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Sammendrag:

Ungdoms reiseaktivitet og holdninger
til transport og miljø
En undersøkelse blant ungdom i Oslo

Bakgrunn og problemfelt
Etablering av reisevaner og holdninger knyttet til reisemåter og transportmidler
starter i barndommen og utvikles gjennom ungdomstiden. Påvirkning foregår både
gjennom den ”reisepraksis” foreldrene fører og har ført for seg selv og for sine
barn opp gjennom barnas oppvekst, gjennom jevnaldrende venner og gjennom
samfunnets verdier og kulturpåvirkning. Reisemåter og reisepraksis er også
avhengig av hva som fins av tilbud, enten det er private transportressurser eller
offentlig kollektivtilbud.
Henting og bringing av barn (og ungdom) har økt i omfang, antakelig både som et
resultat av organiserte fritidsaktiviteter, som til dels er spredt lokalisert, og
gjennom generelt bedre tilgang til bil i norske husholdninger. Bilen er alminneliggjort i norske hjem, og man kan snakke om en sterk sosialisering til bilbruk.
Ungdom under 18 år, særlig i byområder, er antakelig mer avhengig av det
kollektive transporttilbudet enn de fleste andre aldersgrupper. De er for unge til
selv å kjøre bil, og foreldrene er antakelig ikke like villige til å kjøre dem til deres
ulike aktiviteter som da de var yngre. Dette er kanskje den aldersgruppen som
kjenner kollektivtilbudet best. Men vi vet lite om hvordan de bruker kollektivtransporten og om hva som foregår av endringer i deres reisemiddelvalg rundt 18årsalderen når mange tar førerkort.
Samtidig med den generelle økningen i bilbruk fins det ulike former for miljøbevissthet og miljøpraksis i befolkningen. Det er gjort flere undersøkelser om
ungdoms oppfatninger om miljø. Det fins imidlertid lite kunnskap om hvilken
betydning miljøbevissthet har for ungdoms valg av reisemåter, om miljøbevissthet i
det hele tatt kobles til transport og om det har betydning for tilbøyeligheten til å
skaffe seg førerkort og bil.
Undersøkelser som kombinerer problemstillinger om ungdoms aktiviteter, reiser og
holdninger til trafikk og miljøspørsmål er det lite av i den tilgjengelige litteraturen.
Det fins heller ikke mye kunnskap om temaet som grovt sett kan kalles sosialisering
til transportmiddelbruk og reiseatferd. Vi vet derfor lite om hvordan vi ”lærer”
våre reisevaner, i den utstrekning det er vaner, og forholdet mellom holdninger til
transportmidlene, som bil og kollektivtransport (og sykkelbruk og gange), bruken av
dem og i hvilken utstrekning disse holdningene har sammenheng med kunnskaper og
bevissthet om miljøproblemer. Dagens unge er morgendagens voksne. Det er derfor
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viktig å få en forståelse av hvordan ungdommen stiller seg til bruken av ulike
transportmidler og til trafikkens miljøproblemer.

Spørsmål som belyses i rapporten
•

Hvilke reiseerfaringer har ungdommene fått gjennom oppveksten? Hvor mye har
de blitt kjørt til ulike aktiviteter og hvor mye har de brukt andre
transportmidler? Hvordan opplever de sine foreldre og venners reisemåte?

•

Hvordan er ungdommenes aktivitets- og reisemønstre? Hvilke aktiviteter
genererer hvilke reisemåter? Hvilke forskjeller finner vi etter kjønn, alder,
bosted, sosioøkonomisk bakgrunn osv?

•

Hvilke holdninger har dagens ungdom til ulike transportmidler, dvs til ulike
sider ved sykling, kollektivtransport og bilkjøring, og hvem har hvilke
holdninger? Er de opptatt av å skaffe seg førerkort og bil? Hvor viktig er det for
ungdommene å kunne benytte bil i fremtiden?

