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Abstract 
This thesis examines how a Swedish municipality can work with climate change to reduce its 

ecological footprint and negative effects on the environment. Environmental issues are 

something that every municipality encounters daily to forward the work on sustainable 

development. Two research questions were formulated that would determine the factors that 

employees in a Swedish municipality experience increases environmental awareness and 

usage of electrical bikes as work vehicles. Three different home care service units in Borås 

municipality has been examined based on a qualitative approach together with a literature 

study. By focusing on an infrastructure that encourage e-bike usage, provide education on e-

bikes and creating campaigns that increases the availability of e-bikes, municipalities can 

create a cultural change in the selection of vehicles. Environmental education, environmental 

management systems and e-bikes are working ways of climate compensation, with different 

preferences from person to person, depending on previous knowledge and experience. The 

three types of climate compensation alternatives are perceived as different ways to help 

people act more sustainable. For example, through better resource management, education in 

eco-driving and lesser CO2-emissions per trip by changing vehicle. 
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II 

Sammanfattning 
 
I detta examensarbete undersöks hur en svensk kommun kan arbeta med klimatväxling för att 

minska dess ekologiska fotavtryck och negativa effekt på miljön. Miljöfrågor är något som 

varje kommun brottas med dagligen för att föra arbetet kring hållbar utveckling framåt. Två 

forskningsfrågor formulerades som skulle ta reda på vilka faktorer som anställda i en svensk 

kommun upplever ökar miljömedvetenheten och användningen av elcykeln som arbetsfordon.  

Tre olika hemtjänstenheter i Borås kommun har undersökts utifrån en kvalitativ ansats ihop 

med en litteraturstudie. Genom att fokusera på en infrastruktur som främjar 

elcykelanvändandet, erbjuda utbildningar kring elcykelanvändandet samt arbeta med 

kampanjer som ökar tillgängligheten på elcyklar kan kommuner skapa en kulturförändring vid 

val av fordon. Miljöutbildningar, miljöledningssystem och elcyklar ses som fungerande sätt 

att klimatväxla på, med olika preferenser från person till person beroende på tidigare kunskap 

och erfarenheter. De tre klimatväxlingsåtgärderna upplevs på olika sätt bidra till att personer 

agerar på ett mer hållbart sätt. Exempelvis genom bättre resurshantering, eco-driving och via 

byte av fordon släpps mindre CO2 ut per resa. 
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Förord 
 

Uppsatsen är Erik Insgårds och Mattias Rydholm Allards examensarbete på 

Högskoleingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi - Arbetsorganisation och Ledarskap vid 

Högskolan i Borås. Arbetet skrevs under våren 2017 och omfattar 15 högskolepoäng.  

 

Arbetet är utfört efter önskemål av Susanne Arneborg på Miljöförvaltningen, Borås kommun. 

Ett tack riktas till henne för hjälp med förklaringar om hur verksamheten fungerar i Borås 

kommun. Tack till alla respondenter på de enheter där fallstudierna gjorts, om inte ni delat 

med er av era åsikter och tankar hade inte studien kunnat genomföras. Även tack till de 

enhetschefer som tillåtit oss att intervjua deras personal på arbetstid och som själva ställt upp i 

studien.   

 

Ett stort tack riktas också till vår interna handledare på skolan, Sara Lorén, för hennes hjälp 

och för den tid hon lagt på oss under arbetets gång. 
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 Introduktion 1
 

Här kommer en bakgrund till forskningsfrågan att presenteras, den förklaras på ett sett som 

visar varför den är relevant för den samtid vi lever i och hur den kan kopplas till hållbar 

utveckling. En problemdiskussion och problembeskrivning leder in arbetet i dess syfte och 

frågeställningar, sedan avslutas avsnittet med avgränsningar och ordlista. 

1.1 Bakgrund 

 

De förenta nationernas 13:e mål för en hållbar utveckling handlar om att vidta omedelbara 

åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess effekter (United Nations, 2016). 

Effekterna av klimatförändringen sker runt om på alla jordens kontinenter och påverkar såväl 

ekonomi som livskvalitet  negativt i nuläget och mer i framtiden om inget görs (United 

Nations, 2016)  Schreurs och Tiberghien (2007) skriver i sin artikel att EU och dess 

medlemsländer har positionerat sig på ett ledande och strategiskt sätt för att angripa FN:s 

klimatmål. För att komma tillrätta med miljöproblemen idag krävs det samarbete över 

landsgränser, då miljön hos oss i allra högsta grad påverkas av aktiviteter i andra länder 

(Naturvårdsverket, 2017a).  

 

Climate change is now affecting every country on every continent.  

It is disrupting national economies and affecting lives, costing people, 

communities and countries dearly today and even more tomorrow.     
(United Nations 2016) 

 

För att hantera klimatförändringen är det viktigt med samarbete över landsgränser och 

gemensamt jobba mot en mer hållbar och bättre framtid (Persson et al., 2010). Utsläppen av 

koldioxid är en av de främsta källorna till klimatförändringen (United Nations, 2016). 

Vassileva, Thygesen, Campillo och Schwede (2015) menar på att Sverige som medlemsstat 

ses som ett av de mest innovativa och framträdande länderna när det kommer till arbetet med 

miljöfrågor och reducering av växthusgaser i EU. De menar på att miljöarbetet som Sveriges 

kommuner bedriver ute i landet är av högsta vikt för att EU:s, men även Sveriges ännu 

striktare utsläppsmål av växthusgaser ska kunna uppnås. Kommunerna tolkar och översätter 

de nationella och regionala miljömålen till lokala mål som blir till effektiva verktyg i politiken 

på den lokala nivån (Bretzer, Forsberg & Bartholdsson, 2006). De mål som kommunerna 

sedan väljer att använda sig av jobbar de mot på olika sätt, exempelvis genom att erbjuda 

klimatväxling som ett styrmedel (Naturvårdsverket, 2017c). Genom att avgiftsbelägga resor i 

tjänst som renderar i klimatbelastning kan kommuner få in pengar till deras 

klimatväxlingskonto. Pengarna i detta konto används sedan för att finansiera interna åtgärder 

bland kommunernas enheter för att minska klimatpåverkan. Hur pengarna fördelas är upp till 

varje kommun. Bland annat används pengarna till att bekosta miljöutbildningar, utbyte av 

fordon mot miljövänligare alternativ samt miljöledningssystem (Västra Götalandsregionen, 

2017). Klimatkompensation är inte samma sak och kan enkelt beskrivas som handel med 

rättigheter till att släppa ut växthusgaser. Lovell, Bulkeley och Liverman (2009) menar på att 

klimatkompensation sker genom investeringar i externa projekt utanför den egna 

organisationen som hjälper till att minska utsläppen av växthusgaser på annat håll. Däremot 

stoppar kommunallagen svenska kommuner från åtgärder av typen klimatkompensation 

(Västra götalandsregionen, 2017) . 
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Enligt Hiselius och Svensson (2017) står vägtrafiken i Sverige för närmare 30% av alla CO2 

utsläpp som sker i landet. Genom att kompensera för utsläppen av CO2 kan skadan som skett 

mildras och en framtida reducering av utsläpp nås (Utsläppsrätt, 2017). Sett till tidigare data 

har denna kompensation lett till att koldioxidutsläppen från energianvändningen överlag i en 

svensk kommun minskat betydligt från när mätningarna började på 90-talet tills idag (Borås, 

2017). Men trots att det har skett en betydande minskning av de totala utsläppen så har 

utsläppen från fordonsbränslen nästan inte minskat med någonting alls. Detta är förvånansvärt 

då utvecklingen av miljöfordon är ständigt pågående (Høyer, 2008) och i linje med 

kommunens miljöstrategi har tidigare fordon ersatts i hög grad mot miljöfordon och 

användningen av dessa har främjats (Miljöbarometern Borås Stad, 2016).  

 

Trots tidigare publicerat vetenskapligt material finns det fortfarande ett behov av studier som 

undersöker klimatväxling. Denna rapport ämnar fylla detta gap genom att undersöka hur 

klimatväxlingen kan användas av kommuner för att styra sina anställda mot mer 

fossilbränslefria resor och ett hållbart beteende. Detta ska göras med hjälp av tidigare 

forskning och en egen kvalitativ intervjuundersökning. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska kommuner kan arbeta med 

klimatväxlingen för att minska sin negativa effekt på miljön. 

 

Med utgångspunkt från ovanstående syfte har följande två forskningsfrågor formulerats  

 

 Vilka faktorer från klimatväxlingen upplever de anställda i en svensk kommun har en 

positiv effekt för miljön ?  

 Hur kan svenska kommuner arbeta för ett ökat elcykelanvändande bland sina 

anställda? 

1.3 Avgränsningar 

 

Studien är avgränsad till hemtjänstenheter i en kommun inom Västra Götalandsregionen, 

Sverige. En avgränsning är även att  klimatväxlingsåtgärderna omfattar miljöledningssystem, 

miljöutbildning och elcyklar. Andra miljöfordon såsom etanol- och gasbilar kommer inte att 

beröras. Endast personer som använder elcykeln eller har använt elcykeln regelbundet utgör 

underlaget för intervjustudien, detta då åsikter om elcyklen är av intresse för studiens syfte. 

Examensarbetet ser främst till beteende och beteendeförändringar och inga uppgifter om 

utsläppsreduceringar i mätdata kommer att redovisas. 
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 Metod 2
 

Under detta avsnitt kommer vilken metod som har använts att presenteras och hur 

undersökningen genomförts och sammanställts. Avsnittet kommer även ta upp 

urvalsprocessen, vilket material som använts, validitet och reliabilitet, hur studien 

genomförts, hanteringen av insamlat material och källkritik. 

2.1 Val av metod 

 

Till denna studie har en kvalitativ metod används för att uppfylla studiens syfte. Bland annat 

handlar det om att se vilka beteenden som ligger till grunden för vilka val som arbetarna gör 

när de väljer fordon i tjänst. Enligt Bryman (2011) bygger kvalitativa studier mer på ord än att 

fastställa kvantiteten av någon insamlad data. Genom att utföra kvalitativa studier kan svar 

ges på frågor som en kvantitativ undersökning hade haft svårt att beröra, framförallt handlar 

det om hur människor upplever olika företeelser eller hur deras syn på verkligheten ser ut 

menar Ahrne och Svensson (2011). McCracken (1988) menar på att kvalitativa studier oftast 

innefattar intervjuer/observationer av ett litet antal personer, i relationen till vad som brukar 

undersökas vid kvantitativ metod. Därför menar han att en kvalitativ metod oftast ger ett 

djupare svar kring det undersökta ämnet. Till denna rapport har därför en kvalitativ metod 

valts eftersom den metoden kommer djupare åt respondenternas åsikter som i sin tur kan ligga 

till grund för orsaker till deras handlande. 

 

 

Justesen och Mik-Meyer (2011) skriver att en intervjuguide där det finns en rad huvudfrågor 

och teman definierade på förhand, med utrymme för avvikelser kallas för semistrukturerad 

intervju. Den semistrukturerade intervjun är att föredra när det är tankar och åsikter hos 

respondenten som ska undersökas (Bryman, 2011). Intervjuguiden (se Bilaga 1) utformades 

på ett sätt som skulle leda till svar på de frågeställningar som formulerats. Möjligheten skulle 

finnas för den intervjuade att förklara sig och motivera sina svar på frågorna, men samtidigt 

skulle utrymme finnas att kunna styra in denne på rätt linje igen ifall den intervjuade har 

kommit alltför långt bort från den ursprungliga frågan och dess syfte. Därför valdes den 

semisturkturerade intervjuguiden. 

 

Valet av en semistrukturerad intervju ledde till att empiriska data kunde samlas in, den 

insamlade informationen innehöll åsikter och tankar som inte var förväntade. Det kan ha varit 

en effekt av att lämpliga följdfrågor framfördes och intervjuguiden inte följdes fullt ut. Detta 

belyser även Gillham (2007), som kanske den viktigaste anledningen till varför  den 

semistrukturerade intervjun används för att bedriva forskningsintervjuer på. Eftersom 

flexibilitet balanseras väl med kvaliteten på den information som kan fås ut. 

