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Abstract 
Hugmark, Jon. 2016. Stockholms trafikplanering – En jämförande studie mellan visioner, planer, 
politiska dokument samt medborgares åsikter. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, 
Uppsala universitet. Masteruppsats i kulturgeografi 30hp VT16. 
 
Denna studie har för avsikt att analysera hur den rådande trafikplaneringen ser ut i dagens 
Sverige, med fokus på Stockholm. Fokus ligger på att analysera trafikplaneringens uppkomst 
med bilen som utgångspunkt, hur denna har bidragit till negativa externa effekter som nu på 
senare tid uppmärksammats och legat till grund för ökad pådrivning mot ett trafiksystem som 
behöver förändras mot mer hållbara transporter, likt kollektivtrafik. Genom att analysera rådande 
regeringsdokument mot olika plan- och visionsdokument så kan studien bidra till att ge en mer 
reflekterad syn över vad som görs i realiteten mot vad mer visionära mål säger. Studien sker 
utifrån totalt 2 teorier samt 2 begrepp som är viktiga för att förstå dagens trafikplanering och hur 
resebeteende kan förändras. Mot detta är det också viktigt att se vad medborgare tycker och 
tänker för att se om planeringen delas av allmänheten. Detta då ökad samsyn gällande frågor och 
åtgärder inom trafikplaneringen kan bidra till ökad effektivitet och vilja till förändrat 
resebeteende. Studien har ett tydligt fokus på bilen och kollektivtrafik som transportmedel.  
 
Nyckelord: Bil, Kollektivtrafik, Mobility Management (MM), Hållbar Utveckling, Theory of 
Planned Behaviour & Theory of Interpersonal Behaviour (TPB/TIB), Stigberoende 
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1. INLEDNING 
	  
Ända sedan bilens inträde i Stockholm runt 1920-talet så har dess inflytande spelat en stor roll i 
stadens framväxt och utveckling, ett mönster som inte på något sätt är unikt för Stockholm men 
likväl viktigt att påpeka. Bilens sätt att omforma villkoren och utvecklingen för samhällen och 
städer med dess flexibilitet och snabbhet har gjort att samhällen omformats för att passa in bilen. 
Vägar har byggts och gjorts bredare, ytor för parkeringsplatser har tagits i anspråk för att möta 
den allt större mängden bilar i städer. Bilens framfart och påverkan på det moderna samhället är 
svår att förneka, för att illustrera detta på ett enkelt sätt är det bara att se på hur läget är här och 
nu. Vi vet nu sedan en tid tillbaka om bilens externa effekter på både oss människor och vår 
planet (med dessa bilar menar jag här de som använder fossilt bränsle). Trots denna vetskap och 
att förändringar skett och sker mot att minska bilens inflytande så är den fortfarande en central 
och viktig del i Stockholm och även i andra städer runt om i världen. Bilismen och bilens centrala 
kraft i våra samhällen är ytterst svår att bryta, och även om förbättringar kan ses i form ökad 
effektivitetsgrad och minskad bränsleförbrukning av personbilar, samt en ökande andel resande 
av miljövänlig kollektivtrafik så kvarstår bilen som en central del av transportsamhället. Man kan 
här verkligen prata om bilen i form av path-dependence (eller stigberoende), en teori som 
kommer förklaras mer ingående under teoriavsnittet.   
 
I Stockholms Stad så går det sedan 2004 - 2014 enligt statiskt från SL (2015) att se förbättringar 
gällande andelen resande för bil respektive kollektivtrafik. Andelen resande med kollektivtrafik 
har ökat med 5 % från 30 % till 35 % under denna period. Ser man till endast innerstan är 
ökningen än mer markant där den ökat med 12 %, från 59 % till 71 %. I denna studie kommer 
dock fokus ligga på Stor-Stockholm och inte innerstaden, detta då jag inte finner någon anledning 
att utesluta resandet som sker utanför Stockholms innerstad. Även om den procentuella andelen 
för kollektivtrafiken ökar så ökar även antalet resor med personbilar för samma tidsperiod från ca 
996 000 år 2004 till ca 1 040 000 år 2014 (SL, 2015). Anledningen till att båda ökar kan bl.a. ses 
i form av en befolkningsökning i staden, ökade inkomster och att staden växer rent geografiskt.  
Med en ökad andel resor med kollektivtrafik tillsammans med statistik om att koldioxidutsläppen 
minskar för transporter i Stockholm från 1,4 ton CO2e/invånare år 2000 till 1,2 ton 
CO2e/invånare år 2013 (Stockholm stad, 2015) så är det lätt att ta det för givet allt är frid och 
fröjd gällande trafikplaneringen och utvecklingen mot en mer hållbar transportsektor. Men är det 
verkligen så? 
 
Det är precis detta denna studie har för avsikt att studera närmre. Mer detaljerat avser den att 
undersöka de visioner och planer som finns för Stockholm i avseende trafikplanering, och då i 
synnerhet kollektivtrafik och bilens utveckling (även om alternativ som cykel och gång kan tas 
upp vid enstaka tillfällen), samt hur dessa visioner utförs och sätts i bruk i realiteten. Till sist 
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avser den även att undersöka resvanor för medborgare i staden, varför de väljer de transportsätt 
de gör, vilka incitament som skulle kunna få dem att ändra sig, i detta fall från bil till 
kollektivtrafik. Detta för att se aspekter som eventuellt motarbetar ytterligare ökningar av resande 
med kollektivtrafik. Studien kan således grovt nedbrutet ses som en typ av jämförande studie där 
visioner ställs mot vad som görs i praktiken, för att sedan jämföras mot medborgares resvanor 
och preferenser för att se likheter/skillnader gentemot de tidigare två.  
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att ge läsaren en fördjupad kunskap om dagens trafikplanering i 
Stockholm, Sverige. Mer detaljerat är syftet att visa hur trafikplaneringen med fokus på 
kollektivtrafik och bil lyfts fram och framställs inom olika planeringsdokument samt hur 
medborgare ställer sig i olika frågor gällande detta. Att jobba mot ett mer hållbart 
transportsystem med större andel kollektivtrafik och minskad bilanvändning är en viktig del i att 
åstadkomma en hållbar och mer framtidssäker transportsektor. Studien är även av en jämförande 
karaktär där olika dokument ställs mot medborgares åsikter. 
 

1.2 Frågeställning 
• Vad säger vision- och plandokument gällande trafikplaneringen av Sverige med fokus på 

Stockholm? 
• Vad görs i realiteten? Stämmer dessa helt och hållet överens med de visioner som finns? 
• Hur ser medborgares preferenser och incitament ut gällande dess transportval, vad 

föredrar dem? Stämmer dessa överens med de visioner som finns och/eller vad som görs i 
realiteten?  
 

1.3 Avgränsningar 
Denna studie kommer ha ett tydligt fokus på Stockholm och hur det ser ut där. Att ta in andra 
städer i Sverige hade kunnat tillföra en ytterligare dimension inom studien, för att se lokala 
skillnader inom Sverige. Studien kommer även att ha ett stort fokus på att analysera existerande 
litteratur som finns gällande ämnet, statistisk data samt enkäter för att få in medborgares 
preferenser. Tidsaspekten för uppsatsen är även den begränsad vilket ytterligare förstärker 
anledningen att endast fokusera på Stockholm. Genom att Stockholm även är ett stort och brett 
område så blir studien en aning övergripande gentemot att exempelvis studera ett område i 
staden. Studien avgränsar sig även att fokusera på bil och kollektivtrafik. Andra färdmedel likt 
cykel lämnas således mestadels åt sidan. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
	  
I följande avsnitt kommer tidigare forskning av ämnet behandlas utifrån bilen som utgångspunkt 
till den förändring som behöver ske mot alternativa transportmedel. 
	  

2.1 Det första moderna trafiksystemet med bilen som utgångspunkt 
Anledningen till att den fossila förbränningsmotorn och bilen som transportsystem blev standard 
för vårt första moderna trafiksystem var inte pga. att den var överlägsen andra motorkategorier 
eller saknade utmanande teknologier från början. Det fanns till en början konkurrenter för den 
fossila bränslemotorn och bilen av såväl ångmotorn som elmotorn, som alternativ för att ersätta 
häst och vagn. Snarare än det mest logiska valet av motor vid denna tidpunkt (år 1885) så var 
bränslemotorn snarare den mest ologiska tack vare negativa aspekter så som dess högljuddhet, 
hälsoskadliga påföljder samt att de vid denna tid var komplicerade och farliga. Valet att välja den 
fossila bränslemotorn som val av motor för bilen kan genom dessa aspekter te sig som ologiskt. 
Snarare var det andra tillfälliga faktorer som spelade avgörande roller i bränslemotorns seger. 
Oljans och bensinens låga pris vid denna tidpunkt hade en stor roll, hade priset vart högre hade 
andra motortyper eventuellt fått större genomslag. Men även andra tillfälligheter som en 
motortävling i Chicago där bränslemotorn var en av två att klara denna tävling gjorde att den fick 
ökat anseende vilket även kan ses som händelser som tippat för bränslemotorns fördel. När denna 
motor sedan valts som standard följdes den upp av fordismens utveckling, dvs. massproduktion 
och ökad skalavkastning inom biltillverkningen vilket gjorde att priset på bränsledrivna bilar gick 
ned samtidigt som prestandan ökade i och med att bränslemotorn valts och hela tiden 
utvecklades. Genom detta blev den bränsledrivna bilen den valda och självklara kärnan i dåtidens 
(men även fortfarande i hög utsträckning i dagens) transportsystem och således även ”locked in” i 
vår vardag och våra samhällen (Unruh, 2000) (Urry, 2004). 
 