•

I hvilken grad er ungdom i dag opptatt av de miljøproblemene bilismen skaper?
Hvilke kunnskaper har de om dette? Er ungdommene miljøbevisste?

•

Hvilken betydning har reisemåter i oppveksten, det vi kan kalle ”transporterfaring”, for dagens reisemåter? Har foreldrenes reisemåte, og særlig bruken
av bil, betydning for holdninger og handlinger på transportfeltet? Kan vi snakke
om ”sosialisering” til reiseatferd, og hvordan virker i så fall denne
sosialiseringen?

•

Hvilke koblinger er det mellom transportmiddelbruk, holdninger til transportmidlene og miljøbevissthet? Er transportmiddelbruken avhengig av holdninger
og miljøbevissthet, eller er det slik at holdningene tilpasses det handlingsmønsteret (vaner og rutiner) man er vant til?

Utvalg og undersøkelsesopplegg
Vi er opptatt av å studere ungdom i bysamfunn. For å avgrense undersøkelsen, har
vi konsentrert oss om ungdom i alderen 13 til 20 år i Oslo. Valget av Oslo er gjort
med tanke på at de strukturelle betingelsene skal være mest mulig like og at det skal
være et rimelig godt kollektivtilbud som gir valgmuligheter.
Utvalget er delt i tre aldersgrupper; 13-15 år (ungdomsskole), 16-17 år (videregående skole) og 18-20 år (potensielt med førerkort for bil). Disse tre aldersgruppene vil være i ulik situasjon både når det gjelder daglig behov for transport
ved at de deltar i forskjellige typer aktiviteter i ulik avstand fra hjemmet. De ulike
aldersgruppene er ulike med hensyn til muligheter til å bli transportert, forskjell i
tilgang til transportmidler (egen moped, motorsykkel eller bil og tilgang til
foreldres bil) og forskjeller i bevissthet om spørsmål knyttet til transport og miljø.
For vårt formål er det derfor hensiktsmessig å dele inn ungdomsgruppene i forhold
til skolegang og i forhold til den alderen da det er mulig å ta førerkort.
Undersøkelsen ble gjennomført ved spørreskjema som ble sendt i posten til 4500
ungdommer, likt fordelt på aldersgruppene og på østkanten og vestkanten i Oslo.
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Totalt 46 prosent av utvalget besvarte spørreskjemaet, noe som gir et nettoutvalg på
2074.

Ungdoms tilgang til transportmidler
Ungdommenes og foreldrenes transportressurser har betydning for deres transportmiddelbruk. Tilgangen til bil er vesentlig i denne sammenhengen, særlig for ungdom
over 18 år.
Nesten 90 prosent av utvalget eier sin egen sykkel, 3-4 prosent eier moped og bare
noen få eier lett eller tung motorsykkel. Omtrent halvparten (47 prosent) av
ungdommene over 18 år har førerkort, 38 prosent av jentene og 58 prosent av
guttene. I aldersgruppen 18-20 år eier 11 prosent sin egen bil.
Det er vanligere å ha bil dersom man er gutt, har arbeiderklassebakgrunn, studerer
yrkesfag eller er yrkesaktiv og er fra østkanten i Oslo. Å eie sin egen bil er for
øvrig ikke avhengig av familiens inntekt. Muligheten til å låne bil er imidlertid
høyere jo høyere inntekt familien har. Totalt har 67 prosent i aldersgruppen 18-20
år mulighet til å låne bil av og til eller så ofte de vil. Jenter og gutter har like gode
lånemuligheter.
Husholdningsinntekt er den bakgrunnsvariabelen som i størst grad påvirker
tilgangen til transportressurser. Dette skyldes at familier med høy inntekt ofte har
flere biler, som dermed gir barna gode lånemuligheter.

