåverkan och 32,7 procent hög miljöpåverkan i vardagsresor. 

Samvariationen  mellan de två variablerna utformar sig följaktligen så att respondenter bosatta 

i en bostadsort med låg tätortsgrad tenderar att ha högre grad av miljöpåverkan i vardagsresor 

än respondenter bosatta i en bostadsort med hög tätortsgrad. 

En analys av variationen mellan medelvärden på miljöpåverkan bland grupper av 

respondenter med olika typ av bostadsort visar att medelvärdet för gruppen respondenter som 

bor på landsbygd endast skiljer sig, på en femprocentig signifikansnivå, från medelvärdet för 

gruppen respondenter som bor i innerstaden vad gäller miljöpåverkan i vardagsresor (Norusis, 

2006:307-325). Gruppen respondenter bosatta i villaförort skiljer sig signifikant från 

respondenter i förortscentrum och innerstaden liksom respondenter i förortscentrum skiljer sig 

signifikant från respondenter i villaförort och innerstad. Gruppen respondenter bosatta i förort 

skiljer sig endast signifikant från innerstadsbor medan innerstadsbor i sin tur skiljer sig 

signifikant från samtliga typer av bostadsort vad gäller miljöpåverkan i vardagsresor.  

Skillnaderna mellan de olika bostadsortsgrupperna kan alltså inte beskrivas som homogen 

men sammantaget är skillnaderna i miljöpåverkan bland grupperna tillräcklig för att kunna 

förkasta att de uppkommit av en slump.   

En analys över korrelationerna mellan de olika indikatorerna som begreppet miljöpåverkan 

inbegriper och respondenternas typ av bostadsort har även gjorts. Resultatet för denna analys 

är en relativt stark negativ korrelation mellan miljöpåverkan i form av bilresor till arbete eller 

skola och bostadsort (gamma -0,42) respektive bilresor i skjuts av barn till daghem eller skola 

och typ av bostadsort (gamma -0,41) på en enprocentig signifikansnivå. Men i jämförelse med 

korrelationerna mellan indikatorer på miljöpåverkan i vardagsresor och totalmåttet urban 

struktur som redovisas i tabell 5.2 är korrelationerna något lägre för det enskilda måttet 

bostadsort. Liksom för motsvarande korrelation för urban struktur (tabell 5.2) är korrelationen 

mellan miljöpåverkan i form av vardagsresor med kollektivtrafik inte statistiskt signifikant 
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och som nämndes i föregående avsnitt kan detta förklaras med den relativt begränsade 

påverkan som kollektivtrafiken har på miljön. 

Den andra hypotesen att individer i bostadsorter med låg tätortsgrad tenderar att ha en högre 

miljöpåverkan i vardagsresor än individer i bostadsorter med hög tätortsgrad antas på basen 

av hypotestestningen ovan. 

5.1.3 Tillgänglighet till kollektiv infrastruktur och miljöpåverkan 

I detta avsnitt testas hypotesen om individer med låg grad av tillgänglighet till kollektiv 

infrastruktur tenderar att ha en högre miljöpåverkan i vardagsresor än individer med hög grad 

av tillgänglighet. I tabell 5.4 nedan redovisas en procentuell fördelning av miljöpåverkan i 

vardagsresor för kategorier med olika grad av tillgänglighet till kollektiv infrastruktur. 

Tabell 5.4 Procentuell fördelning av miljöpåverkan i vardagsresor för grupper  

         med olika tillgänglighet till kollektiv infrastruktur 

Miljöpåverkan i 
vardagsresor 

Grad av tillgänglighet till kollektiv 
infrastruktur 

 Låg 
7% 

Medel 
7% 

Hög 
7% 

Hög 657,1 737,0 710,2 

Medel  632,2 737,0 726,4 

Låg 610,7 726,0 763,5 

Totalt % 
           n 

100 
205 

100 
192 

100 
197 

 γ = - 0,62            p = 0,000 

Tabellen ovan visar på en stark negativ samvariation (gamma -0,62) mellan miljöpåverkan i 

vardagsresor och tillgänglighet till kollektiv infrastruktur med en signifikansnivå på en 

procent. Bland respondenter med låg tillgänglighet till kollektiv infrastruktur har 10,7 procent 

en låg miljöpåverkan och 57,1 procent en hög miljöpåverkan i vardagsresor jämfört med hur 