Det är kanske svårt att förstå att en sådan trivial teknisk angelägenhet som en bränslemotor och 
bilen som det naturliga valet i vårt moderna trafiksystem är så svår att bryta sig loss från när den 
blivit ”locked in”. För att förstå detta bättre så måste man förstå att bränslemotorn och bilen bara 
är en liten del av ett större komplext system men som är djupt integrerat i detta stora system i 
olika dimensioner. Detta system kan innehålla en rad olika element som kopplas till bilen, dvs. 
bilens infrastruktur. Olika system som bilen och bränslemotorn kan kopplas till är olje- och 
bensinproducenter som i sin tur skapar förutsättningar för bensinmackars uppkomst, 
servicestationer för dessa motorer och bilar men även vägar och trafikljus och materialet som 
behövdes för bilens utveckling kan räknas in inom denna kategori av olika subsystem kopplade 
till bilen inom detta komplexa system. Bilen kan även kopplas till mer icke fysiska faktorer som 
ekonomisk utveckling genom dess möjlighet till ökad rörlighet och flöden av varor och tjänster. 
Detta kan kopplas till aspekten ”technical interrelatedness” inom stigberoende där bilens 
framgång vart kopplat till andra system vilket skapar barriärer för konkurrerande teknologier. 
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Utan dessa hade bilen eventuellt inte fått samma genomslag och inte blivit det fenomen av ett 
stigberoende som det blivit (förklaring av begreppet stigberoende återfinns under teoridelen). 
Positiv feedback kan ses som positiv information som driver på utveckling och den allmänna 
acceptansen gällande valet av denna motor och bilen som transportmedel, vilket bl.a. skedde 
genom olika typer av lobbygrupper för bilen men även allmänhetens allt mer ökande beroende av 
detta fordon och således allt mer positiva attityd. Tillsammans med ”Economies of scale” med 
sänkt pris, bättre prestanda i och med ökad försäljning gjorde dessa faktorer att bilen och 
bränslemotorn blev vald som det huvudsakliga transportmedlet och fick fäste och fördelar 
gentemot andra alternativ runt denna tid, dvs. slutet av 1800-talet och 1900-talets början (Unruh, 
2000). Detta komplexa och integrerade system av olika producenter och institutioner för bilen 
och bränslemotorn som val, samt dess ökande andel av konsumenter vilket kan kopplas till 
aspekten ”quasi-irreversibility” inom stigberoendet. Svårigheten att vända om ett så pass 
integrerat och multidimensionellt system blir otroligt svårt när det satt sig och används i stor 
omfattning. Sociala institutioner har en stor del i att försvåra arbetet att byta systemet mot ett 
annat. Dessa sociala institutioner kan ses genom t.ex. nya sätt at leva genom mer utspridda städer 
och shoppingcentrum dit handeln centraliseras (Urry, 2004). 
 
En annan viktig aspekt i utvecklingen av det moderna trafiksystemet och bilen som dess centrala 
punkt handlar om vad Brown, Morris och Taylor (2009) tar upp i sin studie Planners, Engineers, 
and Freeways in the 20th Century. De menar ett skifte från en mer holistisk syn gällande 
planeringen av framför allt motorvägar i städer mot en mer teknisk-expert inriktad syn spelade 
stor roll i det utveckling som skedde i dåtidens USA. De menar att de tidigare planerarna runt 
1900-talets början delade många åsikter som finns bland planerare idag att vägar och transport 
handlar om så mycket mer än bara transport i sig. Om de tidigare planerarna fått ökad makt hade 
således vårt moderna trafiksystem kunnat sett annorlunda ut. Dock så tappade dessa planerare 
kontrollen över utvecklingen till mer tekniska experter inom området. Anledningen till detta 
handlade om pengar. Under 1900-talets början hade städerna större kontroll över hur resurser 
skulle fördelas och investeras lokalt vilket gjorde att mer lokala planer och visioner kunde 
realiseras. 
 
Detta ändrades dock kring den stora depressionen runt 1930-talet. De tidigare mer lokala 
skattetillgångarna i form av fastighetsskatter som finansierat lokal utveckling tappade kraft. 
Samtidigt så ökade dock bilanvändningen vilket ökade trycket på städernas vägar. För att kunna 
finansiera ytterligare investeringar inom vägnätet och motorvägar behövdes städerna extern hjälp. 
Denna hjälp kom i form av bensinskatt för att finansiera väginvesteringar. Den stora skillnaden 
var dock att dessa skatter fördelades och administrerades på en federal och statlig nivå. Detta 
medförde även ändrade synsätt gällande vägens och motorvägarnas betydelse. De styrande var 
här mer experter än planerare och hade ett större fokus på det rurala än urbana, de ansåg 
fortfarande att städer skulle kunna finansiera sina egna vägar. Dock så blev problemen gällande 
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trafik likt trängsel till slut så stora att de styrande på statlig nivå inkluderade motorvägar i deras 
planer för finansiellt bidrag. Detta hade dock kommit på bekostnad av en mer simpel syn 
gällande dessa motorvägars betydelse gentemot tidigare planerare med en mer holistisk syn. 
Dessa experter såg motorvägar som en teknisk lösning att motverka olyckor och maximera 
trafikflödet. Tidigare mer holistiska synsätt som att inkludera andra trafikslag likt spårvagnar fick 
ofta stå tillbaka. Bilen hade fokus. Anledningen till dessa experters ökade inflytande var att de 
ofta kunde backa deras resonemang mot kvantitativa mått och matematiska och analytiska 
redskap vilket planerare hade svårt att göra. Planerare under denna tid var inte lika duktiga på att 
omsätta sina idéer i statistisk fakta, dvs. kvantitativa mått vilket gjorde att de hade svårare att 
backa upp sina teorier och åsikter. Dessa experter hade också stor politisk uppbackning vilket inte 
gjorde saken sämre (Brown, Morris & Taylor, 2009).  
 
Dock måste vi idag bryta oss loss från trafiksystemet med bilen som utgångspunkt. Anledningen 
till detta är vad som tagits upp under avsnittet begrepp där man kommit till insikt om bilens allt 
större negativa externa effekter likt koldioxidutsläpp. Trots detta så kvarstår bilen idag som det 
största transportsystemet globalt sett, detta för oss in på nästa del som avser att ge sken över 
denna svårighet att bryta oss loss från detta system. 

	  
2.2 Svårigheter i att bryta detta system 
Trots vår ökade kunskap gällande bilens negativa effekter på oss individer och planeten i stort så 
kvarstår svårigheten att bryta detta system. Mette Jensen (1999) tar upp detta problem och 
undersöker varför denna svårighet att bryta sig loss från bilen existerar och gör ett antal 
anmärkningsvärda och viktiga observationer.  
 
Bilen kan inte bara ses som ett rent transportmedel, för att förstå dess inverkan och fastlåsning i 
det moderna samhället så måste man förstå att bilen har andra värden som är viktiga att lyfta fram 
som en form av kultur och en viktig del i våra sociala liv. Det är där mycket av problemet ligger i 
dagens planering. De åtgärder som görs idag fokuserar mer eller mindre helt på bilen som 
transportmedel och hur man kan ändra detta val av transportmedel, dock fallerar dessa genom att 
de inte tar hänsyn och förstår de andra värdena som handlar om de mer emotionella och sensuella 
värden för bilen som val av transportmedel. Att förstå sig på bilen som en form av bilkultur och 
hur man kan ändra den är något som saknas. Det räcker således inte bara att se bilen som ett rent 
transportmedel för att lösa de problem som finns. Trots vår vetskap om bilens negativa effekter 
likt koldioxidutsläpp, nedsmutsning av vatten, buller etc. så har vi idag en lång väg att gå för att 
komma tillrätta med dessa. De framsteg som gjorts går främst att se genom 2 olika typer av 
åtgärder. Dessa är att effektivisera bilmotorer att bli mer bränslesnåla samt att införa tvingande 
åtgärder för bilister i from av skatter, likt trängselskatter, eller bilfria zoner (Jensen, 1999). 
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Vidare menar Jensen (1999) att den forskning som skett gällande bilen som transportmedel ofta 
fokuserat på rent kvantitativa och ekonomiska mått. Med detta menas att det ofta finns ett tydligt 
fokus på att visa bilismen via kvantitativa mått likt antal personkilometer per bilanvändare, hur 
många som använder bil av en befolkning, uppdelning mellan män och kvinnor etc. Att fokusera 
helt på kvantitativa mått hjälper till i att se bilens utsträckning, men hjälper föga i att ge ökad 
förståelse om de underbyggande orsakerna till varför folk trots allt använder sig av bilen i sina liv 
i en allt större utsträckning, detta trots ökad vetskap om de negativa effekterna. I sin studie tar 
hon upp hur olika mer emotionella och kulturella världen kan skapa incitament för bilen som val 
av transportmedel. Studien visar att emotionella värden som frihet och självständighet har en stor 
påverkan på människors val att välja bilen. Inom såväl den kvantitativa som den kvalitativa delen 
inom hennes studie får dessa två aspekter stor inverkan och positiv respons för att välja bilen. 
Detta förstärker argumentet av bilen som även ett kulturellt och emotionellt fenomen där dessa 
två värden sticker ut som väldigt viktiga. 
 
