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Abstract 

Since the twentieth century, the earth has been getting warmer due to human activities 

that releases greenhouse gas. One of these activities is human transportation. In Sweden, 

the transport sector (especially road traffic) is responsible for one-third of the country’s 

emission. To prevent further negative effects of global warming, there is a need for 

change in the everyday mobility where people must choose climate-friendly ways to 

transport themselves. This includes less driving with private vehicles and more walking, 

cycling and using public means of transportation. To achieve this behavioral change in 

everyday travel, societies need to incorporate strategies in their planning that leads 

people in the right direction. In the chapter on earlier research, some of these strategies 

are presented. This study examines what strategies Kalmar municipality are using to 

reach a behavioral change in how people do their everyday traveling. Information about 

these strategies were derived from an interview with two people working at the 

municipality. Other interviews with three residents gave information about their 

attitudes towards means of transport and climate change. The conclusion of this essay 

present proposals of strategies by comparing the municipality’s strategies with the 

views of the residents. The strategies are: introducing more cycle stands, more 

marketing of the public carpool, better lightning by the strolling paths, lower prices for 

public transportation, less change of trains and delays, better luggage space at trains and 

more comfortable seats. Other strategies are minimising technical problems with the 

buses and creating better bus connections. Another proposal is consciousness 

campaigns. A strategy that turned out to be particularly important is the implementation 

of travel plans for schools and workplaces, which according to earlier research is the 

most effective strategy in changing travel behaviour in everyday life. 
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1 Inledning 
 

1.1 Undersökningområde 

I min bekantskapskrets har jag hört flertalet personer säga att det är dyrt att åka 

kollektivt och att detta är en faktor till varför de föredrar att använda bilen vid 

geografisk förflyttning. Denna uppfattning fann jag anmärkningsvärd eftersom det är ett 

välkänt faktum att bilen har en negativ påverkan på miljön. Detta fick mig att fundera på 

vad samhällen gör för att fler ska transportera sig hållbart. På grund av detta har jag valt 

att fördjupa mig i ämnet där jag i denna studie kommer att utröna vad Kalmar kommun 

gör för att påverka sina invånare till att bli mer miljövänliga i sitt vardagliga resande. 

Utöver detta är jag även intresserad av att få ett invånarperspektiv i frågan för att i 

slutsatsen se förhållandet mellan vad kommunen arbetar med och vad olika invånare 

anser bör göras. 

 

1.2 Bakgrund 

Sedan slutet av 1900-talet har jordens medeltemperatur kraftigt ökat. Denna 

uppvärmning av jorden har givit flera effekter på klimatet: intensiva värmeböljor, 

förlorad havsis och höjda havsnivåer. Detta kan leda till längre perioder av torka, en 

ökning av antal skogsbränder, stormar och naturkatastrofer (Climate Nasa 2017, b). Den 

globala uppvärmningen orsakas av mänskliga aktiviteter som släpper ut växthusgaser 

(Naturvårdsverket 2016 a, Climate Nasa 2017, a) En mänsklig aktivitet som påverkar 

miljön i hög grad är transport av människor och gods (Transportstyrelsen, 2017). 

 

Enligt statistik av Naturvårdsverket har utsläppen från personbilar slutat minska. 

Av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser står transportsektorn för en tredjedel, där 

vägtrafiken ansvarar för majoriteten utsläpp. Enligt statistik från Naturvårdsverket har 

utsläppen från personbilar slutat minska. Detta på grund av att vägtrafiken ökar 

snabbare än energieffektivisering som till exempel användandet av bränslesnåla bilar 

och biobränsle (Naturvårdsverket 2016, b). För att uppnå ett hållbart och långsiktigt 

transportsystem räcker det inte att Sverige endast blir bättre i energieffektivisering och 

teknik. Det krävs också smart samhällsplanering samt att människor gör klimatsmarta 

val i sin mobilitet för att minska transporternas negativa påverkan på miljön 

(Naturvårdsverket 2016 b, u.å). Biltrafiken måste minska samtidigt som resor med 

kollektivtrafik, cykel och gång ökar (Naturvårdsverket 2016, c). 



  
 

2 

Beträffande Kalmar kommun står transportsektorn för cirka 40% av den totala 

förbrukningen av energi samt cirka 85% av det fossila koldioxidutsläppet. Gällande 

kommunens invånare är det mest förekommande transportmedlet bilen. Majoriteten av 

personbilar drivs med fossila bränslen men det bör nämnas att intresset för alternativt 

bränsle såsom elfordon tilltager. Denna för miljön positiva trend ökar samtidigt med 

intresset för cykling samt användande av kollektivtrafik. Trots detta har generellt sätt all 

trafik ökat, vilket innebär mer bilåkande samt tyngre trafik som i förlängningen belastar 

vår miljö negativt (Kalmar kommun u.å., s.9). 
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2 2. Litteraturöversikt 
 

2.1 Inledning 

I detta avsnitt följer en litteraturöversikt av den tidigare forskning som jag funnit i mitt 

undersökningsområde: beteendeförändring i vardagligt resande. Tidigare forskning har 

anträffats genom användandet av databasen ”Onesearch” på hemsidan för 

Linnéuniversitetets bibliotek. Där har orden ”travel behavior”, ”behaviour change” , 

”spatial planning” , “strategies”, “sustainable mobility”,  “travel habits” och “spatial 

mobility” sökts i olika kombinationer. Vid sökandet av tidigare forskning hittades sju 

vetenskapliga studier som ansågs relevanta att inkludera i denna uppsats. Hur 

sökprocessen gått till mer detaljerat finns i bilagor (se sökprocess). 

 

2.2 Strategier för beteendeförändring 

Idag utförs en stor mängd vardagliga resor av studenter, pensionärer, arbetande samt 

andra grupper (Kraft, S. 2014, s.51). Transportsektorns miljöpåverkan är ett stort 

problem i samhället där människors nuvarande resvanor måste förändras. 

Trafikvolymen ökar och teknologiska utvecklingar och innovationer är begränsade 

(Prillwitz, Barr 2011, s.1590). Enligt Batur och Koç (2017, s. 20) måste fler välja att gå, 

cykla och åka med kollektivtrafik framför att ta bilen. För att en beteendeförändring ska 

uppnås behövs metoder och strategier för att leda människor i rätt riktning. Exempel på 

detta är införande av allmänna policies, radikala systemförändringar och styrmedel 

(Higham et al 2013, s.962). Strategier med mål att påverka människor till att dra ner på 

sitt resande är TDM (Travel Demand  Management). TDM försöker påverka 

människors resande genom att introducera alternativa mobilitetsmöjligheter. Det finns 

två olika typer av TDM policies: hårda och mjuka. Exempel på hårda policies är att öka 

priset för parkering och införa väg- och trängselavgifter. Mjuka policies kan vara 

reseplaner för skolor och arbetsplatser. En resplan för skolor har i syfte att få barn och 

föräldrar att organisera resan till skolan till att bli mer hållbar medan en resplan för 

arbetsplatser vill få pendlare att transportera sig till jobbet mer hållbart (Batur, Koç 

2017, s.23). Det finns också personaliserade reseplaner som uppmuntrar människor att 

resa mer hållbart genom personligt anpassad information. Fler mjuka policies kan vara 

kampanjer i syfte att öka medvetande kring transport och miljöpåverkan, bilklubbar som 

erbjuder delade fordon som betalas vid användning, samåkning, förenklade 

biljettprogram, distansarbete, telekonferenser som ersätter affärsresande och online 

shopping som innebär att köpta varor direkt levereras till konsumentens hem. Enligt 
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Batur och Koç (2017, s.33) är reseplaner för skolor och arbetsplatser mest effektiva för 

att förändra resemönster. På flera platser i världen har införandet av TDM policies gjort 

stor skillnad i försöket att reducera resor med privatfordon och öka det hållbara 

resandet. Det finns en stor potential att minska transportutsläppen genom TDM policies 

då de ökar användandet av hållbara transportmedel utan att nya investeringar i 

infrastruktur måste göras (Batur, Koç 2017, s. 20-21).  

    

Ett annat exempel är uppmuntran av mobilapplikationer som i en studie av Gabrielli et 

al. (2014, s.416, 419-420) har visat sig vara en effektiv strategi för att förändra 

individuella resmönster mot en hållbar mobilitet. I studien fick 12 personer under cirka 

fyra veckors tid använda en applikation vid namn MatkaHupi. MatkaHupi är en 

applikation för androider och innehåller en reseplanerare för kollektivtrafik, automatisk 

identifiering av resor och transportmedel, reshistorik, visuell feedback på en veckas 

koldioxidutsläpp samt utmaningar som ska motivera användaren (Gabrielli et al., 2014, 

s, 419). Utmaningarna kan handla om att minska det personliga koldioxidutsläppet 

genom att cykla eller gå en viss längd eller att resa på det sätt applikationen föreslår 

(Gabrielli 2014, s.420). Det deltagarna mest uppskattade med applikationen visade sig 

vara den egenkontrollerade funktionen där det gick att sätta egna mål och att dela sina 

eko-poäng med andra. Under de veckor studien pågick skedde en ökning med 14% i 

användandet av miljövänliga transportmedel hos deltagarna (Gabrielli 2014, s.419). 

 

2.3 Attityder och resvanor     
För att det individuella resandet ska bidra till en mer hållbar rumslig mobilitet, anser 

Prillwitz och Barr (2011, s.1590-1591, 1598-1599) att det krävs flexibla metoder med 

en förståelse för olika människors attityder. Detta eftersom det individuella 

resebeteendet är kontext- och attitydberoende. Enligt Acker, Goodwin och Witlox 

(2013, s.25) formas beteendemönster utav faktorer som: sociala positioner i samhället, 

bekvämlighet, pris och hastighet samt åsikter, intressen, attityder, tro och preferenser. 