 

Arbetet utgår ifrån en deduktiv ansats, som innebär att den tidigare kunskapen som finns inom 

ett visst område och de teoretiska överväganden som är relevanta för området används för att 

härleda en eller ett flertal hypoteser som sedan skall behandlas i en empirisk studie (Bryman 

2011). Den deduktiva teorin passade väl in då den kvalitativ undersökning önskades utföras 

som behandlas som en empirisk studie, där vikt läggs på en tydlig vetenskaplig grund och 

koppling. 
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2.2 Urval av intervjupersoner 

 

Ett strategiskt urval lämpade sig för att utföra undersökningen. I en sådan undersökning är det 

forskaren själv som väljer vilka som ska medverka i den (Johannessen och Tufte, 2003). De 

menar på att utgångspunkten vid val av informanter för kvalitativ forskning är att finna 

personer som är lämpliga för det område som undersöks. Urvalet ska vara så adekvat som 

möjligt. För att på ett korrekt sätt kunna svara på de frågeställningar som formulerats från 

syftet, ansågs det lämpligast att utföra ett strategiskt urval inom de kommunala enheterna som 

arbetar med transportfrågor rörande elcyklar och berörda klimatväxlingsåtgärder. Åtta 

personer från tre enheter valdes ut för att genomföra intervjuerna. Huvudkriteriet var att de 

respondenter som intervjuades för att kunna svara på frågeställningarna skulle använt sig av 

elcykel i tjänst. Medvetenheten finns att undersökningen endast omfattar ett mindre antal 

respondenter, vilket gör det svårt att generalisera det resultat som studien ledde fram till 

(Bryman, 2011). För att hålla intervjupersonerna i studien anonyma kommer dem att framöver 

att benämnas med enhetens initial följt av en siffra (se tabell 1, 2, 3 och 4). 

 
Tabell 1 – Förteckning över intervjupersoner 

Intervjuperson Position Organisation 

L1 Anställd,  Lugnetshemstjänst 

T1 Anställd,  Tullenshemtjänst 

T2 Anställd,  Tullenshemtjänst 

F1 Anställd,  Fristadshemtjänst 

F2 Anställd,  Fristadshemtjänst 

Enhetschef/samordare Enhetschef/samordare,  Tullenshemtjänst 

Enhetschef/samordare Enhetschef/samordare,  Fristadshemtjänst 

Enhetschef/samordare Enhetschef/samordare,  Lugnetshemtjänst 

2.3 Intervjuguidens utformnings 

 

Uppbyggnaden av den semistrukturerade intervjuguiden genomfördes på ett sådant sätt så att 

de inledande frågorna vid intervjuerna var bakgrundsfrågor, till exempel ålder och 

boendeplats. Detta för att skapa en behagligare miljö för respondenten (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Intervjuguiden bygger sedan vidare på frågor som var mer kopplade till själva 

undersökningen. Främst öppna frågor som låter respondenten beskriva hur denne agerar och 

tänker i vissa situationer, slutna frågor (ja och nej) försökte undvikas i största möjliga mån. 

Gillham (2007) hävdar att öppna frågor får respondenten att reflektera och ge ett mer 

uttömande svar än vid slutna frågor. Intervjuguiden användes främst som ett hjälpmedel för 

att kunna koncentrera sig på studiens syfte, men även för att ge respondenterna stort spelrum 

att fritt uttrycka upplevelser och åsikter kring ämnet. Genom det fria uttryckandet till ämnet 

upplevdes det att följdfrågor lättare kunde ställas på de avvikande spår som samtalen ibland 

hamnade på.  

2.4 Tillvägagångssätt 

 

Efter att ha varit i kontakt med och resonerat kring olika idéer för examensarbetet med det 

företaget där examensarbetet tänkt att göras. Ett möte bokades in på skolan, där diskussion 

kring exjobbsförslaget, lämpliga avgränsningar och metoder ägde rum. Efter mötet beslutades 

inom vilket område som examensarbetet skulle skrivas samt vilken metod som var lämpligast 

att använda för att kunna svara på de frågor som tagits fram. Därefter kontaktades det berörda 
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företaget igen för att se ifall de hade några invändningar på examensarbetet, vilket de inte 

hade. Tidigare forskning inom området undersöktes sedan för att kunna skapa ett teoretiskt 

ramverk för att vidare kunna fortsätta arbetet. Sökmotorer som användes var summon samt 

primo, sökmotorer som låter dig söka på många utgivare av vetenskapliga skrifter samtidigt, 

vilket var av vikt för att få en bra vetenskapligt grund att stå på. Sökord som används för 

litteraturgranskningen var klimatväxling, klimatkompensation, miljöutbildning, 

miljöledningssystem, elcykel, hållbart beteende och beteendeförändring. 

 

Tillsammans med organisationen diskuterades vilka lämpliga enheter samt personer från 

dessa enheter som skulle kunna tänkas vara med i en intervju för att uppfylla undersökningens 

syfte. Därefter kontaktades enhetscheferna för de olika enheterna per telefon och 

informerades om undersökningen och de önskade intervjuerna till examensarbetet. Avsikten 

var att genomföra minst tre intervjuer per enhet, en med enhetschef/samordnare för att få en 

tydlig överblick och nulägesbeskrivning på enheten och minst två med arbetande personal 

inom enheten som använt elcykel i tjänsten. Responsen från enhetscheferna upplevdes som 

varierande. En del hade inte elcyklar inom sin enhet och föll därför bort. Andra kunde inte 

ställa upp på grund av tidsbrist hade svårt att avvara lämplig personal till intervjuerna. Trots 

detta genomfördes åtta intervjuer varar tre var med enhetschefer för att ge en beskrivning av 

nuläget och resterande fem var med verksam personal på respektive enhet, intervjuerna 

fördelades över tre enheter.  

 

Varje intervju utfördes på plats i varje enhets egna lokaler. Detta medför att respondenten för 

intervjun känner sig tryggare och mindre stressad över att delta i undersökningen (Bryman, 

2011). Intervjuerna genomfördes som personliga möten, med en respondent åt gången, detta 

för att lättare och tydligare ta del av respondentens erfarenheter och åsikter. 

 

Innan varje intervju påbörjades informerades respondenten om varför dennes åsikt var av vikt 

för undersökningen och de etiska aspekterna. Respondenten fick sedan fylla i ett intyg (se 

bilaga 2) att de förstått vad deltagandet i studien innebär, studiens syfte samt hur 

respondentens svar kommer att hanteras för att kunna garantera anonymitet. Efteråt 

genomfördes intervjun med respondenten utefter den framtagna intervjuguiden (se bilaga 1), 

med möjlighet för följdfrågor och avvikelser.  

 

Allt material som samlades in under intervjutillfällena spelades in. Detta för att i största 

möjliga grad säkerställa att det som sades verkligen kom med och att inga viktiga detaljer 

missades. Anteckningar fördes ej under själva intervjun, mycket för att ständigt vara 

närvarande och fokuserad på respondenten och inte missa viktiga fakta (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Efter genomförd intervju sparades först ljudfilen och sedan transkriberades 

den. Samtalen med varje respondent varade mellan 10 och 30 minuter. Samtliga intervjuer 

genomfördes under en tvåveckorsperiod. 

2.5 Bearbetning och analys av material 

 

Det insamlade empiriska materialet har bearbetats genom transkribering av alla intervjuer. 

Transkriberingen krävde både hög koncentration och mycket arbete. Ett dokument skapades 

sedan där alla transkriberingar lades in och skiljdes tydligt från varandra så att det var enkelt 

att utläsa vad varje respondent sagt. För att sedan kunna svara på studiens frågeställningar 

skedde en efterbearbetning på varje transkriberad intervju, där samband och skillnader mellan 

svaren försökte urskiljas (Aspers, 2011). Detta kommer sedan att belysas i kommande avsnitt 

om analys och diskussion.  
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En kvalitativ innehållsanalys har använts för att efterbearbeta materialet på bästa sätt. Bryman 

(2011) skriver att en innehållsanalys lämpar sig till både den kvantitativa och kvalitativa 

metoden. I en innehållsanalys handlar om att leta efter koder och teman i transkriberingarna. 

Koderna och temana jämförs sedan över alla transkriberingar för att se samband och 

skillnader. Dessa är kopplade till frågeställningarna för studien, genom att intervjuguiden 

bygger på dem. För att kunna göra en systematisk analys av det insamlade empiriska 

materialet bildas ett kodningsschema från innehållsanalysen, där samband och skillnader 

framhävs (Aspers, 2011). 

 

Enligt Bryman (2011) finns det både för och nackdelar med att göra en kvalitativ 

innehållsanalys. Fördelar är exempelvis att om kodningsschemat är korrekt framtaget så blir 

analysen objektiv, och de som intervjuats påverkas inte av forskarnas närvaro vid intervjun. 

Nackdelar kan däremot vara att kodningen av materialet innehåller en viss del av tolkning 

från forskarna och att ohållbara slutsatser dras om inte innehållet är kodat på rätt sätt. Dock 

anses den kvalitativa innehållsanalysen lämpligast för att fullgöra denna studies syfte.  

2.6 Validitet och reliabilitet 

 

Intervjuguider från Nordh et al. (2015) studerades och användes som underlag för att definiera 

en egen intervjuguide. Därigenom upplevs att en god intern validitet råder.  För att garantera 

en hög intern reliabilitet har alla intervjuer transkriberats objektivt och egna tolkningar av det 

som sagts under intervjun har inte blandats in. Vidare bedöms att den interna reliabiliteten har 

stärkts av att studiens syfte och frågeställningar har omformulerats vid ett antal tillfällen för 

att finna en röd tråd med arbetet (Bryman, 2011).  

 

Medvetenhet råder om att det är svårt att upprepa resultaten från en kvalitativ studie, därför 

blir det svårt att uppnå en hög extern reliabilitet. Eftersom den sociala miljön som 

respondenten upplever är i ständig omvandling, kan olika omständigheter påverka beteendet 

när fordon i tjänst väljs och åsikter om klimatväxlingsåtgärder uttrycks. Beroende på att alla 

individer är olika och upplever saker på olika sätt så blir det komplicerat att uppfylla kravet på 

extern reliabilitet (Bryman, 2011). Den externa validiteten är också svår att säkerställa då 

studien baseras på en fallstudie med ett fåtal respondenter (Bryman, 2011).  

2.7 Källkritik 

 

När bedömning sker med avseende på hur bra kvalitet som ett dokument har, som skrivits 

med en kvalitativ metod anser Bryman (2011) att fyra stycken kriterier ska beaktas: 

trovärdighet, autenticitet, meningsfullhet och representativitet. Kriterierna i sig menar han 

belyser om materialet är äkta, inte innehåller några feltolkningar, är representativ för sin 

kategori och om materialet är förståeligt. Den pågående debatten i media rörande källkritik 

(Halápi, Lindberg och Thorslund, 2017) har lett till ökad förståelse om att källor på internet 

och tidningsartiklar kan förmedla fakta på felaktigt sätt i vissa fall. Även Bryman (2011) 

påpekar vikten av att vara källkritisk som forskare då internet idag är lätt för vem som helst att 

komma åt och skriva på. Det blir därför svårt att avgöra om personen som skriver är 

sanningsenlig och har tillräckligt med kunskap om ämnet som berörs. Till följd av detta har 

rapporten baserats på kritiskt utvalda källor, främst hämtat material från sökportalerna 

summon och primo, som ger valmöjligheter att endast sortera på material som är peer-

reviewed.  
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 Teori och vetenskaplig referensram 3
 

Den vetenskapliga teori som presenteras under detta avsnitt kommer utgöra underlaget på 

vilket uppsatsens tillvägagångssätt baseras. Den teori som presenteras i avsnittet kommer att 

undersökas och vägas mot den insamlade empirin. Här kommer de tre typerna av 

klimatväxlingsåtgärder som valts att undersökas i denna studie att presenteras. 

3.1 Klimatväxlingsåtgärder 

 

3.1.1 Miljöledningssystem 

 

Ett miljöledningssystem kan beskrivas som en arbetsmetod vars syfte är att rationalisera och 

organisera en verksamhets miljöarbete. Strategin för ett målinriktat miljöarbete innebär en 

konstruktion där organisationen betraktas ur ett helhetsperspektiv. För att åtgärder skall 

genomföras där behovet är som störst styr miljöledningssystemet miljöarbetet 

(Naturvårdsverket, 2017b). Enligt Botta och Comoglio (2013) har kommuners intresse för att 

investera i ett miljöledningssystem för dess enheter över de senaste åren ökat markant. Ett 

miljöledningssystem låter enheterna identifiera miljöfrågorna i deras område och ger dem 

bättre möjlighet att planera och övervaka dessa för att nå förbättringsmålen (Botta och 

Comoglio, 2013). De menar på att den främsta anledningen till att kommuner låter sina 

enheter investera i ett miljöledningssystem är för att förbättra den interna organisationen och 

effektivare hantera lokala miljöproblem.  