Aktive ungdommer
Ungdommene ble spurt om hvilke av en liste med aktivitetstyper de deltok i forrige
uke, dvs uken før de besvarte spørreskjemaet, og hvor mange ganger den enkelte
aktivitet ble utført. I gjennomsnitt har ungdommene i vårt utvalg deltatt i nærmere 8
forskjellige aktiviteter den aktuelle uka (utført en eller flere ganger). Ungdommene
hadde mellom 5 og 6 reiser pr dag i gjennomsnitt. Det er ingen forskjeller mellom
jenter og gutter med hensyn til selve aktivitetsnivået, dvs antall reiser.
De vanligste aktivitetene blant ungdommene er å besøke venner, handle, drive
idrett, gå på kafé/restaurant og å være sammen med venner i nabolaget, i sentrum
eller andre steder. Familiebesøk er også godt representert blant aktivitetene.
Deltakelsen i organiserte aktiviteter, som korps, kor, speider og idrettsstevner/konkurranser blir mindre med alderen. Deltakelsen i fritidsklubber og det å være
sammen med venner i nabolaget avtar også sterkt med alderen. Aktiviteter som
foregår i sentrum øker naturlig nok ettersom man kommer opp i tenårene.
Jentene deltar i større grad i korps eller kor, går oftere på kafé, kino, bibliotek og
shopper mer enn guttene, mens guttene på sin side går oftere på trening og er mer
sammen med venner hjemme hos dem eller i nabolaget.

Ulike typer aktiviteter genererer ulike transportbehov
Aktivitetene kan karakteriseres ut fra flere dimensjoner. Noen aktiviteter er
obligatoriske, slik som skole og arbeid, andre er frivillige, slik som idrett, kino,
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diskotek osv. Blant de frivillige aktivitetene er det også et skille mellom
organiserte aktiviteter i ulike organisasjoner og lag, slik som korps, kor, idrett,
speider, eller aktivitetene kan være uorganiserte. Vi skiller også mellom aktiviteter
som vi antar skjer i nærområdet, for eksempel å besøke venner og å gå på fritidsklubb samt aktiviteter som sannsynligvis oftere skjer i sentrum, slik som kino,
teater, kafé, diskotek, shopping osv.
Disse dimensjonene har betydning for transportbehovet. Ulike typer aktiviteter
genererer ulike reisemåter. Ungdommene ble derfor spurt om hvordan de reiste til
de ulike aktivitetene siste gang de deltok i dem.
Til skole og arbeid reiser 50 prosent til fots eller med sykkel mens 40 prosent
bruker kollektive transportmidler. Svært få blir kjørt til skole eller arbeid. Til
organiserte fritidsaktiviteter er man i større grad avhengig av å bli kjørt (25
prosent), særlig gjelder dette til ulike stevner og arrangementer hvor halvparten
reiser som bilpassasjer. Reisemåtene varierer naturlig nok også med avstand og
beliggenhet. Aktiviteter i eller nær sentrum reiser man hovedsakelig kollektivt til
(70 prosent), mens aktiviteter i nærområdet er slike man gjerne går eller sykler til
(omtrent 60 prosent).

Ungdoms transportmiddelbruk
Fordelingen på ulike transportmidler for hele utvalget er som følger:
•
•
•
•
•

27 prosent til fots
7 prosent med sykkel
45 prosent med kollektive transportmidler
16 prosent som bilpassasjer og
6 prosent som bil-, moped- eller motorsykkelfører