Livsstilar bör uppmuntras till att ingå i mer hållbara transportmönster och det bör ställas 

fler frågor kring hur livsstil hänger ihop med resvanor; bland annat om hur bilägande 

påverkar resval (Acker, Goodwin, Witlox 2013,s.31). En studie som kan knytas till hur 

attityder är kopplade till resmönster är: “The travel behaviour intentions of young 

people in the context of climate change” (Line, Chatterjee et al., 2010). Denna studie 

undersöker attityder till klimatförändringar hos unga personer mellan elva till arton år 
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och vilka faktorer de tror skulle kunna påverka det framtida resebeteendet. I studien 

framgår det att majoriteten av de som deltog i studien kände en begäran att köra bil på 

grund av identitet, självbild och socialt erkännande. När det gäller attityd till 

klimatförändringar visade det sig att de flesta var medvetna om den klimatförändring 

som sker men att förståelsen för transportsektorns påverkan var svag. Studiens resultat 

visar att många av deltagarna är villiga att bli mer miljövänliga i sitt framtida resande 

om de var tvungna till det genom införande av policies (Line, Chatterjee et al. 2010, 

s.238).  

  

2.4 Sammanfattning och analys 

Sammanfattningsvis säger tidigare forskning att transportsektorns miljöpåverkan är ett 

problem som måste lösas och att en beteendeförändring i människors resvanor är ett 

krav. Det sker idag en trafikökning där de teknologiska utvecklingar som görs inte 

räcker till (Prillwitz, Barr 2011, s.1590). Vi måste utöver teknologiska innovationer 

förändra resbeteenden och vanor som bidrar till den globala uppvärmningen (Batur, 

Koç, 2017, s.20). Fler måste välja cykel, gång och kollektivtrafik framför bilen samt att 

åka kortare sträckor med bilen när de använder den. För att detta ska ske är den tidigare 

forskningen ense om att olika strategier och metoder behövs för att leda människor i rätt 

riktning såsom policies, radikala systemförändringar och styrmedel (Higham et al 2013, 

s.962). Av den tidigare forskning som hittats har ingen studie undersökt strategier för 

förändring i vardagligt resande i Sverige. Det saknades även studier med fokus på 

kommunalt arbete och kommunala strategier. På grund av detta vill jag bidra med ny 

kunskap genom att undersöka hur en svensk kommun (Kalmar kommun) arbetar mot en 

hållbar vardaglig mobilitet och vilka strategier de använder för att uppnå detta. Eftersom 

en studie i litteraturöversikten även ansåg att det är viktigt att ställa frågor kring 

attityder gällande förändring av resvanor är även detta något jag vill undersöka men 

som en mindre och mer kompletterande del. 
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3 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka strategier Kalmar kommun använder för 

att uppnå en beteendeförändring i vardagligt resande. Som en kompletterande utredning 

vill jag intervjua några invånare om deras attityder kring resvanor och 

beteendeförändring. 

 

Frågeställningar: 

 Vilka strategier använder Kalmar kommun för att uppnå en beteendeförändring i 

vardagligt resande? 

 Vilka attityder har olika invånare kring beteendeförändring och vardagliga 

resvanor? 
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4 Teoretisk referensram 
 

4.1 Kommunal samhällsplanering 

Enligt tidigare forskning behövs strategier för att förändra resvanor och eftersom jag i 

mitt syfte vill ta reda på vilka av dessa strategier Kalmar kommun använder, anser jag 

att det är relevant att diskutera samhällsplanering. Detta eftersom det är i 

samhällsplanering strategier ingår. Samhällsplanering brukar associeras med skapandet 

av utredningar och planer som görs i syfte att konstruera det framtida samhället och för 

att undvika planlösa och ogenomtänkta handlingar. Planeringen kan utspelas i både den 

offentliga och privata sektorn samt inom internationella organisationer som EU och FN. 

Planeringen utförs genom att planerare influerar hur stadsliv, landsbygder, regional 

utveckling, kultur, befolkning, ekonomi och miljö ska utformas utifrån ett ekonomiskt, 

ekologiskt och socialt perspektiv. Planerarna utgörs mestadels av arkitekter, 

samhällsplanerare, civilingenjörer och samhällsgeografer (Humangeo 2017, Nyström, 

Tonell 2012, s.50-53). 

 

På grund av att det är kommunala strategier som undersöks i denna studie har jag valt 

att fokusera på den kommunala samhällsplaneringen. I kommunal samhällsplanering är 

målet att skapa goda och säkra boendemiljöer och levnadsvillkor som är långsiktigt 

hållbara för både invånare och besökare (Länsstyrelsen 2017). Kommunen är den som 

främst äger ansvar för fysisk planering med rätten att anta fysiska planer vilket brukar 

kallas för kommunens planmonopol. I planeringen ingår markanvändningsplanering och 

trafikplanering där begreppen miljö och hållbar utveckling är vanligt förekommande 

(Nyström, Tonell 2012, s.50-53). Trafikplanering, väghållning, kollektivtrafik, 

trafiksäkerhet, färdtjänst, skolskjuts och infrastrukturprojekt är några av de områden 

kommunen har i uppdrag att arbeta med (Sveriges kommuner och Landsting 2017. b). 

 

4.1.1 Fysisk och rumslig planering 

Behovet av fysisk planering är uppenbar i många fall. Om det inte sker planering kring 

markanvändning kan trafikutsläpp ge stora konsekvenser för miljön och ju mer 

allvarliga konsekvenserna blir desto större blir planeringsbehovet i tid och rum. 

Avsikter för bland annat markanvändning ska framgå i översiktsplanen som är en 

obligatorisk plan för alla kommuner i Sverige (Nyström, Tonell 2012, s.55,61). Enligt 

Plan- och bygglagen samt Miljöbalken är det viktigt att transportfrågor berörs i 

översiktsplanen eftersom den är vägledande för beslut längre fram. För att bygga upp 
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miljöanpassade transportsätt och minska användandet av fossildrivna transporter behövs 

det strategier och program som underlag i den fysiska planeringen. Strategier krävs för 

att stödja och utveckla planering i det kommunala arbetet och uppfylla miljömål 

relaterade till transport. Alla kommuner i Sverige bör behandla transport i sin planering 

och besitta dokument där strategier för mer miljöanpassade transporter framförs 

(Miljömål 2015 a, Miljömål 2015, b). I kommuners strävan efter att uppnå ett hållbart 

samhälle spelar trafikplaneringen en stor roll då den behövs för att förverkliga ett 

hållbart transportsystem (Sveriges Kommuner och Landsting 2017, b). Fysisk planering 

ger ett rumligt utfall och kan därför också kallas för rumslig planering. Ett bra exempel 

på detta är markanvändningsplanering och förändring av transportinfrastruktur 

(Nyström, Tonell 2012, s.257). Som tidigare nämnt är en strategi för att förändra 

resvanor en omställning av infrastruktur (Sveriges kommuner och Landsting 2017. b). 

Rumslig planering kan förklaras som: “the methods used by the public sector to 

influence the distribution of resources and activities in spaces of various types and 

scales” (Nilsson, Rydén u.å). I talan om planering finns det även ett värde i att nämna 

begreppet allmänna policies. Detta eftersom allmänna policies enligt tidigare forskning 

är en strategi för att uppnå beteendeförändring samt för att planering och policies är 

begrepp starkt kopplade till varandra. Ett citat som visar begreppens nära relation är: 

“Planning is the purposive process in which goals are set and policies elaborated to 

implement them”. Allmänna policies kan även beskrivas som: “whatever governments 

choose to do or not to do” (Hall 2008, s.9).  

 

4.2  Mobilitet  

 
4.2.1 Rumslig förflyttning i vardagen 

För min studie anser jag det vara väsentligt att diskutera begreppet mobilitet. Detta 

eftersom min studie kretsar kring vardagligt resande vilket är en form av mobilitet. 

Mobilitet är rörelse av människor, objekt och idéer (Cresswell 2013, s.364). Begreppet 

har alltså en bred definition men när det gäller rumslig mobilitet, som är ett 

huvudbegrepp inom kulturgeografin, brukar denna delas in i två olika mobiliteter som 

skiljer sig i periodisering och valet av förflyttning. Rumslig mobilitet brukar antingen 

förknippas med migrationsflöden där det sker en förändring av permanent boende eller 

med cirkulationsflöden där människor förflyttar sig geografiskt i vardagen; t.ex. när de 

handlar eller pendlar mellan jobb och skola (Kraft, S. 2014, s.53). I min studie är det 

den sistnämnde mobiliteten som är i fokus eftersom jag vill undersöka kommunala 
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strategier för beteendeförändring i vardagligt resande men också hur olika individers 

vardagliga resvanor ser ut och attityder kring dessa. 

  

4.2.2 Studiet av mobilitet 

Hur forskare väljer att studera begreppet mobilitet kan variera. Mobilitet kan studeras 

positivistiskt med syftet är generalisera rörelsemönster via modeller och statistik 

(Cresswell 2013, s.135, 151) men kan också studeras genom ett humanistiskt perspektiv 

med syftet att inte generalisera utan att undersöka människors olikheter. För en 

humanist är människor för komplicerade för att förstås utifrån generaliserbara modeller 

då vi har olika erfarenheter och bakgrund (Cresswell 2013, s. 140-143, 201). I studiet av 

mobilitet placerar humanisten människan i centrum där det finns ett intresse för 

subjektivitet och hur olika människor tänker (Cresswell 2013, s.364). Mobilitet kan 

även studeras utifrån ett feministiskt perspektiv där forskaren bland annat studerar hur 

kön påverkar rörelsemönster (Cresswell 2013, s. 214-215).  