Vad som är av kanske störst intresse i studien är att det finns stora skillnader inom först och 
främst bilanvändare om hur de borde agera och hur de verkligen agerar, dvs. skillnad mellan 
attityder (hur de tycker att de borde agera) och beteendet (hur de verkligen agerar). En annan 
viktig detalj inom studien är de motsägelser som finns gällande vissa aspekter, som t.ex. frihet 
och självständighet vilket försvårar hur man skall komma åt dessa problem gällande attityd och 
beteende i verkligheten.  
 
Den första motsägelsen kan hittas inom de två argument som sågs som viktigast för bilen som val 
av transportmedel. Gällande frihet och bilen så kan detta ses utifrån friheten i valet att köpa en 
bil, som i sig även är en symbol för frihet och rörelse vilket attraherar många till detta val. Att äga 
en bil och kunna ta sig vart man vill symbolen för denna frihet. Motsägelsen eller paradoxen här 
handlar om ju fler som skaffar bil som transportmedel desto högre och intensivare blir trafiken på 
vägar vilket begränsar detta värdet av frihet och snarare skapar begränsningar. I dagens planering 
så byggs nya vägar i ett försök att motverka detta, dock utan större framgång. Den andra aspekten 
självständighet anses också av stor vikt för bilens framgång. Att känna sig självständig och fri 
från övriga måsten som vardagen består av är en stark emotionell aspekt som bilen kopplas till. 
Självständigheten kan även kopplas till andra faktorer likt att vara fri från tidscheman som 
används inom kollektivtrafiken etc. Men även självständigheten har en kraftig motsägelse eller 
paradox som handlar om att genom att skapa sin vardag oberoende av tid och rum så skapas 
samtidigt ett beroende av bilen för individens möjlighet till denna självständighet. Denna 
motsägelse och paradox blir mer framstående när trafiken ökar och denna frihet inom tid och rum 
blir utmanad (Jensen, 1999). Trots dessa motsägelser så fortsätter vi dock att använda bilen då de 
positiva aspekterna gällande frihet och självständighet är vad som fortfarande har starkast fäste. 
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En skillnad mellan attityd och beteende handlar enligt Jensen (1999) om att folk oftast vet om de 
negativa miljökonsekvenser som sker pga. bilen men ändå fortsätter använda bilen. Detta bevisas 
i hennes studie som tar upp en fråga gällande miljö vilken visar att över 90 % intresserar sig i 
frågan och är väl medvetna om att det är bättre att använda kollektivtrafik/cykel, samt att man 
belastar miljön genom att välja bil, dvs. deras attityder är att agera mer hållbart mot miljön. Trots 
detta fortsätter de och använda bilen i deras vardag. Det råder således en stor motsägelse i deras 
attityd och kunskap gällande bilens negativa effekter och deras slutgiltiga beteende i att ändå 
använda bilen. 
 
Bohte, Maat och van Wee (2014) tar även upp aspekten uppfattningar som en faktor till att 
förklara ens val av transportmedel. De menar att våra uppfattningar kan skilja sig mot den 
verkliga situationen. Detta går starkt att koppla till Jensen och de motsägelser som råder inom 
aspekterna frihet och självständighet. Genom att systematiskt framhålla de positiva sidorna 
skapar en fortsatt positiv bild av bilen. Detta skapar på sikt även en vana att använda bilen och se 
den som det naturliga valet. Genom att inkorporera värden som frihet och självständighet i valet 
att använda bil i sin vardag skapar dessa på sikt en form av automatiskt transportbeteende utan att 
individen analyserar detta val i någon större utsträckning vilket på sikt skapar en vana som kan 
vara svår att bryta loss ifrån, trots ökad kunskap om dess nackdelar som Jensen påvisat. 
 
Ett annat problem för att kunna bryta bilen som transportmedel som är av än större vikt är vad 
Banister (2008) tar upp gällande involvering av allmänheten. Han menar eftersom bilen är en del 
av ett större system så kommer det alltid finnas krafter och ett yttre tryck inom politiken men 
även andra organisationer för att främja bilen som transportmedel. Även om olika kostnader ökar 
så kommer dessa motverkas av politiska instrument för att balansera dessa ökade kostnader så att 
balansen vidmakthålls. För att få fram förändringar i dagens samhälle är en viktig komponent att 
dessa förändringar backas upp av allmänheten. En ökad allmän acceptans skapar sedan även 
större politisk acceptans kring åtgärden vilket stärker förändringen. Att involvera människor i 
större utsträckning menar Banister således är en viktig komponent och ett problem i dagens 
trafikplanering för nya åtgärder att få fäste och accepteras. Banisters (2008) lösningar på dessa 
problem kommer att tas upp under nästa avsnitt. 
 
En annan aspekt gällande svårigheten att hitta perfekta lösningar inom trafikplaneringen handlar 
om vad (Handy et.al, 2002) tar upp vilket handlar om att trafikplaneringen bara är en del av ett 
större komplext system som interagerar med andra fysiska dimensioner. Den fysiska miljön 
handlar om fler aspekter än bara transportsektorn. Ett annat är urban design vilket handlar om 
man arrangerar olika strukturer i staden, ett annat handlar om landanvändning vilket handlar om 
hur man fördelar olika typer av faciliteter (handel, bostäder, jobb) etc. utöver staden.  
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2.3 Incitament för att skapa förutsättningar till ändrat resebeteende  
Jensen (1999) menar att ändra människors attityder och beteende gällande bilen mot mer hållbara 
och miljövänliga transporter är och kommer vara en otroligt svår fråga att knäcka. Detta då hela 
ämnet är otroligt komplext och integrerar en rad olika faktorer inom det moderna samhället. 
Studien visar även att olika grupper har olika preferenser och åsikter och ser även olika lösningar 
för problemet. Att göra separata lösningar för olika grupper är dock inget som är möjligt.  
 
För att närma sig en så pass bra lösning som möjligt är det dock viktigt att jobba med olika 
strategier som jobbar mot olika grupper för att i slutändan hitta en så pass bra lösning som 
möjligt som passar alla grupper så bra som möjligt. En annan viktig aspekt är vad Jensen kallar 
ömsesidigt ansvar. Med detta men hon att det finns en ovilja att ändra sitt beteende som en 
konsekvens av att ”min ändring leder ingenvart eller när andra ändå inte gör det, varför skall jag 
göra det?” och att anstränga sig själv till förändring motsätts genom att det inte gäller alla. Ett sätt 
är således viktigt att skapa förändringar som gäller alla och inkluderar alla gentemot en mer 
hållbar utveckling. Att genom olika åtgärder få fler att ändra sig gällande exempelvis 
resebeteende och använda mer kollektivtrafik och att denna förändring är inkluderande för 
samtliga medborgare är således viktigt för att få till en maximal effekt mot en förändring (Jensen, 
1999). 
 
En annan lösning handlar om att utveckla stadsstrukturen i städer för att främja kortare och färre 
transporter, detta genom att placera olika nödvändigheter för det vardagliga livet nära varandra 
samt komplettera dessa med miljövänliga och attraktiva transportmedel. Genom att inte hela tiden 
reproducera möjligheterna för att vidhålla de positiva värderingar som kan kopplas till bilen utan 
istället satsa på närhet med färre och kortare transporter så skulle dessa värderingar med tiden 
kunna ändras och tillfredsställas genom alternativa transportmedel (Jensen, 1999). Dessa 
lösningar kan således ses som såväl hårda och infrastrukturella åtgärder som mjuka lösningar 
som inkluderar alla att ta samma ansvar. Men även att inte leta efter en enda universallösning 
utan jobba utifrån många olika strategier och sammanfläta dessa mot ett gemensamt mål. 
 
På de problem som Banister (2008) tagit upp i föregående avsnitt så ser även han ett antal 
lösningar som skulle kunna ge möjlighet att förändra trafiksystemet och hur vi transporterar oss.  
För det första handlar det om att reducera behovet av att transportera sig. Här menar Banister att 
teknisk utveckling och ICT (Information and Communications Technology) kan spela en stor roll 
i att minska behovet av transporter genom exempelvis större möjlighet att genomföra handel via 
nätet och dylikt, en utveckling vi redan ser idag. Detta skapar en större flexibilitet gällande 
behovet att transportera sig i sin vardag. För det andra menar han att det gäller att ha effektiva 
policy-åtgärder från ledande personer för att mana fram en ny typ av transportrankingsystem där 
cykel, gång och kollektivtrafik måste ge högre prioritering inom planeringen. Detta kan 
exempelvis åstadkommas genom att reallokera infrastruktur för bil till dessa andra transportmedel 
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men även att bygga ut kollektivtrafiken för att öka dess tillgänglighet. Det kan även ske genom 
mer icke-fysiska åtgärder som att införa extra avgifter för bilar, ökade parkeringsavgifter etc. Det 
gäller att förändra synen på gatan som något mer än en plats för bara bilen, utan en plats för andra 
färdmedel där de kan fungera i symbios med varandra. Den tredje åtgärden handlar om att skapa 
bättre markanvändningspolicys. En effektivisering av landanvändningen kan ske genom att 
exempelvis förtäta staden mer samtidigt som man blandar olika funktioner istället för att separera 
dem. Detta gör att behovet av att transportera sig minskar i och med att olika funktioner (bostad, 
handel, jobb etc.) finns i närheten av varandra. Att även förtäta gör att längden på resor minskar 
vilket kan ge fördelar till andra transportmedel likt cykel, gång men även kollektivtrafik. En 
fjärde åtgärd handlar om ren teknologiutveckling. Detta handlar om att utveckla motorer och 
andra tekniska aspekter kring transportmedel mot att bli så energieffektiva som möjligt och att i 
större grad använda sig av förnybara energikällor. Men även att utveckla tekniker mot att ge 
minskat buller och oljud, minimera slitage på infrastrukturen är viktiga tekniska aspekter som kan 
främja en mer hållbar miljö (Banister, 2008). 
 
