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ABSTRACT  

This study focuses on carpooling and how carpools can be better integrated into 
today's society. The purpose of the study is to investigate what affects the motorist’s 
decisions to become a member of a carpool. The study will highlight the barriers and 
drivers of membership in a carpool. It is important for the future to change the 
attitude of motorists and get more motorists to choose more sustainable modes, as is 
the concept of carpooling is a good solution. 

The study is based on a qualitative approach with six respondents from the Eskilstuna 
municipality. The interviews have been analyzed through thematic analysis. 

The results from the interviews indicate that economy is the most important factor 
influencing the decision to become a member of a carpool. The barriers with a 
carpool is convenience and flexibility. Respondents agree that Eskilstuna has good 
potential to become a sustainable city. They believe that carpools in the future will be 
a common compromise of having to own a private car. 

Keywords: Accessibility, sustainable transport, carpool, car-sharing, mobility, 
motoring 
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REFERAT  

Denna studie syftar till att diskutera bilpooler som hållbart resande för bilisterna i 
Eskilstuna kommun. Detta för att skapa en förståelse kring vad som påverkar bilisten 
val av att bli medlem i en bilpool. Vidare ska studien belysa vilka hinder och 
drivkrafter bilisten ser med att vara medlem i en bilpool. Det är viktigt för framtiden 
att ändra attityden hos bilisterna och få fler bilister att välja mer hållbara transportsätt 
och då är konceptet bilpool en bra lösning.  

Studien har en kvalitativ ansats där sex semistrukturerade intervjuer har genomförts 
med bilister i Eskilstuna kommun. Intervjuerna har analyserats med den tematiska 
analysmetoden.  

Resultatet av intervjuerna visar att ekonomin är den främsta drivkraften till ett 
medlemskap i en bilpool. De främsta hinderna med ett medlemskap i en bilpool är 
bekvämlighet och flexibilitet. Respondenterna är överens om att Eskilstuna har goda 
förutsättningar för att bli en mer hållbar stad i framtiden. De tror att bilpooler i 
framtiden kommer bli en vanlig kompromiss till att behöva äga en egen bil. För att få 
fler bilister att välja ett medlemskap i en bilpool krävs det att ändra attityder och 
bilpooler måste marknadsföras på ett bättre sätt.  

Nyckelord: Tillgänglighet, hållbara transporter, bilpool, bildelning, mobilitet, 
bilismen 

iii



INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

FÖRORD………………..………..…………….………….…..………………………i  
ABSTRACT……….……….…….…………..…..……………………….…………..ii 
REFERAT……………..……..….…………………………………………………..iii 

1.INLEDNING…………..…………………………………………………..……….1 
 1.1 Syfte och frågeställningar……………………………………….……….3  
 1.2 Avgränsningar………………………………………………………..…..3  
 1.3 Disposition……………………………………………………………….4 

2. BAKGRUND…………..……………………………………..……………………5 
 2.1 Bilismens framväxt…….…….……………………………………………5 
 2.2 Hållbara transporter…….…………………………………………………6  
 2.3 Begreppet bilpool……….………………………………………….……..6 

3. TIDIGARE FORSKNING……………………………………………………..…8 
 3.1 Rörlighet/mobilitet………………….…………….………………………8 
 3.2 Tillgänglighet……………………….…………………….………………8 
 3.3 Val av bilen som färdmedel….……………………….…………………..9 
 3.4 Tidigare studier med bilpooler.…………………..……………………..10 

  
4. METOD……………..……………………………………………………………13 

 4.1 Intervjuer……………………………………………………….………13 
 4.2 Urvalsmetod……………………………………………………………13 

  4.2.1 Fallstudie…………………………………………………….…13 
  4.2.2 Respondenterna i studien………………….……………………14 

 4.3 Genomförande………………………………………………………..…14 
4.4 Analysstrategi………….……………………..…………………………15  

 4.5 Metoddiskussion……………………………………..…………………16  
  4.5.1 Intervju och urval…………………………….…………………16  
  4.5.2 Forskningsetik…………………………………..………………16 
  4.5.3 Validitet och reliabilitet…………………………………………17 

5. STUDIEOMRÅDE………………………………………………………………18 

6. RESULTAT…………..……………….………………………………………..…20 
 6.1 Medlemskapet………….……………..…………………………………20 
 6.2 Ekonomiska aspekter……………………………………………………22 
 6.3 Miljömässiga aspekter…………….…….………………………………23 
 6.4 Lokalisering……………………..………………………………………24 
 6.5 Mobilitet/rörlighet……………..…………..……………………………24 
 6.6 Bekvämlighet……………………….…………..…………….…………25  
 6.7 Attityder………………….……………………….…………………..…27  



  
7. DISKUSSION……………………………………………………………………28  
 7.1 Hinder  för bilisten med ett medlemskap i en bilpool…….………………28 
 7.2 Drivkrafter för bilisten med ett medlemskap i en bilpool….….……….…31  

7.3 Avslutande reflektioner….……….……………………………………….32 
 7.4 Framtida studier………………….…………………….…………………33 

  
8. KÄLLFÖRTECKNING……………………………………………..……..……35 
 8.1 Tryckta källor……………………………….…………….………………35  
 8.2 Elektroniska källor …………………………….…………………………37 
 8.4 Muntliga källor………………..……………………………………..……39 

  
Bilagor………...…………………..…….……………………………….…….40  



1. INLEDNING  
Industrialiseringen har sin början i slutet av 1700-talet och den medförde en stor 
omvandling för städerna. I samband med industrialiseringen började människor flytta 
från landsbygden in till städerna. Flytten in till städerna medförde att städerna började 
växa sig större. En välutvecklad infrastruktur och bra transportsätt blev 
förutsättningen i städerna (Falkemark, 2006). Bilen sågs av många som det snabbaste 
och smidigaste transportsättet. Det medförde att samhället snabbt började förvandlas 
och planeringen hade nu bilen som främsta fokuset (Johansson, 2004). Våra liv 
utspelar sig inte längre enbart i hemmet utan i större omfattning är resande 
nödvändigt för att vi ska kunna ta oss från en plats till en annan. Idag utför vi våra 
dagliga sysslor på olika platser och det är inte alls ovanligt att det är långa avstånd 
emellan. För att vi ska klara de längre avstånden har bilen blivit ett nödvändigt 
transportmedel för många (Gren & Hallin, 2013). Bilen har givit många människor en 
frihet och ökad rörlighet då bilen är ett bekvämt transportmedel för många.  Med bil 
kan vi transportera oss mycket snabbt från en plats till en annan (Frändberg et. al, 
2005).  

Det ökade bilberoendet i städerna medför stora problem då transporterna idag är en 
stor bov till de enorma koldioxidutsläppen i Sverige (Trafikverket, 2003). Eftersom 
koldioxid är en del av de farliga växthusgaserna måste det minska i framtiden för att 
inte förstöra miljön ytterligare. Utsläppen har visats ge effekter på miljön då det är 
negativt för växtligheten, övergödning av sjöar, kusten och hav samt att det 
medverkar till försurning av mark och vatten. För människans hälsa har utsläppen 
visat sig ha en negativ påverkan och därför är det något som måste åtgärdas. 
Partiklarna från koldioxidutsläppen har visats ge upphov till bland annat hjärt- och 
kärlsjukdomar samt att de kan vara cancerframkallande (Trafikverket, 2014a). Viktigt 
för miljön och samhället är att få fler att välja ett hållbart resande och planera för 
hållbara samhällen (Umea, 2015). Ett välplanerat trafiksystem är viktigt för att staden 
ska vara attraktiv och tillgänglig för sina medborgare (Trafikverket, 2007).  

Planering handlar om att skapa och utveckla framtidens samhälle där framtidens 
samhälle måste bli ett mer hållbart samhälle. Planering påverkar stadslivet, 
landsbygder, infrastruktur, miljö och kultur etc. (Umea, 2015). Bilisternas resvanor 
måste planeras på ett bättre sätt för att det ska värna miljön i samhället. Biltrafiken 
kan minskas genom att fler bilister väljer att samåka eller väljer andra mer hållbara 
transportsätt (Trafikverket, 2007). Att få fler att välja hållbart resande skulle leda till 
minskad miljöförstöring, minskat antal olyckor och en bättre hälsa hos befolkningen 
(Frändberg et al., 2005).  

En lösning till det rådande problemet med alla utsläpp som bilen medför skulle kunna 
vara att etablera fler hållbara transportsystem som exempelvis bilpooler. En bilpool 
skulle leda till att antalet bilar i trafiken minskade. En bilpool är en blandning mellan 
hyrbil, egen bil och lånad bil. Fördelen för individen med att vara medlem i en 
bilpool är att endast betala för bilen under tiden den används. Skatt, försäkring,  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service och bensin ingår i priset (Trafikeniskolan, 2015).  I Sverige finns det bilpooler 
i de flesta städerna (Trafikverket, 2014b). 

Denna studie är utförd på uppdrag av Eskilstuna kommun och den syftar till att 
belysa Eskilstunas utmaningar för att förändra människors attityder till ett hållbart 
resande. Eskilstuna är en stad som ständigt förändras och i dagsläget bor det 100 000 
invånare i kommunen. Detta är något som ställer nya krav på samhällsplaneringen i 
staden (Eskilstuna, 2015a). En bilpool är ett bra alternativ till att slippa äga en egen 
bil. Normalt brukar hushåll som kör mindre än 1100 mil per år tjäna pengar på att bli 
medlem i en bilpool (Eskilstuna, 2015b). I Eskilstuna finns Sunfleet, det är en del av 
Sveriges största bilpool (Sunfleet, 2015a). Eskilstuna har i dagsläget få användare av 
bilpool men de arbetar med att attrahera fler användare. Det finns i dagslägen enbart 
en bilpool i Eskilstuna men i framtiden önskar de att fler etableras (David Milton, 
2015).  

2



1.1 Syfte  

Detta examensarbete syftar till att diskutera bilpooler som hållbart resande. Detta för 
att skapa en bättre förståelse för vad som påverkar bilistens val av att bli medlem i en 
bilpool. Uppsatsen ska belysa vilka hinder och drivkrafter det finns med ett 
medlemskap i en bilpool för bilisten i Eskilstuna kommun. Att finna drivkrafter och 
hinder för ett medlemskap i en bilpool kommer skapa en bättre bild över hur 
kommunen ska få fler att välja bilpooler istället för egen bil. 

1.2 Avgränsningar  

Det finns flera olika transportsätt som är hållbara. Denna studie riktar fokuset på 
bilpooler som hållbart resande. Uppsatsen är geografiskt avgränsad till Eskilstuna 
kommun. Innan studien tog fart var det viktigt att förstå vilken tidsbrist studien 
kommer innefatta. Eftersom det är ont om tid kommer avgränsningar göras till att 
enbart intervjua privatpersoner och belysa deras attityder för vad som påverkar valet 
av att gå med eller inte gå med i en bilpool. 
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1.3 Disposition 

I kapitel ett ges en introduktion till uppsatsämnet samt att uppsatsens syfte och 
avgränsningar för studien presenteras.  

I kapitel två presenteras en kort bakgrund. Här kommer en kort introduktion till 
bilismen i Sverige. Vidare förklaras begreppen hållbara transporter och konceptet 
bilpool.  

I kapitel tre följer en genomgång av den tidigare forskningen. Hur tillgänglighet och 
mobilitet kan kopplas till det transportsätt vi väljer. En teoretisk beskrivning av bilen 
som färdsätt och tidigare forskning kring bilpooler redovisas under denna del av 
uppsatsen.  

I kapitel fyra följer en redogörelse för vilken metod och material uppsatsen grundar 
sig på. I detta fall är det en kvalitativ metod. I slutet av metodavsnittet kommer en 
metoddiskussion där fördelar och nackdelar med metodvalet redogörs. 

I kapitel fem presenteras studieområdet som i detta fall är Eskilstuna kommun. Detta 
för att läsaren ska få en större bakgrundsbeskrivning kring staden.  

I kapitel sex kommer resultatet där resultatet från de sex intervjuer som genomförts 
presenteras.  

Kapitel sju är uppsatsens avslutande kapitel där diskuteras resultaten. Resultaten 
kopplas samman med den tidigare forskningen för att styrka resultatet. Under denna 
del följer även en avslutande reflektion och framtida studier.  
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2. BAKGRUND 
Denna del av uppsatsen ska först ge en förklarande bakgrund till bilismen därefter 
följer en förklaring kring begreppet hållbara transporter och samt begreppet bilpool.  