 

När det gäller min undersökning har jag valt att studera mobilitet utifrån det 

humanistiska perspektivet. Detta eftersom jag i mitt syfte är intresserad av individers 

attityder och inställningar och inte att generalisera. För mig är frågan “Varför går X till 

jobbet?” mer intressant än “varför går människor till jobbet?”. 

 
4.3 Beteendeförändring 
Då jag i mitt syfte vill ta reda på hur Kalmar kommun gör för att uppnå en 

beteendeförändring i val av transportmedel och resande, är det hithörande att förklara 

vad begreppet innebär för min studie. 

 

4.3.1 Förändring av resvanor 

När det kommer till beteendeförändring i frågan om transport och hållbarhet syftar detta 

till behovet av förändrade resvanor. De resvanor människor har idag är inte hållbart för 

miljön. Vägtrafiken ökar och därmed också mängden utsläpp. För en hållbar framtid 

krävs det en förändring där fler människor måste välja cykel, gång, samåkning och 

kollektivtrafik framför bilen samt åka kortare sträckor (Prillwitz, Barr 2011, s.1590). 

Men hur uppnås denna beteendeförändring i människors vardagliga mobilitet? Detta 

görs genom strategier och åtgärder som påverkar människor till att ta fler miljövänliga 

beslut i sin vardagliga geografiska förflyttning (Higham et al 2013, s.962). Dessa 

strategier kan vara hårda och mjuka TDM policies som har visat sig göra en stor 
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skillnad i att förändra människors resvanor. Hårda TDM polices kan vara prisökning av 

parkering eller införande av väg- och trängselavgifter. Mjuka policies är exempelvis 

kampanjer för att öka medvetande, förenklade biljettsystem i kollektivtrafik, bilklubbar 

och samåkning, uppmuntran av mobilapplikationer med syftet att förändra resvanor 

samt resplaner för skolor och arbetsplatser som har visat sig vara den mest effektiva 

strategin i att förändra vardagligt resande (Batur, Koç 2017, s.23,33, 20-21., Gabrielli et 

al. 2014, s.416, 419-420). Utöver policies kan fysisk planering och förändring av 

infrastruktur fungera som en strategi för att influera den vardagliga mobiliteten där 

transporten kan ske på ett mer rumseffektivt sätt och därmed förändra resvanor 

(Sveriges kommuner och Landsting 2017. b). 

 

4.3.2 Attityder och livsstil 

För att uppnå en beteendeförändring i resvanor har det i tidigare forskning framgått att 

fler frågor bör ställas kring attityder och livsstil. Resvanor formas inte endast utav 

faktorer såsom bekvämlighet, pris och hastighet utan även utav bilägande, attityder och 

preferenser (Acker, Goodwin, Witlox 2013,s.25,31).  ). I min studie har jag valt att i 

min kompletterande utredning om attityder fråga hur några individer förhåller sig till 

olika transportsätt och klimatförändringar. Precis som Line, Chatterjee et al.’s studie har 

gjort  (2010, s.238). Samt ställa frågor om bilägande och vad de gör i sin vardag. 
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5  Metod 
 

5.1 Kvalitativ forskningsprocess 

För att besvara mitt syfte har jag valt att lägga upp min studie i form av en kvalitativ 

forskningsprocess som har blivit ett alltmer uppskattat angreppssätt. Detta innebär att 

min studie innefattar frågeställningar, ett urval där relevanta deltagare valts ut för att 

besvara dessa, insamling och tolkning av data, resultat och slutsatser (Bryman 2011, s. 

346). Ett kvalitativt angreppssätt innebär även att det finns ett fokus på ord istället för 

siffror vid insamling av data och analys. Valet av kvalitativa forskningsmetoder kändes 

därför mest passande eftersom jag i mitt syfte inte är ute efter mätning eller 

generalisering utan endast efter att ta reda på ”vilka strategier Kalmar kommun 

använder för att uppnå en beteendeförädning i vardagligt resande samt vad olika 

invånare har för attityder kring ämnet”. I den kvalitativa forskningsprocessen är en 

vanlig insamlingsmetod av empiri att göra intervjuer och att empirin sedan 

katergoriseras. Detta är precis vad jag har gjort då min insamlingsmetod av data har 

varit intervjuer där intervjumaterialet sedan kategoriserats in i teman (Bryman 2011, 

s.340-341, 344). Nedan kommer jag mer djupgående presentera de olika delar som 

ingått i min forskningsprocess. Där kommer redogöra för min insamlingsmetod, mitt 

urval, hur jag tänkt kring generalisering och vilken analysmetod som använts. 

  

5.2 Semi-strukturerade intervjuer 
Den metod jag använt för att samla in empiri till denna uppsats är intervjuer som inom 

den kvalitativa forskningen är den mest populära insamlingsmetoden (Bryman 2011, 

s.412). Först hade jag en intervju med Karin Löfström (strateg för ekologisk hållbarhet) 

och Mikael Kalin (infrastrukturstrateg) och sedan med olika invånare i Kalmar 

kommun. Intervjun med Löfström och Kalin gjordes i syfte att få svar på vilka strategier 

Kalmar kommun använder för att uppnå en beteendeförändring i resvanor. Intervjuerna 

med invånarna gjordes för att få ett invånarperspektiv i frågan. Alla intervjuer var 

kvalitativa och semi-strukturerade. En semi-strukturerad intervju är en intervju som har 

förutbestämda frågor men som ändå sker på ett fritt sätt. Till exempel är frågorna många 

gånger generella vilket gör att respondenten kan utforma sina svar på sitt eget vis. 

Intervjuaren har även möjlighet att ställa följdfrågor och ändra ordningen på frågornas 

följd under tiden intervjun äger rum. För mina intervjuer förberedde jag ett antal frågor i 

form av vad som ofta kallas för en intervjuguide (Bryman 2011, s.206, 415). Jag 

utformade en intervjuguide för Löfström och Kalin och en för de invånare jag 
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intervjuade (Se bilaga A, B). Anledningen till att jag valde att göra en semi-strukturerad 

intervju är för att jag trivs med denna intervjuform då den inte är alltför strukturerad 

men inte heller så fri att respondenten glider iväg från ämnet. Istället för att anteckna 

intervjuarna spelades jag in dem med godkännande från respondenterna. Detta för 

smidighetens skull och för att antecknandet inte skulle riskera att distrahera från vad 

som sades (Bryman 2011, s.428). Av etiska skäl fick även alla respondenterna 

information om vad intervjumaterialet skulle användas till. De fick också frågan om 

deras namn kunde användas i uppsatsen.  

  

För att samla in material angående vilka strategier Kalmar kommun använder för att 

uppnå en beteendeföränding i resvanor, var tanken från början att göra en textanalys av 

kommunala plandokument. Men av de plandokument jag hittade på internet, bland 

annat Kalmar kommuns översiktsplan, står det främst vad kommunen kan, vill och bör 

göra kring resvanor och beteendeförändring och inte vad kommunen gör i form av 

strategier (Kalmar kommun 2013, s.117., Kalmar kommun u.å, s.7-8). För att få förslag 

på var jag kunde läsa vilka strategier som används kontaktade jag bland annat en 

projektledare på Kalmar länstrafik. Hon berättade att det är svårt att hitta dokument med 

strategier då resvanor och beteendeförändring främst behandlas via olika projekt 

(Aldentun 2017, e-mail 15/11). Vidare fick jag rådet att kontakta Karin Löfström 

(strateg för ekologisk hållbarhet i Kalmar kommun) vilket jag gjorde via ett mail som 

besvarades med en inbjudan till stadshuset i Kalmar för en intervju med henne samt en 

trafikstrateg vid namn Mikael Kalin. Jag är medveten om att bristen på strategier i till 

exempel översiktsplanen hade kunnat vara ett resultat i sig men eftersom jag var mer ute 

efter vad kommunen faktiskt gör snarare än att analysera vad översiktsplanen 

presenterar och inte, tackade jag ja till intervjun. Dessutom sade Löfström att hon och 

Kalin kunde bidra med mycket information vilket jag ansåg vara positivt då jag gärna 

ville få reda på så mycket som möjligt kring vilka strategier kommunen använder 

(Löfström 2017, e-mail 19/11). Även detta kan motivera valet av insamlingsmetod då 

kvalitativa intervjuer är en gynnsam metod om intervjuaren är ute efter fylliga svar 

(Bryman 2011, s.415). När det gäller frågan om vilka attityder olika invånare har kring 

beteendeförändring och resvanor, besvarades som sagt även denna med hjälp av den 

kvalitativa semi-strukturerade intervjun. Detta ansåg jag passade bra eftersom 

kvalitativa intervjuer brukar användas till att ta reda på människors ståndpunkter och 
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åsikter och som frågeställningen nämner, var jag intresserad av attityder (Bryman 2011, 

s.415). 

  

5.3 Urval  

När det kommer till valet av respondenter, har jag jag gjort ett målinriktat urval vilket är 

vanligt förekommande inom kvalitativ forskning. Ett målinriktat urval innebär att 

forskaren väljer ut respondenter utifrån vilka de tror bäst kan besvara studiens 

frågeställningar Bryman 2011, s.392). Som tidigare nämnt gällande min första 

frågeställning valde jag att föra en intervju med en miljö- och klimatstrateg och en 

infrastrukturstrateg som båda jobbar inom Kalmar kommun. Jag ansåg att de bäst kunde 

besvara vilka strategier Kalmar kommun använder för att fler ska resa mer miljövänligt 

i vardagen. Detta dels för att Löfström menade att de hade mycket information att 

erbjuda kring ämnet men också för att de jobbar i kommunen och arbetar med frågor 

rörande resvanor och beteendeförändring.  