 

Fördelarna med att investera i ett miljöledningssystem är många. Botta och Comoglio (2013) 

menar på att positiva effekter i form av ökad effektivitet på de lokala miljötjänsterna 

(avfallshantering, vattenhantering och transporthantering) kan bidra till en ökad nivå av 

livskvalitet för de berörda individerna. Darnall och Kim (2012) visar i sin studie att 

miljöledningssystem även kan leda till minskad användning av naturresurser och minskade 

utsläpp av globala luftföroreningar. Nackdelarna menar Emilsson och Hjelm (2002) främst 

handlar om att miljöledningssystem kan kosta mycket pengar att implementera och att själva 

implementeringen kräver både tid och arbete. Under tiden som miljöledningssystemet 

implementeras kan verksamheten förändras och därmed försvåra implementeringen. Botta och 

Comoglio (2013) ger förslag på hur kommuner och dess enheter kan hantera kostnads-, tids- 

och resursrelaterade arbetsproblem. För att få fler kommuner att införa ett 

miljöledningssystem hos sina enheter förespråkar de en klusterinriktad 

implementeringsmetod. Där flera enheter eller kommuner gemensamt samarbetar, delar 

kunskap och resurser under implementeringsarbetet som ett kluster. Genom detta kan fler 

enheter och kommuner implementera ett miljöledningssystem och ekonomiska skalfördelar 

uppnås, kostnader minska samt resurser utnyttjas effektivare (Botta och Comoglio (2013). 

Poksinska, Dahlgaard och Eklund (2003) menar även på att de två viktigaste faktorerna för 

lyckad implementering av miljöledningssystem är högsta ledningens sätt att kommunicera 

betydelsen av ett miljöledningssystem för de anställda och att motivera dem i miljöarbetet. 

Och även låta medarbetarna vara med vid konstruktionen och genomförande av 

miljöledningssystemet, om människor är med och skapar miljöpolicyn är de mer benägna att 

följa den (Pokisinska et al., 2003). Naturvårdsverket (2017b) har tagit fram en handlingsplan 

på hur en statlig instans kan gå tillväga då de ska införa ett miljöledningssystem. De går 

igenom tio steg (se nedan) som ska ta enheterna från start till ständig förbättring. 
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1. Organisation och ansvar - Dela upp ansvaret och behörigheter från start. 

2. Miljöutredning - Granska enhetens påverkan på miljön i nuläget. 

3. Miljöpolicy - Ta fram en lämplig policy som svara mot ambitionsnivån enheten har. 

4. Fastslå mål och strategi - Besluta vilka mål som ska uppnås och vilken strategi som 

ska leda arbetet dit.  

5. Rutiner - Skapa rutiner som ser till att miljöarbetet efterlevs och drivs i riktning mot 

målen. 

6. Kommunikation - Ledning samtalar med anställd och externa parter om miljöarbetet. 

7. Utbildning - Öka miljökunskapen hos medarbetarna. 

8. Följ upp - Utvärdera hur miljöarbetet har gått.  

9. Miljörevision - Internt eller externt kontrollera om systemet når upp till de mål som 

satts. 

10. Ständig förbättring - Utvärdera resultatet av implementeringen och gör förbättringar, 

sätt därefter nya mål! Börja om på steg 3 (Naturvårdsverket, 2017b). 

 

Dessa steg ska leda till att kommuner och enheter skapar ett miljöledningssystem som 

fungerar (Naturvårdsverket, 2017b). 

 

Söderholm (2008) uppger att vid implementeringen av ett miljöledningssystem kan 

kommuner på flera sätt få sina anställda att bli mer miljömedvetna. Genom att använda sig av 

moraliska styrmedel kan kommuner skapa ett engagemang bland sina anställda och på så sätt 

göra dem mer benägna att källsortera då de lär sig vad som är rätt och fel. Detta medför att 

fler uppfattar källsorteringen som något av betydelse för miljön, vilket medför att 

miljömedvetenheten ökar. Själva källsorteringen kan utföras på ett väldigt enkelt sätt genom 

att placera ut olika kärl där  samma material slängs i samma kärl (Söderholm, 2008). Kärlen 

töms sedan på återviningsstationen eller hämtas av en återvinningsbil. Källsorteringen gör 

samtidigt att en ny norm skapas i samhället och individen mer fallen att handla på ett 

ekologiskt hållbart sätt (Söderholm, 2008). 

3.1.2 Miljöutbildningar 

 

En utbildning inom någonting, oavsett ämne och område, ämnar öka den utbildades kunskap 

inom området och därmed förse individen med bättre verktyg för att hantera verkligheten. 

Därav blir målet med att miljöutbilda någon att denna i slutändan ska sträva efter och börja 

leva på ett mer hållbart sätt (Roczen, Kaiser, Bogner, Wilson, 2014). För att en sådan 

utbildning skall kunna utformas på ett så optimalt sätt som möjligt har Hungerford (1990) 

skrivit om fem delar som en miljöutbildning bör innehålla. Dessa fem är medvetenhet, 

känslighet, attityder, färdigheter samt medverkan. Gemensamt handlar de om hur individer 

och sociala grupperingar ska få en ökad kunskap om hur miljön fungerar, de problem den 

ställs inför, väcka känslor hos individen och på så sätt motiverar hen till handling, ge dem de 

färdigheter de behöver för att kunna leva på ett mer hållbart sätt och aktivt börja arbete för en 

bättre miljö. Roczen et al. (2014) skriver vidare att kunskap kring hur människan kan handla 

på ett mer hållbart sätt ökar dennes benägenhet att göra så.  

 

Hovardas och Korfiatis (2012) skriver att en miljöutbildning för en individ som redan besitter 

en hög medvetenhet om hur dennes handlingar påverkar miljön inte får en lika stor effekt som 

för den utan någon kännedom. Vidare skriver de att människor i dagens samhälle ofta är 

miljömedvetna och de flesta som går en miljöutbildning har intentionerna att vara 

miljövänliga redan innan kursen börjar. Detta i sin tur betyder att en miljöutbildning inte 
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fyller sin funktion till fullo, att göra de som går den mer miljömedvetna och därmed handla på 

ett miljövänligare sätt. Däremot skriver Naturvårdsverket (2017b) att det är viktigt att alla 

anställda inom en enhet har samma grundmiljöutbildning och utifrån den kan mer specifika 

utbildningar genomföras, vilket leder till att de anställda får ett utvecklat miljötänk och kan 

bidra till miljöarbetet på ett bättre sätt. Utbildningarna bör starta med en föreläsning kring 

miljöproblem som enheten har, efter att problemen redovisats får deltagarna resonera och 

föreslå åtgärder till dem. Seminarier med externa miljökonsulter kan i många fall också 

utveckla de anställdas miljötänkt och ge dem nya idéer på hur de kan driva miljöarbetet 

framåt (Naturvårdsverket, 2017b).   

 

Corral-Verdugo (2002) har tagit fram en modell med stöd från tidigare forskning kring hur de 

dispositionella faktorerna influerar en individs benägenhet att handla på ett hållbart sätt. Först 

handlar det om att förstå vilken nivå individens kompetens ligger på. Kompetens är den faktor 

som länkar samman färdigheter och vilka krav dessa färdigheter sätter på individen för att 

denna ska kunna handla miljövänligare. När individens färdigheter och de kraven för att dra 

en slutsats kring hur individens kompetens identifierats ska en slutsats kring vad individen har 

för kompetens dras. Det sista steget handlar om att göra ett test och utifrån testet undersöka 

individens kompetens. Utifrån detta borde en utbildning kunna utformas på ett sett som gör att 

individerna som tar utbildningen får mer nytta av den och fler kan tänkas gå den i framtiden. 

Då kan miljöutbildningens syfte uppfyllas (Roczen et al., 2014).  

3.1.3 Elcyklar 

 

Sanfilippo, Raimondi, Ruggeri och Fino (2012) skriver att individens ansvarsfulla val av 

transportmedel i samhället kan mildra effekterna som sker på miljön. De menar på att en 

växande medvetenhet kring transportval hos folket är nödvändigt för att reducera CO2 -

utsläpp, hämma den globala uppvärmningen och förbättra luftkvaliteten i städerna. Genom att 

välja en elcykel som färdmedel i tjänst istället för bilen är ett sätt att reducera utsläppet av 

CO2 i atmosfären (Sanfilippo et al., 2012). Hiselius och Svensson (2017) har genomfört en 

studie bland lokala transportplanerare i svenska kommuner och kommit fram till att det finns 

stora vinster att göra från elcykelanvändande främst minskat CO2-utsläpp jämfört med 

bilanvändande på samma sträcka. De understryker klimatfördelarna som kan uppnås genom 

att presentera fakta, där uppemot 20 % av de totala CO2-utsläppen per person i Sverige kan 

minskas vid elcykelanvändande istället för bilanvändande. 

I en fallstudie visade Pierce, Nash och Clouter (2013) att det går att minska sitt ekologiska 

fotavtryck genom att byta fordon från bil till elcykel. Studien var utformad på ett som där en 

person först fick köra en bil i två år och under tiden föra loggbok över hur mycket som 

tankades och vad det kostade. Efter dessa två år lät de personen använda elcykel under en del 

av de resor som under de två första åren skett med bil. Dessa var främst resor till och från 

jobbet, som de ansåg låg inom cykelavstånd. Bensinen räknades om till kWh så att denna 

skulle kunna jämföras med energiförbrukningen som elcykeln hade. Studien visade att 

människan som genomförde undersökningen sänkte sitt koldioxidavtryck med 34,3 % och 

sparade 35 % energi i kWh. Pierce et al., (2013) presenterar i sin studie fakta som 

understryker att det går att minska sitt klimatavtryck och samtidigt spara in pengar på minskat 

fordonsbränsleutnyttjande.  

Popovic et al (2014) presenterar i sin artikel en del för- och nackdelar med elcykeln som 

transportmedel. Elcyklar är både snabbare och kräver mindre fysisk aktivitet än 

traditionella cyklar, samtidigt är de billigare och ger fler hälsofördelar än bilar. 

Nackdelarna med elcyklarna enligt Popovic et al. (2014) är att hälsoaspekterna inte blir 
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lika stora som jämfört med en traditionell cykel och många känner sig inte säkra ute i 

trafiken bland bilar då ordentlig infrastruktur för elcyklar saknas. 

Pucher och Buehler (2008) visar i sin undersökning från Nederländerna, Tyskland och 

Danmark på hur både elcykel och cykelanvändandet kan främjas i förhållande mot 

bilanvändandet. Fler separata cykelleder längs med trafikerade vägar och korsningar, samt 

olika former av regleringar för bilanvändandet inom bostadsområden ska främja 

cykelanvändandet och minska klimatavtrycket. Exempel på regler kan vara trafikskatter och 

förbudszoner (Pucher och Buehler, 2008). 

3.2 Beteende vid val av fordon 

 

Cervero och Duncan (2003) skriver att det valet av bil som färdmedel blir vanligare ju längre 

bort ämnad destination ligger. De har i sin undersökning om valet av färdmedel visat på att 

det är 20 % vanligare att människor som bor i San Francisco Bay tar bilen om målet är fem 

miles (åtta km) istället för en mile (1,6 km) bort. De skriver också att faktorer som påverkar 

valet att ta bilen istället för att gå eller cykla kan vara vädret, packningsstorleken samt antalet 

personer som följer med på resan. Deras undersökning visade också att faktorer som spelar in 

på om valet av transportsätt faller på cykel eller gång kan vara hur kvarteret är utformat, hur 

terrängen ser ut och avståndet.  

 

Åsa Svensson (2012) samt Mikael Klintman (2012) skriver att en av de viktigaste 

anledningarna till att människor väljer bilen framför cykel, gång eller kollektivtrafiken är 

bekvämligheten, att det upplevs enklare, mer praktiskt och tidsbesparande. Svensson (2012) 

skriver vidare att en faktor som påverkar valet av färdmedel är den ekonomiska faktorn. Det 

framkomer också i artikeln att allt dyrare bilparkeringar i förbindelse med arbetet påverkar 

valet och mer lättillgängliga cykelparkeringar får de anställda att välja cykeln istället för bilen 

då transportmedel valdes. En annan faktor som Svensson (2012) menar påverkar valet av 

fordon är avståndet, ju längre du har till jobbet desto mer sannolikt är det att du tar bilen, eller 

tåg om förbindelsen finns, än att du går eller cyklar. Men det finns också ett samband mellan 

huruvida du i förorten och måste ta dig in till tätorten för att ta dig till ditt jobb. Om resan görs 

från för- till tätort är chansen att du tar bil större visar Svensson (2012), men om det är så att 

du fortfarande är inom tätorten och har en längre sträcka att färdas är chansen större att du tar 

cykel. Infrastrukturens utseende spelar således in på val av transportsätt.  