Det er klare forskjeller mellom jenter og gutter innenfor alle kategorier aktiviteter.
Det bildet som framtrer viser at jentene går og reiser kollektivt mer enn guttene,
mens guttene sykler, kjører moped, motorsykkel eller bil dobbelt så ofte som
jentene. Jenter og gutter er like ofte bilpassasjer på de forskjellige reisene. Dette
bildet tilsvarer det vi finner for voksne kvinner og menn.
Endringene i reisemåter fra 13-årsalderen til 20-årsalderen kan kort oppsummeres
som følger:
13-15-åringene bruker først og fremst egne krefter, de går og sykler. Mange av
deres aktiviteter ligger i nærområdet. De blir også kjørt en del, særlig til
organiserte aktiviteter, og de bruker også kollektivsystemet.
16- og 17-åringene har utvidet sin aksjonsradius. Det betyr at de trenger et
kollektivt tilbud, som også er deres viktigste reisemåte. Fordi avstandene er lengre
nå enn da de var yngre, er det ikke lenger så vanlig at de går eller sykler, og de
kjøres heller ikke så ofte av foreldrene.
Nesten halvparten av de som er 18-20 år har tatt førerkort for bil. Sammen med
endring av aktiviteter og lokaliseringen av dem, er dette den viktigste grunnen til
endring i deres reisemåter. Bilen kommer inn og reduserer dermed andre
reisemåter.
IV
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Ungdoms transportmiddelbruk er i liten grad avhengig av om man bor på østkanten
eller vestkanten i Oslo eller av sosioøkonomiske bakgrunnsvariabler. Det som
virkelig betyr noe for transportmiddelbruken er egne eller foreldres tilgang til
transportressurser, som igjen er påvirket av deres inntekt. Jo flere biler i
husholdningen, jo mer bilbruk, enten det er som passasjer eller som sjåfør.
Muligheten til å låne bil og, ikke minst, det å eie sin egen bil, har naturlig nok stor
betydning for hvor mye man kjører bil etter fylte 18 år.

Holdninger til transportmidlene
Dagens ungdommer vil stå overfor flere muligheter til å velge transportmidler og
reisemåter i sine dagligliv om noen få år. De vil i likhet med foreldregenerasjonen i
større eller mindre grad bli biltrafikanter. Utviklingen de senere tiårene har gått mot
mer bilbruk, men erfaringer har vist at god tilrettelegging og bedring av
kollektivtransporten i det minste kan opprettholde kollektivandelen. En økt miljøbevissthet kan også påvirke valgene av de daglige reisemåtene, og miljøbevissthet
har sammenheng både med kunnskap og holdninger.
Det er derfor viktig å få et grep om ungdommenes holdninger til transportrelaterte
tema. Hva mener de om sykling? Er de fornøyd med kollektivtilbudet og det å reise
kollektivt? Hvor stor er interessen for bilkjøring, og hvilke oppfatninger har de om
framtidig bilbruk?

Holdninger til sykling
Tre fjerdedeler av ungdommene i Oslo mener at det er moro å sykle. Mange (62
prosent) mener også at det er lett å komme fram overalt med sykkel. Likevel mener
omtrent halvparten at det er både slitsomt og farlig å sykle, og dette kan kanskje
være noe av grunnen til at sykkelen er lite brukt som framkomstmiddel. Det tyder
dessuten på at det bør settes inn tiltak for å bedre syklistenes framkommelighet og
sikkerhet i trafikken.
Det er visse forskjeller mellom guttene og jentene i synet på sykkelen. Guttene er
generelt mer positive enn jentene, som på sin side syns det er mer slitsomt,
tidkrevende og farlig å sykle. Den yngste aldersgruppen (13-15 år) er også mer
positive enn de to eldste gruppene (16-17 og 18-20 år).

Holdninger til kollektivtransport
Kollektivtransporten oppfattes av ungdommene som noe utilstrekkelig, særlig når
det gjelder service (sjåførenes opptreden og vennlighet), pris (for dyrt) og komfort
(mangel på sitteplasser). Men omtrent 40 prosent mener at man kommer fort fram
med kollektive transportmidler, og like mange sier de liker å reise kollektivt fordi
man da kan bestemme når og hvor man selv vil reise. Jentene er noe mer positive
med hensyn til framkommelighet og fleksibilitet med kollektive transportmidler enn
guttene er. Det samme gjelder de yngste ungdommene som heller ikke opplever de
negative sidene ved kollektivtransporten like sterkt som ungdommene over 16 år.
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En svært høy andel av ungdommene, 84 prosent, er enig i at kollektivtransporten
bør utbygges, og særlig er de eldste ungdommene opptatt av dette. Det kan gi et håp
om økning i kollektivandelen i fremtiden dersom kollektivtilbudet blir bedre.
Ungdommenes holdninger tyder på at både pris, komfort, sjåførenes service og
tidsbruk er blant faktorene som bør bli bedre.