fördelningen ser ut bland respondenter med hög tillgänglighet till kollektiv infrastruktur bland 

vilka 63,5 procent har en låg miljöpåverkan och 10,2 procent har en hög miljöpåverkan i 

vardagsresor. Samvariationen mellan miljöpåverkan i vardagsresor och tillgänglighet till 

kollektiv infrastruktur lyder således att respondenter med låg tillgänglighet till kollektiv 

infrastruktur tenderar att ha en högre miljöpåverkan i vardagsresor än respondenter med hög 

tillgänglighet till kollektiv infrastruktur. Samvariationen mellan repondenternas 

miljöpåverkan i vardagsresor och tillgänglighet till kollektiv infrastruktur är högre än 

respektive samvariation med bostadsort samt totalmåttet urban struktur.  
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För att noggrannare studera förhållandet mellan miljöpåverkan i vardagsresor och 

tillgänglighet till kollektiv infrastruktur redovisar tabell 5.5 nedan korrelationerna mellan 

miljöpåverkan i vardagsresor och de enskilda indikatorerna för tillgänglighet till kollektiv 

infrastruktur. 

Tabell 5.5 Korrelationer mellan miljöpåverkan i vardagsresor och indikatorer  

         för tillgänglighet till kollektiv infrastruktur (gamma) 

Indikatorer på tillgänglighet    

Livsmedelsbutik avstånd   - 0,34* 

Favoritbutik avstånd   - 0,34* 

Busshållplats avstånd   - 0,27* 

Buss avgångsfrekvens   - 0,22* 

Tågstation avstånd   - 0,34* 

Tåg avgångsfrekvens   - 0,26* 

Avstånd till arbete/skola   - 0,86* 

 * = sign 1%            

Tabell 5.5 ovan visar på att samtliga korrelationer mellan miljöpåverkan och indikatorer på 

tillgänglighet till kollektiv infrastruktur är statistiskt signifikanta på enprocentsnivå och 

negativa, det vill säga ju lägre tillgänglighet till kollektiv infrastruktur såsom 

livsmedelsbutiken respondenten har desto högre är i genomsnitt respondentens miljöpåverkan 

i vardagsresor. Den högsta korrelationen (gamma -0,86) är för respondentens avstånd till 

arbete respektive skola och miljöpåverkan i vardagsresor. Denna korrelation skiljer sig 

markant i styrka från de övriga korrelationerna som befinner sig på relativt likvärdiga 

styrkenivåer (gamma – 0,22 till – 0,34). Respondenternas sträcka från bostad till arbete är 

även den indikator för tillgänglighet till kollektiv infrastruktur som samvarierar mest med 

deras miljöpåverkan i vardagsresor.    

Korrelationer har även tagits fram för de tre indikatorerna på miljöpåverkan i vardagsresor 

och tillgänglighet till kollektiv infrastruktur och visar i likhet med motsvarande tabeller i de 

två föregående avsnitten att indikatorerna för bilanvändning i arbets- och skolresor samt i 

skjuts av barn till skola eller daghem korrelerar relativt starkt och negativt med tillgänglighet 

till kollektiv infrastruktur (gamma -0,46 och -0,47) på en enprocentig signifikansnivå emedan 

den tredje indikatorn för miljöpåverkan i vardagsresor, arbets- och skolresor med 

kollektivtrafik, inte har en signifikant korrelation med tillgänglighet till kollektiv 

infrastruktur. I jämförelse med motsvarande korrelationer för undersökningsvariabeln 
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bostadsort har tillgång till kollektiv infrastruktur något högre korrelationer men samtidigt inte 

lika höga som totalmåttet urban struktur och de olika indikatorerna på miljöpåverkan i 

vardagsresor, i tabell 5.2.  

Den tredje hypotesen att individer med låg grad av tillgänglighet till kollektiv infrastruktur 

tenderar att ha en högre miljöpåverkan i vardagsresor än individer med hög grad av 

tillgänglighet antas på basen av hypotestestningen ovan. 

5.2 Urban struktur och miljöpåverkan för olika 
typer av sociologiska bakgrundsvariabler 

För att besvara den tredje frågeställningen som rör huruvida samvariationen mellan urban 

struktur och miljöpåverkan ser olika ut för olika sociala grupper i staden redovisar detta 

avsnitt resultaten från sambandsanalysen med kontrollvariablerna attityd till miljöpåverkan, 

familjetyp och ekonomisk situation. 