 

Hiselius och Svensson (2017) menar på att olika typer av fordonskampanjer, där kommuner 

uppmanar sina invånare och anställda genom förmånliga avtal att byta ut ett fordon mot ett 

miljövänligare alternativ, ger ett ändrat beteende vid val av färdmedel. Nordh et al. (2015) 

styrker det som Hiselius och Svensson (2017) tidigare berättar om att satsningar på olika typer 

av fordonskampanjer påverkar valet av fordon och bidrar till en ökad elcykelkultur. Nordh et 

al. (2015) presenterar i sin undersökning ytterligare faktorer som leder till att 

elcykelanvändandet ökar. En av de viktigaste faktorerna var infrastrukturen, finns det inte bra 

och säkra vägar bortser många från elcykeln som ett alternativ. De platser som satsar på 

infrastrukturen för elcyklar är också oftast de som lyckas få fler att elcykla (Nordh et al., 

2015). De föreslår att kommuner ska investera i bättre cykelbanor. Genom att bygga 

cykelbanor utan skarpa svängar, med säkra passager över bilvägar och med en egen cykelfil 

längs med bilvägen. Kan andelen som väljer att elcykla öka, eftersom säkerheten i trafiken för 

elcyklister blir bättre än tidigare. För få snabb och uppenbar förbättring föreslår de en 

ombyggnad av nuvarande vägnät för bilar och använda en del av transportbanan breddas för 
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cykeltrafikanter.  Andra sätt att öka elcykelanvändandet på kan vara att införa ekonomiska 

styrmedel såsom att momsbefria inköpet av dem eller erbjuda leasingavtal för de anställda. 

 

Nordh et al. (2015) antyder att elcyklar idag saknar tillräckliga packmöjligheter för att kunna 

konkurrera med bilen i många avseenden. Batteritiden är inte heller tillräcklig i dagsläget, 

den behöver förbättras och att lämpligare kläder för cykling oavsett väder bör tillgodoses av 

arbetsgivaren. De skriver också om hur utbildning kring elcykeln, prova på dagar där 

deltagarna får lära sig hur den fungerar och hur den används kan få fler att öppna upp ögonen 

för elcykeln som ett alternativt färdmedel. Många skaffar sig en elcykel efter en prova på 

period och därför är det lämpligt för kommuner att rent praktiskt anordna sådana event för att 

öka elcykelanvändandet (Nordh et al., 2015).  

3.2.1 Schneiders modell 

 

Schneider (2013) använder sig av en modell kallad “Theory of Routine Mode Choice 

Decisions” (se Figur 1), hans modell är framtagen med stöd från tidigare forskning och ämnar 

förklara hur  människor går tillväga då de väljer färdmedel för att genomföra rutinärenden i 

vardagen. Han skriver om fem steg som människan går igenom vid val av fordon för sin resa. 

Första steget kallar Schneider för “medvetenhet och tillgänglighet” och i det här steget 

identifierar människan vilka färdmedel som är möjliga att välja för den tilltänkta resan. Steg 

två, tre och fyra kan tas i olika ordning eller beaktas samtidigt beroende på dagsförhållanden 

och personlig preferens. Dessa tre är, grundläggande säkerhet och trygghet, bekvämlighet och 

kostnad samt nöje. Det sista steget vid val av färdmedel är vana, detta steg fungerar på ett sätt 

som gör att den stärker preferenserna i tidigare steg och knyter samman hela 

beslutandeprocessen. 

 

 
Figur 1 - Theory of Routine Mode Choice Decisions (Schneider 2013 s. 129). 

3.2.2 Lindelöws modell 

 

En annan model presenteras av Lindelöw (2009)  (se Figur 2) som bygger på en ihopsättning 

av flera tidigare modeller där en rad faktorer presenteras som ska påverka valet av färdmedel. 

Lindelöws rapport behandlar i första hand vad det är som krävs för att en resa till fots eller 
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med cykel ska genomföras, jämförelsevis så är Schneiders teori mer omfattande och ser till ett 

större antal färdmedel. Han väljer i sin modell (se Figur 2) att identifierar ett flertal olika 

faktorer som han anser påverkar valet av transportmedel. Dessa sorteras sedan in i tre olika 

grupper, individuella faktorer, externa faktorer och resspecifika faktorer. Gruppen 

individuella faktorer innehåller faktorerna kön, socioekonomi, krav som den enskilde 

resenären har samt attityder och kunskaper som resenären besitter om den resan ämnas göra. 

Externa faktorer innefattar klimat, väder och tid på dygnet. Den sista gruppen han identifierar 

kallar han för resspecifika faktorer, den inbegriper de faktorer som är av störst vikt när resan 

påbörjas, främst trafiksäkerhet och trygghet. Han tar också upp att vanan påverkar valet av 

färdmedel och skriver att denna har stor makt då valet av transportmedel sker. Vanan betyder 

att samma resval kan tas om och om igen, vilket betyder att den resande slipper lägga energi 

på att utvärdera olika alternativ. Lindelöw (2009) skriver vidare att dessa faktorer tillsammans 

påverkar stegen som människan går igenom vid val av transport. 

 

 

Figur 2 - Lindelöws föreslagna modell för beslutsprocessen vid en gång eller cykelresa (Lindelöw 2009 s.  11). 

Lindelöw (2009) använder sedan de faktorgrupper han tagit fram och tar med hjälp av dessa 

fram en trestegsprocess med vilken han vill förklara hur människan går till väga då denne 

väljer färdmedel vid transport. Det första steget är resbeslut, där beslut tas om resan ska 

genomföras eller ej. Det andra steget handlar om färdmedelsval, i det här steget sker valet av 

färdmedel och slutligen som sista steg sker vägvalet. Ifall det är så att de enda färdmedel som 

finns tillgängliga är cykeln och att gå till fots så påverkar externa faktorer såsom regn mer och 

kan helt avgöra huruvida resan genomförs överhuvudtaget. Lindelöw (2009) skriver också hur 

varje resa som genomförs antas påverka framtida resbeslut såsom färdmedelsval och färdväg. 

Påverkan från tidigare resor till en viss plats avtar ju mer resenären reser till destinationen, då 

det mer blir av en vana att ta sig dit. Lindelöw (2009) skriver dock att alla resenärer påverkas 

av en del externa faktorer såsom ombyggnation av infrastruktur och väder vid resbeslut, 

oavsett antalet tidigare resor till destination.  
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 Fallstudie – Borås stad 4
 

I detta avsnitt kommer studiens emperi att presenteras kring hur situationen ser ut inom 

organisationen på de enheter där fallstudien har utförts. Först följer en generell beskrivning 

av klimatväxlingsmetoden i Borås stad, sen en nulägesbeskrivning från de tre enheterna 

varpå intervjuerna har utförts. Nulägesbeskrivningen från de olika fallstudierna har givits av 

intervjuer med enhetschefen/samordnare på respektive enhet samt med anställd. 

 

Klimatkompensationen i Borås stad fungerar inte på samma sätt som den på många företag 

gör, vilket bitvis har att göra med att det är en kommunal verksamhet. Vid intervju med 

Energisamordnare Susanne Arneborg på Borås stad nämndes att enheterna inte får investera i 

projekt i utvecklingsländer på grund av svensk lag, utan de måste investera i egna aktioner 

såsom utbildningar och inköp av miljöklassade fordon, även kallat klimatväxling. Summan 

som enheten ska investera i hållbara projekt tas fram genom att utsläpp som enheten gjort 

under ett tidigare år ses över. Miljöförvaltningen granskar vad enheten släppt ut i kilogram 

koldioxid under det specifika året och gångrar utsläppsmängden med 1,5. De siffror Borås 

stad har att tillgå fås från resebolag och leverantörer som har givna utsläppssiffror per resa. 

Summan som fås är vad enheten förväntas investera i projekt för att minska sitt ekologiska 

fotavtryck. För att enheten ska veta vad de får investera i och inte skickar de in ett förslag på 

vilka åtgärder de vill göra till miljöförvaltningen där de antingen får godkänt eller avslag och 

får då komma med ett nytt förslag. Förslagen berör främst införande av miljöledningssystem, 

miljöutbilda personal samt uppdatera fordonsflottan på enheten. 
1
 

 

För att undersöka hur arbetet med klimatväxlingsåtgärderna bidrar till en minskad 

klimatpåverkan bland de anställda i Borås stad har intervjuer genomförts på 

hemtjänstenheterna Fristad, Tullen och Lugnet.   

4.1 Fristad 

 

På enheten Fristad som ligger ungefär en mil utanför centrala Borås finns det elva 

etanoldrivna bilar som ibland också körs med bensin för att smörja motorerna. De har också 

två stycken dieselbilar med fyrhjulsdrift som kan användas då det blir problem att ta sig upp 

för branta och hala backar under vinterhalvåret. Utöver den bilflotta som finns har enheten 

köpt in tre elcyklar som används under sommarhalvåret. Cyklarna används som hjälpmedel 

vid längre gångsträckor som tidigare var avsedda att genomföras med bil. Det finns tillgång 

till allvädersklädsel på enheten så att elcyklarna skulle kunna användas året runt ifall det 

skulle vara ett önskemål hos de anställda. När intervjuerna ägde rum var det ingen som körde 

elcyklarna under vinterhalvåret. Enheten opererar i en area på cirka 62 kvadratkilometer. Den 

längsta sträckan som inte är avsedd att genomföras med bil ligger uppemot en kilometer i 

längd från samordningscentralen
2
. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Susanne Arneborg, Energisamordnare Borås Stad, samtal den 28 februari 2017. 

2
  Enhetschef/Samordnare, Fristads hemtjänst, samtal den 29 mars 2017 
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Tabell 2 - Intervjupersoner i Fristad 

Intervjuperson F1  F2 

Bor Fristad Fristad 

Ålder Mellan 20 och 30 år Mellan 50 och 60 år 

Använt elcykel i tjänst Ja Ja 

4.1.1 Syn på klimatväxlingen 

 

På frågan om hur intervjupersonerna ställde sig till elcykel som klimatväxling svarade F2 att 

hen ansåg detta vara ett bra sätt att minska användningen av bil på. F2 säger också att enheten 

har bytt ut fyra bilar mot tre elcyklar och att detta fungerat bra, detta som ett led i att byta ut 

fordonstyper som är sämre för miljön och ersätta med bättre fordonstyper ur miljösynpunkt. 

Vidare svarar F1 att elcyklar är ett bra sätt att klimatväxla på men att andra metoder såsom 

utbildningar och investeringar i olika system fungerar som ett bra alternativ. Hen menar att 

det troligtvis skulle få fler att värna om miljön och utnyttja resurserna på ett sparsamt sätt. 

Dock tror F1 att implementeringen av miljöledningssystem är dyrt och kanske inte därför sker 

i den utsträckning som är lämpligt. F2 visar också att enheten har ett avfallssorteringssystem 

och berättar hur det fungerar. Hen säger också att det fungerar sådär då det är upp till varje 

individ att sköta det, som hen påvisar att inte alla på enheten verkar vilja göra. Bägge 

respondenterna tror att miljöutbildningar skulle var bra för enheten, främst för att agera mer 

hållbart, men samtidigt tror dem att det är svårt att ändra allas sätt att agera då många redan 

upplever att de tänker på miljön. F1 anser att det finns belägg för att se över ruttplaneringen 

då vissa bilrutter skulle kunna ersättas med elcykel. 

 

F1 upplever varken att elcykeln har ersatt något fordon för hen i tjänsten eller att hen har 

använt bilen mindre i tjänsten sen elcykeln började användas. F1 och F2 nämner inte att miljö 

är en faktor som får dem att välja elcykeln framför andra färdmedel med mer negativa effekter 

på miljön. Däremot säger dem att elcykeln gör det enklare att snabbare ta sig fram till 

brukarna samtidigt som det inte blir lika ansträngande som på en vanlig cykel. Dock 

uppskattar F2 att bilanvändandet i tjänst på enheten har minskat sedan elcyklarna köptes in 

och enheten därför borde reducerat sina miljöutsläpp och även sparat in lite pengar.  