Holdninger til bil
Ungdommene er tydelig opptatt av å skaffe seg førerkort og bil. 70 prosent av
ungdommene ønsker å skaffe seg bil så snart som mulig, og 90 prosent av de som
ikke allerede har førerkort har planer om å skaffe seg det. Det er ingen forskjeller
mellom jenter og gutter med hensyn til planer om å ta førerkort. At det er flest gutter
som allerede har førerkort eller er begynt å øvelseskjøre, må bety at de prioriterer
dette sterkere enn jenter, som på sin side føler at de kan utsette det til senere.
Ungdommene legger til en viss grad vekt på tidsaspektet og framkommeligheten ved
bruk av bil. Omtrent 40 prosent sier seg enig i to påstander som henholdsvis sier at
bilen er det raskeste transportmiddelet og at man kommer fram overalt med bil.
Men andelen som er uenig i disse påstandene er faktisk litt større enn andelen enige,
så det er svært delte meninger om dette. Ikke uventet viser guttene en noe større
interesse for bil og bilbruk enn jentene.
Omtrent 60 prosent av respondentene mener at bilbruken i de større byene bør
begrenses, og nærmere 80 prosent tror at folk flest må regne med å redusere sin
bilbruk i byene i fremtiden. Samtidig erkjenner de at bilen fremdeles kommer til å
være det dominerende transportmiddelet også i fremtiden.

Ungdommenes miljøforståelse
Vi har gjort et forsøk på å kartlegge ungdommenes miljøforståelse, forstått som
ungdoms kunnskaper om og bevissthet omkring miljøproblemer, særlig de som er
knyttet til bilismen. Undersøkelsen viser at ungdommene i Oslo er klar over
bilismens skadevirkninger. På spørsmål om hva de oppfatter som det viktigste
miljøproblemet i Norge i dag, svarer 44 prosent at det er forurensning fra
biltrafikken (mens 34 prosent mener det er utslipp fra industrien). Hele 87 prosent
sier seg helt eller delvis enige i at biltrafikken er skadelig for miljøet.
Ungdommene har relativt gode kunnskaper om hvilke miljøproblemer biltrafikken
forårsaker (slik som luftforurensning og støy), og disse kunnskapene øker med
alderen. Kunnskap om miljøproblemene får de først og fremst fra TV, aviser og
gjennom skolen. Det kan også nevnes at bare 4 prosent av respondentene er medlem
i en eller annen miljøvernorganisasjon.
Jentene er mer miljøbevisste enn guttene. Dette stemmer overens med tidligere
undersøkelser både blant ungdom og voksne. Ungdom som går på allmennfaglig
retning i videregående eller er studenter, er mer opptatt av miljøet enn ungdom på
yrkesfaglig retning og ungdom som er i arbeid, evt er arbeidsledig.
Dessuten har ungdoms tilgang til transportressurser, dvs bil, stor betydning for
hvilke miljøholdninger man har. Jo bedre tilgang til transportressurser ungdom over
18 år har, jo mindre miljøbevisste holdninger gir man uttrykk for. Dette kan ha
VI
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sammenheng med at god tilgang til bil medfører større sannsynlighet for å bruke bil,
noe som igjen kan ha sammenheng med holdninger.
Ungdommene gir i nokså stor grad uttrykk for et kollektivt ansvar med hensyn til å
begrense bilbruken og miljøødeleggelsene. Det viser seg ved at relativt mange (63
prosent) sier seg villig til å redusere sin egen bilbruk i fremtiden dersom andre
også må gjøre det. Dette ansvaret synes sterkere enn det individuelle ansvaret for
miljøet. Ungdommene er langt fra like villige til å sette bilen fra seg og velge å
reise kollektivt i fremtiden dersom det ikke er en betingelse at andre også må gjøre
det. Bare 34 prosent er enige i denne påstanden.
Halvparten av ungdommene svarer positivt på spørsmål om man er villig til å
akseptere lavere levestandard for å bedre miljøet. Jentene er klart mer positive til
dette enn guttene. Slike holdninger lover godt dersom de er representative for
morgendagens voksne.

