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Svenskarna ratar kollektivtrafiken 

 

Trots det ökande miljömedvetandet väljer en majoritet av svenskarna fortfarande 
att ta bilen istället för att cykla eller åka kollektivt. Varje vecka är det omkring 3,8 
miljoner svenskar som åker bil trots att man skulle kunna cykla eller åka 
kollektivt utan större tidsförlust. Det framgår av en ny SIFO-undersökning* som 
genomförts på uppdrag av Folksam. 
 
– Givetvis finns det situationer då man behöver ta bilen, men det är också lätt att det 
görs av gammal vana. Om alla lämnade bilen hemma i alla fall en gång i veckan skulle 
vi gemensamt göra en enorm insats för miljön. Dessutom skulle det för många leda till 
en förbättring av privatekonomin, säger Maria Krafft, trafikforskare Folksam. 
 
Undersökningen visar att 92 procent av svenskarna från 18 år och uppåt, drygt 6,6 
miljoner personer, kör bil. Och över hälften av dessa, 59 procent, uppger att man minst 
en gång i veckan tar bilen trots att man ska kunna välja att åka kommunalt eller cykla 
utan större tidsförlust. En av fyra, 24 procent, uppger att det händer varje dag. Äldre gör 
detta i större utsträckning än yngre – i gruppen 46-60 år är det hela 30 procent som 
säger att det händer dagligen, jämfört med 15 procent bland dem som är 18-30 år. 
 
Den vanligaste anledningen till att man väljer bilen istället för att cykla eller åka 
kommunalt är att man anser sig ha mycket bagage. 39 procent vill komma direkt från 
dörr till dörr och 15 procent uppger att man väljer bort cykeln eller kollektivtrafiken för 
att man tycker att det är obekvämt. Det är framförallt männen som anger dessa orsaker 
till att ta bilen. 45 procent av männen vill komma från dörr till dörr, mot 33 procent av 
kvinnorna. Likaså tycker fler män – 18 procent - att det är obekvämt att åka kollektivt 
och cykla, jämfört med 12 procent av kvinnorna. 
 
För ytterligare information:  
Maria Krafft, trafikforskare Folksam, telefon 0708-31 62 26 
Richard Torgerson, vik. pr-ansvarig Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 51 57 
 
*Undersökningen har genomförts under perioden 28 maj-18 juni 2008 av SIFO Research International. 
Totalt har 4397 personer från alla Sveriges 21 län, från 18 år och uppåt deltagit i undersökningen. Se bilaga 
för frågeformuleringar och svarsalternativ samt metodbeskrivning.  
 
 

 