 

4.1.2 Beteende vid val av fordon  

 

F1 och F2 cyklar främst på elcyklarna under vår/sommarhalvåret, vädret spelar in som en 

yttre faktor för bägge två och elcykeln brukas inte om vädret anses vara för dåligt. Bägge 

respondenterna anser att det insparande av tid som görs när elcykeln brukas istället för att gå 

är en viktig faktor till att använda elcykeln. F1 anger också lathet och att det är skönt att cykla 

som faktorer till att välja elcykeln. Båda intervjupersonerna uppger att det alltid finns en ledig 

elcykel om det skulle vilja bruka en. F2 säger att en faktor som främjar valet av elcykeln är 

framkomligheten till brukaren. Hen upplever också att bristen på P-platser i anslutning till 

vissa av brukarna försvårar framkomligheten med bil och ökar risken för P-böter till följd av 
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en olaglig parkering. F1 uppger att hen inte tar cykeln av miljö, ekonomiska eller hälsoskäl 

utan det är den tidsmässiga besparingen i samspel med den egna preferensen. F2 däremot 

anser att hälsoskälet är en orsak till varför hen brukar elcykeln. Avslutningsvis uppger både 

F1 och F2 att avståndet till brukaren är en avgörande faktor till val av färdmedel, i vissa fall 

begränsas valmöjligheten av det tilltänkta fordonet för rutten.  

4.2 Tullen 

 

Tullen är en hemtjänstenhet som ligger i centrala Borås. De använder sig av tre gasdrivna 

bilar samt tre elcyklar. Tidigare använde dem sig av etanoldrivna bilar men de fungerade inte 

som önskvärt under vinterhalvåret så dessa byttes ut mot de gasdrivna bilarna. De elcyklar 

som finns tillgängliga används flitigt av personalen och enhetschefen tror att detta beror på att 

den terräng som enheten arbetar i är väldigt backig samt att det är mycket rundor som ska ske 

inom längre gångavstånd från samordningscentralen. Det vill säga rundor som är avsedda att 

ske till fots eller med cykel och inte att de ska genomföras med bil. De bilar som enheten 

förfogar över används mer eller mindre för en sträcka och det är en som går ut till Viared som 

är stället de åker som längst till
3
. 

 

Tabell 3 - Intervjupersoner i Tullen 

Intervjuperson T1 T2 

Bor Centrala Borås Centrala Borås 

Ålder 60 - 70 år 60 - 70 år 

Använt cykel i tjänst Ja, har även en privat Ja, har även en privat 

4.2.1 Syn på klimatväxlingen 

 

T1 och T2 anser att elcyklar är ett bra sätt att klimatväxling på då det släpper ut mindre än en 

vanlig bil. Dock säger T1 att vissa sträckor är beroende av bil, därav anser hen att en elbil 

skulle kunna vara ett alternativt sätt att klimatväxling på. T2 anser också att diverse 

miljöutbildningar inom eco-driving och hållbar utveckling också skulle fungera som ett bra 

alternativ att klimatväxling på. T2 tror att någon sådan utbildning hade kunnat få fler på 

enheten till att tänka på ett mer miljövänligt sätt. Dock säger hen att hen redan tänkte mycket 

på miljön i vardagen och säger att utbildningen inte gjorde så mycket för hen själv. På en 

fråga om hur enheten klimatväxlat tidigare nämner T1 att dem tidigare haft miljöutbildningar 

och att enheten efter detta börjat sopsortera och kompostera. Hen tror att utbildningen lett till 

mer miljötänk bland enhetens anställda, men att det är svårt att få alla att tänka på att hela 

tiden slänga allt i rätt kärl. T1 säger dock att det är sådant som nog löser sig med tiden och att 

alla så småningom kommer att börja slänga rätt utan att tänka på det. T1 hade inga fler 

tilltänkta sätt att på annan väg klimatväxla.  

 

Varken T1 eller T2 uppger att antalet resor med bil minskat sedan elcyklarna köptes in. De 

sträckor som måste köras med bil på grund av framkomlighet och avstånd körs fortfarande 

med bil. Dock hävdar båda att inköpet av elcykeln i tjänst lett till att dem båda köpt in en 

                                                 
3
 Enhetschef/Samordnare, Tullens hemtjänstenhet, samtal den 4 april 2017 
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elcykel privat. T2 använder sin privata istället för att ta bussen och T1 använder sin istället för 

att använda bil, båda gjorde detta för att reducera sina utsläpp. Både T1 och T2 nämnde 

fördelar ur hälsosynpunkt med att ta elcykeln istället för bilen som något positivt med den.  

4.2.2 Beteende vid val av fordon 

 

T1 använder elcykel året runt och T2 under sommarhalvåret. T2 motiverar sitt val med att det 

blir för halt och därmed svårt att styra. Väder spelar ingen roll för varken T1 eller T2, dem 

tycker att enheten har allväderskläder som löser det problemet. Enligt T1 och T2 var både 

synen på miljön och välmående viktiga faktorer som bidrog till användandet av elcykeln. De 

upplevde att elcykeln gjorde resandet i tjänst mer lättillgängligt, dem tog sig snabbare mellan 

de olika brukarna jämfört med att gå eller åka bil i vissa fall. T1 beskrev att elcykeln blev 

svårhanterlig när batteriet laddat ur. Båda respondenterna på enheten upplevde att det alltid 

fanns tillgängliga elcyklar om det skulle vilja använda en. T1 berättade att antalet tillgängliga 

P-platser i området minskat, vilket lett till försämrad framkomlighet med bilen. Hen upplever 

en osäkerhet över hur bilen ska hinna parkeras för att hinna till brukaren och samtidigt 

undvika P-böter. T2 tyckte att den infrastrukturen som fanns var tillräcklig. T1 däremot 

cyklade på trottoaren då hen inte kände sig trygg med att cykla på bilvägen. På frågan vad 

som kan få fler till att börja använda elcykeln svarade T1 att en utbildning rörande elcykeln 

kan leda till att fler börjar elcykla. Alla på enheten kan inte cykla och T1 säger att det kan ha 

att göra med vilken kultur dem föds i eller att dem aldrig tagit sig tid att lära sig. T2 fyller i 

och säger att många inte vågar använda elcykeln då de aldrig cyklat tidigare eller vurpat vid 

tidigare användning. Både T1 och T2 antyder att en nyligen startad elcykelkampanj från 

Borås kommun har fått fler att resonera kring att använda elcykel istället för buss eller bil. 

4.3 Lugnet 

 

Enheten Lugnet är verksam i Borås stadskärna och har inga bilar men däremot har de två 

elcyklar samt ytterligare fyra som de delar med Villastaden. Då enheten är verksam i centrala 

Borås finns det inget behov av bil och att använda en bil istället för att gå eller använda 

elcykeln kan till och med betyda att det tar längre tid för den anställda att röra sig mellan de 

olika brukarna. Enheten har ett nära samarbete med enheten Duvan som har sin 

samordningscentral under samma tak men som inte gör några besök i hemmet utan är ett 

ålderdomshem. Den enheten har tillgång till bil och den används främst då det behövs handlas 

något till brukarna. Lugnet kan ifall behov finns låna en bil av antingen Duvan eller någon av 

de andra enheterna belägna i stadskärnan
4
.  

 
Tabell 4 - Intervjupersoner i Lugnet 

Intervjuperson L1 

Bor Centrala Borås 

Ålder Mellan 30 - 40 år 

Använt cykel i tjänst Ja, har även en privat 

                                                 
4
 Enhetschef/Samordnare, Lugnets hemtjänstenhet, samtal den 30 mars 2017 
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4.3.1 Syn på klimatväxling 

 

L1 anser att inköp av elcyklar är ett bra sätt att klimatväxling på. Hen motiverar detta med att 

säga att det är bättre att elcykla än att köra bil för miljön samt att det är billigare. Både 

miljöledningssystem och miljöutbildningar tror hen skulle vara ett bra alternativt sätt att 

klimatväxla på. Då skulle fler ta ett större ansvar för miljön och hantera naturens resurser på 

ett bättre sätt, berättar L1. Men att utbildningar samt miljöledningssystem kostar pengar och 

tar tid att upprätta som orsaker till varför de inte skulle ske. Hen upplever sig själv som 

miljömedveten och tror därför att en miljöutbildning inte hade varit det bästa sättet att 

klimatväxla på eftersom att hen tycker sig ha goda kunskaper inom området. Hellre ett 

miljöledningssystem som får alla på enheten att sortera avfall bättre eller välja andra 

transportsätt. Däremot tror inte L1 att alla skulle ändra sitt beteende bara för det, vissa gör 

som de alltid har gjort. 

4.3.2 Beteende vid val av fordon 

 

L1 anser att det är ont om tid att ta sig mellan de olika brukarna och uppger detta som en av 

faktorerna till varför hen använder sig av elcykeln, andra anledningar uppges vara terrängen 

som är backig, det är smidigare att ta sig fram i centrala Borås jämfört med bil samt att det är 

bättre för miljön än en bil. Hen använder elcykel under sommarhalvåret och uppger då att 

väder inte påverkar hennes beslut om att cykla eller inte. Under vinterhalvåret vågar hen inte 

cykla på grund av risken för att trilla då det är halt. L1 uppger att tillgängligheten på elcyklar 

är tillräcklig. Den infrastrukturen som finns i staden anser L1 inte alls lämpar sig på ett bra 

sätt för elcykelanvändande. Ofta tvingas hen cykla på gatan och trottoaren för att lämpliga 

cykelvägar inte finns. Bättre infrastruktur tror L1 hade lett till ett ökat elcykelanvändande 

bland medarbetarna. Hen upplever också att många ordinarie kollegor inte vågar cykla på 

grund av rädslan för att ramla och slå sig, däremot berättar hen att sommarvikarier gärna 

använder sig av elcyklarna. L1 känner att kollegorna ibland gör narr av hen för att vara lat 

genom att bruka elcykeln i tjänsten. Oftast är det bara på en skämtsam nivå. Hen uppskattar 

också att en nyligen startad elcykelkampanj från Borås kommuns sida har fått fler att välja 

elcykeln som färdmedel.  

 

L1 berättar att enheten tidigare har haft ett antal bilar att tillgå, men i samband med att 

enheten köpt in elcyklarna så slutade de att använda bilar i tjänst. En bil kan vid behov lånas 

av en annan enhet för att göra inköp till brukarna eller transportera tvätt. L1 upplever att 

elcykeln fungerar som en bil för hen i privatlivet men att inköpt av dem på jobbet inte ändrat 

hennes transportvanor eftersom hen inte har körkort och endast går. Hen anser att elcyklar är 

bättre för miljön då dessa inte behöver tankas med fordonsbränslen som skadar miljön. 

4.4 Sammanställning av empirin 

 

Nedan följer en sammanställning över vilka likheter och skillnader av faktorer som påverkar 

respondenternas val av fordon i tjänst (se Tabell 5). Ett ja betyder att de påverkas av det då de 

väljer fordon och ett nej att de inte påverkas. 

 
Tabell 5 - Beteende vid val av fordon, sammanställning 

Faktorer Intervjuperson 

T1 T2 F1 F2 L1 

Yttre faktorer Nej Nej Ja Ja Nej 
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Vana Ja Ja Ja Ja Ja 

Tidsaspekt Ja Ja Ja Ja Ja 

Lathet - - Ja - - 

Framkomlighet Ja Ja - Ja Ja 

Miljö Ja Ja Nej Nej Ja 

Ekonomiska Ja - Nej - - 

Hälsoskäl Ja Ja Nej Ja Ja 

Avståndet till brukaren - - Ja Ja Ja 

Trafiksäkerhet/Infrastruktur Ja Ja - - Ja 

 

Här presenteras en sammanfattande tabell över vad respondenterna tyckte om de olika 

klimatväxlingsåtgärderna som fördelades på enheterna (se Tabell 6). 

 
Tabell 6 – Klimatväxlingsåtgärder, sammanställning 

Intervjuperson Miljöledningssystem Miljöutblidningar Elcyklar 

T1  Avfallssorteringen 

fungerar inte fullt 

ut. 

 Får fler att bli 

miljömedvetna . 

 Minskar 

bränsleutsläppen. 

 Begränsas av 

avståndet. 

 Lett till ett ändrat 

beteende privat. 