5.2.1 Urban struktur och miljöpåverkan för olika attityder till miljö 

I detta avsnitt testas hypotesen om individer med låg grad av miljövänlig attityd skiljer sig 

från individer med hög grad av miljövänlig attityd vad gäller hur starkt urban struktur och 

miljöpåverkan i vardagsresor samvarierar. Nedan i tabell 5.6 redovisas hur samvariationen 

mellan respondenters bofasta plats i den urbana strukturen och miljöpåverkan i vardagsresor 

ser ut för grupper av respondenter med olika grad av miljövänlig attityd. 

Tabell 5.6 Samvariation mellan urban struktur och miljöpåverkan i vardagsresor 

         för olika grad av miljövänlig atttityd (gamma) 

Grad av miljövänlig attityd (n) Samvariation mellan urban struktur 
och miljöpåverkan i vardagsresor 

Hög (153)   - 0,69* 

Medel (254)   - 0,52* 

Låg (181)   - 0,49* 

 * = sign 1%            

Tabellen ovan visar att samtliga korrelationsvärden för grupper med olika grad av miljövänlig 

attityd är statistiskt signifikanta på en procents signifikansnivå. Gruppen respondenter med 

låg grad av miljövänlig attityd har en likvärdigt stark negativ korrelation som när inte hänsyn 

tas till vilken grad av miljövänlig attityd respondenterna har (gamma -0,49 jämfört med 

gamma -0,55). Samvariationen mellan urban struktur och miljöpåverkan i vardagsresor i 

gruppen respondenter med hög grad av miljövänlig attityd skiljer sig däremot märkbart från 
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det icke-konstanthållna samvariationen (gamma -0,69 jämfört med gamma -0,55). Detta 

innebär att respondenter bosatta i gles urban struktur skiljer sig från respondenter bosatta i tät 

urban struktur i högre utsträckning vad gäller miljöpåverkan i vardagsresor inom gruppen 

respondenter med hög grad av miljövänlig attityd jämfört med respondenter med låg grad av 

miljövänlig attityd. 

Hypotesen att individer med låg grad av miljövänlig attityd skiljer sig från individer med hög 

grad av miljövänlig attityd vad gäller hur starkt urban struktur och miljöpåverkan i 

vardagsresor samvarierar antas därmed. 

5.2.2 Urban struktur och miljöpåverkan för olika familjetyper 

I detta avsnitt behandlas prövningen av hypotesen individer med barn skiljer sig från individer 

utan barn vad gäller hur starkt urban struktur och miljöpåverkan i vardagsresor samvarierar. 

För att belysa hur samvariationen mellan urban struktur och miljöpåverkan ser ut för olika 

familjetyper redovisas tabell 5.7 nedan. 

Tabell 5.7 Samvariation mellan urban struktur och miljöpåverkan i vardagsresor 

         för olika familjetyper (gamma) 

Familjetyp (n) Samvariation mellan urban struktur 
och miljöpåverkan i vardagsresor 

Ensamstående (97)   - 0,57* 

Ensamstående förälder (60)   - 0,65* 

Sambo (122)   - 0,40* 

Sambo med barn (309)   - 0,55* 

 * = sign 1%            

Tabellen ovan visar att för gruppen av respondenter i ensamstående hushåll utan barn och 

gruppen respondenter som har samboende och barn i hushållet är skillnaden i princip 

obefintlig från en samvariation mellan urban struktur och miljöpåverkan i vardagsresor 

okontrollerat för familjetyp (gamma -0,57 och -0,55 jämfört med gamma -0,55). Värd att 

uppmärksammas är dock förändringen av samvariation inom gruppen respondenter som är 

ensamstående med barn samt gruppen respondenter som har en samboende men inga barn i 

hushållet. För ensamstående med barn är samvariationen något högre (gamma -0,65 jämfört 

med gamma -0,55), det vill säga skiljer sig respondenter bosatta i gles urban struktur från 

respondenter bosatta i tät urban struktur vad gäller miljöpåverkan i vardagsresor i högre 

utsträckning inom gruppen ensamstående föräldrar än för övriga respondenter. För samboende 

gäller det motsatta förhållandet eftersom samvariationen är något lägre (gamma -0,40 jämfört 

 28



 

med gamma -0,55) än hos övriga respondenter. Ingen konsekvent skillnad i samvariation 

råder således för familjetyper med barn jämfört med familjetyper utan barn. 