2.1 Bilismens framväxt  

Under början av 1800-talet fanns det i huvudsak tre olika färdsätt; promenad, 
hästskjuts eller fartyg. Oavsett vilket transportsätt människan valde var det långsamt 
(Falkemark, 2006). I samband med industrialiseringen efterfrågades bättre 
transportnät i form av gator, vägar, järnväg, hamn och flyg. Detta ledde till att 
infrastrukturen utvecklades och byggdes ut i städerna. Innan städerna planerades efter 
bilen byggdes de mer blandad och staden innehöll många olika funktioner såsom 
arbetsplatser, boplatser och service. Detta gjorde det enkelt att resa till fots för 
invånarna eftersom de flesta serviceverksamheterna låg inom gångavstånd 
(Johansson, 2004). Redan 1889 kom den första bilen till Stockholm och då fick 
många upp ögonen för bilen och det var många som investerade i en bil. Det stora 
genombrottet för bilismen kom efter andra världskriget mellan åren 1940 och 1950 då 
hade fler fått en bättre ekonomi och på så vis hade fler råd med bilen som det främsta 
transportmedlet (Falkemark, 2006). Framförallt blev det överklassen som ägde en bil 
och det var inte ovanligt att hushåll från överklassen hade mer än en bil (Frändberg et 
al, 2005). Förutom överklassen var det framförallt de som bodde i städerna och 
männen som hade bilar medan de som bodde kvar på landsbygden tog sig runt till 
fots eller med häst (Falkemark, 2006). 

När fordonsskatten år 1922 infördes i Sverige växte bilismen sig ännu starkare. 
Pengarna från fordonsskatten användes för vägunderhåll och för att bygga större och 
välutvecklade vägar (Ibid, 2006). En utbyggnad av infrastrukturen gjorde det enklare 
att använda bilen och det medförde att fler hushåll skaffade sig en eller flera 
personbilar. Arbetsresorna ökade kraftigt och idag reser vi fyra gånger längre till 
arbetet än vi gjorde tidigare och det har blivit allt viktigare att vara tillgänglig dygnets 
alla timmar (Johansson, 2004). Bilen är idag det dominerade transportsättet för 
människor. Den ökade bilismen skapar problem för samhällsplaneringen att hänga 
med. Bilens drastiska ökning betydde mycket för människor och det är många som 
idag ser sig beroende av bilen. Detta beroende beror framförallt på att avstånden 
blivit längre och det går fortare att fraktas från en punkt till en annan med bilen som 
transportsätt (Falkemark, 2006). Det är allt mer externa köpcentrum som lokaliseras 
en bit från centrum och det medför ett ökat bilberoende hos befolkningen. Det är inte 
alltid kollektivtrafiken är tillgänglig till de externa köpcentrum och då är nästan 
förutsättningen att ha tillgång till en bil (Ibid, 2006). 

I Eskilstuna kommunen är bilen det populäraste transportmedlet för att ta sig från en 
plats till en annan (Eskilstuna, 2011). Biltätheten för Eskilstuna kommun har från 
2002 till 2014 ökat från 437 till 453 personbilar per 1000 invånare (SCB, 2014a). Det 
är viktigt för Eskilstuna att skapa ett hållbart trafiksystem i framtiden både i staden  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och på landsbygden. Eskilstuna har goda förutsättningar för att kunna få fler 
medborgare att välja hållbara transportmöjligheter (Eskilstuna, 2015c). Antalet 
personbilar i Eskilstuna var år 2014; 45 695 stycken (SCBb, 2014). 

2.2 Hållbara transporter  

Begreppet hållbarhet används mycket inom olika planeringssammanhang och det är 
ett komplext begrepp. Begreppet definieras ”En utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov”. Hållbar utveckling handlar om att balansera ekonomiska, sociala och 
ekologiska aspekter (Nationalencyklopedin, 2015a).   

Hållbar utveckling har stor betydelse för transportsystemet eftersom det påverkar de 
ekonomiska, sociala och ekologiska aspekterna. Det är transportsystemet som bidrar 
till de mesta av samhällets koldioxidutsläpp (Sveriges Riksdag, 2010). Förr 
planerades städerna efter bilen men idag planeras det mer efter att få bort bilen från 
städerna. för att motverka de enorma koldioxidutsläppen. Nu försöker man till 
skillnad mot förr att planera bort bilen från städerna (Falkemark, 2006). 
Transportsystemen ska vara lättillgängliga för att vi enkelt ska kunna fraktas från en 
plats till en annan (Sveriges Riksdag, 2010). I Sverige står transportsektorn för 45% 
av kväveutsläppen till luft och koldioxidutsläppen ökar ständigt. Globalt bidrar det 
till växthuseffekten. Regionalt spelar det en stor roll då det medför försurning av 
mark och vatten, bildning av ozon som är skadligt för hälsan. Lokalt leder det till 
hälsoproblem hos befolkningen i tätorterna (Johansson, 2004). 

Hållbara transporter ska skapa en säker och trygg tillgänglighet för medborgarna i 
samhället. De hållbara transporterna ska vara jämställda och gynna samtliga klasser i 
samhället. Genom att välja hållbara transporter ska det i framtiden leda till minskade 
miljöförstöringar (Boverket, 2010). Det är viktigt att planeringen planerar för ett 
hållbart transportsystem som är hållbart både för miljön och människans hälsa. 
Regeringen har därför som mål att arbeta mot en mer hållbar utveckling av 
transportsystemen i Sverige (Sveriges riksdag, 2010).  

Begreppet mobility managment är ett koncept för att arbeta med hållbara transporter.  
Vid arbetet med mobility managment är syftet att förändra medborgarnas attityder 
och resebeteenden för att på sikt nå hållbar utveckling och få bort det rådande 
bilberoendet i samhället (Eskilstuna, 2011). En åtgärd inom mobility managment är  
konceptet bilpooler (Correia & Viegas, 2010).  

2.3 Begreppet bilpool  

Mängden bilar som idag finns i samhället är ohållbart och det går inte att förbise att 
vi lever i ett bilsamhälle. En bilpool är en kompromiss till att slippa äga en egen bil  
och för att minska biltrafiken i samhället (Bee green Umea, 2015). Förutsättningen  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för ett medlemskap i en bilpool är att inte vara beroende av bilen dagligen 
(Vägverket, 2013). 

I Sverige finns det  bilpooler på ett 50-tal orter runt om i landet (Trafikverket, 2014b). 
Under en kortare tid kan du som medlem enkelt hyra en bil ett par timmar (Sunfleet, 
2015b). Varje medlem betalar enbart för den tiden som avsätts för att låna bilen. 
Bokningen sker via internet eller mobiltelefonen.  Genom att ha en bil från en bilpool 
försvinner de höga utgifterna såsom servicekostnader och skatt som den egna bilen  
skulle ha medfört (Be green Umea, 2015). Ytterligare en fördel med att dela på en bil 
är att det blir lägre bensinkostnader, mindre slitage på vägarna samt lättare att ta sig 
fram på vägarna i och med minskad trafik. Efter att bilen är färdighyrd kommer 
fakturan hem i brevlådan (Bilpool, 2015).  

Det är viktigt att förbättra trafiksituationen både när det gäller miljö och folkhälsa. 
För att förbättra trafiksituationen och minska andelen trafik i samhället är konceptet 
bilpool en bra lösning. Det finns två olika typer av bilpooler; kooperativa och 
kommersiella (Be green Umea, 2015). Den kooperativa bilpoolen ägs av medlemmar 
och samtliga medlemmar hjälps tillsammans åt för att sköta bilarna och 
medlemmarna delar på arbetsuppgifterna och utgifterna. Medlemmarna i en 
kooperativ bilpool är inte ute efter att göra vinst i bilpoolen (Trafikverket, 2014). De 
kommersiella bilpoolerna ägs till skillnad mot kooperativa av företag. Ofta är priset 
högre inom kommersiella bilpooler. Medlemmarna i kommersiella bilpooler behöver 
inte vara med sköta bilarna (Ibid, 2014).  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3. TIDIGARE FORSKNING 

I denna del av uppsatsen redovisas tidigare forskning som är av vikt för uppsatsens 
huvudämne. Den tidigare forskningen ska sedan länkas samman med resultaten i 
diskussionsdelen som kommer i den avslutande delen av uppsatsen. 

3.1 Rörlighet/Mobilitet 

Mobilitet handlar om de möjligheter vi har för att kunna förflytta oss från en plats till 
en annan (Nationalencyklopedin, 2015b). För många skapar bilen en ökad känsla av 
rörlighet och frihet. Syftet med transporter är att uppfylla människans behov av 
mobilitet och önskan av frihet. Det är viktigt att utveckla transportsystemen för att 
kunna  skapa god mobilitet och frihet (Rodrigue et al., 2009) 

Mobilitet kostar inte bara pengar utan mobilitet kostar oss även tid. Det får inte ta för 
lång tid att ta sig från en plats till en annan. Så länge bilen är det enklaste och 
snabbaste transportsättet i förhållande till andra transportsätt kommer vi välja bilen. 
Människor väljer bilen framför andra transportsätt till ett ställe ofta på grund av 
tidsbrist, bekvämlighet eller på grund av vädret (Walton & Sunseri, 2012). I en allt 
större utsträckning rör vi oss mer och rörligheten tenderar att hela tiden öka. I 
dagsläget har det dagliga resandet ökat kraftigt per person. I början av 1900-talet 
reste vi ungefär en kilometer per dag. Idag reser varje människa i genomsnitt fem mil 
per dag (Trafikeniskolan, 2015). Av antalet resor med bil som utförs varje dag är 
ungefär hälften kortare än fem kilometer (Trafikverket, 2014). Enligt den nationella 
resvaneundersökningen, RVS Sverige, kör vi i genomsnitt 19 kilometer per person/
dag med bilen. Om vi tittar på både förare och passagerare är den genomsnittliga 
sträckan per person 28 kilometer. Vi reser 19 kilometer som förare och 9 kilometer 
som passagerare (Trafikanalys, 2014). 

Resor med personbil står idag för drygt hälften av alla resor. Människor kan i och 
med den globaliserade världen förflytta sig runt hur som helst i tid och rum 
(Frändberg & Vilhelmson, 2011). Resande med bil måste minska. De alternativa 
transportsätten måste öka. Eftersom det är svårt att helt få bort bilen från samhället är 
bilpooler ett bra alternativ för att behålla känslan av en ökad rörlighet (Wang & Chen, 
2012).   

3.2 Tillgänglighet  

Begreppet tillgänglighet handlar om människans möjlighet att nå sitt arbete, bostad, 
fritidsaktiviteter och serviceverksamheter etc. Med tillgänglighet menas förmågan att 
kunna ta sig från en plats till en annan. Goda transportsystem skapar bra 
tillgänglighet (Haugen, 2012). Bilister ser gärna att de hållbara transportsystemen är 
mer attraktiva och tillgängliga för att i högre grad utnyttja de (Roudrige, 2013).  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Samhället ska vara tillgängligt för alla och det är viktigt att våra olika behov uppfylls 
för att staden ska vara attraktiv (Eskilstuna, 2015e). På grund av att samhället byggs 
ut och att allt fler serviceverksamheter lokaliseras i stadens utkant har det blivit ökat 
krav på tillgänglighet i form av välutvecklade transporter. Det är viktigt för 
människor hur tillgängligheten ser ut från en plats till en annan samt hur fort vi kan 
röra oss från en plats till en annan. I dag när det är enklare att resa accepterar vi även 
längre transportsträckor (Haugen, 2012). Haugen (2012) delar upp tillgänglighet i 
rörlighet och närhet. Många anser att restiden är en avgörande faktor ifall vi väljer 
bilen eller inte. Långa avstånd är något som begränsar våra val av transportsätt. 
Tillgängligheten är även viktigt för var vi väljer att bosätta oss eller var vi väljer att 
arbeta (Ibid, 2012). Sveriges riksdag har som mål att erbjuda en hög tillgänglighet i 
staden. Bra förutsättningar att enkelt kunna ta sig från exempelvis hemmet till arbetet 
(Sveriges riksdag, 2010).  