T2   Ökar 

miljökunskapen. 

 De som redan är 

miljömedvetna får 

inte ut något. 

 Släpper ut mindre 

än en bil. 

 Begränsas av 

avståndet. 

 Lett till ett ändrat 

beteende privat. 

F1  Får fler att värna 

om miljön. 

 Dyrt att 

implementera. 

 Kan få fler att agera 

på ett hållbart sätt. 

 Svårt att få till en 

beteendeförändring. 

 Bra sätt att 

klimatväxla på. 

 Ej lett till minskad 

bilanvändning. 

F2  Alla sköter det 

inte. 

 Bra sätt att få fler 

att tänka på miljön. 

 Svårt att ändra 

beteende. 

 Minskad 

bilanvändning. 

 Leder till 

reducerade utsläpp. 

L1  Kan få fler att 

hantera naturens 

resurser på ett 

bättre sätt. 

 Tar tid och kostar 

pengar. 

 Vissa gör som de 

alltid gjort, svårt 

att ändra på ett 

gammalt 

beteeende. 

 Skulle kunna få fler 

att aggera på ett 

hållbart sätt. 

 Tar tid och kostar 

pengar. 

 Svårt för den redan 

medvetna att få ut 

något av 

utblidningen. 

 Billigare och bättre 

för miljön än en bil. 
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  Resultat och analys 5
 

I detta examensarbetes femte kapitel “ Reslutat och analys” ges en klar förklaring på 

uppsatsens givna frågeställningar. Kapitlet ska uppfylla detta genom att koppla ihop 

teorikapitlet med den empiri som samlats in via intervjuer och presenterats i tidigare 

fallstudie kapitel.  

5.1 Miljöledningssystem 

 

I Fristad upplevde en av respondenterna att investeringar i ett miljöledningssystem hade 

fungerat som ett bra alternativt sätt att klimatväxla på. Genom att implementera ett 

miljöledningssystem trodde en respondent att fler skulle utnyttjat resurserna bättre och även 

värna mer om miljön. Även respondenten på Lugnets hemtjänst trodde att införandet av ett 

miljöledningssystem kunde få fler att ta ett större ansvar för miljön och att hanteringen av 

naturens resurser därmed kunnat ske på ett bättre sätt. Detta stämmer överens med teorin där 

ett miljöledningssystem får enheter att enklare nå målen som satts för förbättring genom en 

tydligare struktur på hur miljöarbetet ska gå till. Samt att ett miljöledningssystem leder till en 

förbättrad intern effektivitet och bättre behandling av miljöproblem.  

 

För att öka miljömedvetenheten hos kommunalanställda kan en enkel form av källsortering 

placeras ut menar Söderholm. Då får de anställda på enheten tänka efter om vad som är rätt 

och fel ur en moralisk synpunkt. Är det rätt att slänga en aluminiumburk i plaståtervinning, på 

så sätt kan individerna moraliskt styras mot att handla på ett mer ekologiskt hållbart sätt. Likt 

det en intervjuperson har upplevt om att deras avfallssorteringssystem får fler att tänka på 

miljön och vart förbrukade artiklar slängs. Ett förbättrat och effektiviserat miljötänk är en av 

de positiva aspekterna som Botta och Comoglio menar på kan fås av att implementera ett 

miljöledningssystem. En av respondenterna på Tullen konstaterar att ett miljöledningssystem 

leder till att naturresurser används mindre och att de globala utsläppen minskar vilket stöds av 

vad tidigare författare Darnell och Kim. En annan respondent berättade att ett 

avfallssorteringssystem fanns på enheten där hen jobbade och att det var upp till varje individ 

att sköta det, men att det upplevs som att alla på enheten inte sorterat sitt avfall fullt ut. Att få 

de medarbetarna på enheten att slänga saker i rätt kärl är någonting som en intervjuperson 

också uppfattade som ett problem. Detta problem är inget som tidigare presenterad forskning 

tagit upp, däremot belyser tidigare forskning att det är kostsamt och tidskrävande arbete att 

implementera ett miljöledningssystem. Detta trodde en respondent kunde vara orsaker till 

varför hens enhet inte implementerat ett sådant system. 

 

För att få fler kommuner och enheter att implementera ett miljöledningssystem föreslår tidiare 

forskning att inblandande enheter gemensamt ska införa ett nytt miljöledningssystem genom 

att genomföra en så kallad ”kluster implementering”. Där arbetet bör utföras tillsammans över 

enheternas gränser med högsta ledningen som driver processen. Implementeringen bör följa 

de steg som Naturvårdsverket tar upp i sin guide för ett lyckat miljöledningssystem. Beslut 

och policys rörande miljön bör tas fram gemensamt av de anställda och högsta ledningen för 

att miljöledningssystemet ska få så stor effekt samtidigt som det kan leda till ekonomiska 

skalfördelar och effektivare utnyttjande av resurser, nämner tidigare forskning.  
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5.2 Miljöutbildningar 

 

För att agera mer hållbart ansåg bägge respondenterna vid enheten i Fridstad att diverse 

miljöutbildningar skulle vara ett bra sätt att klimatväxla på. På tullen ansåg också en 

respondent detta men syftade främst till utbildningar inom eco-driving och hållbar utveckling 

som alternativa sätt att klimatväxla på. Tre av respondenterna svarade gemensamt att en 

miljöutbildning hade kunnat få fler att tänka och agera på ett mer ur miljösynpunkt hållbart 

sätt, detta går hand i hand med tidigare teori från Rozcen et al.  

 

En miljöutbildning måste utformas på ett sätt som leder till att individen handlar på ett 

miljömässigt bättre sätt genom att väcka känslor kring området. Fristads respondenter trodde 

att det genom utbildning var svårt att ändra beteendet hos många då de redan upplever sig 

som miljötänkande. Detta stämmer överens med det ytterligare två intervjupersoner sade, 

båda ansåg sig vara miljömedvetna i vardagen så därför trodde och upplevde de att en 

miljöutbildning spelade mindre roll, vilket stöds av teorin. Deras åsikter stöds av teorin att 

individer som redan är miljömedvetna inte får ut samma effekt av en miljöutbildning som 

individer som inte är miljömedvetna Det kan därför bli svårt för miljöutbildningen att uppfylla 

sitt fulla syfte om många på arbetsplatsen redan är miljömedvetna. En respondent menade att 

en miljöutbildning inte alltid räcker till utan upplevde att många gör som de alltid har gjort, 

oavsett påtryckningar från annat håll. Det svar som respondenten gav om att den utbildning 

som enheten genomfört inte givit något bestrides av en annan som ansåg att den lett till ett 

ökat miljötänk och en större medvetenhet bland de anställda på enheten. 

 

En utredning av kompetensen hos individerna som ska gå utbildningens kan vara till hjälp. 

Utbildningen utformas sedan på ett sätt så att alla anställda hamnar på en liknande 

kompetensnivå, exempelvis den grundutbildning som tidigare rapport från Naturvårdsverket 

föreslår. Därigenom kan utbildningen formas på ett sätt som gör att respondenterna som inte 

kände att de fick ut vad de ville av miljöutbildningen få mer nytta av den. Exempelvis kan 

externa konsulter genom föreläsningar och seminarier öka den anställdes kompetens och 

förbättra dennes miljötänk. Vilket i slutändan kan leda till att det som tidigare forskning 

presenterat som  målet med en miljöutbildning kan uppfyllas. 

5.3 Elcyklar 

 

Majoriteten av respondenterna i undersökningen ansåg att elcykeln som klimatväxling var ett 

bra sätt att klimatväxla på. En av de tillfrågade nämnde att det var ett bra sätt att minska 

bilanvändningen på, två andra tyckte att det är bra för de släpper ut mindre avgaser än en 

vanlig bil, och ytterligare en respondent uppgav att det är bättre för miljön att elcykla än att 

köra bil. Det som respondenterna antydde stämde väl överens med den forskning som 

presenterats gällande att individer som väljer att ta elcykeln istället för bilen kan minska sitt 

avtryck på miljön, främst genom reducerat CO2-utsläpp. Teorin från Pierce et al visade också  

att kostnadsbesparing kan ske till följd av detta. Som ett led i enhetens miljöarbete uppgav en 

av respondenterna på Fristad att enheten hade ersatt resor med bilar mot elcyklar. 

Motsägelsefullt är det då att tre andra respondenter sade att antalet resor med bil på deras 

enheter inte minskat sedan inköpet av elcyklar skett. Tullens respondenter nämnde att de 

rutter som genomfördes med bil på deras enhet är för långa och framkomligheten för dålig för 

att kunna genomföras med elcykel. En av dem ansåg därför att elbil istället för elcykel 

eventuellt hade varit ett bättre alternativ att klimatväxla på. Dock kan framkomligheten med 

elcyklar öka menar tidigare teori, genom att införa regleringar på bilanvändande samt 
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utveckla rådande infrastruktur. Genom att se över rådande ruttplanering för enheten trodde en 

intervjuperson på Fristad att vissa bilrutter skulle kunna ersatts av elcyklar. 

 

Trots att bägge intervjupersonerna på Tullen inte upplevt ett ökat elcykelanvändande i tjänst 

hade de valt att köpa in elcyklar privat. Lugnets respondent hade också valt att köpa in en 

elcykel privat och använde sin elcykel som en bil eftersom hen ej hade körkort och samtidigt 

ville värna om miljön. Det medvetna val som dessa tre gjorde går hand i hand med Sanfilippo 

et al:s teori beskriver som individens ansvarsfulla val för att mildra samhällets effekter på 

miljön. En av respondenterna på Tullen använde sin elcykel likt Lugnets respondent istället 

för bil privat, med skillnaden att hen hade tillgång till bil. Den andra intervjupersonen på 

Tullen använde sin istället för att ta bussen och båda två nämnde anledningarna miljö och 

hälsa som orsaker till att de började elcykla istället för att ta bil eller buss, vilket stöds av 

forskningen från  Popovic et al. 

5.4 Beteende vid val av fordon 

 

Samtliga respondenter uppgav att det fanns tillräckligt med elcyklar på respektive enhet för att 

kunna uppfylla det behov som fanns. Vilket stämmer överens med första steget i Schneiders 

modell (se Figur 1), som säger att folk ska vara medvetna om färdsättet, att färdmedlet ska 

vara tillgängligt och ses som ett alternativ för att nå fram till destinationen.  

 

Två av de intervjuade cyklade inte under vinterhalvåret då de var rädda för att halka. Flera av 

respondenterna upplevde att många kollegor inte vågade ta elcykeln på grund av tidigare 

vurpor med den och rädslan av att trilla igen. Avsaknaden av trygghet och säkerhet är något 

som tidigare teorier från Schneider och Lindelöw tar upp som faktorer vid fordonsval. 

Respondenten vid Lugnet ansåg att infrastrukturen i staden var alldeles för dålig, vilket har 

lett till att hen brukar cykla på gatan och trottoaren för att kunna ta sig fram, detta stöds av 

tidigare teori från Cervero och Duncan om utformingen av områdets infrastruktur.  Likt 

tidigare respondent kände en av de intervjuade på Tullen sig inte trygg med att cykla på gatan. 

Däremot sade den andra respondenten på Tullen emot vad respondenten på Lugnet sade, hen 

ansåg att den infrastruktur som fanns var tillräcklig. Forskningen från författarna Nordh et al 

visar att en satsning på mer anpassad infrastruktur för cyklister kan få fler att välja bort bilen 

som färdmedel och istället välja elcykeln. De föreslår att det vägnät som finns ska konstrueras 

om. Via en ombyggnation av bilvägar där en del av den nuvarande väggrenen i kombination 

med bilarnas körfält byggs om till cykelvägar ska elcyklister känna sig säkrare. 

Ombyggnationen ska innebära att elcyklister slipper göra skarpa svängar och korsa bilvägar i 

onödan då detta är faktorer som får cyklister att känna sig osäkra i trafiken och får dem att 

välja bort elcykeln som färdmedel. Tidigare forskning visar på att kommuner både kan spara 

in pengar och minska andelen fosilbränsleförbrukande resor genom att se över infrastrukturen 

på redan existerande vägnät istället för att bygga helt nya vägar. Kommuner som satsar på en 

bra infrastruktur är ofta de som lyckas få flest att elcykla. 