Därmed förkastas hypotesen att individer med barn skiljer sig från individer utan barn vad 

gäller hur starkt urban struktur och miljöpåverkan i vardagsresor samvarierar. 

5.2.3 Urban struktur och miljöpåverkan för olika ekonomiska situationer 

I detta avsnitt testas hypotesen om individer med bättre ekonomisk situation skiljer sig från 

individer med sämre ekonomisk situation vad gäller hur starkt urban struktur och 

miljöpåverkan i vardagsresor samvarierar. Tabell 5.8 nedan visar samvariationen mellan 

urban struktur och miljöpåverkan i vardagsresor för grupper av respondenter med skilda 

ekonomiska situationer. 

Tabell 5.8 Samvariation mellan urban struktur och miljöpåverkan i vardagsresor 

         för olika ekonomiska situationer (gamma)

Ekonomisk situation (n) Samvariation mellan urban struktur 
och miljöpåverkan i vardagsresor 

Bättre (197)   - 0,68* 

Medel (201)   - 0,44* 

Sämre (117)   - 0,55* 

 * = sign 1%            

Tabellen ovan visar att samvariationen mellan respondenter bosatta i gles urban struktur 

skiljer sig från respondenter bosatta i tät urban struktur vad gäller miljöpåverkan i 

vardagsresor i högre utsträckning i grupper av respondenter med bättre ekonomisk situation 

(gamma -0,68) än hos alla respondenter sammanlagt (gamma -0,55). Däremot är 

samvariationen svagare inom gruppen respondenter med medelbra ekonomisk situation 

(gamma -0,44) och likvärdig för gruppen respondenter med sämre ekonomisk situation 

(gamma -0,55) jämfört med samvariationen mellan urban struktur och miljöpåverkan i 

vardagsresor hos samtliga respondenter, okontrollerat för ekonomisk situation (gamma -0,55). 

Styrkan på samvariationen mellan urban struktur och miljöpåverkan i vardagsresor kan 

således sägas skilja sig åt för grupper av respondenter med olika ekonomisk situation.  

Hypotesen att individer med bättre ekonomisk situation skiljer sig från individer med sämre 

ekonomisk situation vad gäller hur starkt urban struktur och miljöpåverkan i vardagsresor 

samvarierar antas på basen av detta resultat. 
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5.3 Sammanställning av hypotestestning 
Urban struktur Individer boende i urban struktur med lägre tätortsgrad samt 

tillgänglighet till kollektiv infrastruktur tenderar att ha en 

högre miljöpåverkan i vardagsresor än individer boende i 

urban struktur med högre tätortsgrad samt tillgänglighet till 

kollektiv infrastruktur. 

Antas

Bostadsort Individer i bostadsorter med låg tätortsgrad tenderar att ha en 

högre miljöpåverkan i vardagsresor än individer i bostadsorter 

med hög tätortsgrad. 

Antas

Tillgänglighet 

till  kollektiv 

infrastruktur

Individer med låg grad av tillgänglighet till kollektiv 

infrastruktur tenderar att ha en högre miljöpåverkan i 

vardagsresor än individer med hög grad av tillgänglighet. 

Antas

Attityd till 

miljöpåverkan

Individer med låg grad av miljövänlig attityd skiljer sig från 

individer med hög grad av miljövänlig attityd vad gäller hur 

starkt urban struktur och miljöpåverkan i vardagsresor 

samvarierar. 

Antas

Familjetyp Individer med barn skiljer sig från individer utan barn vad 

gäller hur starkt urban struktur och miljöpåverkan i 

vardagsresor samvarierar. 

Förkastas

Ekonomisk 

situation

Individer med sämre ekonomisk situation skiljer sig från 

individer med bättre ekonomisk situation vad gäller hur starkt 

urban struktur och miljöpåverkan i vardagsresor samvarierar. 

Antas
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5.4 Illustration av resultatet 

Nedan följer en figur över hur samvariationen mellan individens plats i den urbana strukturen 

och miljöpåverkan i vardagsresor ser ut för grupper av respondenter med olika sociologiska 

egenskaper. Samvariationen för undersöningsvariablerna inom de olika sociala 

grupperingarna jämförs med ursprungssamvariationen (gamma -0,55) och visar ett 

minustecken ifall samvariationen är svagare och ett plustecken ifall starkare. Skuggade rutor 

betecknar en påtaglig skillnad i samvariationen mellan respondenter bosatta i olika typer av 

urban struktur och miljöpåverkan inom gruppen jämfört med den ursprungliga samvariationen 

(större än 0,10 i sambandsmåttet gamma). 