 

Gällande min andra frågeställning, där jag var ute efter ett invånarperspektiv, gjordes 

även här ett målinriktat urval. Detta eftersom jag valde ut invånare för att få ett 

invånarperspektiv som skiljer sig från varandra gällande vad invånarna gör, vilket kön 

de tillhör och var de bor i kommunen. Anledningen till att jag ville ha en variation 

gällande livsstil var för att tidigare forskning nämnt att detta är en faktor som påverkar 

resvanor. I den tidigare forskningen talades det främst om socioekonomiska skillnader 

och hur det påverkar resvanor men inte om hur människors geografiska lokalisering 

påverkar resvanor. I och med detta var det något jag tog särskild hänsyn till i mitt urval 

men också på grund av att detta är en kulturgeografisk studie. Mitt urval består av en 

man och två kvinnor där två arbetar och en är student. Dessa tre bor respektive fem, tre 

och en kilometer från Kalmars centrum. Tanken var att även inkludera en pensionär i 

urvalet men på grund av tidsbrist blev det inte så. De som valdes ut var alla bekanta till 

mig och urvalet skulle därför också kunna ses som en bekvämlighetsurval (Bryman 

2011, s.194). En intervju hölls ansikte mot ansikte och de andra två via telefon. 

 

5.4 Generalisering och representation 

Som nämnt ovan består mitt urval endast utav tre invånare. Jag är medveten om att detta 

är ett litet urval och att det därför inte går att säga något om populationen (invånarna i 

Kalmar kommun) genom de resultat intervjuerna ger. Detta är vanligt inom kvalitativ 

forskning och många kritiker menar att det finns en svårighet i att generalisera 
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kvalitativa forskningsresultat. Detta på grund av att urvalet ofta består av ett litet antal 

individer. Intervjupersoner kan inte representera en population om de inte valts ut på 

slumpmässiga grunder och som nämnt i urvalsavsnittet ovan har jag använt ett 

målinriktat urval och inte ett slumpmässigt sådant. Dock brukar inte kvalitativa forskare 

vilja generalisera resultat till populationer utan har istället intresset att endast uppnå 

teoretiska slutsatser (Bryman 2011, s.369). På grund av detta finns det även de som 

menar att begreppen reliabilitet och validitet inte har en relevans inom kvalitativ 

forskning eftersom mätning inte är ett intresse inom kvalitativa undersökningar 

(Bryman 2011, s.351). Jag är inte intresserad av mätning utan endast av attityder hos 

olika människor och vilka strategier Kalmar kommun använder. Detta kan kopplas till 

vad som skrivits i den teoretiska referensramen om att ett humanistiskt pespektiv 

kommer att användas i studien där individen är i centrum och generalisering är oviktigt 

(Cresswell 2013, s. 140-143. Däremot är äkthet en term som brukar diskuteras inom 

kvalitativ forskning vilket handlar om att undersökningen ska ge en rättvis bild av de 

åsikter och uppfattningar de människor som studeras presenterar (Bryman 2011, s.357). 

Detta har jag haft i åtanke i skrivandet av min empiridel där jag har lyssnat på mina 

intervju-inspelningar flera gånger för att vara säker på att jag korrekt uppfattat det som 

sagts. 

 

5.5 Tematisk analys och kodning 
För att analysera mitt intervjumaterial har jag använt mig utav en tematisk analys som 

är den mest använda metoden för att analysera kvalitativ data och innebär att det 

empiriska materialet organiseras i teman (Bryman 2011, s.528). Detta görs många 

gånger med hjälp av en process kallad kodning. Kodning innebär att data åtskiljs oc 

organiseras genom att förses med namn eller etiketter (Bryman 2011, s.510-514). Detta 

har jag gjort där mitt intervjumaterial har lästs igenom noggrant för att sedan ordnas in i 

olika teman med hjälp av passande rubriker. Med hjälp av de teman jag fick fram var 

det lättare att sedan anteckna slutsatser, vilket brukar vara syftet med kodning (Crang, 

Cook 2007, s. 134, 137).  
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6 Redovisning av resultat  
 

6.1 Inledning 

Resultaten kommer att redogöras på följande sätt. Först redovisas det intervjumaterial 

som givits som svar på första frågan om vilka strategier Kalmar kommun använder och 

därefter redovisas intervjumaterialet från andra frågan. Materialet har delats in i olika 

teman i form av rubriker som sedan följs utav en mindre sammanfattning. 

  

6.2 Vilka strategier använder Kalmar kommun? 

För att besvara denna fråga har det hållits en intervju med miljö-och klimatstrategen 

Karin Löfström och trafikstrategen Mikael Kalin på samhällsbyggnadskontoret 

(Löfström, Kalin 30-11-2017). Intervjumaterialet presenteras nedan. 

  

6.2.1 Fysiska åtgärder 

Under de senaste tio åren har Kalmar kommun arbetat med projektet “Kalmar 

cykelstad” som började som en satsning för att påverka fler till att cykla. I detta projekt 

ville kommunen även ta reda på varför invånare inte cyklade mer och i detta arbetet 

framkom det att det fanns felande länkar i cykelvägarna där de plötsligt kunde ta slut 

och sedan börja igen en bit. Det kunde handla om bara några meter men gjorde ändå att 

cyklandet upplevdes som mer besvärligt. Utöver detta fick de också information om att 

alla inte tyckte det var självklart hur de skulle cykla då kommunen inte bidrog med 

cykelskyltning eller cykelkartor. Kommunen fick också många kommentarer kring 

belysning, sandning och snöröjning. Denna information gjorde att kommunen började 

sätta upp cykelskyltar och cykelkartor och med att snöröja cykelvägar före bilvägar 

(Löfström 2017). 

 

I Kalmar kommun ska det finnas cykelpumpar på olika platser i staden, cykelställen ska 

vara säkra (det ska vara lätt att låsa ramen i cykelstället) och det ska finnas fler tak över 

cykelställen. Att det ska vara säkert att lämna ifrån sig sin cykel vid en busshållplats är 

en stor satsning hos kommunen idag där det nu är standard att göra säkra cykelställ vid 

konstellationen av nya busshållplatser (Kalin 2017). 

 

Kalmar kommun har även ett samarbete med Skanska gällande det nya 

universitetsbygget där de tillsammans tittar på lösningar för hur de ska påverka så 

många som möjligt till att cykla och inte köra bil till universitetet. Det håller inte om 
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studenterna åker bil till universitetet då det är en för stor studie-och arbetsplats med en 

för liten yta. Kalmar kommun och Skanska har tillsammans diskuterat möjligheten att 

ha cykelgarage vid universitetet där det även kan finnas en TV-skärm med busstider 

samt skåp där studenterna kan låsa in hjälmen, väskan eller andra ägodelar som 

studenten kanske annars hade låst in i bilen (Löfström 2017). 

 

Det finns även en parkeringsnorm som reviderades för några år sedan som ställer lite 

tuffare krav när det gäller parkeringsplatser. Normen säger att det inte krävs lika många 

parkeringsplatser som tidigare och att de parkeringsplatser som ska tillhandahållas bör 

finnas på fastigheten och inte utanför. Det sker också en förhandling mellan byggherre 

och kommun där byggherren minskar antalet parkeringsplatser mot att åta sig “mobility 

management-åtgärder” såsom att tillhandahålla en elbilspool eller se till att det finns 

lånecyklar på fastigheten. Detta testas i norra staden där det i nuläget byggs många nya 

bostäder och kan vara det första faktiskt skarpa avtalet som kommunen infört. Tanken är 

då att kommunen ska förändra ett beteende innan det uppkommer genom att till 

exempel uppmärksamma en nyinflyttad om att det finns en elbilspool att använda 

istället för egen bil. Det är meningen att personen ska känna till premisserna innan 

inflytt. Byggherren får säga till den som vill flytta in att “Det är inte lätt för dig att äga 

en bil om du bor här, däremot så tillhandahålls lånebil och det förväntas att du cyklar för 

det finns jättebra cykelgarage och så vidare. Det är så vi vill att det ska fungera” 

(Löfström, Kalin 2017).  

 

6.2.2 Projekt 

Kalmar cykelstad har breddats där kommunen idag tittar på alla typer av hållbara 

transporter. Nyligen började ett EU-projekt som heter “City multi modalities” som 

handlar om knutpunkter och att det ska vara lätt att växla mellan olika transportmedel. 

Det ska vara smidigt att kliva av bussen och sedan ta cykeln eller tvärtom eller till och 

med att skifta från bil till cykel. Kalmar kommuns största fokus ligger på tågstationen 

och att denna knutpunkt ska fungera på bästa sätt. Vilka informationskampanjer behövs 

för att människor ska nyttja tågstationen mer och känner folk till de smarta lösningar 

som finns? Detta är frågor Kalmar kommun tillsammans med Kalmar länstrafik arbetar 

med just nu i det treåriga projektet City multi modalities.  Idag finns det möjlighet via 

appar att direkt få tillgång till busstider och tågtider men i projektet “multi modalities” 

talas det även om att människor på ett enkelt sätt ska ges information kring avstånd och 

tid samt var det går att hyra cykel. “Får en person reda på att det tar fem minuter från 
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busshållplatsen dit man ska, ah men då kanske det är okej att gå” (Löfström 2017). 