 

Lindelöw presenterar i sin modell (se Figur 2) en faktorgrupp han kallar individuella faktorer 

som främst berör individens egna förutsättningar och åsikter vid val av färdmedel. Som en 

viktig faktor för att använda elcykeln upplevde samtliga respondenter att elcykeln hjälpte till 

att ta dem snabbare mellan brukarna i många fall. Den intervjuade på Lugnets enhet påpekade 

att den backiga terrängen samt framkomligheten i hens område gjorde det lämpligare och 

bekvämare att ta sig fram med elcykel än med bil, den förbättrade framkomligheten som en 

elcykel gav menade en av Fristads respondenter också var viktigt. Teorin från Svensson 

antyder att långa avstånd ökar sannolikheten för att resan sker med bil. Distansen till brukaren 
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var något som bägge Fristads respondenter påpekade ibland var så långt att det begränsade 

valbarheten bland fordon för rutten, ibland var bil tvunget att användas för att hinna med. Två 

intervjupersoner upplevde att antalet P-platser i nära anknytning till brukaren minskat, vilket 

begränsade framkomligheten med bil och ökat risken för en kostnad i form av en P-bot. 

Denna kostnad kan kopplas ihop med den ekonomiska faktorn som påverkar valet av 

färdmedel. Vidare tar tidigare teori upp att bättre och mer cykelparkeringar i samband med 

högre kostnad för bilparkeringar i samma område gör att människor väljer cykel/elcykel i 

högre utsträckning som färdmedel istället för bil, vilket kan knytas an till vad respondenterna 

sa om minskat antalet P-platser. En bra miljösyn och välmående var faktorer som Tullens 

interjupersoner också ansåg bidragit till att de valt att använda elcykeln i tjänst. Ytterligare en 

respondent lyfte upp miljösynen som en viktig faktor till varför hen valde elcykeln. En annan 

respondent använde elcykeln för att det var skönt och beaktade ingen av aspekterna miljö, 

ekonomi eller hälsa. En av intervjupersonerna menade på att hälsoskälet var den enda 

anledningen till varför hen cyklar. Det som respondenterna berättade om under det här stycket 

är faktorer som stämmer in på det Schneider (se Figur 1) beskriver under den situationella 

kompromissen nöje. 

 

En respondent uppfattade att kollegor ibland påpekat att hen varit lat för att hen använde 

elcykeln istället för att gå, dock ofta som ett skämt. Sett till Schneiders modell (se Figur 1) 

kan detta påstående tolkas som att det kommer från den situationella kompromissen nöje men 

ses som en känslomässig nackdel istället för fördel och därav påverka färdmedelsvalet.  

 

Intervjupersonerna på Tullens hemtjänst menade på att alla på enheten inte kunde cykla och 

att det berodde på att de aldrig lärt sig, de angav att det kunde ha att göra med vilken kultur 

man föds i. Påståendet stämmer överens med det Schneider (se Figur 1) beskriver som 

medvetenhet och tillgänglighet. Om individen inte besitter kunskapen att cykla bör därför inte 

färdmedlet elcykel ses som ett alternativ. Lindelöw (se Figur 2) placerar in tidigare påstående 

inom ramen för de individuella faktorerna i form av en socioekonomisk faktor. För att få fler 

att kunna och vilja använda elcykeln är det viktigt att informera och utbilda tänkta användare 

av elcykeln, hävdar tidigare teori. Det kan exempelvis gälla prova-på-dagar av elcykeln eller 

andra evenemang som bidrar till att lära individen om elcykeln. 

 

Flera teorier från tidigare forskning antyder att externa faktorer spelar in på individen då hen 

ska välja färdmedel. De flesta av respondenterna uppgav att de använt elcykeln under 

sommarhalvåret. Klimatet på vintern med den ökade halkrisken bidrog till att elcykeln inte 

användes lika flitigt. Flera av intervjupersonerna påverkades inte av vad det var för väder ute 

när elcykeln valdes som färdmedel, dem ansåg att de allväderskläder enheterna hade att tillgå 

löste det problemet. Dock upplevde två respondenter att de påverkades av vädret och nyttjade 

inte elcykeln om det var dåligt väder. Att ha tillgång till rätt sorts kläder när elcykeln ska 

användas är något som författarna Nordh et al menar är en viktig faktor för att få fler att 

använda elcykeln oavsett väder.  

 

Lindelöw och Schneider tar upp att vanan både påverkar och väger tungt vid val av 

transportmedel. Alla respondenterna hade elcyklat varje sommar sedan elcyklarna togs i bruk 

och därmed skapat en vana att komma tillbaka till elcykeln. Flertalet av de intervjuade 

elcyklade även mycket utanför jobbet och valde bort andra fordonstyper till förmån för 

elcykeln privat vilket tyder på en utvecklad vana.   

 

Sett till tidigare faktorgrupper så knyter Lindelöw (se Figur 2) ihop det med en beslutsprocess. 

Då resbeslutet alltid blir ett ja för de som arbetar inom äldrevården finns det inget rum för de 



 

- 24 - 

som var med i undersökningen att säga nej. Det färdmedelsval som modellen beskriver 

begränsas av de rutter som ruttplaneraren på enheterna lägger fram eftersom dessa är avsedd 

att antingen ske med bil eller till fots/cykel/elcykel beroende på vart brukarna befinner sig. 

Vilket var något Fristads respondenter belyste som begränsade valet av fordonet i många fall. 

Tidigare teorier uppger att en stor packning i samband med funktionalitet och tidsbesparing 

ökar chansen att färdmedelesvalet blir bil. Gällande packningsstorleken var det något som en 

intervjuperson nämnde kunde skapa ett behov hos enheten till att låna en bil för transport av 

tvätt och matinköp till brukarna. Förbättrade packningsmöjligheter på elcyklarna kan hjälpa 

till att minska bilanvändningen och få fler att nyttja elcykeln istället. Enligt författarna Nordh 

et al:s teorier kan det handla om att förse elcykeln med korg fram och väskor bak och på så 

sätt öka möjligheten att transportera mer packning och därmed konkurrera med bilen. En 

respondent uppgav att elcykeln blev svår att hantera när batteriet laddade ur. Bättre och längre 

batteritider bidrar till en ökad benägenhet att använda elcykeln, menar tidigare forskning, 

eftersom elcyklister kan känna sig osäkra i trafiken när batteriet blir dåligt. 

 

Båda intervjupersonerna vid Tullens hemtjänst antydde att en nyligen startad elcykelkampanj 

från Borås kommun har fått fler att resonera kring elcykelanvändande istället för buss eller 

bil. Teorin från Nordh et al., understryker att kommuner som anordnar utbildningar och 

prova-på-dagar för elcyklar är mer benägna att få fler att nyttja dem. De hävdar att många 

skaffar sig ett större intresse och får en ökad nyfikenhet till att använda elcykeln som 

färdmedel när de utbildats och fått prova en elcykeln under en period. Tillföljd av detta kan 

arbetsgivaren köpa in de lämpligaste modellerna för sina anställda och därigenom kan 

användandet av elcykeln främjas samt bilanvändandet minska. Tidigare teorier som 

presenterats kring fordonskampanjer där kommuner försöker få sina invånare och anställda att 

göra ett bättre fordonsval ur miljösynpunkt, leder till en kulturförändring. Denna 

kulturförändring får sedermera individer att se över sitt beteende när de väljer fordon och blir 

mer välvilliga till att använda sig av exempelvis elcyklar, vilket stämmer överens på vad 

tidigare respondenter uppgett om sitt fordonsval.  
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 Diskussion 6
 

I det här avsnittet kommer en diskussion om de problem som uppkommit vid arbetet med 

uppsatsen, hur uppsatsen relaterar till hållbar utveckling, de etiska aspekter som 

uppsatsskrivarna ställdes inför, hur undersökningen kan utvecklas samt en återkoppling till 

syftet och frågeställningar.  

 

Startpunkten för denna uppsats var ett tidigare problem Borås kommun haft med att 

koldioxidutsläppen från resor i tjänst inte minskat trots att stora mängder fossilbränslefordon 

byts ut mot alternativa fordon och andra klimatväxlingsåtgärder för att få bukt på problemen 

(Miljöbarometern Borås stad, 2016). I uppsatsen har det undersökts vad anställda på tre olika 

enheter inom äldrevården i Borås kommun anser om elcyklar, miljöutbildningar samt 

miljöledningssystem som klimatväxling för att minska den negtiva effekten på miljön. 

Mycket av empirin som samlats in under studiens gång stämmer väl överens med den 

teoribakgrund som finns inom området. Detta tyder på att det finns belägg som säger att de 

svar undersökningen gav faktiskt är valida och att de kan användas för att svara på syftet med 

uppsatsen. Exempelvis så stämmer de svar på varför hen valde att använda sig av en elcykel 

väl överens med vad Lindelöw (2009) och Schneider (2013) visade spelar roll i sina modeller. 

Tidigare teori om miljöledningssystem och miljöutbildningar går också i samma riktning där 

exempelvis en del av respondenterna klagade på att de redan hade den kunskap som 

miljöutbildningen försökte ge dem och därför var slöseri med tid. Det finns en medvetenhet 

om att även ickeelcyklister kan ha åsikter om klimatväxlingsåtgärder som är av intresse för 

studien. På grund av den begränsade tidsramen för arbetet och en ytterligare frågeställning där 

elcyklisters beteende vid val av fordon undersöktes ansågs avgränsningen vara lämplig. 

 

Arbetet begränsades till tre stycken klimatväxlingsåtgärder inom hemtjänsten. Anledningen 

till tre klimatväxlingsåtgärder var främst för att detta var de vanligast sätten att klimatväxla på 

(Miljöbarometern Borås stad, 2016). Hemtjänsten valdes för att det var en av de avdelningar i 

Borås kommun där elcyklar utnyttjades mest. Begränsningarna till undersökningen gjordes på 

grund av tidsramen som gällde för uppsatsen och för att undvika att arbetet skulle bli alltför 

omfattande. Det hade varit svårt att hinna med och intervjua flera olika enheter på 

avdelningarna i Borås kommun. Samtidigt som för många olika klimatväxlingsåtgärder hade 

skapat ett spretigt arbete som fått svårt att uppfylla syftet. Ett problem kopplat till hur 

användandet av miljöklassade fordon skulle öka kom fram under studiens gång. Alla 

hemtjänstresor planeras av en ruttplanerare som väljer vilket fordon som ska användas på 

rutten, därmed blir den enskilde arbetarens valbarhet väldigt begränsad. Vid längre resor, 

exempelvis Fristads område används nästan uteslutande bilen för att hinna med att besöka 

varje brukare.  

 

Utifrån de mål som FN och EU satt upp om hållbar utveckling har Sveriges riksdag tagit fram 

riktlinjer för sina kommuner att hålla sig till. Det är i strävan efter att nå dessa mål som 

kommuner klimatväxlar och vill minska sitt ekologiska avtryck (Vassileva et al. 2015). Det 

resultat som undersökningen gett kommer kunna hjälpa kommuner att på flera sätt påverka 

sina anställda och invånare att agera mer hållbart. Ur den ekologiska synvinkeln ges exempel 

på hur en kommun kan handla för att få sina anställda att minska sin användning av jordens 

resurser. Miljöledningssystem kan få anställda att hantera miljöproblem bättre (Botta och 

Comoglio, 2013) och en miljöutbildning kan få dem mer medvetna om den miljö de lever i 

och hur den påverkas av deras aktioner (Roczen et al., 2014). Att byta bilen mot elcykeln 

leder till både mindre CO2-utsläpp och ekonomiska besparingar (Pierce et al., 2013). Det går 

även tänka sig att resursåtgången för att bygga en elcykel är betydligt mindre än för en bil 
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samtidigt som den drivs av ett batteri, vilket skulle göra att jordens resurser inte förbrukas i 

samma takt samtidigt som den ekonomiska belastningen minskar. Den sociala hållbarheten 

uppfylls i detta arbete inte lika stort som den ekologiska. Men genom att få fler att använda 

elcykeln istället för bilen, kan detta leda till att fler får regelbunden motion vilket påverkar 

den allmänna hälsan positivt. 

 

Många av respondenterna uppgav att en aspekt till varför de valt att börja elcykla var för att 

de upplevde att den tid som fanns för att ta sig mellan brukarna inte räckte till för att gå och i 

vissa fall gick det snabbare att elcykla än att åka bil. Detta kan tolkas som ett etiskt dilemma. 