Sosialisering til transportatferd
En av de sentrale problemstillingene for undersøkelsen er hvordan barn og ungdom
”sosialiseres” eller læres til transportatferd. I den forbindelse ville vi undersøke
følgende:
•

Er det samsvar mellom reisemåte som barn og reisemåte i tenårene?

•

Er det samsvar mellom foreldrenes reisemåte og egen transportmiddelbruk
(blant 18-20-åringer) eller holdninger til transportmidler og miljø?

•

Påvirker foreldrekjøring, dvs å reise som bilpassasjer, egen bilbruk (blant 1820-åringer) eller holdninger til bil?

Med andre ord ville vi undersøke om de transporterfaringer, inkludert foreldrenes
transportpraksis, man har tilegnet seg gjennom oppveksten, har noen innvirkning på
transportatferd og holdninger til transport og miljø.

Lite samsvar mellom reisemåte som barn og reisemåte i dag
Reisemåtene man brukte til sine fritidsaktiviteter som barn kan tenkes å bli etablert
som en vane som opprettholdes i tenårene. Vi har imidlertid funnet ut at reisemåte
som barn, for vårt tilfelle 4.-6. klasse i barneskolen, har svært liten sammenheng
med reisemåte i tenårene etter fylte 16 år, selv om reisevanene fra barneskolen i
noen grad opprettholdes i alderen 13-15 år. For aldersgruppen over 18 år er det
ingen sammenheng overhodet mellom tidligere og nåværende transportmiddelbruk.
Dette gjelder både for graden av gange og sykling, for kollektivbruk og for reisene
som bilpassasjer.
Reisemåtene endrer seg med andre ord mer og mer ettersom man kommer opp i
tenårene. Endret lokalisering av skole, arbeid og fritidsaktiviteter, samt økt
aksjonsradius er sannsynligvis mye av årsaken til dette bruddet i reisemønster.
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Foreldrenes transportpraksis påvirker ungdoms transportatferd
og holdninger
Foreldrenes transportpraksis og reisevaner kan sies å være en del av de transporterfaringer barn og ungdom erverver seg gjennom oppveksten. Våre analyser viser at
foreldrenes reisemåter, og særlig deres bilbruk, har en klar sammenheng med
ungdommenes egen bilbruk etter fylte 18 år (forutsatt at man har sertifikat og tilgang
til bil). Ungdom lærer med andre ord av foreldrenes reiseatferd. Det bør imidlertid
påpekes at det er antallet biler i husholdningen som i hovedsak forklarer dette
samsvaret. Jo flere biler, jo mer bilbruk både blant foreldre og barn.
Foreldrenes transportpraksis har også en betydelig innvirkning på ungdoms
holdninger til transport og miljø. Ungdom fra ”bilfamilier”, dvs ungdom som har
foreldre som kjører mye bil, gir uttrykk for mer ”bilvennlige” holdninger og er
mindre opptatt av miljøaspektene ved transportmiddelbruk enn ungdom fra familier
som ikke bruker bil i like stor grad. Disse ungdommene er blant annet mer opptatt
av å skaffe seg bil så snart de får råd til det, er mindre opptatt av utbygging av
kollektivtransporten og mindre villige til å redusere sin framtidige bilbruk av
hensyn til miljøet.
Disse resultatene viser at foreldrene er viktige rollemodeller for sine barn med
hensyn til etablering av transportatferd.