Figur 2. Grafisk översikt av resultatet 
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6 Diskussion 
Detta kapitel gör en sammanfattning och drar slutsatser från uppsatsens resultat och relaterar 

dessa till tidigare forskning i avsnitt 6.1 Slutsatser samt ger förslag till upplägg för fortsatt 

forskning med erfarenheter från detta uppsatsarbete i avsnitt 6.2 Fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser 
Resultaten kan med fördel generaliseras till den tänkta målgruppen vuxna resenärer i 

Storstockholmsområdet eftersom svarsfrekvensen är hög och därav representativ för 

målgruppen samt att validitetsprövningarna visar att materialet är lämpligt för prövning av 

uppsatsens frågeställningar. Resultaten bör dock med yttersta försiktighet generaliseras utöver 

detta område bland annat på grund av stadens föränderliga struktur från en plats och tid till en 

annan.  

På basen av resultaten som denna studie genererat, med hypotestestningar av det befintliga 

datamaterialet från undersökningen ”Ett miljöanpassat Stockholm”, ter det sig nästintill 

uppenbart att respondenternas plats i den urbana strukturen har en stark samvariation med 

deras miljöpåverkan i vardagsresor. Detta förhåller sig på så vis att respondenter som är 

bosatta i en bostadsort med låg tätortsgrad tenderar att ha högre miljöpåverkan i vardagsresor 

än respondenter i bostadsorter med hög tätortsgrad för att besvara den första frågeställningen. 

Respondenter med låg tillgänglighet till kollektiv infrastruktur tenderar att ha högre 

miljöpåverkan i sina vardagsresor än respondenter med låg tillgänglighet till kollektiv 

infrastruktur vilket följaktligen besvarar den andra frågeställningen som ställs i det inledande 

kapitlet. Med andra ord är individer mer benägna att använda sig av transportmedel med 

mindre miljöpåverkan när de är bosatta i tät urban struktur med mer tätortsliknande 

förhållande och högre tillgänglighet till kollektiv infrastruktur än när de är bosatta i gles urban 

struktur. Detta resultat får delvis stöd i tidigare forskning men ger inga svar på det teoretiska 

dilemmat som rör om urban struktur i sig samvarierar med miljöpåverkan i vardagsresor eller 

om det är de sociala strukturerna, som hör ihop med att bo i en viss urban struktur, som har de 

egentliga effekterna på en individs miljöpåverkan i vardagsresor. Detta är den aktuella 

ställningstagandet i den tredje frågeställningen från uppsatsens inledning. 

Resultaten visar på att samvariationen mellan urban struktur och miljöpåverkan i vardagsresor 

tenderar att vara starkare för vissa sociala grupper bland respondenterna. Detta gäller särskilt 
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för gruppen respondenter med hög grad av miljövänlig attityd som med andra ord har en 

högre handlingsbenägenhet att öka sin användning av transportmedel med mindre 

miljöpåverkan. Tidigare forskning visar på en koppling mellan de individer som redan väljer 

kollektivtrafik för vissa typer av vardagsresor och högre benägenhet att använda 

kollektivtrafik ifall deras preferenser i vardagsresor tillfredställs vilket kan vara en förklaring 

till varför det spelar större roll var i den urbana strukturen individer med en mijövänligare 

attityd är bosatt för deras miljöpåverkan i vardagsresor.  

Även för gruppen ensamstående föräldrar är urban struktur högre samvarierande med deras 

miljöpåverkan i vardagsresor än hos andra familjetyper. Den tidigare forskningen på området 

visar att närvaron av barn i hushållet ökar benägenheten att använda bil i vardagsresor av 

olika anlednigar. Resultat och tidigare forskning i denna uppsats stämmer därav inte helt 

överens eftersom gruppen ensamstående föräldrar skiljer sig åt i miljöpåverkan i vardagsresor 

relation till vilken typ av urban struktur de är bosatta i högre utstäckning än andra familjetyper 

inklusive samboende med barn.  