Är det rätt att pressa tiderna mellan besöken hos brukarna och därav tvinga personalen att 

elcykla fast vilja och/eller kunskap inte finns där? Några av respondenterna lyfter fram att en 

del av deras kollegor inte kan cykla eller inte vågar cykla. Ska dessa tvingas upp på en elcykel 

för att fler besök ska hinnas med på kortare tid? Det kan då vara viktigt att alla känner sig 

bekväma med att använda elcykeln och därför fått en lämplig utbildning först (Nordh et al., 

2015).  

 

För att få extra pengar till exempelvis inköp av elcyklar kunde enhetschefer i Borås kommun 

söka om extra bidrag ur klimatväxlingsfonden för att exempelvis ha råd att köpa in elcyklar. 

Problemet med detta kan vara att elcyklarna inte används istället för bilar i många fall, utan 

som komplement till att gå för att den anställde ska hinna ut till alla brukare i tid. Själva 

tanken med elcykeln som ett miljövänligare alternativ till bil blir därmed helt omintetgjord 

och den blir snarare en belastning för miljön istället för som tilltänkt, ett sätt att minska CO2-

utsläppen.  
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 Slutsats 7
 

Syftet med examensarbetet var att undersöka hur svenska kommuner kan arbeta med 

klimatväxlingen för att minska sin negativa effekt på miljön. För att uppnå ovanstående syfte 

formulerades följande forskningsfråga:  

Vilka faktorer från klimatväxlingen upplever de anställda i en svensk kommun har en 

positiv effekt för miljön ? 

  

Resultat från analyserade svar från Intervjuundersökningen påvisade vilka faktorer från de 

olika klimatväxlingsåtgärderna som den anställde upplevde ha en positiv effekt för miljön. 

Införandet av miljöledningssystem var något som de flesta respondenterna ställde sig positiva 

till, de såg det som en bidragande faktor till hållbart beteende. Även miljöutbildningar som ett 

sätt att klimatväxla på var något som intervjupersonerna i hög grad såg som ett sätt att få fler 

att agera med miljön i åtanke. Dock svarade en del respondenter att de själva ansåg sig ha 

goda kunskaper vilket gjorde att de inte såg behovet av en utbildning av den typen. Dessutom 

såg respondenterna elcyklar som ett bra sätt att få ner bilanvändningen på och därmed minska 

CO2-utsläppen. Även fast många av respondenterna kände att avståndet begränsade 

användandet av elcykeln, har många av dem köpt in elcyklar privat och börjat bruka dem 

istället för bil eller buss. 

 

Ett led i att minska den negativa effekten på miljön genom klimatväxling är att få fler att 

genomföra mer fossilbränslefria resor. Sett till detta formulerades följande forskningsfråga: 

  

Hur kan svenska kommuner arbeta för ett ökat elcykelanvändande bland sina anställda? 

  

Resultatet från studien visar att flera faktorer spelar in på hur villiga kommunalanställda är att 

använda sig av elcykel i tjänst. Det största hindret för att ta elcykeln istället för bilen var 

avståndet och tidsaspekten för att ta sig till brukarna. För att öka elcykelanvändandet bör 

resurser läggas på att förbättra infrastrukturen, många känner sig osäkra att färdas i nära 

anslutning till bilar. Det framkom också att det fanns kollegor på enheterna som helt saknade 

kunskapen att cykla och en utbildning kring elcykeln hade i ett sådant fall kunnat få fler att 

använda den. Andra faktorer som skulle öka användandet hade varit förbättrade 

packmöjligheter på elcykeln, längre batteritid, tillgång till bättre kläder och att kommuner 

bedriver elcykelkampanjer mot sina anställda. 

7.1 Rekommendationer 

 

Utifrån resultatet från denna studie rekommenderas det att Borås kommun ser över sin 

infrastruktur för cykelbanor. Flertalet av de som intervjuats i studien upplever att de inte 

känner sig trygga på sin elcykel ute i trafiken. För att få fler att känna sig säkra kan 

exempelvis cykelbanor längs med bilvägarna anläggas. Vidare har det framkommit att den 

elcykelkampanj som Borås kommun för tillfället genomför har givit positiv effekt på 

elcykelanvändandet hos vissa av respondenterna både på och utanför jobbet. Sett till tidigare 

forskning kan en sådan kampanj leda till att fler nyttjar en elcykel istället för bil (Nordh et al. 

2015) och det kan därför vara värt att fortsätta med kampanjen. Prova-på-kampanjer där 

kommunerna låter sina anställda testa olika typer av elcyklar gör att rätt typ av elcykel hamnar 

på rätt enhet. 
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Borås kommun bör också se över hur de fördelar sin klimatväxling. På vissa enheter används 

elcyklarna flitigare än på andra. I de flesta av fallen så begränsas elcykelanvändandet av 

infrastrukturen och avståndet till brukarna. Genom att se över vilka enheter som har lämpliga 

avstånd för elcykelanvändning till brukarna kan fokus läggas på att dessa enheter byter ut sin 

fordonsflotta från bil till elcykel. Är avstånden däremot allt för stora mellan brukarna så att bil 

måste tas, bör andra alternativ såsom miljöledningssystem, miljöutbildningar och eventuellt 

elbilar ses som lämpliga klimatväxlingsåtgärder.  

 

Även ruttplaneringsprocessen kan vara värt att titta på eftersom den i stor grad påverkar vilket 

fordon som personalen väljer att använda. Längre avstånd tvingar de anställda att ta bilen för 

att hinna med. En av respondenterna upplevde också att en viss översyn av ruttplanering hade 

varit lämpligt så att ytterligare sträckor kan beläggas med elcykel istället för bil.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Resultatet från fallstudien skulle mycket väl kunna appliceras på andra kommuner. Eftersom 

andra kommuner också styrs av miljölagar och förordningar från Sveriges riksdag, är de också 

tvungna att hantera miljöfrågorna på liknande sätt som klimatväxlingen. Däremot kan 

exempelvis klimatväxlingsåtgärderna för hemtjänstenheter inte vara fullt applicerbara på 

andra enheter i kommunerna. För en serviceenhet som utför infrastrukturarbeten och använder 

större maskiner och verktyg lämpar sig inte en elcykel i samma utsträckning som arbetsfordon 

då dessa redskap blir för svåra att transportera på den. Precis som en av respondenterna 

uttryckte sig angående elbil hade det även passat bättre än elcykel i detta fallet. I övrigt borde 

det vara fullt möjligt att applicera miljöledningssystem och miljöutbildningar på andra 

enheter. För företag utanför kommunal verksamhet borde resultaten för denna studie också gå 

att applicera i stor utsträckning, främst implementering av miljöledningssystem och 

miljöutbildningar. Elcykelanvändandet begränsas av avstånd och typ av uppdrag vilket skulle 

försvåra för flera företag att använda elcyklar som tjänstefordon. Däremot kan elbil ses som 

ett bra alternativ för att minska CO2-utsläppen. Klimatkompensation är också ett alternativ 

som dessa företag har. Så exemplevis kan vidare forskning ske inom ett större område där 

även andra miljöfordon såsom elbilar och organisationer utanför statlig verksamhet 

undersöks. 

 

Eftersom undersökningen avgränsats till vissa givna klimatväxlingsåtgärder och en enhetstyp, 

hemtjänsten i Borås kommun, finns vissa utvecklingsmöjligheter med undersökningen. 

Genom att undersöka fler hemtjänstenheter i flera kommuner hade likheter och skillnader 

mellan dem kunnat urskiljas på ett klarare sätt. Detta hade även kunnat leda till det Bryman 

(2011) tar upp om extern validitet och en ökad grad av generaliserbarhet om fler svar stämmer 

överens. En pilotstudie med den utvecklade intervjuguiden hade kunnat göras för att höja den 

interna validiteten (Bryman, 2011). För att utveckla studien ytterligare hade ett par intervjuer 

kunnat ske med personer som ansvarar för fördelningen av klimatväxlingen på 

hemtjänstenheterna samt ruttplanerare för dessa enheter. Där hade det kunnat undersökas hur 

klimatväxlingsåtgärderna fördelas över hemtjänstenheterna och hur planeringsprocessen går 

till.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 
Intervjuguide 
 

En intervjuguide angående kommunalanställdas beteende vid val av färdmedel i tjänsten samt 

hur detta återspeglar på den klimatväxling som finns. Genom att diskutera om det valda 

området kommer förhoppningsvis frågeställningarna och syftet med undersökningen att 

besvaras. 

 

Bakgrund 

 

 (Ålder, Kön, Livsstil) 

 Boende i storstad (>200 000), tätort (50 000 - 200 000), mindre kommun (<50 000) , 

landsbygd? 

 

Elcykelanvändande 

 

 (Använder du elcykel på något vis ?) 

 Ifall ja, hur länge har du använt elcykeln? 

 Ifall nej, varför inte ? Och skulle du kunna tänka dig att börja använda elcykeln? 

 Vad fick dig att välja elcykeln från första början? 

 Hur nyttjar du främst din elcykel (Privat, i tjänsten eller både och) ? 

 Uppskatta hur mycket du använder elcykeln samt hur långt du färdas på den? 

 Använder du elcykeln av några speciella skäl? Isåfall vilka ? ( Miljö, ekonomi, hälsa 

osv.) 

 Klimatäxling som kommunen fördelar ut på sina enheter kan bland annat handla om 

att byta ut en fordonstyp mot något bättre sätt hur miljösynpunkt, har elcykeln ersatt 

något fordon för dig? Vilket/vilka? 

 Har användandet av bil, främst arbetsrelaterade resor minskat sen du började använda 

elcyklen? Varför ? 

 

Attityder kring val av färdmedel 

 

 Vad med elcykeln attraherar dig att den som färdmedel? 

o Ex Miljövänligare alternativ, rör på mig etc. 

 Finns det några faktorer som begränsar dig från att använda elcykeln? Vilka? 

o Finns det några åtgärder som du anser skulle kunna rätta till problemen? 

 Hur ska man göra för att få fler att använda elcykeln i tjänst, anser du ? 

 Vad anser du om den infrastruktur som finns kring elcyklar (cykelvägar, korsningar, 

parkeringar, laddstationer etc.) ?  

 Känner du att du påverkas av yttre faktorer (typ vädret) när du ska använda/ inte 

använda elcykeln ? På vilket sätt? 

 Hur upplever du att andra ser på dig som använder elcykeln? 
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Klimatväxling 

 

 Som ett led till att klimatväxling för de olika enheterna inom kommunen kan elcyklar 

köpas in för att exempelvis minska användningen av bilar i tjänst. Anser du att detta är 

ett bra sätt att klimatäxling på?  

 Eller har du förslag på andra sätt att klimatäxling? 

 Köper ni in det för att ni kan eller för att det verkligen finns ett behov? 

 Upplever du att inköpet av elcyklar har lätt till fler fossilbränslefria resor? Eller sker 

inköpet bara för att ett budgetmål ska uppfyllas ? 

 Vi har hört talas om enheter där elcyklar köps in men sedan inte används, vad 

tycker du om det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 35 - 

Bilaga 2 - Intyg för deltagande vid intervju 

 

Hej! 

 

Erik Insgård och Mattias Rydholm Allard heter vi och båda två studerar sista terminen av 

programmet Industriell Ekonomi - Arbetsorganisation och Ledarskap vid Högskolan i Borås. 

Vi håller i detta nu på med att skriva vårt examensarbete så att vi ska kunna ta vår 

kandidatexamen i juni detta år. Examensarbete kommer handla om vad som påverkar 

anställda i en kommun när de väljer fordon vid tjänsteresor kopplat till klimatäxling i en 

kommun. Studien kommer att baseras på intervjuer med kommunalt anställda och en 

litteraturgranskning. 

Intervjun utgår ifrån en kvalitativ ansats med en intervjuguide där de anställda kommer att få 

svara på frågor om hur de ställer sig till elcykeln som klimatäxling samt beteendemönster vid 

val av färdmedel. Vi som skribenter vill påpeka att denna undersökning är helt frivillig att 

delta i och inget resultat kommer att presenteras utan samtycke från respondenten. 

Respondenten kommer att garanteras anonymitet, vilket innebär att inget av svaren kommer 

att kopplas till respondenternas riktiga identitet.  

Vi hoppas ni funnit detta av intresse och vill delta i undersökningen.  

 

Med vänlig hälsning, Erik Insgård och Mattias Rydholm Allard 

Vid underskrift intygar jag att jag har förstått vad mitt deltagande i studien innebär.  

Underskrift __________________________________________________________ 

Plats och datum ___________________________________________________________ 

Namnförtydligande ___________________________________________________________ 
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