En ökad tillgänglighet till de hållbara transportsätten skulle leda till att de skulle 
nyttjas i en högre grad och av alla. Medborgarna i städer skulle minska 
bilanvändandet genom att ha en bättre tillgänglighet. Tillgänglighet är positivt både 
för medborgarna och samhället. Ökad tillgänglighet kan även leda till en rad positiva 
aspekter såsom; ökad livskvalitet, ökad folkhälsa, minskade utsläpp, minskad kostnad 
och social integration (Isemoa, 2013). Restid och resekostnader är avgörande faktorer 
för viljan att byta transportsätt (Wang & Chen, 2012). Viktigt för en ökad 
tillgänglighet är att transporterna samverkar på ett bra sätt. Närhet och rörlighet är 
stark sammankopplade med varandra. Det måste vara lätt att byta från tåg till bil eller 
från cykel till bil etc. Det får inte bli för långa avstånd för då minskar 
tillgängligheten. Studier har visat att yngre accepterar längre avstånd än äldre (El-
Geneidy et al., 2013).  

3.3 Val av bilen som färdmedel 

Den tidigare forskningen visar på att en rad olika faktorer är av betydelse när det 
gäller varför vi i första hand väljer bilen som färdmedel. Många väljer bilen framför 
andra färdsätt på grund av dålig tillgänglighet i form av långa avstånd, 
tidsbegränsningar eller dåligt väder (Garvill, et.al. 2004). Det är viktigt med god 
tillgänglighet och närhet från det egna hemmet till bilpoolen (Klintman, 1998).  Det 
är vanligt att man kopplar ihop ett hållbarhetsperspektiv med miljöaspekter. 
Trafikplanering är ofta starkt kopplat till miljöfrågor eftersom infrastruktur påverkar 
miljön (Rodrigue et al., 2009). När vi reser kan vi själva välja att göra miljömässiga 
val. 

Människor väljer bilen för att ta sig från hemmet till arbetet och när det gäller 
fritidsresor såsom träning etc. är det mer vanligt med andra transportmedel såsom 
gång, cykel eller kollektivtrafik etc. (Ibid, 2004). För att förstå varför det är på det 
viset är det viktigt att förstå människornas attityder och beteende eftersom det är det 
som påverkar varför vi väljer bilen som färdmedel trots att det finns andra 
transportsätt (Frändberg et al, 2005). Ändrade resebeteenden skulle leda till att fler  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människor ändrar sina attityder och viljan att välja andra transportsätt och det skulle 
leda till stora minskningar av ohållbara transporter (Correira & Viegas, 2010). 
Haugen (2012) beskriver även hon att vanor och beteenden är svåra att ändra på. 
Resebeteenden tar tid att förändra. Många ser bilen som en frihet till skillnad mot 
kollektivtrafiken som tar oss till specifika hållplatser. Bilen går fort och vi kommer 
precis dit vi ska. Tidsaspekten är av stor betydelse för vilket färdmedel människor 
väljer. Tar det för lång tid med andra transportsätt än bilen kommer vi välja bilen 
framför andra färdsätt (Johansson, 2004). 

Det finns många fördelar med bilen då det ofta går fort och kostar inte mycket tid. 
Det är många som har familj, barn som ska skjutsas och man har ont om tid då är 
bilen ett snabbt transportsätt. Framförallt handlar det om att vi människor är bekväma 
av oss och vill ha det färdsättet som är snabbast (Walton & Sunseri, 2012). Frihet och 
självständighet är något som många människor vill ha. Vi lever i en allt mer 
mobiliserad värld och därför är det viktigt att vi kan röra oss fritt (Ryan & Turton, 
2007). Bilen handlar inte idag enbart om att kunna ta sig från en plats till en annan. 
Idag handlar bilen om mer än så. Bilen står idag för status och livsstil. Vilken bil vi 
äger kan visa vem vi är och vilken klass vi tillhör (Falkemark, 2006).   

Ytterligare en faktor som påverkar valet av transportsätt är ekonomin. Det får inte 
vara för dyrt med andra transportsätt för då kommer vi välja bilen. Detta på grund av 
ekonomin är en så stark faktor i valet av andra transportsätt. Personer med sämre 
ekonomi är i en höge grad medlemmar i en bilpool än personer med god ekonomi. De 
andra transportsätten måste vägas upp mer positivt än bilen (Correira & Viegas, 
2010).  

3.4 Tidigare studier med bilpooler  

Konceptet att dela bil med andra har spridit sig stort i världen och i Centraleuropa 
finns det 2000 medlemmar i bilpooler (Steininger et al., 1996). I tidigare studier 
framgår det att det positiva med ett medlemskap i en bilpool är att slippa äga en egen 
bil, samt slippa betala dyr skatt och serviceavgifter (Correia & Viegas, 2011). De 
individuella fasta kostnaderna som den egna bilen medför försvinner genom ett 
medlemskap i en bilpool (Steininger et al, 1996). En bilpool är en effektiv lösning för 
att minska trafiktrycket på vägarna i staden (Correia & Viegas, 2011). Skulle fler 
välja att gå från bilen till de mer hållbara alternativen skulle trycket på vägarna 
minska och färre olyckor skulle ske (Wang & Chen, 2012).  

Genom en webbaserad enkät i Lissabon har bilpoolernas system undersökts. Det 
visade sig att hushållens storlek och sammansättning är av stor vikt ifall vi äger egen 
bil eller har ett medlemskap i en bilpool. Ofta är det smidigt och enkelt att boka en bil  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via ett medlemskap hos en bilpool. Det kan vara en fördel om medlemmarna i samma 
bilpool har liknade intressen. Personer som studerar eller arbetar heltid tenderar i 
högre grad att vara medlem i en bilpool (Correia & Viegas, 2011).  

En fördel  med ett medlemskap i en bilpool är att enbart behöva betala för den tiden 
bilen används. Det kan bli dyrt med bilpool ifall bilen utnyttjas till långa sträckor. Vid 
kortare sträckor sänks de årliga kostnaderna avsevärt (Ibid, 2010). En studie utförd 
tillsammans med sex brittiska företag visade att ekonomi är den avgörande faktorn 
för människor att välja ett medlemskap i en bilpool eller inte. Ytterligare en positiv 
aspekt med bilpool var minskad miljöförstöring för samhället. Användaren måste 
planera sina resor i förväg och det är svårt med spontana resor. Bilen kommer kanske 
vara parkerad en bit ifrån bostaden än den personliga bilen  skulle vart. Fler 
medlemmar i en bilpool skulle även minska trycket på parkeringsbristen i städerna. 
Bristen på parkeringsplatser var ett viktigt skäl för medlemskap. Ett hinder är att 
bilen alltid måste lämnas tillbaka ren även ifall tiden är kort. Med den egna bilen 
bestämmer vi själv när den ska rengöras. För människor som måste ha sin bil 
dagligen till arbetet är kanske inte ett medlemskap i en bilpool den bästa lösningen. 
En bilpool lämpar sig bäst vid enstaka tillfällen (Canning, et al., 2010).  

I en studie från USA visar resultatet att invandrare är mer benägna att resa med 
bilpool än  infödda i landen. Även hushållens storlek påverkar viljan av ett 
medlemskap eller inte. Det är större sannolikhet att större hushåll är medlem i en 
bilpool än mindre hushåll (Blumberg & Smart, 2014). Detta skulle kunna förklaras 
med att invandrare oftast har sämre ekonomi. Resultat från tidigare forskning visar att 
de med sämre ekonomi i högre grad tenderar att bli medlem i en bilpool än de med 
god ekonomi. Eftersom ungdomar liksom invandrare har en sämre ekonomi än vuxna 
är det inte ovanligt att gruppen ungdomar också i högre grad är med i en bilpool 
(Correira & Viegas, 2010). Fördelarna med ett medlemskap i en bilpool är stora, 
framförallt är det att sänka transportkostnaderna då vi slipper de fasta kostnaderna 
som en egen bil ger. Medlemmar i en bilpool som kör mindre än 12 000 - 15 000 km 
per år jämfört med bilister som kör med egna bilen har visats spara stora summor. 
Tillgängligheten förbättras och för många kan det vara ett bekvämt alternativ att ha 
möjlighet till att låna en bil. Det är viktigt med närheten mellan sin bostad och där 
bilpoolen är lokaliserad (Klintman, 1998).  

Det är viktigt med bättre transportplanering. De människor som väljer ett 
medlemskap i en bilpool blir mer medvetna om sina resor och transportkostnader och 
på så vis börjar de göra mer medvetna resor och tänker till innan bilen används som 
transportsätt. Medlemskapet beror inte bara på miljöskäl eller ekonomi utan det kan 
vara på grund av oförutsedda händelser i livet också. Exempelvis bilen går sönder, 
nytt arbete, flyttar närmare platsen där bilpoolen är lokaliserad (Katzey et al., 2001). 

Det är tydligt att lokaliseringen av bilpoolen är viktig. Sällan vill vi ha för långa 
avstånd mellan vår bostad och bilpoolen. Klintman (1998) har undersökt bildelning  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som koncept till ett mer ekologiskt och hållbart samhälle. I hans studie framgick det 
att kollektivtrafiken och parkeringsmöjligheter är något som många tycker är viktigt. 
Positiva med bilpooler är att ha tillgång till bilar i andra städer än den staden man 
själv är bosatt i. Eftersom många åker kollektivt är det bra att lokalisera bilpoolen vid 
tågstation eller busstationen i en stad. Goda parkeringsmöjligheter är även det av stor 
vikt för bilpooler (Klintman, 1998). I Klintmans studie (1998) framgår det även att 
det är positivt med tillgången till nya bilar i en bilpool. 

För de flesta som väljer ett medlemskap i en bilpool handlar det ofta om att spara 
pengar men det handlar även om att spara energi och minska miljöförstöring. Ett 
medlemskap i en bilpool sänker de individuella kostnaderna varje månad (Steininger 
et al., 1996). Ifall fler skulle välja ett medlemskap i en bilpool skulle 
parkeringsproblematiken i samhället minska (Canning et al., 2010). Blir det mindre 
trafik leder det till att koldioxidutsläppen minskar (Trivectror, 2015). Tidigare studier 
har visat att de som hade en egen bil innan sitt medlemskap i bilpoolen minskade sin 
totala körsträcka med 50% genom att gå med i en bilpool (Steininger et al., 1996). 
Skulle fler välja att bli medlem skulle antalet bilar i trafiken minska och det skulle 
leda till minskade utsläpp (Correira &Viegas, 2010). En rapport utförd av trivectror 
(2015) visar att ett medlemskap i en bilpool även medfört att behovet av 
parkeringsplatser har minskat. Även antalet körda mil med bilen har minskat i och 
med inträdet i bilpoolerna.  

Svårigheterna med en bilpool är att människor inte vill dela bil med vem som helst, 
man vill inte förlita sig på att någon annan tar upp tid för en själv. Samtidigt är det 
vissa som är överens om att det är roligt att resa med andra (Canning et al., 2010). Vi 
måste ändra våra attityder och föreställningar och släppa de vanor vi vanligtvis är 
vana med och öppna ögonen för alternativa transportsätt. Attityder är just en viktig 
faktor när det handlar om en beteendeförändring (Wang & Chen, 2012). Tydligt är att 
det lönar sig mest att vara medlem i en bilpool för korta sträckor. Till länge sträckor 
kan det lätt dra iväg i pris och bli dyrt.  
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4. METOD  

Denna del behandlar vilken metod som lämpar studien bäst. Metoden grundar sig på 
studiens syfte. Då syftet är att belysa hinder och drivkrafter med ett medlemskap i  en 
bilpool lämpar sig den kvalitativa metoden bra (Denscombe, 2009).  

Resultaten som redovisas i studien kommer inte kunna generaliseras men det är 
heller inte målet med studien. Målet är att finna åsikter och värderingar från 
bilisterna i Eskilstuna kommun. Kvalitativ metod ger chansen till närmare kontakt 
med respondenterna (Bryman, 2011).  

4.1 Kvalitativa intervjuer  

För att besvara studiens syfte grundar sig empirin i denna uppsats på sex kvalitativa 
intervjuer. Intervjuer genomförs med flera personer för att få olika åsikter  och 
värderingar. Intervjuerna är utförda med privatpersoner i Eskilstuna kommun. Syftet 
med intervjuerna är att belysa vad som påverkar valet för bilisten att välja ett mer 
hållbart transportmedel och bli medlem i en bilpool.  