Förutom dessa så tar Banister (2008) även upp aspekten att involvera människorna som en 
essentiell komponent i att åstadkomma förändring. För att nå en så pass bred och allmän 
acceptans av en åtgärd hos individer handlar om vad Banister menar är två grundförutsättningar. 
Den första handlar om att åtgärden måste ses som en väl fungerande och effektiv åtgärd som kan 
åstadkomma en förbättring gentemot tidigare transportval hos individen. En annan viktig 
komponent är att denna åtgärd måste vara rättvis och inte exkluderande gentemot olika 
människor.  
 
Banister (2008) menar även att det finns en tro i dagens samhälle där individer innehar perfekt 
information gällande transporter och deras olika valmöjligheter. Han menar dock att detta inte är 
fallet inom just ämnet transport. Istället måste ett mer förebyggande förhållningssätt användas där 
man mer aktivt förmedlar information gällande olika transportmöjligheter och dess för- och 
nackdelar till individerna för att hjälpa dem att välja rätt transportmedel. Det går som Banister 
säger inte att naivt tro att individen skall tillskansa sig perfekt information själv, den måste tas till 
individen. Detta är bl.a. en del av vad MM (Mobility Management) har för avsikt att göra, dvs. att 
ge ökad information till individer.  
 
Även den fysiska planeringen har en stor roll inom att skapa incitament gentemot vissa 
transportval. Detta är något Handy et. al (2002) tar upp. De menar att den byggda miljön kan 
skapa incitament mot vissa typer av transportvanor. Ett par olika aspekter som anses viktiga i att 
skapa miljöer som främjar mer kollektivtrafik framför bilen tas vidare upp. 
 
Det första handlar om täthet vilket i stort handlar om att kunna mäta hur pass stor variation av 
aktiviteter som sker inom ett visst område. Genom att skapa så pass många aktiviteter som 
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möjligt inom ett mindre fysiskt område så frambringar man mer hållbara transporter som gång, 
cykel och kollektivtrafik. Den andra aspekten handlar om blandad landanvändning. Med detta så 
är det viktigt att blanda olika funktioner som främjar mindre resor i människors vardag. Genom 
att ha närhet mellan olika funktioner i vardagen likt jobb, handel och hem så minimeras resorna. 
En tredje aspekt handlar om goda gatuförbindelser. Enkelt menat kan detta ses som gatornas 
utformning och hur väl de är byggda för en individs transportval mellan punkt A till B. Om man 
drar ett rakt sträck från en persons utgångspunkt till målet så kan den extra tiden för de omvägar 
personen måste ta för det existerande gatunätet ses som hur väl denna aspekt faller ut för 
individen. Skalan på vägar spelar också roll hur pass villiga individer är att inte använda bil. 
Genom att skapa så bra förutsättningar som möjligt inom dessa aspekter så bidrar man mot en 
fysisk planering med ett mindre bilberoende och det omvända mot ett ökat bilberoende (Handy 
et. al, 2002). 
 
Genom att minimera dessa aspekter så skapar man en bättre förutsättning mot mer hållbar 
transporter genom att kapa tidsaspekten och nyttan av att transportera sig med bil genom fysiska 
lösningar som följer dessa. En annan viktig detalj handlar om att se till både den regionala, större 
skalan samtidigt som man ser till dem mer lokala och kvartersbaserade. Detta då dessa olika 
skalor kan användas för att skapa de bästa förutsättningarna för olika transportmedel. Bilar och 
kollektivtrafik handlar mer om längre resor och kan således effektiviseras mer på en regional 
skala till skillnad mot den lokala som mer kan skapa bättre förutsättningar för folk att använda sig 
av cykel eller att gå. Till slut måste man även se trafikplanering genom olika modeller och med 
dessa tillsammans, detta då de ser transporter genom olika linser. De mer kostnadseffektiva kan 
bäst relateras till längre och motoriserade transportmedel medan andra transportsätt som gång och 
cykel som kan fylla andra behov där transporten har ett värde i sig vilket kräver andra modeller 
och syn på transporters syfte (Handy et. al, 2002). 
 
Att bara rikta in sig på den fysiska strukturen är dock inte tillräckligt även om det i sig kan bidra 
till ökade intentioner mot att välja ett mer hållbart transportmedel. För att få ännu större effekt 
bör även mer mjuka åtgärder göras, dessa mer mjuka åtgärder kan hämtas från Mobility 
Management (MM) vilket förklaras närmare under sektionen teori. I en studie avsedd att 
undersöka effekter av MM tar Thøgersen & Møller (2008) upp huruvida en månad gratis tillgång 
till kollektivtrafik i Köpenhamn, Danmark kan ge ökade incitament för fler att använda 
kollektivtrafik istället för bil. Studien visade att antalet resande med kollektivtrafik ökade där 
vissa bilister övergick till kollektivtrafik. Försöksperioden var dock för kort och kunde inte ge tid 
nog för att förändra individernas grundläggande inställningar och attityder till bilen gentemot 
kollektivtrafik. Dock kvarstår dock fakta att fler använde kollektivtrafik under testperioden, vilket 
medför att det går att hävda att mjuka och i detta fall ekonomiska incitament kan bidra till 
förändrade attityder som på sikt kan påverka intentioner och slutgiltigt individers resebeteenden. 
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En annan ekonomisk åtgärd som kan bryta och förändra incitamenten gentemot mer 
kollektivtrafik handlar om mer påtvingande ekonomiska avgifter som också är en del inom MM. 
Ett exempel på detta är trängselavgifter för bilister. Detta är en åtgärd som vi ser utvecklas mer 
och mer inom många av dagens stora städer. 

I sin artikel The Stockholm congestion – charging trial 2006: overveiw of effects tar Eliasson et. 
all (2009) upp en rad olika effekter som kan ses genom införandet av en trängselskatt i 
Stockholm. Trängselskatten infördes mellan januari – juli år 2006 i form av en testperiod. Ett år 
senare, dvs. juli 2007 blev försöket ett permanent tillstånd i Stockholm. Anledningen till försöket 
och senare även införandet av trängselskatter var att det ansågs som ett effektivt sätt att förbättra 
miljön, både i form av reducerade koldioxidutsläpp och andra partiklar som t.ex. kvävedioxider 
etc. men även att reducera trängseln i avseende biltrafiken i Stockholm samt öka tillgängligheten 
inom Stockholm. Målet var att minska biltrafiken för trängselskattsområdet med 10-15 %. 

Enligt försöksperioden kan en rad olika förbättringar ses inom en rad olika områden. Gällande 
trafikeffekter så reducerades biltrafiken i snitt med ca 20-25 % inom Stockholmsområdet. Man 
kunde även se effekter i form av reducerad bilanvändning även långt utanför området för 
trängselskatter vilket är positivt. Trafiken i innerstaden minskade dock mindre, ca 15 %. 
Förklaringen till det är att innerstaden inte hade några områden för debitering i form av 
trängselskatt. Minskningen av trafik gjorde även att resetiden minskade. Detta medförde även 
andra positiva aspekter i form av ökad tillförlitlighet för privatpersoner i deras resor då minskade 
trafikstopp och en bättre flytande trafik gjorde att det vart lättare att beräkna resans tidsaspekt 
(Eliasson et. al, 2009). 

Även miljön förbättrades. I avseende koldioxid så minskade detta inom trängselskattsområdet 
med ca 16 % och ca 14 % i innerstaden. Totalt sett så gjorde denna minskning att de totala 
koldioxidutsläppen för transportsektorn i Stockholm minskade med ca 2-3 %. Även andra farliga 
ämnen som kvävedioxid minskade, om än mindre, med ca 8 %. Anledningen till dessa 
minskningar är inte bara att antalet resor med bilen minskade, utan även att de resor som gjordes 
efter den minskade trafiken flöt bättre med färre skiftningar i hastighet, något som även är en 
faktor som reducerar utsläppen. Fler inbromsningar och accelerationer i trafiken medför ökade 
utsläpp av bilar. Dock så ökade antalet olyckor i och med införandet av trängselskatter. 
Anledningen till denna ökning av olyckor kan hänvisas till de ökade hastigheter som medförs i 
och med minskad trafik. Även om antalet olyckor ökade med ca 5 % så minskade dock antalet 
personliga skador trots uppgången av antalet olyckor med ca 9-18 % inom trängselskattsområdet 
vilket trots allt får ses som en positiv utveckling (Eliasson et. al, 2009). 

Andelen resande i kollektivtrafiken ökade också testperioden med ca 6 %. Dock kan inte allt 
hänvisas till endast trängselskatter där andra faktorer som ökningar inom bensinpris och 
konjunktursvängningar även bidragit. Dock räknas det att hela 4,5 % av totala 6 % kan hänvisas 
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till trängselskatter vilket är av stor vikt. Vad som är viktigt att belysa är dock att Stockholm 
precis innan försöket med trängselskatter även infört en massiv upprustning av kollektivtrafiken 
för att möta en ökad efterfrågan. Detta försvårar dock att med 100 % säkerhet säga att 
trängselskatterna på eget maner möjliggjorde denna ökning av resande inom kollektivtrafiken. Ett 
mer sannolikt alternativ är att detta kan ses som två åtgärder som komplimenterat varandra till 
denna uppgång. Utan en kraftig upprustning av kollektivtrafikens kapacitet så hade det vart svårt 
för dessa 4,5 % att byta transportmedel, samtidigt som endast en upprustning inte gett dessa 4,5 
% incitamenten att ändra sina vanor. Fysisk upprustning i form av kollektivtrafiken tillsammans 
med trängselskatt som en mjuk åtgärd (MM) kan således ses ge bästa möjliga resultat, något som 
även går i linje med beskrivningen av MM som tas upp senare i studien (Eliasson et. al, 2009). 