Foreldrekjøring har ingen sosialiseringseffekt
Vi har funnet ut at den transportpraksis foreldrene fører for sine barn, med andre
ord kjøring av barna til ulike aktiviteter både som barn og i tenårene, ikke har noen
effekt på ungdommenes egne handlinger eller holdninger. Med andre ord er det ikke
noe samsvar mellom hvor ofte man reiser som bilpassasjer i oppveksten og
hvorvidt man kjører bil etter fylte 18 år. Passiv bilbruk har heller ikke noen
betydning for utviklingen av holdninger i forhold til bilkjøring.

Samsvar mellom handlinger og holdninger på transportfeltet
Vi stilte spørsmålet om det er samsvar mellom holdninger og handlinger på
transportfeltet, og det er det til en viss grad. Ungdom over 18 år som bruker bil
relativt mye i forhold til andre ungdommer i denne alderen, viser klart mer positive
holdninger til bil og er mindre opptatt av kollektivtransport og miljø enn de
ungdommene som sjelden eller aldri kjører bil.
Det er også en viss sammenheng mellom kollektivbruk og holdninger til kollektivtransport. Det kan se ut som om utstrakt bruk av kollektive transportmidler på den
ene siden forsterker inntrykket av visse negative sider ved dette tilbudet, slik som
pris og komfort. På den andre siden fører økt kollektivbruk til større interesse for å
velge kollektivt framfor bil og større interesse og behov for at kollektivtransporten
bør utbygges.
Når vi finner dette samsvaret, er det nærliggende å stille spørsmål ved om det er
holdningene som leder til handling eller om det er slik at handlinger/vaner påvirker
holdningene i forhold til handlingsområdet. Ifølge teorien om kognitiv dissonans er
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det rimelig å anta at holdninger blir tilpasset handlinger på mange områder, også
innenfor transportfeltet.
Dette betyr at det samsvaret vi finner mellom bilbruk blant 18-20-åringene og deres
holdninger til bilismen ikke nødvendigvis skyldes at de bruker bil fordi de har
positive holdninger til bil i utgangspunktet. Det kan tenkes at deres positive
holdninger til bil er en følge at holdningene er tilpasset det handlingsmønsteret
(bilkjøring) som man faktisk har. Likevel er det vanskelig å årsaksbestemme slike
forhold. Begge forklaringer kan være like gyldige.

Hvordan kan man ”lære opp” ungdom til positiv transportatferd?
Undersøkelsen har vist oss at foreldre fungerer som viktige rollemodeller med
hensyn til etablering av reisevaner og transportatferd. Imidlertid er det gjort
undersøkelser som tyder på at transportatferd kan påvirkes både blant ungdom og
voksne. Trafikantene kan ”læres opp” til å reise kollektivt.
Riktige tiltak og markedsføringsstrategier er avgjørende. Et viktig resultat fra vår
undersøkelse er at de yngste ungdommene (13-15 år) synes å være mer positive til
kollektivtransport enn ungdommene over 16 år. Med andre ord blir man mer negativ
etter hvert som man blir eldre og får mer erfaring med å reise kollektivt. Et annet
resultat fra undersøkelsen er at positive holdninger til bil og lavere grad av
miljøbevissthet henger sammen med bilbruk blant ungdom over 18 år. Det er
imidlertid uvisst om de som kjører bil hadde slike oppfatninger før de begynte å
kjøre bil eller om disse oppfatningene er kommet til etter at de har begynt å venne
seg til rollen som bilfører.
Disse resultatene tyder på at det er svært viktig å satse på å opprettholde de
positive holdningene til kollektivtransport som vi finner blant de yngste
ungdommene som ikke har muligheter til å kjøre bil. Man må sette inn ulike tiltak og
holdningskampanjer tidlig, dvs før ungdommene har rukket å bli etablerte bilførere.
Grunnen til dette er at det kan være vanskelig å endre etablerte vaner og holdninger.
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