Alla sex intervjuer är genomförda som semistrukturerade intervjuer där en 
intervjuguide har använts (Bilaga 1). Intervjuguiden har innefattat olika teman där 
respondenten fått mycket utrymme att svara öppet och utveckla svaren samt att jag 
som intervjuar får chansen till följdfrågor. Samma intervjuguide har använts till 
samtliga respondenter i studien detta för att säkerställa att specifika teman som är av 
betydelse berörs med samtliga av respondenterna. I en semistrukturerad intervju kan 
frågornas ordningsföljd variera från intervju till intervju (Bryman, 2011). Intervjuerna 
har skett individuellt med varje respondent för att få en djupare förståelse kring deras 
tankar  och värderingar. För att varje respondent ska känna sig bekväm med att svara 
på frågorna. 

4.2. Urvalsmetod  

4.2.1 Fallstudie  

En fallstudie syftar till detaljerad information av ett enda fall. Oftast kan det innefatta 
en specifik del av samhället (Bryman, 2011). Valet av Eskilstuna kommun som 
fallområde är baserat på att Eskilstuna kommit långt gällande hållbart resande men de 
har ännu inte någon väletablerad bilpool i staden. Därför föll det intressant att studera 
just den kommunen närmare för att se hur Eskilstuna kan arbeta för att få fler 
medlemmar till sin bilpool. Fler medlemmar skulle leda till att Sunfleet i Eskilstuna 
får möjlighet att öppna fler bilpooler.  

Det underlättar att fokusera på enbart ett fall och koncentrera sig på det enskilda än 
att studera flera olika fall. Att studera flera olika fall är ofta tidskrävande och  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eftersom denna studie har brist på tid räcker det med ett fall (Denscombe, 2009). 
Hade tiden funnits hade det vart intressant att jämföra olika städer.  

4.2.2 Respondenterna i studien  

Intervjuer har skett med privatpersoner i Eskilstuna. Både privatpersoner som är 
medlemmar i en bilpool men även med privatpersoner som inte är medlemmar. Valet 
av både medlemmar och inte medlemmar är för att besvara syftet om bilistens val av 
att gå med i en bilpool. 

För att hitta respondenter som inte var medlemmar i en bilpool skickade Eskilstuna 
kommun ut en förfrågan på sin Facebooksida. Därefter gav Eskilstuna kommun mig 
kontaktuppgifterna till de intresserade och jag kontaktade de per mail.  

Det var svårare att hitta respondenter som var medlemmar i en bilpool.  Den 
ansvarige för bilpoolen Sunfleet i Eskilstuna ville inte ge mig listan över medlemmar 
utan han skickade ut förfrågan till samtliga medlemmar i kommunen och sedan 
kontaktade de mig per mail. 

De respondenter som deltog vid intervjuerna var: 

Respondent 1 45 år  Man  Icke medlem           Förvärvsarbetande 
Respondent 2 67 år   Man  Icke medlem           Förvärvsarbetande 
Respondent 3 32 år  Man  Medlem                  Förvärvsarbetande  
Respondent 4 31 år  Man  Medlem            Förvärvsarbetande  
Respondent 5 34 år   Kvinna Medlem                  Förvärvsarbetande 
Respondent 6  59 år  Kvinna         Icke medlem          Förvärvsarbetande 

4.3 Genomförande 

Uppsatsen började med en litteraturgenomgång där sekundärdata användes då det 
redan finns mängder tidigare forskning kring uppsatsens ämne. En 
litteraturgenomgång är bra för att styrka trovärdigheten i studien och för att i 
diskussionen kunna koppla resultatet till den tidigare forskningen (Bryman, 2011). 
Den tidigare forskningen användes för att se vilken typ av forskning som redan var 
gjord gällande hållbara transportmöjligheter samt för att plocka ut lämpliga ämnen 
som kommer kunna kopplas samman med denna studies resultat (Denscombe, 2009). 
En mängd olika böcker och artiklar har studerats för att genomföra litteraturstudien. 
Relevanta artiklar och böcker har hämtats från universitetets egna databaser och 
Google scholar. De sökord som användes var framförallt ”Carpool” och ” Car-
sharing”  

Intervjuerna ägde rum mellan 15-17 april 2015. Jag som forskare hade inte träffat 
någon av respondenterna tidigare. Dessa personer kontaktades per mail om de ville 
ställa upp för en intervju. Tre intervjuer utfördes på kommunhuset i Eskilstuna medan  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tre intervjuer utfördes via telefon på grund av geografiska skäl och att det inte fanns 
tid för att besöka de ansikte mot ansikte under vistelsen i Eskilstuna. Idag är det 
mycket vanligt att genomföra telefonintervjuer eftersom det är mer ekonomiskt och 
mindre tidskrävande (Denscombe, 2009). En fördel vid telefonintervju är att 
respondenten känner sig tryggare och vågar svara vad den känner. I intervjuer ansikte 
mot ansikte kan det göra att respondenterna svarar på ett sätt som de tror intervjuaren 
vill höra. Nackdelen med telefonintervjuerna var att det blev svårt att ta till sig 
ansiktsuttryck (Bryman, 2011) men telefonintervjuerna var ändå givande för studiens 
syfte. Innan samtliga intervjuer påbörjades informerades respondenten om att 
intervjun kommer att spelas in. Jag som forskare är också intresserad av vad som sägs 
och hur det sägs under intervjuerna därför är det bra att spela in samtliga intervjuer 
(Bryman, 2011). Genom att spela in intervju undviks koncentration på anteckningar 
och fullt fokus kunde läggas vid själva intervju. Genom inspelningen underlättas 
analysen som kommer efter de genomförda intervjuerna (Denscombe, 2009).   

Respondenterna fick själva välja plats för var intervjun skulle genomföras detta för 
att dem skulle känna sig trygga och bekväma. Tre intervjuer ägde rum på 
kommunhuset i Eskilstuna och tre intervjuer skedde med hjälp av mobiltelefonen. 
Varaktigheten för intervjuerna var mellan 20 till 40 minuter per respondent. 
Intervjuerna som skedde via telefon blev kortare än dem ansikte mot ansikte. 

Intervjuerna började med att jag som intervjuare presenterade mig själv och berättade 
vad uppsatsen kommer att handla om. Eftersom samtliga visste vad en bilpool var så 
behövdes inte det förklaras innan intervjun började. Under samtliga intervjuer 
användes intervjuguiden som innefattade olika teman (Bilaga 1). Intervjun började 
med öppna frågor för att respondenterna skulle känna sig bekväma och trygga för att 
sedan kunna svara utförligt på de kommande frågorna. Efter intervjun tillfrågades 
respondenten ifall denne ville tillägga något och slutligen tackade jag för deltagandet 
och berättade hur studien kommer att fortgå. Berättade även att jag kommer dela med 
mig att slutförd rapport samt bjuda in till en föreläsning på kommunhuset i Eskilstuna 
i början av juni för att presentera uppsatsen.  

Materialet har senare analyserats för att finna återkommande teman från samtliga 
intervjuer. Citat kommer att användas i resultatdelen för att styrka vissa specifika 
saker som sägs vid intervjuerna.  
     
4.4 Analysstrategi  

Den tidigare forskningen lästes noggrant igenom för att redogöra för texternas 
handling och budskap för att kunna finna lämpliga teman. Intervjuerna spelades in 
med mobiltelefon och efter att samtliga intervjuer var slutförda transkriberades de 
från mobiltelefonen till dator. Därefter användes den tematiska analysstrategin. Med  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tematisk analysstrategi innebär att intervjuerna analyseras utefter teman. En mall 
skapades där olika teman som var genomgående i samtliga intervjuer ställdes upp och 
sedan infördes det vad varje respondent hade sagt kring varje tema (Bryman, 2011). 
Det är inte helt enkelt att finna lämpliga teman utan det transkriberade materialet har 
analyserats fram och tillbaka för att finna återkommande teman från intervjuerna. 
Genomgående teman som uppkommit flertalet gånger under samtliga intervjuer är; 
medlem/inte medlem, ekonomiska aspekter, miljöaspekter, lokalisering, bekvämlighet 
och attityder. Dessa teman kommer presenteras var för sig under resultatdelen som 
kommer i avsnitt sex.  

4.5 Metoddiskussion  

4.5.1 Intervju och urval  

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefonen. Det finns både fördelar 
och nackdelar med att spela in. Fördelen är att slippa anteckna och all koncentration 
kan läggas till att intervjua och ställa följdfrågor. Ifall anteckningar ska göras är det 
lätt att viktig information utelämnas. Nackdelen är att det kan vara tidskrävande att 
senare transkribera allt material. Tre av intervjuerna är genomföra via telefonen med 
inspelningsfunktion då möjligheten inte fanns att göra dem intervjuerna ansikte mot 
ansikte. Att göra telefonintervju istället för en intervju ansikte mot ansikte kan 
medföra vissa brister i svaren och detta är något jag som forskare måste vara 
medveten om. Det kan bli förluster i svaren på så vis att jag inte kan se ansiktsuttryck 
och svaren kan bli kortare än de kanske blivit ansikte mot ansikte. Vid en 
telefonintervju vet inte jag som intervjuar vilken miljö respondenten befinner sig i 
och detta kan påverka svaren ifall det är en stökig miljö. I en av telefonintervjuerna i 
denna studie väntade respondenten på bussen och detta kan ha påverkat svaren då 
respondenten blev avbruten när bussen kom men det fanns ingen möjlighet för en 
senare intervju. De andra två telefonintervjuerna satt respondenterna ensamma på 
sina kontor där de arbetade. Att det genomförts både telefonintervjuer och intervjuer 
ansikte mot ansikte är på grund av geografiska och tidsmässiga aspekter. Det bästa 
hade vart att alla intervjuer hade genomfört ansikte mot ansikte.  

På grund av tidsbristen fanns det inte möjlighet att intervjua så många som jag hade 
velat och sex intervjuer fick räcka. För studiens syfte räcker materialet som kommit 
fram från intervjuerna. Eftersom mina respondenter valdes ut tillsammans med min 
externa handledare Ann Gustafsson och David Milton kan det ha påverkat studiens 
validitet.  

4.5.2 Forskningsetik  

Eftersom det är en kvalitativ undersökning uppsatsen baseras på kommer jag som 
intervjuar väldigt nära inpå respondenterna och detta är viktigt att tänka på. Det är 
viktigt som forskare att agera utifrån de etiska förhållningssätten (Denscombe, 2009). 
Jag som forskare har innan samtliga intervjuer informerad respondenterna i studien  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om den aktuella forskningens syfte. För att respondenterna skulle känna sig trygga 
och bekväma föreslogs lugna miljöer och respondenten fick själv välja plats för 
intervju. Respondenterna har frivilligt deltagit och innan intervjun har de blivit 
informerade om att de kan avbryta medverkan när som helst ifall något känns 
obekvämt. Intervjumaterialet är konfidentiellt och respondenterna är från början 
medvetna om sin anonymitet och att det endast är jag som forskare som kommer ha 
information gällande deras namn.  

Det är svårt att helt släppa sina egna värderingar och tidigare erfarenheter vid en 
intervju och detta kan ha blivit påverkat i resultatet. Genom att använda 
intervjuguiden möjliggör jag att samma frågor ställs till samtliga respondenter. Via 
min forskarroll undvek jag ledande frågor och jag undvek att säga vad jag tyckte om 
frågorna. Jag höll mig på ett neutralt plan för att undvika snedvridna svar från 
respondenterna. Detta brukar inom kvalitativ metod kallas för reflexivitet vilket 
innebär att forskaren är medveten om sin roll under hela intervjun. Desto fler 
intervjuer som genomfördes desto lättare blev min roll som forskare och detta är 
något som kan ha påverkat resultatet. I de sista intervjuerna var det lättare att komma 
på följdfrågor.  

Det kan vara svårt att få helt ärliga svar vid en intervju. Hur stor effekten blir beror på 
vilket ämne som diskuteras och hur känsliga frågor som ställs. I denna studie kan 
miljöfrågor vara känsliga och respondenten förväntas svara på ett visst sätt. Idag 
förväntas vi vara miljömedvetna och därför svarar vi att vi är det när någon frågor 
oss. Detta är självklart något som jag haft i åtanke vid analysen av intervjuerna 
senare. Jag har försökt vara lyhörd och neutral i mitt anförande så att respondenterna 
känt sig bekväma i situationen (Denscombe, 2009).  