 

Kalmar kommun använder sig utav stadsmiljö avtalet som innebär att kommuner kan 

söka pengar nationellt. Kalmar kommun har beviljats cirka elva och en halv miljon för 

åtgärder för att främja kollektivt resande och cyklande. Med dessa statliga bidrag 

kommer Kalmar under de kommande åren att arbeta med att införa signalprioritering för 

kollektivtrafik och cyklister i vägkorsningar utmed Norra vägen. Norra vägen är det 

viktigaste busstråket i hela länet med busslinjen 401 och med signalprioritet kommer 

denna linje stärkas ytterligare. Med signalprioritet blir det lättare för bussarna att hålla 

tider och därigenom blir det mer attraktivt att resa kollektivt. Förhoppningsvis kommer 

det bli så att bussar och cyklister knappt kommer behöva stanna alls vid korsningar. 

Kommunen planerar även att göra nya trafiksäkerhetsårgärder längst Norra Vägen där 

cyklister vid närmandet av korsningar signaleras via radarteknik. Cykel- och 

gångpassager ska även hastighetssäkras. Detta arbetar kommunen högtryckligen med 

och ska vara klart senast december 2018 (Löfström, Kalin 2017). 

 

Kalmar kommun använder sig även utav en elbilspool och har gjort detta i cirka fyra år. 

Detta innebär att kommunen tillsammans med ett antal aktörer från näringslivet har köpt 

elbilar som på dagtid används utav de som jobbar i kommunen och på kvällen öppnas 

för allmänheten att använda. Däremot krävs det ett medlemskap i delbilspoolen för att få 

tillgång till bilarna men medlemsavgiften är ganska låg och är en person kund i Kalmar 

Energi är medlemskapet gratis. Delbilspoolen fungerar så att medlemmen bokar en tid 

på nätet och låser upp med en app som gör att denne sedan har tillgång till tolv helt 

fossilfria bilar placerade lite varstans i kommunen. Konceptet har blivit mycket 

populärt. Kommunen försöker marknadsföra konceptet på olika sätt och Kalmar Energi 

skickar ut brev till alla sina kunder med jämna mellanrum. Detta är bra då det finns 

många i Kalmar kommun som är kunder i Kalmar Energi. Användningen för 

privatpersoner är idag större än av de som använder dem i tjänst. Det är alltså fler som 

använder elbilarna på kvällar och helger än på arbetstid och i samband med detta har det 

skapats fler publika laddstationer runt om i kommunen. Detta är ett sätt att påverka 

människor att förändra sitt resande genom att inte skaffa bil utan istället cykla, gå eller 

åka kollekt i vardagen då de vet att det finns en elbil att boka om en till exempel över en 

helg skulle vilja besöka släktingen som bor längre bort (Löfström, Kalin 2017).  
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Gällande de platser som ligger mer utanför Kalmar fungerar inte användningen av en 

elbilspol då elbilarna blir stående för mycket. Istället har en landsbygdsutvecklare 

tillsammans med kommunen tittat på en samåkningsapplikation. Denna har sedan 

tidigare testats men inte visat sig vara så effektiv då människor inte velat ha med sig 

främmande i bilen. Men det som görs istället är nu att koppla mobilapplikationen till 

exempelvis en idrottsklubb vilket visade sig fungera mycket bättre. Detta eftersom alla 

föräldrarna skulle till samma match och därför har något gemensamt. Det blir inte 

längre främlingar i bilen utan sonens eller dotterns kompisar. Kommunen tror att 

samåkningsapplikationen kommer att fungera där konceptet kommer att utvärderas 

under mars månad i år (Löfström, Kalin 2017). 

6.2.3 Mjuka policies 

Kalmar kommun har arbetat en hel del med kampanjer där kommunen har gått ut och 

förespråkat cykling genom att hålla samtal och berätta om de fördelar som finns med att 

cykla och därmed sprida en positiv bild. Kommunen försöker att synas i flera olika 

sammanhang (allt från stadsfester till hälsomässor) och sprida budskapet “tack för att du 

cyklar”. Under vissa perioder anordnas tävlingar och ibland delar kommunen ut 

profilprodukter. Kommunen har också hållit i rena miljökampanjer där människor 

uppmanas att tänka på klimatet. Ett exempel på detta är “klimatpiloterna” som brukade 

underhålla familjer genom olika aktiviteter. 

 

I projektet Kalmar cykelstad  har det även anordnats flera event där till exempel 

kommunen går ut och bjuder invånare på bullar och ballonger varje gång en ny vägsnutt 

invigs. Det kan också vara så att folk som arbetar i kommunen går ut på natten för att 

sätta sadelskydd på cyklar eller på dagen stå vid en korsning och dela ut vattenflaskor 

för att säga tack till Kalmars cyklister. Hela konceptet med Kalmar cykelstad är att säga 

tack till de som cyklar och uppmärksamma de möjligheter som finns. Det görs även 

kampanjer kring cykellysen tillsammans med polisen där cykellysen har delas ut i syfte 

att Kalmars invånare ska synas i trafiken (Löfström, Kalin 2017). 

 

Gällande reseplaner för skolor och arbetsplatser är det ingenting som kommunen arbetar 

med i dagsläget. Däremot säger Löfström och Kalin att möjligheten finns att det är 

något de hade arbetat med ifall resurserna funnits (Löfström, Kalin 2017). 
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6.2.4 Hårda policies  

För några år sedan höjdes avgiften för parkeringen inne i centrala Kalmar och alldeles 

nyligen utökades områdena för var parkering kostar. Det finns flera områden i Kalmar 

kommun där det nu har införts en parkeringsavgift som dock inte är särskilt hög enligt 

Kalin och som än mindre anpassat i avvägning mot kostnaderna för att åka 

kollektivtrafik. Möjligtvis kommer priserna för parkering att höjas ytterligare i samband 

med valet för att bättre synka kostnaden för vad det kostar att stå med bil kontra 

kostnaden för ett månadskort i kollektivtrafiken. Det är en ganska stor differens där, 

vilket kan göra att det upplevs som billigt att parkera jämfört med vad det hade kostat 

att åka kollektivt. Därför skulle det vara bra att jämna ut eller till och med gå andra 

vägen och göra kollektivtrafiken billigare än att parkera med bil. Men enligt Kalin är det 

en känslig och politiskt laddad fråga där man får gå varsamt fram och låta det ske 

successivt. Först krävs det nog en ökad medvetenhet hos allmänheten gällande vad det 

faktiskt kostar att äga en bil, hålla den och köra den där det är rätt mycket pengar som 

tickar egentligen (Kalin 2017). 

 

Politiska förslag mottas ideligen av kommunen och kan till exempel vara att en viss 

målgrupp ska få åka gratis kollektivtrafik såsom pensionärer eller studenter. Där kan det 

bli att kommunen får gå in och täcka kostnaden, dock vet inte Löfström och Kalin om 

det är aktuellt idag. En strategi som däremot är aktuell, och som kommunen i sin budget 

avsätter en miljon kronor till per år, är enhetstaxan. Enhetstaxan gör att det kostar lika 

mycket för ett månadskort oavsett hur många zoner en person reser igenom. Tidigare 

har det till exempel varit dyrare att åka genom fyra zoner än två (Löfström, Kalin 2017). 

6.2.5 Reflektioner av Löfström och Kalin 

Löfström och Kalin tycker att det är mycket viktigt att ta hänsyn till miljön och planera 

hållbart i kommunen. I talan om planering säger Löfström att hur människor trafikerar 

sig kan bli en ickefråga så länge “man bygger smart”. Vidare säger hon att “tittar man 

på stora städer är det ju väldigt få som åker bil för att det är onödigt. Både för att det är 

dyrt och komplicerat men också för att det är så enkelt och självklart med kollektivtrafik 

och cykel, så jag tycker att det är A och O. Bygger vi smart så kommer vi inte behöva 

bilar på Kvarnholmen”. Kalin fortsätter med att andelen korta resor är höga för att det är 

för smidigt att ta bilen, varpå Löftröm säger; “...och vi är alla lite smålata… men med 

lite morot och lite piska kan man få många av resorna att ske på annat sätt”. Hon säger 

även att problematiken är att “det finns ju lite heliga kor hos oss människor… bostaden, 



  
 

20 

biffen och bilen som man brukar säga. Vissa saker vill man inte att andra ska lägga sig 

i”. Löfström menar att det finns en problematik som inte är lättlöst där “det som är bäst 

för oss inte alltid är det vi vill” (2017). 

6.2.6 Sammanfattning 

Med den information som Löfström och Kalin bidragit med använder Kalmar kommun 

flera strategier för att uppnå en beteendeförändring. Dessa är snöröjning, cykelpumpar, 

cykelskyltar och kartor, säkra cykelställ och fler tak över dessa, fler knutpunkter, 

signalprioritering för cyklister och gående, säkerhetsåtgärder vid korsningar, elbilspool, 

samåkningsapplikationer, enhetstaxa, parkeringsnorm, höjd parkeringsavgift, kampanjer 

för att förespråka cykling och sprida budskapet “tack för att du cyklar” och 

miljökampanjer där människor uppmanas att tänka på klimatet (Löfström och Kalin 

2017).  

 

6.3 Attityder kring beteendeförändring och resvanor? 
För att besvara denna fråga har jag intervjuat tre invånare: Amanda Svensson (23 år) 

som bor i Berga, Jacob Welander (25 år) som bor i Tullslätten samt Madeleine 

Arkenfjäll (25 år) som är boende i Kalmar Nyckel. Svensson och Welander jobbar och 

Arkenfjäll är student. Alla skiljer sig åt när det gäller var de bor geografiskt. Svensson 

bor cirka fem kilometer från Kalmars centrum (utgått från Kvarnholmen), Arkenfjäll 

cirka tre kilometer från centrum och Welander cirka en kilometer från centrum 

(Svensson, Arkenfjäll, Welander 2017). 