Slutligen kan det även påpekas att attityden mot införandet av trängselskatten förändrades av 
medborgare där de från början innan införandet över lag var mer negativt inställda (55 %). Efter 
införandet hade dock denna attityd förändrats till att vara mer övervägande positivt inställda (53 
%). De som var mest positiva var dock boende i innerstaden (58 %) till skillnad från boende i 
förorter (47 %). Detta kan te sig konstigt då trafiken i innerstaden var den som vart minskade 
minst, vilket borde göra att dessa individer enligt en ren cost-benefit analys borde vara de som 
vinner minst, och således vara minst positiva. Detta påvisar vikten av andra viktiga faktorer som 
inte inkluderas i en ren cost-benefit-analys. Dessa faktorer kan mestadels ses inom 
miljöförbättringar samt ökad säkerhet. Större ökningar av dessa faktorer i innerstaden jämfört 
mot andra områden kan förklara denna svängning i attityd inom innerstaden mot en mer positiv 
syn av trängselskatter (Eliasson et.al, 2009). 

Mot detta går det att se att mjuka åtgärder i olika former som trängselskatter och gratis testa-på 
månad kan ses som incitament till att åstadkomma förändringar i form av individers val av 
transportmedel. Att ge ökade incitament mot exempelvis kollektivtrafik så kan nya och 
förändrade attityder även skapas och i det längre loppet även ett uppbrott mot gamla vanor vilket 
skapar nya intentioner och slutligen även ett annat resebeteende. Var som är värt att nämna är 
även att dessa mjuka åtgärder inom MM når maximal effekt tillsammans med hårda mer fysiska 
åtgärder och således även i omvänd ordning där fysiska åtgärder ger maximal effekt tillsammans 
med mjuka åtgärder som senare beskrivs av begreppet Mobility Management. 
 

2.4 Alternativa transportsystem med fokus på kollektivtrafik och dess fördelar 
För att förstå sig på de stora fördelar som kollektivtrafik (även gång, cykel) har så kan det dock 
vara på sin plats att innan detta förstå sig på de stora problem som bilen har medfört i dess 
enorma expansion sedan början av 1900-talet. För att bättre förstå de olika negativa effekterna så 
bryts transportsektorn ned i 3 dimensioner vilket handlar om miljö, ekonomi och det sociala. 
Detta är de tre underkategorierna som finns inom hållbar utveckling vilket gör att det ter sig 
normalt att bryta ned även transportsektorn inom dessa faktorer (Miller et.al, 2016). De negativa 
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konsekvenserna för bilen som transportmedel är för att citera Miller et.al (2016, s. 1078) 
följande: 
 
Miljökonsekvenser: 
Luftföroreningar, klimatförändring, buller, vattenförorening, hydrologiska effekter, ekologisk 
nedbrytning samt förbrukning av ändliga resurser. 
 
Ekonomiska konsekvenser: 
Trafikträngsel, infrastrukturkostnader, konsumentkostnader, mobilitetsbarriärer, olycksfall/skador 
samt förbrukning av ändliga resurser. 
 
Sociala konsekvenser: 
Brister i rättvisa, brister i vilka som gynnas av mobiliteten, betalningsförmåga, 
hälsokonsekvenser, sammanhållning inom olika områden, livskvalitén inom olika områden samt 
estetiska konsekvenser.  
 
Dessa negativa konsekvenser kan till stor del lösas av mer kollektivtrafik, cykel och gång. 
Genom att öka dessa tre transportmedel och minska bilens inflytande så kan en mer hållbar 
trafikplanering möjliggöras. Genom att skapa förutsättningar för mer kollektivtrafik, cykel och 
gång och mindre biltransporter så bidrar man till en mer effektiv energikonsumtion gällande 
transporter samtidigt som diverse föroreningar minskar. Tillsammans med faktumet att 
kollektivtrafik är mer yteffektivt (fler personer/transport) och mer socialt rättvist så skapas bättre 
förutsättningar för en hållbar transportsektor i staden och minskar som sagt alla de negativa 
konsekvenser som bilen har inom de områden som beskrivits ovan (Miller et.al, 2016). 
 
Så för att skapa bättre möjligheter för en större andel kollektivtrafik kontra bil så tar Miller et.al 
(2016) upp en lista gällande olika aspekter av de tre grundkriterierna (miljö, ekonomi, sociala) 
och olika övervägande och mål om hur dessa kan åstadkommas. För att ge en så pass tydlig bild 
av dessa aspekter och mål gällande kollektivtrafikens fördelar så kommer listan att tas med i sitt 
original vilket visas enligt figur 1 nedan. 
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Sustainability Considerations for Public Transit  

 

 

Environment 

Sustainability Considerations  Objective  

Decrease passenger Energy Use  Minimize energy consumed/pkm  

Decrease passenger contribution to climate 

Change  
Minimize ghg emissions /pkm  

Decrease Pollution - Land, air, water  Minimize pollutants or emissions/pkm  

Limit Ecological Disturbance  Minimize disruption by right of way and system construction  

 

 

Economy 

Reduce user cost  

Reduce Travel Time  

Reduce direct monetary costs  

Increase system economic efficiency  

Reduce operating cost per unit of travel  

Reduce capital cost  

Improve System independence  Maximize recovery or reduce required subsidy  

Increase demand relative to GDP  Maximize passenger km travelled relative to gdp  

 

 

Social 

Improve affordability  Minimize cost of transit as portion of user or household income  

Increase accessibility  Maximize accessibility across multiple dimensions (user, system)  

Limit health impacts  
Minimize exposure to and illness/death fro, human health impacting 

emissions  

Limit safety impacts  Minimize injury and death from system operation  

 

System 
effectiveness 

Improve operations and capacity utilization  Maximize reliability and capacity utilization  

Shift demand from automobile to transit  Maximize the ridership of transit  

 
Figur 1. Fördelar med kollektivtrafik. Källa: Citerat Miller et.al (2016, s. 2080) 
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Som figur 1 visar så finns det en rad olika fördelar inom varje område som kan bidra till en mer 
hållbar trafikplanering och således ett mer hållbart transportsystem. Det är således en viktig del 
inom trafikplaneringen att försöka jobba mot dessa aspekter på olika sätt, även om det givetvis 
inte är enkelt och det finns barriärer som försvårar denna förändringsprocess.  
 

2.5 Problem mellan visioner/mål och verklighet 
Ett annat problem gällande att nå mål och visioner om en mer hållbar framtid handlar om 
skillnader i mål gällande vad som blir av i praktiken. I stor del i dessa skillnader kan ses utifrån 
planeringsprocessen där flera olika aktörer är inblandade och som har olika mål och syn på vad 
som är det bästa för dem. Även politiska skiftningar i avseende maktskiften kan medföra 
förändrade syner som påverkar de initialt uppsatta målen.  
 
Ett konkret fall gällande trafikplanering och konflikter inom detta kan hittas i det stora 
vägprojektet förbifart Stockholm. Utan att gå in på detalj på projektet som sådant så har detta 
projekt medfört ett antal konflikter. För det första handlar det om olika politiska syner om hur 
detta projekt skulle finansieras. I och med de borgerligas intåg i makten mellan 2006-2014 så 
ändrades också den syn som hafts gällande vart pengarna från trängselskatterna skall fördelas. 
Till en början fanns det en vilja att dessa pengar skulle gå till både kollektivtrafik och vägar. I och 
med maktskiftet så kom dock denna syn att ändras till att pengarna från trängselskatterna 
oavkortat skulle gå till att finansiera förbifart Stockholm och andra vägprojekt, således inget till 
kollektivtrafiken. Detta kan ses som en stor konflikt om tidigare mål gällande pengarfördelningar 
för bil och kollektivtrafik där mer bil-starka intressen väger över och således fick regeringen att 
avsätta pengarna för dessa, även om detta strider mot en mer hållbar trafikplanering med ökade 
satsningar på kollektivtrafiken (DN debatt, 2013). Det blir således även en extern målkonflikt 
mellan intressen som förespråkar utbyggnaden av förbifarten mot andra mål gällande hållbar 
utveckling och ökade stansningar på kollektivtrafik, cykel etc. 
 
Projektet har dock frysts för tillfället då makten i politiken åter igen skiftat till ett 
koalitionsbaserat socialdemokratiskt styre. Anledningen till frysningen av projektet är att 
socialdemokraterna och dess samarbetspartier inte skrivit under den finansiering av projektet som 
de borgerliga införde och således inte stödjer den. Deras vision är istället att intäkterna från 
trängselskatter skall fördelas lika, detta har medfört att ny finansiering måste hittas och 
förhandlas fram. Denna hållning mot en mer jämn fördelning av pengarna mellan väg och 
kollektivtrafik ligger närmre till hands i att skapa förutsättningar mot ett mer hållbart trafiksystem 
(SVT, 2014). Men än är nog inte sista ordet sagt. 
 
Dock påvisar även projektet förbifart Stockholm om hur olika visioner och mål inom olika 
partier, och hur man vill åstadkomma olika projekt och hur dessa skall finansieras som en stor 
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källa för konflikter gällande politiska agendor där ekonomiska intressen ofta står i kontrast till 
miljöintressen (t.ex. nya väginvesteringar och miljömål). 