4.5.3 Validitet och reliabilitet  

Validitet i en studie är alltid viktigt då det är viktigt att verkligen undersöka det som 
skall undersökas och hela tiden koppla till studiens syfte (Denscombe, 2009). Denna 
studie har god validitet där jag som forskare har undersökt det jag från början ville 
undersöka. Att kombinera tidigare forskning med egen undersökning styrker 
validiteten. I diskussionsdelen styrks resultatet med den tidigare forskningen. Under 
intervjuernas gång ställdes följdfrågor för att säkerställa att jag förstått svaren och för 
att stärka validiteten i studien. 

Reliabilitet är samma sak som tillförlitlighet och det innebär att det empiriska 
materialet redovisas på ett korrekt och sant sätt. Den vetenskapliga forskningen i 
studien finns för att styrka reliabiliteten. Det är svårt att säga något om reliabiliteten 
eftersom detta är en mindre studie med enorm tidsbrist (Bryman, 2011). Jag som 
forskare ska försöka hålla mig neutral och analysera intervjuerna på ett korrekt sätt 
men i och med att jag har en viss förkunskap kommer jag tolka intervjuerna på ett sätt 
och en annan forskare kan tolka det på ett annat sätt (Denscombe, 2009).  

17



5. STUDIEOMRÅDE  

Nedan presenteras studieområdet för detta examensarbete som i detta fall är 
Eskilstuna kommun.  

5.1 Eskilstuna kommun  

Eskilstuna är lokaliserat i södra Sverige (Figur 1) och är den största tätorten i 
Södermanland. Kommunens yta är 1 104 kvadratkilometer. Från Eskilstuna till 
Stockholm är det 117 Km (Eskilstuna kommun, 2010b). Eskilstuna kommun är nu 
uppe i 100 000 invånare (Eskilstuna, 2015a). 82 % av befolkningen i Eskilstuna bor i 
stadskärnan medan omkring sju procent bor i dem mindre tätorterna och runt elva 
procent bort på landsbygden (Eskilstuna kommun, 2010b).  

Eskilstuna kommun har satt upp transportmål som innebär att de fram till 2020 ska 
öka sina hållbara transporter från 42 till 61 procent. Till hållbara transporter räknar 
Eskilstuna gång, cykel och kollektivtrafik. Koldioxidutsläppen ska minska med 30 
procent fram till 2020 (Eskilstuna, 2015d). Eskilstuna har något som kallas ”Grönt 
respass” som ett politiskt åtagande. Det Gröna respasset ska leda till att det privata 
bilägandet i staden ska minska och underlätta vardagen för medborgarna i staden. De 
hållbara transportsättet såsom gång, cykel, kollektivtrafiken, bilpool etc. ska öka i 
staden (Eskilstuna, 2015). Tanken med grönt respass är någon form av resekort med 
en fast månadssumma. I kortet kan cykelservice, bilpool, hyrbil, lånecyklar m.m. ingå 
(Olov Åslund, 2015).  

Bilpooler växer i storlek och antal i hela landet och detta är något som är positivt för 
miljön. I dagsläget finns det enbart en bilpool i Eskilstuna och totalt har de sex 
medlemmar i staden (David Milton, 2015). För att Eskilstuna ska lyckas med sina 
uppsatta transportmål försöker de arbeta med att få fler bilister att välja bilpool 
istället för den egna bilen. 

18



 

Figur 1: Sverigekarta med Eskilstuna kommun.  
Kartografi: Författaren   
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6. RESULTAT  
I denna del av uppsatsen presenteras resultatet som är baserat på en kvalitativ 
intervjustudie.  

Efter tematiska analysen av samtliga intervjuer har olika teman plockats ut och det 
är de som redovisas här nedan; Medlemskapet, Ekonomiska aspekter, miljömässiga 
aspekter, lokalisering, tillgänglighet, bekvämlighet och attityder.  

6.1 Medlem eller inte medlem  

Av de sex respondenterna var tre medlemmar i Sunfleet. Alla respondenter utom en 
var bosatta i Eskilstuna. Personen som inte var bosatt i Eskilstuna hade bott där 
tidigare men precis flyttat till Stockholm. Hon hade tidigare pendlat från Eskilstuna 
till Stockholm. Flytten berodde framförallt på saknaden av närheten till arbetet och 
att hon efterfrågade en bättre tillgänglighet. Alla respondenter bodde idag centralt och 
kunde enkelt ta sig med cykel, promenad eller kollektivtrafiken dit de skulle. 
Samtliga medlemmar i Sunfleet var överens om att de var i behov av en bil enbart ett 
fåtal gånger i månaden ibland inte ens en gång varje månad. Därför lönade det sig 
inte att äga en egen bil. Ibland ville respondenterna göra utflykter och ärenden där 
kollektivtrafiken eller cykeln inte lämpade sig. Bilen blev då ett viktigt 
transportmedel för att få tillgång till stadens alla utbud. 

Av de respondenter som inte var medlemmar i Sunfleet var det två stycken som ägde 
en  egen bil och en som inte ägde någon bil alls. Respondent 2 bodde innan 
pensionen en bit utanför stan och då hade han och hans fru två bilar i sitt hushåll. När 
de bodde utanför stan hade de stora avstånd till både arbetet och andra 
serviceverksamheter. Kollektivtrafiken hade dålig tillgänglighet vilket medförde att 
de var beroende av egen bil för att klara vardagen. I samband med flytten till centrum 
sålde de genast den ena bilen. Han förklarar att bilförsäljandet var det bästa han gjort, 
han bara är glad ifall han slipper använda bilen. Vidare berättade även respondent 2 
om problematiken kring parkeringsplatser i Eskilstuna samt att det var dyrt att 
parkera sin bil en hel dag. Med cykel eller promenad är det gratis.  

 ”Respondent 2: - Att slippa bilen är en frihet. Använder den till    
 storhandling ibland men annars står den på gården och bara kostar   
 pengar. Bor centralt så går fortare att promenera eller ta cykeln. Det är gratis  
 att cykla eller promenera och jag kommer ända fram till punkten jag ska till”.  

Samtliga respondenter hade körkort och alla hade tidigare hört talats om vad 
konceptet bilpool innebar. Detta kan ha att göra med att samtliga som inte var 
medlemmar arbetade med någon form av trafikfrågor och på så vis kände sig alla  
mer eller mindre insatta i konceptet. De respondenter som var medlemmar i en 
bilpool hade kommit i kontakt med konceptet via internet. De hade googlat runt och 
sökt på hyrbilar och på så vis hade Sunfleet kommit upp. Efter att de läst på deras  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hemsida om konceptet fastnade de direkt. Respondent 4 hade prövat hyra bil från 
bilfirmor och bensinmackar innan medlemskapet i Sunfleet.  

Medlemmarna berättade att det verkade smidigt och enkelt med Sunfleet och att de 
kunde spara pengar genom att slippa äga en egen bil. Respondent 4 såg bara bilen 
som ett transportmedel och ej mycket mer än så. Ingen av de som var medlemmar i 
Sunfleet ägde någon egen bil vid sidan av sitt medlemskap. Respondent 3 och 
respondent 4 ägde egen bil innan deras medlemskap i Sunfleet. Båda respondenter 
som ägde en bil innan medlemskapet påpekade att de körde betydligt mycket mer bil 
med den egna bilen än med Sunfleets bilar. Detta visar på att medlemskapet i 
Sunfleet kan göra bilister medvetna om sina resor med bilen. Respondent 5 hade 
aldrig ägt en egen bil och denna hade inte heller haft sitt körkort lång tid. Hon 
berättade att hon blev medlem i Sunfleet för att underhålla sina körkunskaper samt 
för att slippa vara beroende av andra ifall hon skulle frakta saker etc. Det var även 
andra respondenter som förklarade att de ogärna ville vara beroende av andra i sin 
närhet. Respondent 6 cyklade mest till arbetet medan det var hennes man som 
använde bilen till sitt arbete. Detta förklarade hon med att han jobbade skift och olika 
tider vilket medförde att kollektivtrafiken inte fungerade för honom. Hennes man 
hade även en längre transportväg till arbetet än hon själv hade vilket medförde att han 
oftare använde bilen. Hon utnyttjade kollektivtrafiken eller cyklade för det mesta.   

Nackdelen respondenterna såg med Sunfleet i Eskilstuna var att de enbart har en bil 
som dessutom är rätt stor. En större bil är oftast dyrare att låna än vad en mindre bil 
skulle vara. Respondenterna önskar att det skulle finnas fler bilar i olika modeller och 
storlekar.  I andra städer har de olika storlekar och modeller på bilarna. Olika 
storlekar skulle enligt respondenterna vara positivt för då skulle prissättningen vara 
annorlunda beroende på vilken bil de valde att använda. Respondent 1 hade 
funderingar på att bli medlem men han har hund och skulle därför se att det fanns en 
bil som tillät djur. Respondent 1 som inte var medlem i Sunfleet gick i tankarna att 
skaffa ett medlemskap. Han hade räknat på kostnaderna och tyckte det var alldeles 
för dyrt. Detta eftersom han ofta behövde bilen för en längre sträcka eller flera dagar i 
rad. Ifall han skulle göra kortare ärenden skulle en bil från bilpool absolut vara ett  
bra alternativ. I dagsläget lånade han bil av bekanta eller av bilfirmor i Eskilstuna 
kommun.  

6.2 Ekonomiska aspekter  
 
Genomgående under samtliga intervjuer var att ekonomin spelar en avgörande roll 
gällande transportval. Alla respondenter var överens om att de tänkte ekonomiskt och 
försökte spara pengar varje månad. Ogärna ville respondenterna lägga pengar på 
onödiga saker utan det ansågs bättre att försöka se till alternativa 
transportmöjligheter. Alla respondenter sa att det är dyrt att äga en bil och ofta är det 
en onödig utgift. Några av de intervjuade hade räknat ut vad det skulle kosta i 
månaden ifall de skulle äga en egen bil. De var överens om att det inte var prisvärt att 
äga en egen bil. Respondenterna som valt att gå med i en bilpool tyckte sig spara  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mycket pengar genom sitt medlemskap. Samtliga medlemmar var överens om att 
medlemskapet lönade sig mest vid kortare sträckor om längre sträckor skulle köras 
kan det lätt bli dyrt. Respondent 1 var ensamstående pappa och bodde väldigt centralt 
vilket gjorde att han inte såg bilen som något tvång för att klara vardagen. Oftast 
brukade han och hans dotter cykla. Ibland kunde han känna sig beroende av en bil för 
att kunna göra utflykter med sin dotter, åka till fjällen eller på älgjakten. Innan 
separationen hade han ägt en bil och han gick i tankarna nu att eventuellt köpa en 
mindre bil. I dagsläget försökte han ta tåget om det gick och sedan låna bil från 
bekanta vid behov. Han hade räknat på utgifterna med ett medlemskap hos Sunfleet. 
För honom var det billigare att hyra en bil på bensinmacken eller bilfirman. Detta 
förklarade han med att han ofta var beroende av bilen vid längre sträckor och en 
bilpool kan lätt dra iväg i pris vid längre sträckor.  

Respondent 3 hade tidigare ägt en egen bil, han upplevde att de i sitt hushåll  kör 
mindre bil genom medlemskapet i bilpoolen. Han hade räknat ut att när de ägde en 
egen bil betalade de 80 000 kr för den under ett år. Genom medlemskapet i Sunfleet 
har denna kostnad minskat. Med medlemskapet i bilpoolen blir priset synligt för vad 
bilen kostar eftersom det kommer hem en faktura varje månad. 

 ” Respondent 5; - Tiden tickar om man har bilen”  

Samtliga medlemmar i Sunfleet var överens om att det var positivt att slippa laga 
bilen för höga summor ifall den oförutsett skulle gå sönder. Ibland kan det upplevas 
pressande ifall bilen går sönder och stora summor pengar tvingas läggas ut. Att äga 
en egen bil då måste man varje månad lägga undan pengar ifall att något oförutsett 
skulle hända med bilen. Respondent 3 berättade att han haft en gammal bil och då var 
han ofta nervös över att den skulle gå sönder under tiden han skulle från en plats till 
en annan. Samt att alla kanske inte är händiga att klara av att laga bilen själv och då 
kan det bli ännu dyrare. Medlemmarna var därför överens om att en bilpool är ett bra 
alternativ för att slippa sådana utgifter. Samt att som medlem i Sunfleet behöver 
medlemmar inte betala och tänka på parkering. Centralt i intervjuerna var att samtliga 
tyckte parkering var dyrt i Eskilstuna och genom att inte använda egen bil kunde de 
spara undan mer pengar i månaden.  