Gruppen individer med bättre ekonomisk situation utmärker sig även med att ha en högre 

samvariation mellan urban struktur och miljöpåverkan i vardagsresor vilket kan kopplas till 

att dessa individer har de ekonomiska förutsättningarna att äga en bil och att andra preferenser 

än de ekonomiska tillåts avgöra valet av transportmedel såsom beroende på bostadsort och 

tillgänglighet till kollektiv infrastruktur, det vill säga urban struktur i denna uppsats. 

Av de sociala grupper som uppvisat en svagare samvariation mellan urban struktur och 

miljöpåverkan kan uppmärksammas individer med medelbra ekonomisk situation samt 

familjetypen samboende utan barn. Samvariationen mellan individens miljöpåverkan i 

vardagsresor och var i den urbana strukturen individerna är bosatta för dessa sociala grupper 

är dock inte tillräckligt svag för att samvariationen kan betraktas som försumbart liten och 

därav är en härledning till tidigare forskning eller logiskt resonemang svår att göra. 

Jag har föraningar om att flertalet sociala grupper kunde undersökas och att man även inom 

dessa skulle finna en variation i miljöpåverkan i vardagsresor liksom en omarbetning av 

begreppet urban struktur som inkluderar ytterligare fysiska strukturella egenskaper skulle 

kunna göra att samvariationen mellan urban struktur och miljöpåverkan i vardagsresor ökar. 

Resultatet från denna uppsats kan därför inte presentera ett slutgiltigt svar på den tredje, och 

kanske mest intressanta, frågeställningen som rör den teoretiska konflikten mellan stadens 

sociala strukturer å ena sidan och stadens fysiska strukturer å andra sidan. Utan resultaten från 

denna uppsats kan endast belysa vissa aspekter av varför samvariationen mellan individers  
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bofasta plats i den urbana strukturen och deras miljöpåverkan i vardagsresor skiljer sig åt för 

olika sociala grupper. 

6.2 Fortsatt forskning 
Kvantitativ metod anses i denna uppsats som fördelaktig eftersom samvariationen mellan 

urban struktur och miljöpåverkan undersöks för olika sociala grupper och i synnerhet 

eftersom frågeställningarnas karaktär kräver svar som har med i hur hög utsträckning ett 

sociologiskt fenomen existerar i samhället. Däremot skulle det vara intressant att bygga vidare 

på resultaten av denna uppsats genom att ställa mer kvalitativt inriktade frågeställningar i en 

undersökning med fokuserade djupintervjuer. Kvalitativa forskningsmetoder skulle i en 

utveckling på detta forskningsområde med fördel kunna gå in på orsaker bakom val av 

transportmedel som individen gör på känslomässiga grunder såsom frihetskänsla, 

självständighet, en stunds isolering från omvärlden et cetera. Viss tidigare forskning stöder 

tesen att känslomässiga erfarenheter som grund för val av transportmedel och att bilanvändare 

har en överdriven bild av kollektivtrafiken som osäker och störig plats jämfört med individer 

som åker kollektivtrafik (Gardner & Abraham, 2006:196).  

Jag tror däremot generellt att om forskning på detta område fortsätter använda resultat som 

bevis för antingen sociala strukturers eller fysiska strukturers vikt i planeringen mot en hållbar 

transport i staden kommer den ingen vart eller i varje fall ingen vart som leder till 

konstruktiva resultat. Som antagligen gäller för många andra forskningsområden inom hållbar 

utveckling kunde ett tvärvetenskaplig perspektiv och åsidoläggande av ontologiska konflikter 

ge nya infallsvinklar. Exempelvis vore det intressant med hänsyn till individens 

användarperspektiv och preferenser i vardagsresandet undersöka hur den urbana strukturen 

kan förbättras ur ett kombinerat socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv. 
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Bilaga: Intervjuguide 
Denna bilaga innehåller ett urval av frågor från de 109 frågorna i intervjuguiden för 
undersökningen ”Ett miljöanpassat Stockholm” som är aktuellt för denna uppsats förutom 
fråga 87 vars berörda delar beskrivs i avsnitt 3.3.5. 

 
Bakgrundsfråga A: I vilken typ av bostadsområde ligger din bostad? 