3. TEORI & BEGREPP 
	  
Denna teori & begreppsavsnitt kommer att bestå av 2 teorier samt 2 begrepp. Här kommer en 
kort förklaring till motiveringen av dessa teorier och begrepp och dess koppling till studien i sin 
helhet.  
 
Den första teorin som kommer tas upp är stigberoende. Denna teori kan anses ha en fundamental 
betydelse i avseendet att förstå hur transportsamhället växt fram med bilen som utgångspunkt 
från tidig industrialisering till idag. Teorin är viktig i avseendet att även om vi idag vet om bilens 
negativa effekter likt CO2-utlsäpp så består svårigheten att bryta sig loss från bilen som en 
essentiell del i transportsektorn och samhället i stort. Denna teori är således viktig ur ett historiskt 
perspektiv, att förklara bilens framfart och integrering i samhället men även hur det ser ut idag. 
 
Vidare kommer Theory of Planned Behaviour samt Theory of Interpersonal Behaviour tas upp. 
Dessa två teorier är viktiga för studien i avseendet att för att förstå hur ett resebeteende byggs upp 
och skapas genom olika beslutsprocesser via olika subkategorier och således vilket 
transportmedel individer i slutändan väljer att använda sig av.  
 
För att påverka denna beslutsprocess hos individen så behövs det förutom hårda åtgärder likt en 
mer utbyggd och välfungerade kollektivtrafik och infrastruktur även mjuka åtgärder och policys 
vilket begreppet Mobility Management handlar om, tillsammans med hårda rent fysiska åtgärder 
är mjuka ytterst viktiga för att ge incitament hos människor att ändra sig gällande deras val av 
transportmedel, från t.ex. bil mot mer kollektivtrafik som denna studie fokuserar på för att nå 
bästa möjliga effekt. Att förstå vad politiker och experter vill uppnå gällande såväl hårda som 
mjuka åtgärder och vilka preferenser som är viktiga för individen är av yttersta vikt i denna studie 
för att kunna göra en så pass bra jämförande analys som möjligt och se likheter och skillnader. 
 
Dessa teorier och begrepp kommer även att ledsagas av begreppet hållbar utveckling. 
Anledningen att inkludera detta begrepp är av tydlig karaktär. Detta då hållbar utveckling är en 
essentiell del i förklaringen varför vi måste byta riktning från bilen som primärt transportmedel 
mot mer hållbara transportval likt exempelvis kollektivtrafik och att denna förändring är viktig att 
åstadkomma av såväl politiker och experter men även på individnivå då valet är fritt gällande hur 
man vill transportera sig. Att ge incitament för individer mot denna förändring är viktigt. Men 
även att se de attityder och preferenser för individer som de anser viktiga i dess val att använda 
mer kollektivtrafik då en ökad förståelse för dessa preferenser och att jobba mot dessa kan öka 
andelen människor som använder sig av hållbart resande som kollektivtrafik i framtiden.  
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3.1 Stigberoende (Path-dependence) 
Denna teori är av yttersta vikt gällande denna studie då den kan hjälpa till att förstå och förklara 
bilens historiska kontext men även utvecklingen med bilen som det ”självklara” transportmedlet 
och dess integrering i samhället som en del i ett större komplext system, både nationellt och 
globalt. Svårigheten i att bryta sig loss från bilen som transportval i samhället mot mer hållbara 
transporter som t.ex. kollektivtrafik blir således otroligt svårt. 
 
Stigberoende är en teori som från början använts inom ekonomisk forskning. Den har för avsikt 
att klargöra hur resultatet av olika fenomen eller beslut kan förklaras genom en följd av flertalet 
unika historiska händelser, denna unika historiska följd av händelser formar sedan en utgång som 
begränsar möjligheter för andra lösningar i framtiden, detta då dessa historiska händelser format 
en lösning som är svår att bryta sig loss ifrån (Slagter, 2004). 
 
Denna historiska gång av olika speciella händelser brukar kunna delas in i tre olika aspekter för 
att förklara när utfallet av ett fenomen är stigberoende. Den första handlar om oförutsägbarhet. 
Med denna aspekt menas det att trots all den tidigare och existerande kunskap som innehas för att 
nå ett slutgiltigt mål eller resultat så kommer det ändå finnas inslag av händelser längs denna väg 
som inte kunnat förutspås på förhand, men som ändå kommer ha stor inverkan på det slutgiltiga 
resultatet. Den andra aspekten går in i den första, vilken handlar om att vikten av de små 
händelser och beslut som tas längs vägen mot det slutgiltiga resultatet. Med detta menas att det 
innan dessa händelser finns chans för många olika typer av utfall för det slutgiltiga resultatet. 
Vissa händelser får dock större genomslag än andra genom exempelvis positiv feedback och väljs 
framför andra. Dessa val och viktiga beslut blir sedan avgörande för det slutgiltiga resultatet. 
Dessa händelser behöver dock inte vara de bästa alternativen. Detta för oss in på den tredje och 
kanske mest viktiga aspekten nämligen ”lock-in”- effekten. Med denna sista aspekt menas att när 
vissa val görs utmed händelseförloppets väg mot det slutgiltiga resultatet så förstärks dessa val 
genom att de hela tiden förnyas och förstärks i processen mot det slutgiltiga resultatet. Ett val av 
en viss teknologi blir t.ex. självförstärkande genom att den förnyas och förstärks inom t.ex. 
samhället eller vår vardag i de processer som sker. När sedan en annan och bättre teknologi 
uppfinns så innebär inte detta per automatik att den föregående ersätts, detta då denna kan vara så 
pass viktig och integrerad inom olika system att den inte går att byta ut eller bryta sig loss ifrån 
även om den nya tekniken skulle vara mer effektiv, en sådan effekt kallas ”lock-in” (Slagter, 
2004). 
 
Ett ytterligare sätt att förklara stigberoende tas upp av Paul (1985) där han tar upp tre olika 
aspekter för att beskriva ett stigberoende. Dessa är ”technical interrelatedness”, ”economies of 
scale” samt ”quasi-irreversibility”. 
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Med technical interrelatedness menas i detta fall sambandet och relationen mellan olika tekniker 
som är bundna och beroende av varandra i ett större system. Att försöka ändra på en teknik kan 
bli svårt genom att den är bunden till en eller flera andra tekniker eller institutioner i samhället. 
Att ändra en viss teknik som i sig är positivt kan således få långtgående effekter på andra system 
vilka snarare kan vara av negativ karaktär vilket leder till oönskade effekter. Detta gör att man 
behåller en teknik även om det finns bättre alternativ då den är så pass integrerad i ett större 
system (Paul, 1985). 
 
Economies of scale handlar kort och gott om att kostnaderna går ned för ju fler enheter som 
produceras för en viss teknik som är satt i system, detta då ökade försäljningar kan återinvesteras 
i en mer kostnadseffektiv produktion och således förstärker dess plats gentemot andra 
konkurrenter, vilket kan ses som en faktor som bidrar till att en teknik senare blir ”locked in”. 
Tillsammans med att kostnaderna går ned så ökar chanserna att denna teknik blir vald av 
konsumenter och samhället i stort vilket även får till följd att dess marknadsandel ökar gentemot 
andra (Paul, 1985). 
 
Till sist har vi aspekten quasi-irreversibility vilket handlar om svårigheten av vända om när 
systemet väll satt sig. Valet att använda en viss teknik kan bli svår att ändra vid ett senare tillfälle 
då den är så pass integrerad i större mer komplext system, även om bättre tekniker finns att tillgå. 
Att bryta sig loss och byta inriktning och att använda andra tekniker kan ha då så stor inverkan 
och konsekvenser på andra områden inom ett större system att det blir otroligt svårt att ändra, 
detta är precis vad vi idag ser gällande bilens kraft i samhället (Paul, 1985). 
 
Ovanstående har fokuserat stigberoende som en process för den rent fysiska strukturen av ett 
system att få fäste och bli inlåst. Men en annan viktig aspekt handlar även om stigberoende inom 
organisationer och dess arbetssätt och deras individers synsätt. Detta tas upp av Preuss & Walker 
(2011). De menar att såväl organisationer som enskilda individer kan både motverka och förenkla 
förändring. De menar att såväl organisationer som dess enskilda individer drivs av strategier och 
mål, som kan ha kan vara såväl ömsesidigt delade som motsägande. Strategier inom 
organisationer skapas utefter deras mål, vilket baseras på andra faktorer likt kultur, rutiner och 
normer. Dessa förmedlas sedan till individerna inom organisationen genom information och 
kunskapsförmedling. Denna typ av kontroll från organisationer att forma sina individer och dela 
företagets ambitioner kan få olika utgångar. Detta då individen tar in och bearbetar informationen 
och företagets ambitioner och därtill lägger till personliga värderingar och åsikter vilket kan gå i 
linje men även stå i kontrast mot organisationens riktlinjer. Denna aspekt av stigberoende 
kommer att kunna ses inom avsnittet - bakgrund för analys där svenska experter fick stor makt 
inom den Svenska trafikplaneringen. 
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3.2 Hållbar utveckling 
Som beskrivet i den inledande sektionen så är detta begrepp ytterst viktigt och en central del i att 
förstå att vi måste ändra våra transportvanor mot mer hållbara transportsätt likt hållbar 
kollektivtrafik. Begreppet har tillkommit under senare tid när de negativa aspekterna av fossilt 
bränsle upptäckts och uppdagats.  
 
Förklaringen av begreppet Hållbar utveckling kommer i denna studie att hämtas från FNs rapport 
”Vår gemensamma framtid” men som även kallas Bruntlandrapporten. Anledningen att välja 
denna rapport är att det är genom denna rapport som begreppet fick sitt riktiga startskott och kan 
ses som fundamentet till dagens planering kring frågan.  
 
”Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of 
the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” – 
citerat FN (1987, Kap 1, avsnitt 3) 
 
Detta är den öppnande meningen i avsnittet hållbar utveckling i rapporten. Anledningen att citera 
den är att den på ett bra sätt förklarar att vi som lever här och nu måste åstadkomma förändring 
och ta hand om vår planet för att kunna lämna över den i gott skick till framtida generationer. 
Rapporten menar även att vi idag har barriärer för att åstadkomma en hållbar utveckling som 
mestadels ligger i teknologi och sociala organisationer. Man menar dock att även om hållbar 
utveckling kan begränsas av dessa faktorer så är samtidigt inte tillståndet omöjligt att förändra 
och förbättra. Bättre teknologier, smartare och effektivare användning av resurser, investeringar 
samt nya sätt att tänka och agera inom sociala strukturer och institutioner är möjligt att 
åstadkomma och via detta gå mot en mer hållbar framtid och efterlämna en bättre planet åt 
framtida generationer. Rapporten vidhåller och understryker dock att dessa förändringar inte 
kommer vara enkla och bekväma på något sätt. Stora förändringar kommer att behövas vilka kan 
komma att bli smärtsamma och jobbiga för såväl samhällen och länder, för ledande politiker att 
utföra som för enskilda individer. Individer (framför allt i välutvecklade länder) kommer att bli 
tvungna att tvingas till stora livsstilsförändringar för anpassa sig efter planetens förutsättningar. 
Vidare kan det även poängteras att hållbar utveckling i och efter denna rapport kan ses utifrån tre 
grundläggande faktorer, nämligen ekologisk, social samt ekonomisk hållbarhet. Dessa går 
mycket in i varandra inom olika plan och strukturer i samhället och att nå hållbara lösningar inom 
dem alla är av yttersta vikt för att uppnå en hållbar utveckling (FN, 1987).  
 
Att vi drastiskt måste förändra vår livsstil och sättet vi i dag lever och på så sätt anamma hållbar 
utveckling kan påvisas via WWFs rapport Living Planet Report (2010). I denna rapport 
förtydligas det att om vi fortsätter på samma inslagna väg som idag gällande resursförbrukning, 
livsstil etc. så kommer vårt ekologiska fotavtryck (dvs. mängden resurser vi förbrukar) att uppgå 
till 2 jordklot år 2030 samt 2,8 jordklot år 2050. Lägg därtill en förväntad befolkningsökning så 
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finns det fog för att förstå att stora och drastiska förändringar behövs för att utveckla en framtid 
som är hållbar. För att förändra våra livsstilar och sättet vi idag lever på krävs det såväl styrning 
och förändring från politiker och nedåt ”top-down” som från individer och upp ”down-up”. I 
denna studie kommer fokus ligga på ”top-down” och hur dessa kan förändra individers attityder 
via incitament att välja mer hållbara alternativ. Frågan är dock om politikers och experters viljor 
och förslag till incitament överensstämmer med individers åsikter.   
 
3.2.1 Applicering av hållbar utveckling på trafikplaneringen 
Att applicera hållbar utveckling inom trafikplaneringen handlar om att få oss människor att resa 
och röra oss mer hållbart, dvs. att använda transporter med minimal klimatpåverkan. Vi pratar här 
om hållbara transporter. Från början hade transportaspekten inte något tydligt fokus i de första 
rapporterna och internationella mötena gällande hållbar utveckling. Fokus låg mer på de två 
största faktorerna nämligen energiproduktion och industri. Ledare världen över har dock mer och 
mer insett att transportsektorn är otroligt viktig del i klimatfrågan som utgör drygt hälften av 
CO2-utsläppen globalt sett. Att applicera och integrera hållbara transporter inom policys såväl 
globalt som nationellt är av yttersta vikt för att minimera den globala uppvärmningen, särskilt 
mot bakgrunden att denna sektor är den som ökar mest utsläppsmässigt men även att 
transportsystem håller länge och vad man gör här och nu således får stor inverkan på vår framtid 
(FN, 2016).  
 
Den första agendan där transportsektorn fick en betydande roll kan ses i Agenda 21 (1992) som 
togs fram under FNs konferens i Rio de Janeiro. I detta program erkänns det att transportsektorn 
upptar ca 30 % av energikonsumtionen och 60 % av olja/fossilt bränsle globalt sett. Rapporten 
adresserar också transportsektorn som en viktig komponent inom såväl ekonomisk som social 
utveckling. Denna sektor förväntas även öka kraftigt i framtiden vilket gör att åtgärder för att 
förnya och förbättra transporter och minimera dess klimatpåverkan genom att utveckla och 
framhålla mer hållbara transporter likt kollektivtrafik, cykel etc. är viktigt. Viktigt att notera är att 
detta dokument och dess mål inte är juridiskt bindande utan kan mer ses som rekommendationer. 
Huruvida land till land väljer att jobba mot målen kan således skilja sig åt. (Agenda 21, 1992). 
Vikten av att jobba mot mer hållbara transporter har sedan utvecklats och getts nya direktiv i 
senare internationella rapporter från FN likt Johannesburg Plan of Implementation år 2002 som 
bl.a. vidare kopplat hållbara transporter till andra aspekter och förbättringsåtgärder likt bättre 
levnadsmiljö och förbättrad hälsa relaterat till föroreningar som skapas av fossila transporter. 
Även Rio+20 år 2012 har fortsatt på det inslagna spåret att transporter är en otroligt viktig 
komponent för vår framtid och vikten av nationella mål för att nå dessa internationella mål (FN, 
2016). 
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Hur som helst så oavsett hur mycket man ändrar ett system så är det i slutändan individens vilja 
och handling att använda de mer hållbara transportmedlen som är avgörande, detta för oss in på 
nästa teori som förklarar individens beslutsprocess mot ett visst resebeteende, rättare sagt Theory 
of Planned Behaviour. 
 

3.3 Theory of Planned Behaviour & Theory of Interpersonal Behaviour 
Ajzec Ajzens teori gällande Theory of Planned Behavior (TPB) är en teori som tar sitt avstamp i 
att förklara hur och varför människor agerar på ett visst sätt och hur de gör sina val, det kan ses 
som en typ av psykologisk analysprocess av människans beslutsfattande på individnivå och är en 
utveckling av hans tidigare teori ”Theory of Reasoned action”.  
 
Denna teori utgår från en modell där den centrala delen handlar om huruvida en individs intention 
att agera har en stark påverkan på individens handling eller åsikt gentemot olika fenomen. Hur 
pass motiverad en individ är att agera på ett visst sätt föregås enligt denna teori av hur pass starka 
deras intentioner är i frågan. Ju starkare intentionen är desto större är chansen att individen agerar 
mot denna handling. Intentionen föregås i sig av tre grundelement för att förklara hur stark en 
intention blir.  
 
Det första elementet handlar om attityd, dvs. attityden gentemot ett visst fenomen eller beteende. 
Hur individen uppträder gentemot ett visst beteende är baserat på dennes attityd gällande detta. 
Hur pass positiv eller negativ en person är i sin bedömning och utvärdering av olika attityder 
formar hur pass positiv eller negativ denne är gentemot en viss handling som baseras på dessa 
attityder. Individens egen tro och värderingar har således en stor påverkan på dennes attityder 
vilket formar handlingen. 
 
Det andra elementet handlar om vad Ajzen kallar subjektiv norm. Denna aspekt handlar om att en 
individ lägger in värderingar om vad andra människor eller sociala institutioner anser och tycker 
hur denna individ bör och icke bör tycka, tänka och agera, dvs. en form av subjektiv norm. Det 
kan således ses som typ av yttre påverkan (socialt eller institutionellt tryck) från vad dessa anser 
och förväntar sig gällande hur individen skall agera i sina handlingar. 
 
Det sista elementet i denna teori handlar om upplevd beteendekontroll. Denna aspekt avspeglar 
vikten av den upplevda förmågan att kunna handla på ett specifikt sätt, dvs. ens upplevda 
möjlighet att göra olika val eller handlingar återspeglas i hur pass tillgängliga eller icke 
tillgängliga dessa handlingar är. Hur pass sannolik upplevelsen är att kunna utföra en viss 
handling baseras enligt detta på såväl tidigare erfarenheter gällande ämnet men även förväntade 
svårigheter och barriärer för detta utförande. Tidigare erfarenheter gällande en viss handling samt 
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samhällets agerande att göra denna handling lättillgänglig eller svåråtkomlig kan således sägas 
påverka hur pass väl individens handling spelar ut. 
 
Dessa tre grundstenar formar således ens intentioner och slutligen även ens handlingar och ju 
starkare de är, desto troligare blir utfallet att man handlar på ett visst sätt. Hur pass viktiga de 
olika elementen är för den slutgiltiga handlingen eller utfallet kan dock variera beroende på vad 
det gäller. I vissa fall är vissa element mer elementära medan det kan vara annorlunda i andra fall. 
Att alla spelar lika stor roll gällande olika handlingar stämmer dvs. inte (Ajzen, 1991). 
 