 ”Respondent 4; - Det var en stor frihet att sälja bilen och slippa alla   
 dyra utgifter och jag slipper krångla med parkering. Parkeringen kostar  
 också  en del i månaden. Jag slipper även oroa mig för utgifter om bilen  

 går sönder” 

6.3 Miljömässiga aspekter  

Alla respondenter i studien var överens av att miljömedvetenhet är viktigt för dagens 
samhälle. Endast en person av sex intervjuade såg sig inte som någon miljömedveten 
person. Respondent 5 som inte ansåg sig miljömedveten tyckte sig vara någonstans 
mittemellan då det inte alltid var enkelt att tänka miljömedvetet. Hon önskade att hon 
kunde leva mer miljömedvetet än hon gjorde idag. Respondenterna tyckte Eskilstuna   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kommun hade goda förutsättningar för att i framtiden bli en mer hållbar stad och få 
fler bilister att tänka hållbart och miljömedvetet. När jag frågade respondenterna om 
vilka faktorer som spelade störst roll vid ett eventuellt medlemskap svarade de flesta 
att medlemskapet nog inte beror på miljön, utan medlemskapet beror framförallt på 
de ekonomiska aspekterna som redogörs i avsnittet ovanför.  

 ”Respondent 6: Klart miljön är viktig. Vi måste tänka på vår generation och  
 att de ska få det bra i framtiden. Men de flesta människor tänker bara på  

 pengar. Fler borde tänka  på miljön. På lång sikt är det miljön som är det 
viktiga.”  

Sunfleets bilar är nya och miljövänliga vilket ansågs väldigt positivt av samtliga 
respondenter. Detta var något både medlemmarna och icke medlemmarna såg ur en 
positiv synvinkel. Personerna som var medlemmar såg sitt medlemskap i Sunfleet 
som en kompromiss till att inte äga en egen bil. Det var ingen av respondenterna som 
använde bilen dagligen. De förklarade att detta berodde på miljömedvetenhet och 
ekonomiska aspekterna. Alla respondenter utom en försökte göra medvetna val vad 
det gäller transportsätt för att värna miljön och för att spara pengar. Några av 
respondenterna berättade att de flyger mindre idag och tar hellre tåget när de ska resa 
någonstans. 

Respondent 5 jobbade tidigare på resande fot runtom i hela Sverige och det bidrog till 
att han resten en hel del inom sitt yrke. Han valde oftast tåget och sedan från 
tågstationen använde han Sunfleets hyrbil för att ta sig dit han skulle. Han tyckte det 
var bra att Sunfleet fanns i nästan alla städer. De respondenter som tidigare hade ägt 
en egen bil var överens om att de genom Sunfleet minskat antalet körda kilometer. I 
hans fall var det belastningen på miljön som gjorde att han sålde den andra bilen.  
Detta kan förklaras genom det yrke han hade innan sin pension.  

Respondenterna var övertygade om att ifall fler bilister i Eskilstuna skulle gå med i 
en bilpool och Sunfleet skulle öppna upp fler pooler, skulle det påverka Eskilstuna ur 
ett hållbarhetsperspektiv. Några av respondenterna påpekade att behovet av 
parkeringsplatser skulle minska och det skulle bli mer rymligt i staden. Skulle 
biltrafiken minska var samtliga respondenter övertygade om att detta skulle vara 
något bra för både miljön och människans hälsa. 
 
6.4 Lokalisering 
  
Ett återkommande tema under intervjuerna var lokaliseringen av bilpoolen och vilken 
plats som är den bästa för att hämta bilen på. Under samtliga intervjuer berördes 
temat ett flertal gånger. För att få fler medlemmar är det viktigt att bilpoolen är 
centralt lokaliserad. Eskilstuna har enbart en bilpool med sex medlemmar. I dagsläget 
är bilen lokaliserad vid tågstationen. Tågstationen ligger mitt i centrum. Denna 
lokalisering tyckte alla medlemmar var bra. Det är enkelt att komma med tåget och 
därefter kunna låna en bil för att ta sig vidare. De respondenter som inte var  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medlemmar var även dessa överens om att lokaliseringen är av stor betydelse. Sällan 
vill bilister ta sig för långt för att hyra en bil då överväger vi andra transportsätt 
istället. Det fick inte bli en för stor process för att ta sig till bilpoolen. Detta tankesätt 
kan förklaras med att vi är bekväma av oss och temat ”bekvämlighet” förklaras längre 
ner.  

Respondent 2 var ej medlem och hade idag 1,5 km dit där bilpoolen i Eskilstuna stod 
lokaliserad. Detta tyckte han var alldeles för långt att promenera för att låna en bil. 
Detta var en avgörande faktor till varför han inte var medlem i en bilpool trots att det 
finns många positiva sidor med bilpooler. Förslagsvis skulle det finnas en bilpool 
lokaliserad i något ytterområde också och inte enbart i centrum.  

 ”Respondent 2 - Öppna en bilpool i bostadsområdet och jag skulle sälja  
 den andra bilen också. Får ej bli för jobbigt att ta sig till bilpoolens bil  

 för då tar man egen bil. Vi människor är bekväma. Smidigt skulle vara om 
bilen blev hemkörd av personal”.  

6.5 Tillgänglighet 

Tillgänglighetsbegreppet var precis som ekonomi och miljö ett genomgående tema 
under samtliga sex intervjuer. Alla respondenter var övertygade om att det var viktigt 
att känna en frihet och ha en hög rörlighet. Respondent 5 beskrev att hon blev 
medlem i en bilpool för att känna sig rörlig och känna sig mer tillgänglig. Hon vill 
inte vara beroende av andra om hon ska någonstans eller ifall hon ska frakta saker. 
Det var inte bara respondent 5 som ville klara sig själv och undvika känslan av känna 
sig beroende utav sina bekanta utan detta var något som samtliga av respondenterna 
berörde under intervjuerna. 

 ”Respondent 5: - Jag blev medlem i bilpoolen för att jag inte vill vara   
 beroende av andra. Jag vill klara mig själv och kunna hitta på saker när jag 

vill. Ska jag frakta saker vill jag klara det själv.” 

Bilen innebär för samtliga respondenter en känsla av ökad rörelsefrihet. Det är viktigt 
att på ett tryggt och säkert sätt kunna ta sig från en plats till en annan. Respondent 3 
hade ägt en gammal bil innan sitt medlemskap i Sunfleet då var han ofta nervös ifall 
han skulle ta sig fram dit han skulle. Risken fanns att bilen kunde gå sönder. Med 
bilpoolens bilar känner han sig trygg eftersom det är nya bilar.  

 ”Respondent 3: -Väljer man att hyra en bil från Sunfleet då tar man sig från en 
 plats till en annan plats.”  

Det positiva respondenterna såg med bilpoolen var att det är smidigt och enkelt att 
hyra en bil. Bokningen sker via en app på mobiltelefonen eller via internet. Några av 
respondenterna beskrev att det var mer komplicerat att hyra en bil med bilfirma eller 
en bensinstation.  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Respondent 3 hade tidigare när han ägde en egen bil hälsat på bekanta som bodde en 
bit utanför staden. Han kunde ofta göra impulsiva resor för att hälsa på vänner. Sedan 
han sålde sin bil och blev medlem i Sunfleet var detta någon han inte längre gjorde.  

 ”Respondent 3: - Har jag en vän på ett litet konstigt ställe och inte bussen går 
 dit. Tar jag bilpoolen dit känns det konstigt eftersom det kostar mig 35 kr i  

 timmen att få snacka med vännen.” 

 ”Respondent 3: - Tåget tar två timmar, hyr jag en bil då sparar jag tiden  
 men det blir dyrare. Jag överväger alltid tid och pengar.” 

Mobilitet/rörlighet kostar även tid och det var ett återkommande dilemma i 
intervjuerna. Tar tåget för lång tid är det enklare att hyra en bil. Här återspeglar 
återigen att ekonomin är av stor vikt för människor när det gäller deras transportval. 
De respondenter som tidigare ägt egen bil har blivit mer medvetna och undviker de 
impulsiva resorna såsom till exempelvis affären. Att tänka före är att ändra attityd till 
bilen.  

6.6 Bekvämlighet  
Bilen är för respondenterna i denna studie en frihet då bilen ger ökad tillgång till 
staden. Bekvämlighet och flexibilitet är viktigt att känna för respondenterna. 
Respondent 1 och respondent 5 var båda friluftsmänniskor och gillade att åka på 
utflykt, vara ute i naturen, och för de var bilen ett måste. Sällan fungerade 
kollektivtrafiken för att ta sig till skogen. Respondent 1 var inte medlem i en bilpool. 
Han berättade att han ofta fick låna bil av någon han kände eller så brukade han hyra 
bil från bilfirmor.  

Respondent 2 sålde sin ena bil men valde att behålla den andra bilen och detta var på 
grund av bekvämligheten. Att kunna storhandla ibland eller för att göra utflykter. Det 
är som tidigare beskrivet, respondenterna vill känna frihet och kunde utföra sysslor 
när som helst på dygnet utan att behöva vara beroende av andra i sin närhet eller vara 
beroende av kollektivtrafiken. Respondenterna berättade att använder de cykel eller 
promenerar är de beroende av vädret. Med bilen spelar inte vädret någon roll. Nästan 
oftare tar människor bilen en kortare sträcka än en längre sträcka berättade 
respondenterna. 

 ”Respondent 2: - I vårt bostadsområde ser vi ofta bilar som åker iväg och 10 
 minuter senare kommer dem tillbaka. Då undrar man varför dem tog bilen och 

 inte promenerade. Människor är bekväma.” 

Samtliga respondenter ansåg att bilen var en enorm frihet och med bil var det enkelt 
att bli bekväm utav sig. När en kortare resa skulle göras som lika bra skulle fungera 
kollektivt eller med cykel väljer människor bilen ifall den möjligheten finns. Många  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fördelar finns med bilpoolen. Respondent 1 såg många fördelar trots att han själv inte 
var medlem. Han beskrev fördelarna med att vara medlem:  

 ”Respondent 1: - Slipper egen bil, slipper värdeminskning,     
 parkeringsproblem, alltid en ny bil, miljövänlig bil, rätt däck.  
 Många fördelar finns det kan fortsätta….” 

Att bara kunna gå utanför dörren och ta bilen när som helst och vilken tid på dygnet 
som helst såg många som en frihet. Med den egna bilen krävs ingen planering utan 
den står alltid redo utanför bostaden. Det krävs mer planering med bilpool än med 
den egna bilen. Detta var ett tydligt hinder för många. Att göra något spontant såg 
många som en frihet. Ofta var det på helgerna respondenterna förklarade att spontana 
utflykter kunde ske. Hinder med bilpoolen är ifall man är ute sent och alla bilar är 
upptagna. Flera spontana resor som inte är planerade försvann. Det blir mer medvetna 
resor och de onödiga resorna till affären minskar när vi inte har en egen bil utan 
använder bilpoolens bil.  

 ”Respondent 3: - Kommit underfund med att jag inte behöver använda bilen  
 till allt, det finns faktiskt andra transportsätt också. Nu cyklar eller åker jag  

 buss dit jag ska.” 

Eftersom de flesta använder bil på helgerna är risken stor att bilen är upptagen. När 
det dessutom enbart finns en bil i Eskilstuna är risken ännu större att den redan är 
uppbokad. Många önskade att det etablerades fler bilpooler i Eskilstuna för att öka 
tillgängligheten. 

I jämförelse med bensinstationer eller bilfirmor som hyr ut bilar är bilpool ett smidigt 
koncept förklarade respondenterna som var medlemmar. Det ska gärna finnas flera 
olika storlekar på bilarna och det borde finnas en bil med dragkrok och någon bil som 
tillät husdjur. 

 ”Respondent 3: Billigare på en bensinmack men mycket enklare och smidigare 
 med bilpoolen.” 

En positiv sak som framgick i intervjuerna var att parkeringsproblemet i Eskilstuna 
skulle minska ifall fler blev medlemmar i bilpoolen. Ytterligare en faktor för 
bekvämligheten är kollektivtrafiken. Är bilpoolen lokaliserad en bit bort är 
människor beroende av kollektivtrafikens restid. Ogärna ville respondenterna 
promenera en bit från bussen till platsen de ska. Det framgick under en intervju att 
det är viktigt att konkurrera med den egna bilen eftersom människor är beroende av 
sin egen bil är det viktigt att få de att ändra attityden. Några av respondenterna 
påpekade att bilen ibland kunde ta längre tid att använda som transportmedel än vad 
exempelvis cykel gör. Förklaringen till detta var att det ofta är mycket trafik samt att 
det ibland kan vara svårt att hitta en parkeringsplats i Eskilstuna. Det var några som  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sa att ibland om de tagit bilen måste de ändå promenera en bit från parkeringen och 
då var de övertygade om att de lika gärna kunde gå eller cykla hela vägen. 