 
6.3.1 Relation till olika transportmedel 

Varken Arkenfjäll, Svensson eller Welander äger en bil. Däremot har Welander tidigare 

ägt en och Svensson använder sin sambos (2017). Svensson säger att hon är den som 

använder bilen mest då hon använder den alla veckodagar på grund av att hon har längst 

till jobbet. Svensson säger: “80% använder jag bil, resten cykel, så det är sällan buss 

eller tåg”. Svensson uppger också att hon använder bilen mest på grund av det är 

“smidigast, snabbast och mest bekvämt”. Cyklar gör Svensson övervägande på 

sommaren då hon cyklar nästan “överallt”, såväl till centrum som till stranden eller för 

att handla. Hon säger att det är skönt för att “det går så fort”. På vinterhalvåret används 

däremot bara cykeln om hon ska till jobbet och bilen är upptagen (2017).  

Welander använder främst sin cykel för att förflytta sig mellan olika platser i Kalmar. 

Ibland händer det att han använder bussen och då är det för att ta sig en längre sträcka 
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eller för att det är dåligt väder. “Ska jag till Oxhagen och det är dåligt väder så tar jag 

bussen men är det att jag bara ska till centrum är det cykel som gäller”. Vid frågan om 

han hade velat äga en bil svarar han “Ah det är klart, allting är smidigare”. Han säger att 

han hade använt bilen när han ska till jobbet; “Ska jag till stan då är det cykel men är det 

jobbet eller en längre bit, till exempelvis Oxhagen eller Skälby, då hade det blivit 

bilen”. Anledningen till varför Welander inte använder bil bortsett från att han inte äger 

en, är för att han tycker att det är “väldigt smidigt att ta sig runt med cykel i Kalmar” 

(2017). 

 

Arkenfjäll förflyttar sig främst genom att cykla och gå. Gång är att föredra men när hon 

bär tunga saker såsom dator och böcker tar hon cykeln för avlastning. Hon motiverar 

även valet av gång och cykel med att: “Jag har så kort bit överallt, sparar pengar genom 

att gå och cykla och gillar att komma ut och röra mig”. Buss används sällan och bara 

om hon måste ta sig en längre sträcka, till exempel för att handla i Hansa City. Hon 

säger att “det har lite med tid och avstånd att göra”. När hon är i sin hemstad Eskilstuna 

där hon får låna sin pappas bil, används denna när det är kallt väder eller när hon ska till 

jobbet tidigt på morgonen (Arkenfjäll 2017). 

 

När Arkenfjäll ska resa till Eskilstuna från Kalmar tar hon tåget vilket tar cirka 6 timmar 

med väntetid inräknat. Arkenfjäll säger att hon föredrar tåg framför buss då hon anser 

att det är lättare att använda dator och se på film i ett tåg men också för att det är lätt att 

se tågtider. Hon berättar att det kostar drygt 1000 kronor att åka tåg tur och retur mellan 

Kalmar och Eskilstuna. Om hon inte har så mycket studiearbete en vecka brukar hon ta 

reda på om det finns ett billigare tåg och finns det passar hon på att åka hem. I frågan 

om hon åkt mer bil om ägt en, sade Arkenfjäll “Jag vet inte… Nej faktiskt inte. Jag 

tycker det är skönt att bara kunna sätta mig på tåget där jag bara behöver hålla reda på 

när det är byte. Bil är mer att du måste hålla koll på hur du åker, och det tar ju ungefär 

lika lång tid med bil som tåg med pauser…Fast det hade nog underlättat att ha en bil i 

Kalmar, när det är vinter och man behöver handla till exempel, så jo, jag hade nog gjort 

det” (Arkenfjäll 2017). 

6.3.2 Kollektivtrafik 

I frågan om det fanns något Svensson trodde skulle få fler att åka kollektivt berättade 

hon att hon åkte buss “väldigt mycket” innan hon tog körkort där hon åkte buss varje 

dag, till skolan eller för att hälsa på kompisar. Svensson anser att kollektivtrafiken i 
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Kalmar har förbättrats de senaste åren. “Förr gick inte bussarna så ofta och det var ofta 

förseningar, det var även sällan de gick sent. Jag bodde ju i Lindsdahl innan när jag gick 

på gymnasiet och det var ofta att man fick sova över hos kompisar för bussarna slutade 

gå vid tio-halv elva. Men det har blivit mycket bättre. Nu går de ju mycket längre och 

oftare, så om det är så att man missar bussen, ja men då behöver man inte vänta länge. 

Blir ju inget problem eftersom de går så ofta. Men anledningen att jag inte tar bussen nu 

är dels för att det alltid är så mycket folk på bussen och alltid något strul typ. Jag 

använder ju deras app och då är det att appen ligger nere och man kan inte köpa en 

biljett och så inser jag att jag inte har kortet med mig… Ja då kan man ju inte betala för 

bussen, så ja lite sådana småtekniska fel. Men jag tycker egentligen att det har blivit 

mycket bättre generellt. Jag är väl bara lat och bekväm och väljer cykel istället.” 

(Svensson 2017). 

 

När det gäller kollektivtrafik tycker Arkenfjäll att den hade kunnat förbättras. Hon 

tycker inte om att åka tåg på vintern då tågen många gånger slutar att gå eller blir 

försenade på grund av mycket snö och att det då slutar med att hon får ta en 

ersättningsbuss. Arkenfjäll “hatar förseningar” och anser även att tåg som 

transportmedel kan förbättras genom färre tågbyten, bekvämare stolar och “bättre 

bagageutrymmen”. Gällande buss uppger Arkenfjäll att det hade varit bra om bussen 

stannade på fler ställen (Arkenfjäll 2017). Enligt Welander blir kollektivtrafiken mer 

attraktiv desto smidigare den är “Jag menar, hade jag vetat att bussen går utanför min 

dörr var femte eller tionde minut hade varit lättare då man vet att den alltid kommer 

vara där”. Han tror även att fler hade valt att åka mer kollektivt om det vore billigare 

och om bussen i Kalmar stannade på fler platser: “Jag tror inte det går bussar till 

Varsvholmen liksom” (Welander 2017). 

 

6.3.3 Framtid och elbilspool 

Efter att Arkenfjäll sagt att det hade underlättat med en bil i Kalmar fick hon frågan om 

elbilspool, om det var något hon kände till och hade kunnat tänka sig att använda sig 

utav. Hon säger att hon har hört talats om konceptet men visste inte att det fanns en 

elbilspool i Kalmar samt att hon hade kunnat tänka sig att låna en elbil vid kortare 

sträckor. “Hade varit perfekt för studenter när man ska handla mycket ibland”. Eftersom 

hon inte kände till att det fanns en elbilspool i Kalmar poängterar hon att det kanske 

hade varit bra med mer marknadsföring kring konceptet (Arkenfjäll 2017).  
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Som svar på frågan om Welander hade kunnat tänka sig att inte köpa en bil i framtiden 

svarade han att “Det beror helt på var jag bor. Hade jag bott kvar i Kalmar hade jag 

skaffat bil i och med att det är så litet. Centrum är ju ganska litet och mycket är rättså 

utspritt, så då hade jag köpt bil. Men hade jag bott i en större stad så som Göteborg eller 

Malmö, där det finns en konstant kollektivtrafik och aldrig behöver planera utan där 

man bara kan gå till stationen och så kommer buss eller tåg efter någon minut, ja men 

då löser det sig”. Vidare fick Welander frågan om han hade varit villig att använda sig 

utav en elbilspool istället för att införskaffa sig en bensindriven bil; “Ja absolut, det 

hade jag inte haft något problem med! Men det jag däremot hade saknat är väl ifall man 

skulle ut och köra för nöjes skull då vill man ha en bil som man kan...ah men för 

känslans skull...men absolut kan jag skippa en bensindriven bil” (Welander 2017). 

6.3.4 Cykel och gång 

När Arkenfjäll fick frågan vad hon tycker bör göras för att fler ska cykla eller gå mer, 

svarade hon “Det märks ju att det är en cykelstad, om man jämför med Eskilstuna i alla 

fall där jag är ifrån, där är det många som cyklar men här märks det ännu mer. Så tror ju 

de måste gjort någonting. Jag tycker att de har bra cykelförbindelser, jag är ju i och för 

sig mest vid Kalmar Nyckel och centrum och inte så mycket i till exempel Norrliden… 

men ja, jag tycker det är bra. Det är väl kanske belysningen i så fall där vissa delar är 

mörka. Bättre gå och promenadvägar kanske, eller göra något fint att se på medans man 

är ute och går. Kanske fler cykelställen i centrum.” (Arkenfjäll 2017). 

 

På samma fråga svarade Svensson att belysningen kan bli bättre och att hon tänker på 

detta speciellt under höst och vinterhalvåret; “Man bara shit, det är rätt dåligt upplyst 

och som ung tänker man inte så mycket på att använda reflexer - ah men vissa tycker ju 

det är töntigt… men jag använder det eftersom jag har hund...men jag tror det är många 

som inte införskaffar sig sådant och med tanke på att det är så dålig belysning så... nej, 

det är inget bra”. Men cykelvägar tycker Svensson att det finns gott om och att det enda 

som behöver förbättras är belysningen (Svensson 2017). 

6.3.5 Miljöpåverkan 

Vid frågan om hur allvarligt Welander tycker att transportens miljöpåverkan är svarade 

han “Ja det suger ju men vi har ju byggt upp ett samhälle som bygger på all denna 

transporten så det är svårt tänker jag...det hör till vardagen. Men visst, hade inte klagat 

på en Tesla liksom” (Welander 2017). När samma fråga ställdes till Arkenfjäll svarade 

hon att hon är medveten om klimatförändringar men att det inte är något hon brukar 
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tänka på i vardagen eller i val av transportmedel (Arkenfjäll 2017). Enligt Svensson är 

det viktigt att fler blir miljövänliga i sitt vardagliga resande och säger att man i den mån 

man kan ska välja mer miljövänliga färdmedel just på grund av klimatpåverkan. Vidare 

säger hon “jag tror dock inte folk tänker på hur stor påverkan bensindrivna fordon och 

dylikt har på miljön och att man kanske precis som jag är väldigt bekväm och lat av sig 

när det gäller att transportera sig i vardagen” (Svensson 2017). 