-tätbebyggt område med i huvudsak en- eller tvåfamiljshus, -i tätbebyggt område med blandad 
bebyggelse, -i tätbebyggt område med i huvudsak flerfamiljshus i förortscentrum utan spårbunden 
kollektivtrafik, -i tätbebyggt område med i huvudsak flerfamiljshus i förortscentrum med spårbunden 
kollektivtrafik, -i tätbebyggt område med i huvudsak flerfamiljshus i innerstad, -i by eller mindre ort 
på landsbygden med i huvudsak en- eller tvåfamiljshus, -på ren landsbygd med ett fåtal hus inom 
synhåll 

Bakgrundsfråga B: I vilken typ av bostadshus bor du? 

-friliggande en- eller tvåfamiljsvilla, -sammanbyggt radhus eller kedjehus, -flerfamiljshus med 1-4 
våningsplan, -flerfamiljshus med minst 5 våningsplan 

 

10. Hur miljövänligt anser du att du/ni lever? 

-inte alls, -inte särskilt, -varken miljövänligt eller miljöovänligt, -ganska, -mycket, -vet ej 

12.  Kan du tänka dig att lägga ner mer tid och/eller pengar för att förändra ditt vardagsliv i 
mer miljövänlig riktning? 

-varken mer tid eller pengar, -mer tid men inte pengar, -mer pengar men inte tid, -såväl mer tid som 
pengar, -vet ej 

13.  Hur kunnig anser du dig vara i miljöfrågor? 

-mycket okunnig, -ganska okunnig, -ganska kunnig, -mycket kunnig, -vet ej 

 

77.  Hur skulle du beskriva  ditt/ert hushålls ekonomiska situation? 

-mycket gott ställt, -gott ställt, -så det räcker men inte mycket mer, -dåligt ställt, -mycket dåligt ställt 

78.  Har du/ni någon beredskap att möta en allvarlig försämring av din/er ekonomiska 
situation? 

-Nej, -Ja 

79.  Ungefär hur stor är din inkomst per månad före skatt? 

0-5000 kronor, 5001-10 000 kronor, 10 000-15 000 kronor, 15 001-20 000 kronor, 20 001-25 000 
kronor, 25 001-30 000 kronor, 30 001-35 000 kronor, 35 001 kronor eller mer 

80.  Spelar du eller någon annan i ditt hushåll på V 75, tips, lotteri, bingo eller andra 
penningspel? 

- Nej, - Ja 
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88.  Ungefär hur långt är det från din bostad till närmaste livsmedelsbutik? 

0-100 meter, 101-250 meter, 251-500 meter, 501-1000 meter, 1001-2000 meter, mer än 2000 meter, 
vet ej 

89.  Ungefär hur långt är det till den livsmedelsbutik där du oftast brukar handla? 

0-100 meter, 101-250 meter, 251-500 meter, 501-1000 meter, 1001-2000 meter, mer än 2000 meter, 
vet ej 

90.  Ungefär hur långt är det från din bostad till närmaste busshållsplats? 

0-100 meter, 101-250 meter, 251-500 meter, 501-1000 meter, 1001-2000 meter, mer än 2000 meter, 
vet ej 

91.  Hur ofta går bussarna på morgnarna (kl. 06 – 09)? 

-var 10 minut eller oftare, -var 11 till 15 minut, -var 16 till 30 minut, -med 31 till 60 minuters intervall, 
-mer sällan än varje timme, -endast en tur på morgonen dagligen, -endast en tur på morgonen ej 
dagligen, -ingen tur på morgonen, -vet ej 

92.  Ungefär hur långt är det från din bostad till närmaste station för spårbunden 
kollektivtrafik? 

0-100 meter, 101-250 meter, 251-500 meter, 501-1000 meter, 1001-2000 meter, mer än 2000 meter, 
vet ej 

93.  Hur ofta går den spårbundna kollektivtrafiken på morgnarna? 

-var 10 minut eller oftare, -var 11 till 15 minut, -var 16 till 30 minut, -med 31 till 60 minuters intervall, 
-mer sällan än varje timme, -endast en tur på morgonen dagligen, -endast en tur på morgonen ej 
dagligen, -ingen tur på morgonen, -vet ej 

94.  Ungefär hur långt är det till din nuvarande arbetsplats/skola? 

0-250 meter, ca 500 meter, ca 1 kilometer, ca 2 kilometer, ca 3 kilometer, 4-10 kilometer, 11-15 
kilometer, 16-20 kilometer, 21-25 kilometer, mer än 25 kilometer, har ej fast arbetsplats, arbetar i 
samma hus som bostaden, annat 
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