6.7 Attityder 

Respondenterna är överens om att den största förklaringen till varför så många 
använder bilen är attityden till bilen. För att få fler medlemmar till en bilpool krävs 
det att ändra beteende och attityder hos bilisterna. Bilisterna måste börja tänka om 
och se de alternativa transportsätten till bilen. Det krävs även en bättre 
marknadsföring av konceptet. Idag anser några av respondenterna att konceptet 
bilpool hittills inte marknadsfört speciellt mycket vilket skapat att det enbart är ett 
fåtal av alla bilister i Eskilstuna som faktiskt vet om att det finns. Samtidigt var det en 
respondent som inte vågade marknadsföra konceptet eftersom det enbart finns en bil i 
Eskilstuna. Han vill inte konkurrera om bilen. För att skapa ett större värde kring 
bilpooler vad det en respondent som sa;  

 ”Respondent 6: - Bättre marknadsföring krävs, kanske skicka ut erbjudande  
 om att få testa på gratis bilpool ett antal gånger. Kanske tre-fyra gånger”.  

Bilen ses för många som en frihet men det är inte längre en statussymbol att äga en 
bil menar respondenterna i studien. De respondenter som innan sitt medlemskap i 
bilpoolen ägde en egen bil berättar hur de på olika sätt behövt ändra sina attityder till 
bilen. De har fått hitta alternativa lösningar istället. En respondent berättade att 
tidigare tog han alltid bilen för att storhandla men nu löser han handlingen genom att 
åka kollektivt eller ta en promenad till affären istället. Den förändrade attityden i 
samband med medlemskapet har gjort att rörelsemönstret hos respondenterna har 
förändrats. 
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7. DISKUSSION 

I denna del av uppsatsen kommer en diskussion kring resultatdelen. Här ska 
resultatet från intervjuerna kopplas samman med den tidigare forskningen som 
presenterades under kapitel tre. Syftet med studien var att belysa vilka hinder och 
drivkrafter det finns med ett medlemskap i en bilpool för bilisten i Eskilstuna 
kommun. Detta för att skapa en bättre bild över hur Eskilstuna kommun ska få fler av 
sina medborgare välja mer hållbart resande.  

Jag har valt dela in min diskussion i fyra olika delar. Den första delen handlar om 
vilka hinder som finns för bilisten med ett medlemskap  i en  bilpool. Del två handlar 
till skillnad mot del ett om vilka drivkrafter det finns för bilisten. I del tre kommer en 
avslutande reflektion kring resultatet och som sista del kommer jag belysa framtida 
studier kring ämnet ”bilpooler som hållbart resande”. 

7.1 Hinder  för bilisten med ett medlemskap i en bilpool  

Om Eskilstuna kommun ska bli en mer hållbar stad i framtiden måste Eskilstuna få 
sina medborgare att ändra attityd och beteende kring bilen. Konceptet bilpool som 
hållbart transportsätt i Eskilstuna kommun har precis startat och det finns idag enbart 
en bilpool med sex stycken medlemmar. Efter att samtliga intervjuer sammanställts 
har jag kunnat finna hinder bilisten ser med ett medlemskap i en bilpool. Hindren jag 
funnit är attityder, tillgänglighet, flexibilitet, lokalisering och restid samt kan 
ekonomi både ses som ett hinder och en drivkraft för bilistens val av att bli medlem i 
en bilpool.  

Resultatet från intervjuerna visar att det största problemet med att införa fler bilpooler 
i Eskilstuna handlar om att ändra attityderna hos bilisterna. Det är viktigt att ändra 
attityderna för att främja för ett hållbart transportsystem. Det är inte alltid det enklaste 
att ändra attityder och beteende. Det är med mobility management Eskilstuna 
kommun vill förändra attityderna hos medborgarna och ändra bilisternas transportsätt 
(Eskilstuna, 2011). Ett hållbart transportsystem behöver inte bara vara billigt och 
lättillgängligt för jag tror att ifall bilisterna inte är beredda att ändra attityd kommer 
de heller inte att välja de mer hållbara alternativen. När det handlar om en 
attitydförändring till bilen kan jag koppla samman detta till det som Frändberg, 
Thulin och Vilhelmson (2005) beskriver i sin bok. Författarna beskriver att det är 
svårt med en attitydförändring då ett beteende inte bara är något som enkelt går att 
förändra utan det måste ske stegvis. 

Tillgänglighet är en viktig faktor som spelar en stor roll när det handlar om vilket 
transportsätt människor väljer. Tillgänglighet handlar om möjligheten att nå sitt 
arbete, bostad och serviceverksamheter etc. Det är viktigt att öka tillgängligheten för 
att förbättra hållbara transportsätt (Roudrige, 2013). För att göra bilpooler mer 
attraktiva är det enligt respondenterna viktigt att bilpoolen är tillgänglig och flexibel.  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Respondenterna tror att en ökad tillgänglighet i sin tur kommer leda till att fler väljer 
andra transportsätt än bilen. Eskilstuna kommun arbetar aktivt med att bygga en stad 
som ska bli mer tillgänglig för samtliga av sina medborgare. Eftersom alla 
medborgare inte äger en bil och alla har heller inte råd att äga en egen bil då är 
Sunfleet en bra kompromiss för att slippa äga en bil. 

Mobilitet och frihet är något som de flesta eftersträvar. Det är tydligt att mina 
respondenter i denna studie vill ha god förmåga att kunna ta sig från en plats till en 
annan. Vi vill känna oss fria eftersom vi oftast är bekväma av oss. Detta kan tydligt 
jämföras med det Haugen (2012) diskuterar i sin artikel.  Hon skriver att 
tillgängligheten är viktig i och med att staden breder ut sig och att allt fler 
verksamheter hamnar i stadens utkant. När allt fler verksamheter hamnar i stadens 
utkant blir det viktigt med flexibla och lättillgängliga transporter. Om staden breder 
ut sig men flexibla och hållbara transporter inte hinner med kommer det medföra ett  
fortsatt ökat bilberoende. Att hyra en bil från en bilpool skulle fungera bra för 
ärenden till verksamheter i utkanten av staden. Respondenterna såg långa avstånd 
som ett hinder för ett medlemskap. De såg inte bilpool som ett ekonomiskt alternativ 
ifall bilen behövdes till längre avstånd. 

Det framgick att respondenterna i studien ansåg att flexibiliteten är viktig. 
Bekvämlighet och flexibilitet var även två starka kriterier som Steininger et al. (1996) 
fann i deras studie där författarna studerade orsaken för att bli medlem i en bilpool. 
Vi människor är bekväma och därför får det sällan vara för svårt och komplicerat att 
välja alternativa transportsätt istället för den egna bilen. Mina respondenter berättade, 
för att fler ska välja ett medlemskap hos Sunfleet är det viktigt att det fungerar 
smidigt och enkelt. Det framgick av intervjuerna att bilpoolen gärna skulle vara nära 
lokaliserad med kollektivtrafikhållplatser alternativt sa de att bilen gärna kunde bli 
hemkörd. Respondenterna i studien sa samtliga att lokaliseringen var av stor vikt för 
sällan ville de ha för långa avstånd. De såg avstånd som ett hinder för bilpooler om 
det blev för långt att ta sig. Det går tydligt att koppla samman med det Haugen (2012) 
tar upp gällande begreppet tillgänglighet. Tillgänglighet handlar om närheten till en 
specifik plats. Goda resmöjligheter är av stor betydelse för var vi väljer att bosätta 
oss. En av mina respondenter flyttade från Eskilstuna till Stockholm. Detta förklarade 
hon med att hon ville ha närhet till sitt arbete och det är precis som Haugen (2012) 
också beskriver i sin studie. Hon skriver att tillgängliga transporter är viktigt när det 
gäller var vi ska bo eller arbeta.  I Eskilstuna var bilpoolen lokaliserad vid 
tågstationen och denna lokalisering såg samtliga respondenter som positiv. Det är 
många som pendlar med tåg och då är det smidigt att bilen står vid tågstationen så det 
är enkelt att ta bilen vidare till sin slutdestination. Klintman (1998) diskuterar även 
han att det är många som åker kollektivt och då är det bra om bilpoolen är lokaliserad 
i nära anslutning till kollektivtrafiken. Närheten till bilpoolen för att kunna låna en bil 
är avgörande för hur tillgänglig bilpoolen är. Eskilstuna har en begränsad 
tillgänglighet och deras stad är begränsad (Eskilstuna, 2015). Detta var något som 
respondenterna i studien påpekade. De sa att tillgängligheten måste förbättras för att  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få människor att ändra attityden. Fler bilar skulle behöva etableras i Eskilstuna för att 
öka tillgängligheten.  

Restiden är också något som går att koppla samman med tillgänglighet (Wang & 
Chen, 2012). Tiden och kostnaderna är avgörande för viljan att byta transportsätt. Det 
är många som vill spara tid och eftersom bilen ofta är ett snabbt och smidigt 
transportsätt vinner många tid på att ta bilen istället för alternativa transportsätt. Detta 
var även något mina respondenter var överens om. En av respondenterna berättade att 
han alltid kollade tiden och kostnaderna innan han övervägde vilket transportsätt han 
skulle välja. Tåget var ibland det billigaste alternativet men då tog det ofta väldigt 
lång tid i jämförelse med att hyra en bil från Sunfleet. Oftast prioriterade han tiden 
högst och hyrde en bil som var lite dyrare men då tjänade han tid. Även Johansson 
(2004) beskriver att tidsaspekterna är av stor betydelse för vilket färdmedel 
människan väljer. Tar det för lång tid kommer vi välja bilen framför andra 
transportsätt. 

Frihet och självständighet är återkommande teman från resultatet. Bilen är ett snabbt 
färdmedel för många och den tar en precis dit man vill när som helst. Respondenterna 
i studien beskriver sig själva ofta som bekväma och tar det färdsättet som är enklast 
och smidigast. Det handlar om att vi är bekväma av oss (Walton & Sunseri, 2012). Ett 
hinder med bilpoolen är att det krävs mer planering. Det kan bli problem att spontant 
boka en bil på helgen, den kanske är upptagen. Eftersom det enbart finns en bilpool i 
Eskilstuna såg många det som ett eventuellt hinder. Det blir en hårdare konkurrens 
om just den bilen. Att känna sig fria och kunna klara sig själva är av stor vikt. Det är 
tydligt att bilen skapar en frihetskänsla. Att känna en tillgänglighet och kunna ta sig 
från en plats till en annan på ett enkelt och smidigt sätt är viktigt för respondenterna. 

Statussymbol kan vara ett hinder för bilpoolen. Med en bilpool får vi varken välja 
vilken bil vi vill ha eller vilka personer vi ska dela bilen tillsammans med (Correira & 
Viegas, 2010). Men detta var inget mina respondenter upplevde som ett problem. För 
de symboliserade inte bilen med status. Människor vill inte alltid dela bil med vem 
som helst men detta var inget mina respondenter påpekade utan de tyckte tvärtom att 
det kan vara roligt att få dela bil med andra. Författarna Wang & Chen (2012) berättar 
även de i sin studie om att svårigheten med bilpool är just att människor kanske inte 
känner sig bekväma att dela bil med vem som helst. Återigen kommer begreppet 
bekvämlighet till tals, vi människor är bekväma av oss. Kanske att det var mer status 
förr i tiden att äga en bil och ha ett bra märke men de upplevde inte att det var på 
samma sätt idag. Falkemark (2006) beskriver att bilen kan visa vem vi är och vilken 
klass vi tillhör. Detta är något som blir svårt med en bilpool, vi inte får välja vilken 
bil vi ska ha utan det är bara ta den bilen som bilpoolen erbjuder. Bilpoolen skulle bli 
mer attraktiv ifall det fanns fler biler i olika storlekar, det skulle locka fler människor 
till att bli medlem i en bilpool.  
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7.2 Drivkrafter för bilisten med ett medlemskap i en bilpool   

Bilpoolen är ett bra sätt för människor att slippa äga en egen bil men ändå ha tillgång 
till en bil ibland. Eftersom vi vill känna oss tillgängliga och flexibla är bilpool en 
smart lösning. Det framgår tydligt att respondenterna ser många drivkrafter med 
medlemskap i en bilpool. Respondenterna är överens om att ifall 
bilpoolsmedlemmarna ökar kommer Eskilstuna kommun bli en mer hållbar kommun. 