6.3.6 Sammanfattning 

Arkenfjäll, Svensson och Welander är medvetna om att transportsektorns miljöpåverkan 

är ett problem men medger att det inte är något de tänker på i vardagen och i val av 

transportmedel. Då är det istället andra faktorer som bidrar såsom avstånd och väder. De 

alla säger att det är smidigt och bekvämt att ta bilen. Arkenfjäll och Welander säger att 

de kan tänka sig att använda sig utav en elbilspool i framtiden. Förslag på strategier som 

respondenterna givit för att fler ska ta mer miljövänliga beslut i sitt vardagliga resande 

är: bättre belysning vid gångstråk och “kanske något fint att se på”, prissänkning av 

kollektivtrafik, bättre bussförbindelser och “mindre tekniska fel” angående bussar, 

gällande tåg så färre byten och förseningar, bekvämare stolar och bättre 

bagageutrymmen (Arkenfjäll, Svensson, Welander 2017). Welanders framförande om 

att han inte kommer att köpa en bil i framtiden om han bor i en storstad där allting 

ligger mer centralt än i Kalmar, kan tydas som ett förslag på en regionförstoring 

(Welander 2017). 
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7 Analys 
 

7.1 Kalmar kommun och strategier 
Som det står skrivet i den teoretsika referensramen kan en beteendeförändring i 

vardagligt resande uppnås med hjälp av samhällsplanering som inkluderar strategier och 

åtgärder för en mer hållbar vardaglig mobilitet (Higham et al 2013, s.962). Dessa 

strategier kan vara fysiska där till exempel förändringar sker i infrastruktur, 

markanvändning eller områden rörande trafik såsom trafiksäkerhet och väghållning 

(Sveriges kommuner och Landsting 2017. b). Fysisk och rumslig planering är det 

kommuner främst arbetar med (Nyström, Tonell 2012, s.50-53). Detta stämmer bra 

överens med vad Kalmar kommun gör, där det i resultatredovisningen framgår att 

kommunen tillämpar flera fysiska strategier: placering av cykelskyltar, kartor och 

cykelpumpar, säkerhetsåtgärder vid korsningar, snöröjning av cykelvägar före bilvägar, 

skapandet av säkra cykelställ med tak samt cykelgarage med skåp och TV-skärm med 

busstider. En annan fysisk strategi Kalmar kommun använder för att uppnå en mer 

hållbar vardaglig mobilitet är att byggprojekt närliggande kollektivtrafik har en större 

chans att genomföras än andra byggprojekt i Kalmar. Det finns även en parkeringsnorm 

som ställer krav på mängden bilparkeringar där syftet är att det ska byggas färre 

parkeringar i kommunen än vad som tidigare gjorts (Löfström, Kalin 2017). Med andra 

ord använder Kalmar kommun sig utav fysisk och rumslig planering som på olika sätt 

påverkar människors val att transportera sig i vardagen. Alla de fysiska strategier som 

nämnts ovan ger rumsliga utfall som kan göra att fler känner sig tryggare ute i trafiken 

och att det känns mer lockande att cykla, gå och åka kollektivt.  

 

Många av de fysiska strategier kommunen använder ingår i projektet Kalmar cykelstad 

som kommunen har arbetat med de senaste tio åren. Men precis som 

resultatredovisningen visar är det inte bara fysiska strategier kommunen använder. I 

Kalmar cykelstad arbetar även kommunen med EU-projektet City multi modalities med 

syftet att det ska vara lätt att växla mellan olika transportmedel (Löfström 2017). Detta 

matchar det som står i den teoretiska referensramen om att organisationer som till 

exempel EU också har en roll i planering av samhällen (Humangeo 2017). Övriga 

projekt Kalmar kommun arbetar med är signalprioritering för bussar och cyklister, 

elbilspool och samåkning via applikationer för androider (Kalin, Löfström 2017). Som 

det står i den teoretiska referensramen är TDM policies (både mjuka och hårda) 
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effektiva för att förändra vardagligt resande. Exempel på mjuka policies är kampanjer 

för att öka medvetande, förenklade biljettsystem i kollektivtrafik, bilklubbar och 

samåkning, uppmuntran av mobilapplikationer med syftet att förändra resvanor och 

resplaner för skolor och arbetsplatser. Kalmar kommun använder en elbilspool (vilket 

har samma innebörd som bilklubb), uppmuntrar till samåkning via en mobilapplikation 

och anordnar kampanjer (Löfström och Kalin 2017). Med andra ord använder Kalmar 

kommun tre mjuka TDM policies utav de som tidigare forskning givit exempel på. 

Ingen information kring förenklade biljettsystem gavs av Löfström och Kalin men 

angående resplaner för skolor och arbetsplatser gavs svaret att denna strategi inte 

används utav kommunen. Detta anser jag anmärkningsvärt efterom resplaner för skolor 

och arbetsplatser visade sig genom litteraturöversikten vara den mest resultatgivande 

TDM policyn när det kommer till förändring av resvanor. I och med detta anser jag att 

att resplaner för skolor och arbetsplatser bör implementeras i kommunen. Enligt 

Löfström och Kalin hade de arbetat med denna strategi om resurserna funnits. Eftersom 

bristen på resurser är ett hinder kanske det hade varit bra att försöka få bestlusfattare till 

att lägga resurser på resplaner för skolor och arbetsplatser och satsa mer på denna 

strategi. 

 

Vid exempel på hårda TDM policies tog tidigare forskning upp höjning av 

parkeringsavgift samt väg- och trängselavgifter. I resultatet av denna studie framgår det 

att Kalmar kommun har höjt priset på parkeringsavgiften i staden vilket därmed betyder 

att hårda policies har vidtagits. Användandet av väg- och trängselavgifter var inget som 

framkom i intervjun med Löfström och Kalin (2017). 

 

7.2 Några invånare och attityder 

I resultatredovisningen visade det sig att avstånd är den mest avgörande faktorn för hur 

respondenterna väljer att förflytta sig geografiskt i vardagen (Svensson, Arkenfjäll, 

Welander 2017). Svensson säger att hon använder bilen mest för att hon har långt till 

jobbet och att användning av bil därför är “smidigast, snabbast och mest bekvämt”. 

Welander och Arkenfjäll använder buss när de ska förflytta sig en längre sträcka. 

Arkenfjäll menar att “det har lite med tid och avstånd att göra” (Svensson, Arkenfjäll, 

Welander 2017). Detta kan kopplas med vad som står i den teoretiska referensramen om 

att hastighet och bekvämlighet påverkar människors resvanor (Acker, Goodwin, Witlox 

2013,s.25,31). I talan om avstånd tänker jag att det därför kan vara värt att fundera på 
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om det är en slump att det är just Svensson som använder bil då hon är den som bor 

längst ifrån centrum. Här bör det has i åtanke att hon är den enda som har tillgång till 

bil. Detta kan relateras till vad teoretiska referensramen också säger formar det 

vardagliga resandet, nämligen bilägande (Acker, Goodwin, Witlox 2013,s.31). I 

intervjuundersökningen framgick det att både Welander och Arkenfjäll hade 

transporterat sig med bil vid längre sträckor om de hade haft tillgång till en bil i Kalmar 

även om Arkenfjäll var mer osäker på detta. På frågan om Arkenfjäll skulle använt sig 

utav bil om hon haft tillgång till en i Kalmar svarade hon efter lite tvivel: “...jo, jag hade 

nog gjort det”. Till samma fråga svarade Welander: “Ah det är klart, allting är 

smidigare” (Svensson, Arkenfjäll, Welander 2017). Utöver faktorer som bilägande, 

bekvämlighet och hastighet påverkar även attityder gällande klimatförändringar hur 

människor väljer att transportera sig i vardagen (Acker, Goodwin, Witlox 2013,s.25,31). 

I resultatredovisningen förstås det att Svensson, Arkenfjäll och Welander alla är 

medvetna om att det finns ett allvar i transportsektorns miljöpåverkan men att det inte är 

något de tänker i på i vardagen. Till exempel säger Svensson att det är viktigt att 

människor i den mån de kan väljer transportmedel utifrån klimatpåverkan men att hon 

“inte tror att folk tänker på hur stor påverkan bensindrivna fordon har på miljön” 

(Svensson 2017). Med det kan hon mena att människor skulle bli mer miljövänliga i sin 

vardagliga mobilitet om det fanns större kunskap i vilken grad den bensindrivna bilen 

påverkar miljön. Detta tänker jag påvisar vikten av att använda kampanjer med syfte att 

öka medvetande kring transportens klimatpåverkan som en strategi för att uppnå en mer 

hållbar vardaglig mobilitet. Därför skulle det kunna vara en god idé för Kalmar att lägga 

ett större fokus på användandet av kampanjer som ökar miljömedvetandet. 
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8 Slutsats och diskussion 
 

8.1 Studiens resultat 
Syftet med studien var att undersöka vilka strategier Kalmar kommun använder för att 

påverka människor till att bli mer miljövänliga i sitt vardagliga resande. Samt som en 

kompletterande del ta reda på olika invånares attityder kring beteendeförändring och 

vardagliga resvanor. I uppsatsen resultatredovisning har det framkommit att Kalmar 

kommun använder sig utav ett antal strategier som på olika sätt påverkar människors 

vardagliga mobilitet. De sätter ut cykelpumpar, cykelskyltar och kartor runt om i 

kommunen, snöröjer cykelvägar före bilvägar, skapar fler knutpunkter samt säkra 

cykelställ med tak över, och inför även signalprioritering för cyklister och gående. De 

introducerar också elbilspooler, samåkningsapplikationer, kampanjer för att förespråka 

cykling och rena miljökampanjer, enhetstaxa, parkeringsnormer och höjda 

parkeringsavgifter (Löfström och Kalin 2017). Med andra ord har studiens syfte 

besvarats där frågan om vilka strategier Kalmar kommun använder har framgått, främst 

att fysiska strategier används men också att strategier i form av event och kampanjer. 