De självklara drivkrafterna respondenterna såg var ekonomi och miljöaspekter. 
Ekonomi förklarades i avsnittet ovanför också. Bilisten ser ekonomi både som ett 
hinder och en drivkraft för ett medlemskap i en bilpool. Som hinder när det blir långa 
avstånd och som en drivkraft vid kortare sträckor. En bilpool kan bli ett hinder ifall 
bilisten är beroende av bilen dagligen. Vid ett fåtal gånger i månaden är det mer 
lönsamt med ett medlemskap. Största drivkraften respondenterna såg med ett 
medlemskap var att slippa äga en egen bil och på så vis kunna spara pengar varje 
månad.  

Flera av de jag intervjuat upplevde att det var dyrt och onödigt att äga en egen bil. 
Den viktigaste drivkraften för ett medlemskap i en bilpool var den ekonomiska 
faktorn. Mina respondenter som valt att bli medlemmar i en bilpool var samtliga 
överens om att de sparade stora summor pengar varje månad. Medlemskapet i 
bilpoolen bidrog till att de fick se vad bilen kostade och på så vis använde de bilen 
mindre. Med den egna bilen såg respondenterna inte kostnaderna på samma sätt. För 
många är det skönt att slippa dyra utgifter som en bil kan medföra såsom service, 
däckbyte etc. De respondenter som tidigare ägt en egen bil men nu var medlemmar 
berättade att de sparade stora summor pengar varje månad. Framförallt gjorde de mer 
medvetna val med bilen. Tidigare kunde de ta bilen bara för de hade bilen stående på 
gården men nu tänkte de en extra gång innan de lånade en bil från Sunfleet. 
Resultatet från Steinger et al. (1996) stämmer tydligt överens med mitt resultat. Deras 
resultat visar på att de som hade en bil innan sitt medlemskap i bilpoolen minskade 
sin totala körsträcka med 50% genom att gå med i en bilpool. Respondenterna i min 
studie förklarade medlemskapet som en lättnad, en lättnad att slippa äga en egen bil 
eller slippa vara beroende av andra i sin närhet. Kollektivtrafik är det bästa för långa 
sträckor men ibland går det inte åka med kollektivtrafiken hela vägen fram och då är 
bilpoolen ett bra koncept.  
 
Det handlar inte bara om att spara pengar för respondenterna utan det handlar även 
om att vara miljömedveten. Respondentera är övertygade att idag är de flesta mer 
miljömedvetna, tänker mer på framtiden och hållbarhet än vad vi gjorde förr. Det är 
precis som Canning et al. (2010) beskriver i sin studie om att det idag inte enbart 
handlar om ekonomi utan att det även är viktigt att spara energi och minska 
miljöförstöringen i samhället. Skulle antalet fordon minska skulle det leda till 
minskade utsläpp vilket gynnar miljön. Eftersom respondenterna i samband med 
medlemskap i en bilpool gör medvetna val minskar de på så vis utsläppen i samhället.   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Just miljömedvetenheten såg medlemmarna som en stark drivkraft och 
respondenterna tyckte det var positivt bilpoolen var en miljöbil. 

 Garvill, et al. (2004) redogör i sin studie för att antalet resor i samhället måste 
minska. Desto mer miljömedveten en person tenderar att vara desto större är chansen 
att denna väljer bort bilen och ser till andra transportsätt (Garvill, et al., 2004). Kan 
tydligt koppla detta till det mina respondenter berättade. Samtliga medlemmar i 
Sunfleet ansåg sig vara miljömedveten och sa att det var en av drivkrafterna till 
varför de valt att bli medlemmar. 

Vidare beskrev respondenterna att ifall antalet bilar minskar skulle det bli mindre 
behov av parkeringsplatser i Eskilstuna. Att antalet parkeringsplatser skulle minska 
framgår även i en rapport utförd av trivectror (2015). Minskar antalet bilar i samhället 
kommer det även leda till mindre buller i samhället vilket också gynnar samhället. Ett 
medlemskap i en bilpool innebär att få åka med nya och säkra bilar. Bilarna är 
miljövänliga bilar som bidrar till mindre utsläpp vilket då inte bara gynnar bilisten 
utan det gynnar då även samhället också. Som bilist behöver man inte vara rädd att 
bilen ska gå sönder påväg till ett sälle. Slutligen blir vi mer medveten och vi undviker 
biler till kortare sträckor.  

7.3 Avslutande reflektioner  

Syftet med studien har varit att belysa vilka hinder och drivkrafter det finns med ett 
medlemskap i en bilpool. Det är svårt att få ett helt bilfritt samhälle. Människan 
kommer alltid använda bilen. Men med en medlemskap i en bilpool kan antalet resor 
med bilen minska eftersom det skapar en större medvetenhet och människor tänker 
mer kring sina resor.  

Avslutningsvis tror jag att det är viktigt med marknadsföring och visa fördelarna med 
andra transportsätt än bilen. Det är viktigt att marknadsföra konceptet bilpool i 
Eskilstuna kommun på ett bättre sätt eftersom de flesta i min studie faktiskt ser fler 
drivkrafter än hinder med att satsa på bilpooler som hållbart resande. Jag tror även att 
det är många bilister som inte ens vet vad en bilpool innebär. Innan detta 
examensarbete började och jag fick ämnet från Eskilstuna kommun visste inte jag vad 
en bilpool var. Eskilstuna måste locka sina medborgare med något nytt och kanske 
det gröna respasset är ett bra förslag (Åslund, 2015). Som marknadsföring skulle det 
funka att skicka ut ett ”gratis-prova-på-kort” till medborgarna. Även att 
marknadsföra genom att åka ut till företag och berätta om konceptet skulle vara ett 
bra förslag. 

Det är viktigt att satsa på bilisterna och erbjuda något som lockar bilisterna till att 
ändra sina attityder rörande bilen. För att få fler att  upptäcka konceptet med bilpool 
skulle den kunna lokaliseras i olika områden även att företaget Sunfleet skickar ut en 
gratis inbjudan till sina medborgare att få testa att hyra en bil. Eftersom kommunen 
äger marken skulle Eskilstuna kommun kunna upplåta mark för att lokalisera fler  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bilpooler i staden. Eftersom en stark drivkraft är som beskrivit ovan tillgänglighet är 
det viktigt för Eskilstuna att satsa på just framkomligheten och tillgängligheten i 
staden. Ju mer effektivt det är desto fler människor kommer kunna låta sin bil stå 
eller sälja bort den och istället se positivt till alternativen. Bilpoolen måste vara 
flexibel och utifrån en tidsaspekt ska det inte kosta mer tid än vad den egna bilen gör. 
Eftersom bilen är ett viktigt transportsätt går det inte att ta bort den helt i framtiden 
men Eskilstuna kan få sina medborgare att ändra attityden och på så vis välja ett 
medlemskap i en bilpool istället. Eftersom alla städer är olika stora med olika 
förutsättningar är det viktigt att se just till sin stads hinder och drivkrafter för att 
kunna genomföra någon form av förändring. Det är bättre att göra små förändringar 
åt gången än att göra en drastiskt förändring direkt. 

Denna uppsats slutsats är att biltrafiken måste minska och människornas attityder 
måste förändras och fler måste bli mer miljömedvetna. Bilen står för frihet och det är 
viktigt med hög rörlighet för människor. Andra alternativ än bilen borde finnas och de 
andra alternativen som finns måste vara lättillgängliga och ha en hög rörlighet samt 
att de måste vara kostnadseffektivt och tidseffektivt. Ett medlemskap i en bilpool är 
ett bra alternativ för att minska trafiken i samhället. Det visade sig att satsningar på 
bilpooler är något som Eskilstuna kommun har i åtanke. De vill utöka konceptet och 
därför har denna studie varit intressant att genomföra tillsammans med Eskilstuna 
kommun.  

7.4 Framtida studier 

Detta examensarbete har studerat hinder och drivkrafter med konceptet bilpool för 
Eskilstuna kommun till att bli en mer hållbar kommun. Det finns faktorer som inte är 
berörda i detta examensarbete. Dessa faktorer kan tas upp i framtida studier inom 
ämnet hållbara transporter.  

För fortsatta studier vore det intressant att genomföra kvalitativa intervjuer med 
arbetsgivare och bostadsföreningar för att skapa en djupare förståelse kring konceptet 
bilpool. Det hade även vart av intresse att genomföra en jämförelse mellan olika 
städer för att se ifall det möjligtvis skiljer sig åt mellan en mindre och en större stad 
etc. Eskilstuna är en mindre stad och därför kan det vara vårt att dra paralleller och 
generalisera till andra städer. Skulle bilpooler placeras runtom i staden skulle 
underlaget bli större. För att se var bästa lokaliseringen av bilpooler är skulle det i 
framtida studier kunna kartläggas genom analyser i GIS (Geografiska informations 
system).  

I vidare forskning hade det även vart intressant att göra en kvantitativ studie med 
insamling av statistik. Då hade man kunnat studerat antal som reser med bilen 
exempelvis eller studera skillnader mellan olika grupper. Det kan bli annorlunda svar 
i en större stad där tillgängligheten är bättre. Om bilpoolsföretagen skulle bli större 
kan det öka och kanske en större samarbete kommuner mellan kan bli en möjlighet.  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Bilaga 1  

Hej!  

Jag heter Sara Wiberg och läser för närvarande Samhällsplanerarprogrammet vid 
Umeå Universitet. Som sista del i programmet ska vi skriva en uppsats. Eftersom 
hållbara transportmöjligheter är ett stort intresse jag har så väljer jag att undersöka 
bilistens val av att gå med eller inte gå med i en bilpool. Intervjun kommer ta ungefär 
15-20 minuter. Jag kommer efter slutförd uppsats dela med mig av min färdigställda 
uppsats. När som helst om intervjun skulle kännas obekväm är det bara att avbryta.  

Tack på förhand! 

Sara_viberg@hotmail.com  

Med vänlig hälsning Sara Wiberg 
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Intervjuguide - Semistrukturerad intervju  

Inledande delen (mer övergripande för att öppna upp intervjun):  
 
- Hur gammal är du?  
- Jobbar, studerar du? 
- Har du familj? Hur många vuxna, hur många barn?  
- Hur många bilar finns det i hushållet?  
- Hur ofta använder du bilen?  
- Varför väljer du bilen som färdmedel?  
- Hur långt reser du vanligtvis på en dag? 
- Är du en miljömedveten person? 
- Är du medlem i en bilpool? Om inte känner du till vad en bilpool är? 

Intervjufrågor till medlemmar i en bilpool:  

- Vilken betydelse har bilen för dig?  

- Hur kom det sig att du gick med i en bilpool?  
- Huvudorsaken?  
- Hur mycket kör du med bilpoolens bilar?  

- Berätta om dina erfarenheter av att vara medlem i en bilpool?  
- Hur har det påverkat dig?  
- Påverkar ditt medlemskap antalet köra km?  
- Påverkar vänner och familjen?  

- Vad är viktigt för att du ska känna att bilpoolen ger dig bra service?  
- Lokalisering?  
- Pris?  

- Var i Eskilstuna vill du hämta din bil? (bensinstation, någon kör hem den etc?  

- Hur ser du på framtiden för bilpooler? Tror ni att bilpooler kommer kunna bli 
aktuellt att bli medlem i?  

- Hur tror du ett medlemskap kan påverka Eskilstuna ur ett hållbart perspektiv? 

- Hur ser du på mobilitet?  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- Hur ser du på frihet? ger bilen dig frihet?  

Intervjufrågor till icke medlemmar i en bilpool:  

- Vilken betydelse har bilen för dig? 

- Vilka hinder ser du med en bilpool? 

- Vilka fördelar/drivkrafter ser du med en bilpool?  

- Hur ser du på framtiden för bilpooler? Tror du att bilpooler kommer kunna bli 
aktuellt att bli medlem i?  

- Var tycker du bilpoolen ska vara lokaliserad för att det ska fungera för dig, men 
även för andra?  

- Vad är viktigt för att du ska känna att bilpoolen ger dig bra service? Lokalisering? 
Pris?  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