Alla som på ett eller annat vis påverkar människors sätt att förflytta sig geografiskt i 

vardagen. 

 

När det gäller den andra kompletterande frågeställningen om attityder kring vardagliga 

resvanor och beteenedeförändring hos olika invåanre, har även denna studie besvarats 

där förslag på strategier för en mår hållbar mobilitet har framgått. Däremot kan hur pass 

bra denna fråga besvarat diskuteras, vilket jag går mer inpå i reflektionsavsnittet nedan. 

I de intervjuer som har hållits har attityder framförts gentemot olika transportsätt, där 

information angående vilka transportsätt som föredras och varför har givits samt vad 

respondenterna anser borde förbättras för att en mer hållbar vardaglig mobilitet ska 

uppnås. I samband med att respondenterna berättade vad de ansåg borde förbättras gavs 

förslag på vad de anser att kommunen bör göra för att fler ska bli mer miljövänliga i sin 

vardagliga mobilitet. Dessa är: bättre belysning vid gångstråk och “kanske något fint att 

se på”, fler cykelställ, regionförstoring, mer marknadsföring av bilpool, prissänkning av 

kollektivtrafik, bättre bussförbindelser med “mindre tekniska fel” samt tåg med färre 

byten och förseningar, bekvämare stolar och bättre bagageutrymmen (Arkenfjäll, 

Svensson, Welander 2017). Utöver de ovannämnda förslag respondenterna givit har jag 

genom analysen även kommit till slutsatsen att det skulle vara en bra idé av kommunen 
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att genomföra fler kampanjer med syftet att öka människors kunskap om 

transportsektorns klimatpåverkan. Som nämnt i analysen tror inte Svensson att folk är 

medvetna om den höga grad som bilresandet faktiskt påverkar miljön. En strategi som 

jag anser är extra viktig för Kalmar kommun att anta är resplaner för skolor och 

arbetsplatser eftersom denna strategi enligt tidigare forskning är den TDM policy som 

visat sig vara den mest effektiva i att förändra människors vardagliga resvanor. 

 

8.2 Reflektioner angående urval 

Efter att en studie utförts är det vanligt att funderingar angående urval uppkommer 

(Bryman 2011, s.436). Som nämnt genom studien har den kompletterande frågan 

angående attityder besvarats via intervjuer med tre invånare i Kalmar. Detta är ett litet 

urval som inte är representativt men eftersom kvalitativa studier sällan är ute efter att 

genreralisera resultat till en population är inte detta ett problem (Bryman 2011, s.394). 

Däremot brukar begreppet ”teoretisk mättnad” förekomma inom kvalitativ forskning. 

Vad teoretisk mättnad innebär och vilka kriterier som bör uppfyllas brukar sällan 

beskrivas i detalj men en punkt forskaren bör ta hänsyn till är att urvalet inte slutar växa 

förrän respondenteras svar börjar likna varandra och ingen ny data ges  (Bryman 2011 

s.517). Enligt Bryman är det svårt att specificera minsta tänkbara urvalsstorlek men med 

mitt urval i denna studie bestående av tre repsondenter kan jag konstatera att urvalet inte 

uppfyller den teoretiska mättnaden. Detta är därför något som hade kunnat göras 

annorlunda i denna studie men som inte har uppnåtts på grund av tidsbrist. Men att 

uppfylla att teoretisk mättnad är en problematik många som utför kvalitativa studier står 

inför (Bryman 2011, s. 436). Vad jag också har funderat på gällande urval är variation. I 

denna studie har jag haft ett intresse i att uppnå ett urval som varierar i kön, ålder och 

sysselsättning men främst gällande var respondenterna bor. Detta eftersom denna studie 

är kulturgeografisk och att jag därför ville ha ett fokus på de geogragiska skillnaderna.  I 

och med detta hade jag också gärna velat uppnå ett urval av personer med en ännu större 

geografisk variation och utifrån det få en bättre uppfattning om hur människors 

geografiska lokalisering påverkar hur vi väljer att transportera oss i vardagen.  
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9 Sammanfattning 
Jordens medeltemperatur har ökat kraftigt sedan 1900-talet vilket har inneburit flera 

negativa effekter för människa och miljö. En mänsklig aktivitet som släpper ut stora 

mängder växthusgaser och därmed orsakar denna globala uppvärmningen är 

människans användning av bensindriven transport. I Sverige står transportsektorn för en 

tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser där vägtrafiken ansvarar för 

majoriteten av dessa utsläpp. Under de senaste åren har minskningen av utsläpp från 

personbilar stannat av vilket beror på att vägtrafiken växer snabbare än 

energieffektiviseringen. När det kommer till Kalmar kommun står transportsektorn för 

cirka 40% av den totala förbrukningen av energi samt cirka 85% av det fossila 

koldioxidutsläppet. För att lösa denna problematik har det i litteraturöversikten 

framkommit att en förändring i resvanor krävs där fler måste välja att använda mer 

miljövänliga alternativ och inte de bensindrivna alternativen för att förflytta sig 

geografiskt i vardagen. Om en beteendeförändring i resvanor ska uppnås behövs det 

enligt tidigare forskning strategier och åtgärder som påverkar människor till att gå, 

cykla och använda kollektivtrafiken. Genom en kvalitativ intevju med en trafikstrateg 

och en miljö- och klimatsamordnare som arbetar i Kalmar kommun, har vilka strategier 

kommunen arbetar med framgått. Flera strategier används för att uppnå en 

beteendeförändring i vardagligt resande, både fysiska strategier och projekt i form av 

event och kampanjer. Dessa är snöröjning, cykelpumpar, cykelskyltar och kartor, säkra 

cykelställ och fler tak över dessa, fler knutpunkter, signalprioritering för cyklister och 

gående, säkerhetsåtgärder vid korsningar, elbilspool, samåkningsapplikationer, 

enhetstaxa, parkeringsnorm, höjd parkeringsavgift, kampanjer för att förespråka cykling 

och sprida budskapet “tack för att du cyklar” samt miljökampanjer där människor 

uppmanas att tänka på klimatet. Genom att lyssna på vad tre olika invånare i Kalmar 

kommun har för attityder om olika transportmedel och vad som skulle kunna få fler att 

bli mer miljövänliga i sitt vardagliga resande, har det framkommit förslag på 

kommunala strategier: fler cykelställ, regionförstoring, mer marknadsföring av bilpool, 

bättre belysning vid gångstråk och “kanske något fint att se på”, bättre bussförbindelser 

och “mindre tekniska fel”, prissänkning av kollektivtrafik samt tåg med färre 

förseningar och färre byten samt bättre bagageutrymmen och bekvämare stolar. Utifrån 

analysen har jag kommit till slutsatsen att Kalmar kommun bör anta TDM policyn: 

resplaner för skolor och arbetsplatser. Detta eftersom denna strategi enligt tidigare 

forskning är den som är mest effektiv i arbetet att förändra vardagligt resande. En annan 
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strategi som jag också kommit till slutsatsen bör införas är ett större arbete med 

medvetande kampanjer i kommunen. Detta efftersom respondenterna erkände att de inte 

tänker på klimatpåverkan i vardagen. Svensson tror att människor har en kunskapsbrist 

gällande transportsektorns miljöpåverkan och att fler hade tagit mer miljövänliga beslut 

i sin vardagliga mobilitet om det fanns en större kunskap i området. 
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41, s.416-423. 

  

Higham, J., Cohen, S., Peeters, P., & Gössling, S. 2013. Psychological and behavioural 

approaches to understanding and governing sustainable mobility. Journal of Sustainable 

Tourism, Vol. 5(1), s.1-19. 

  

Övrigt: Vid denna sökning exkluderades några artiklar för att de fokuserade på turisters 

mobilitet och inte människors vardagliga förflyttning eller hur en beteendeförändring 

ska uppnås i denna. Sökningen gav även ganska ojämna resultat där en studie 
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Intervjuguide A 

 Vilka strategier använder kommunen för att uppnå en beteendeförändring i 

vardagligt resande hos sina invånare? 

 Görs några kampanjer? 

 Reseplaner för jobb och skola? 

 Bilklubbar, samåkningsprojekt? 

 Vad görs för att kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv? 

 Vad görs för att fler ska cykla och gå? 

 Hur viktigt tycker ni det är att planera hållbart i kommunen? 

 Används några hårda policies? T.ex. prishöjning av parkering eller 

trängselavgift? 

  



  
 

V 

Intervjuguide B 

- Hur förflyttar du dig främst i vardagen? Cykel, gång, bil? 

- Äger du bil? 

- Hade du velat ha en bil? I så fall varför? 

- Skulle du kunna tänka dig att inte skaffa bil i framtiden?  

- Hade du kunnat tänka dig att bli medlem i en elbilspool? 

- Något du tycker bör göras för att fler ska cykla, gå och åka mer kollektivt? T.ex. bättre 

belysning ute, bredare cykelvägar, billigare kollektivtrafik? 

- Hur allvarligt tycker du att bilresandets påverkan på miljön är? Behövs det en 

beteendeförändring enligt dig? 

- Brukar du tänka på miljön i val av transportmedel? 

 