En annan liknande teori är Theory of Interpersonal Behavior (TIB). Denna modell av Triandis 
tillsammans med TPB kan forma en bra grund för att förklara hur beteenden uppkommer. Dessa 
två överensstämmer inom mycket även om det finns en del skillnader. Här kommer dock bara en 
av dessa tas upp som dock kan anses ha stor betydelse över det slutgiltiga beteendet. Triandis 
(Bamberg & Schmidt, 2003) inkluderar faktorn ”habits”, dvs. vanor som en ytterligare faktor att 
förklara ett visst beteendemönster. Dessa vanor kan enligt Triandis ses som en serie av 
systematiska beteenden som till slut blivit automatiska för individen. När ett beteende blivit en 
vana så sker detta även utan något större medvetande av detta beteende av individen, där vid att 
det blivit mer automatiskt i sin karaktär. Denna faktor har tillsammans med Ajzenz teori och dess 
tre grundfaktorer som skapar intentioner och slutligen beteende visat sig ge större framgång i att 
förklara ett beteende (Bamberg & Schmidt, 2003).  
 
Man kan således säga att vanor även har en stor påverkan på det slutgiltiga beteendet. Att få in 
vanor som en ytterligare faktor är en viktig aspekt gällande att kunna få ökad förståelse gällande 
svårigheten att bryta bilen som transportsystem. Genom att kombinera denna faktor av TIB med 
TPB kan en egen modell (figur 2) framställas enligt följande: 

 
Figur 2. Egen modell framtagen genom att slå ihop TPB och TIB. Källa: Egen konstruktion 
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3.3.1 Applicering av Theory of Planned Behavior & Theory of Interpersonal Behavior vid val av 
transportmedel 
För att applicera denna teori på val av transportmedel så kan det sägas att ens olika attityder 
gällande olika transportval (t.ex. om man anser att miljöaspekten är viktig, eller bekvämlighet 
m.fl.) har en stor inverkan på vilket transportval man väljer i sin vardag och hur valet av detta kan 
ge olika utfall som exempelvis ”min miljömedvetenhet och val av transportmedel kan bidra till en 
mer hållbar värld vilket gör att jag använder kollektivtrafik”, eller ”jag bryr mig inte om miljön så 
jag kan likaväl ta det mest bekväma vilket är bilen”. Subjektiv norm dvs. vad andra tycker och 
anser kan ha en inverkan på ens preferenser gällande vilket transportmedel man slutligen 
använder, t.ex. om många i ens närhet är miljömedvetna så kan detta påverka en i samma 
riktning, eller om dessa är bilanvändare så kan dessa forma ens positiva attityd gällande bilen. 
Men även hur jag upplever att jag kan agera, dvs. upplevt beteende som exempelvis 
”Kollektivtrafiken har så bra förbindelser att mina möjligheter att resa hållbart fungerar” kommer 
bidra till mitt aktuella beteende att använda mer kollektivtrafik i min vardag. Dock är vanor 
starka och detta kan delvis förklara svårigheten vi har att bryta oss loss från bilen som 
transportmedel, även om framsteg görs. 
 
Förändra incitamenten för människor att välja alternativa transportmedel kan med tid även 
påverka deras attityder och preferenser gällande dessa. Det även viktigt att förstå att individers 
attityder och preferenser inte är något bestående utan kan förändras över tid och påverkas genom 
olika faktorer likt exempelvis poliska policyåtgärder. Förändrade incitament kan åstadkommas 
genom såväl hårda åtgärder som mjuka åtgärder. Rent hårda och fysiska åtgärder kan förutom att 
signalera en viss utveckling och på så sätt påverka människors attityd även påverka percieved 
behaviour control, dvs. de val som finns tillgängliga, och som ter sig bäst för individen när denne 
skall göra sitt val. Mer mjuka åtgärder likt MM som kommer diskuteras härnäst kan påverka 
människors attityder och den subjektiva normen mot ett visst transportmedel genom att framhäva 
dessa framför andra genom olika åtgärder. Detta kan påverka såväl individen som den subjektiva 
bilden många har. Detta kan göras på olika sätt vilket MM också kommer ta upp.  
 

3.4 Mobility Management 
Mobility Management är ett begrepp som idag används inom trafikplaneringen för att genom 
olika åtgärder forma incitament mot förändrade resebeteenden gällande transportvanor hos 
befolkningen i en stad eller land, i moderna termer handlar det om att uppnå ett mer hållbart 
resande. Mobility Management har tagits fram på EU-nivå som ett komplement till den mer 
vanliga och fysiskt inriktande trafikplaneringen. Den allmänna definitionen av Mobility 
Management lyder: 
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“Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka 
bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.” – Citerat Mobility 
Management (2016, s. 10) 
 
En viktig aspekt för i att förklara hur viktigt Mobility Management är ligger i forskningen att se 
sambandet mellan rörlighet och tillgänglighet.  
 
Till en början kan det vara på sin plats att förklara dess skillnad. Med rörlighet avses möjligheten 
att förflytta sig i en stad eller i ett land från olika punkter. Med tillgänglighet avses huruvida stor 
möjlighet människor har att nå någonting åtråvärt, detta kan vara allt ifrån transportförbindelser, 
arbetsplatser, dagis etc. Genom att förklara dessa två kan man förstå att tillgängligheten är målet 
med rörligheten inom staden eller landet. Att röra sig och resa i vardagen är en essentiell 
komponent i att uppnå andra mål i vardagen, så som handla matvaror, hämta barn på dagis, ta sig 
till sitt arbete etc. Transporter har sällan ett stort värde i sig själv, utan ges ett värde tillsammans 
med annat. Förr att uppnå bästa möjliga transporteffektivitet i en stad eller land bör planeringen 
ha som mål att uppnå största möjliga tillgänglighet/rörlighet. Men det är också förhållandet 
mellan dessa två aspekter som visat sig vara svårt att åstadkomma i städer. I städer (till skillnad 
mot landsbygden) så tenderar tillgängligheten att minska i och med ökad rörlighet. Detta visar sig 
mer konkret i forskning kring försöken att bygga bort trängsel, dvs. att öka rörligheten i staden i 
from av nya vägar och genomfartsleder snarare ger en motsatt effekt med mer trängsel och mer 
bilar till följd, vilket minskar tillgängligheten. Även andra exempel som skapande av stora 
köpcentrum utanför städer kan öka rörligheten, medan tillgängligheten snarare minskar istället 
för att sprida ut handeln mer lokalt (Hållbart resande i praktiken, 2010). 
 
Dessa fakta för oss tillbaka där detta avsnitt började, nämligen att åtgärder för att uppnå ett mer 
hållbart resande behöver andra åtgärder än endast fysisk och infrastrukturell utveckling, som här 
kategoriseras som hårda åtgärder, utan även att jobba med mer mjuka förändringar och att 
förändra incitamenten mot mer hållbara transporter. Detta genom att påverka människors 
resebeteenden i dess vardag genom att förbättra incitamenten att använda mer hållbara transporter 
gentemot andra, likt bilen. MM är viktigt eftersom det kan öka tillgängligheten och andelen 
resande av kollektivtrafik utan att behöva bygga ut fysisk infrastruktur (Hållbart resande i 
praktiken, 2010). 
 
Mobility Mangement är således en typ av begrepp för att förbättra våra resvanor mot ett mer 
hållbart resande genom mjuka åtgärder. Med hållbart resande menas här att få fler människor att 
färdas med kollektivtrafik. Men även åtgärder för att använda bilen mer effektivt i form av större 
andel samåkning, dvs. att bilar fylls maximalt med passagerare även om större andel resande av 
kollektivtrafik är huvudmålet för beteendeförändringar i avseende resvanor. Mobility 
Management kan handla om flera olika sätt och taktiker att förändra incitamenten gällande 
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resebeteenden. Dessa kan uppnås och framföras på olika sätt genom ökad och förbättrad 
information från styrande till medborgare om fördelar av valet att ett visst transportsätt, ökad 
kommunikation mellan olika aktörer för förbättrat samarbete och koordination vilket kan 
effektivisera processer och öka incitamenten för människor och öka andelen resande av hållbara 
färdmedel. Även ökat samarbete och samförstånd gällande vad som är viktigt och bör prioriteras 
inom utvecklingen av kollektivtrafiken mellan politiker och medborgare skall inte underskattas, 
detta då en bra dialog mellan dessa parter kan bana väg för mer positiva attityder av medborgare 
gentemot kollektivtrafiken och få fler att använda denna om de känner att deras röster gör sig 
hörda. Även marknadsföring och kunskapsförmedling kan räknas in som ett sätt att påverka 
incitamenten och människors attityder och beteenden gällande ett visst transportsätt genom att 
framföra dess fördelar gentemot andras svagheter, t.ex. kollektivtrafik vs bil. Sverige har 
utvecklat sin egen definition av begreppet vilket handlar om att ”påverka resan innan den 
påbörjats” vilket stämmer bra överens om att påverka människor att välja ett visst transportsätt 
innan de valt ett annat. (Hållbart resande i praktiken, 2010).  
 
Sammanfattningsvis kan mjuka åtgärder likt MM sägas vara ett viktigt sätt i att ändra 
incitamenten för medborgare att välja mer hållbara transportmedel genom olika åtgärder som inte 
kräver ingrepp i den fysiska miljön, vilket är ett mycket viktigt hjälpmedel i att öka andelen 
resande inom hållbara transporter. Det bör också nämnas att Mobility Management är mindre 
effektivt i dess ensamhet, utan ger större effekt tillsammans med några av de andra fyra 
punkterna inom hållbart resande vilka är; regleringar och ekonomiska styrmedel, teknisk 
utveckling samt fysisk planering. MM kan öka effekten av de andra punkterna genom att agera 
som ett stärkande komplement till dessa (Hållbart resande i praktiken, 2010).  

4. METOD 
	  
I detta avsnitt kommer det beskrivas hur studien är utförd, dvs. studiens metod. Detta är en viktig 
del inom forskning för att redogöra hur man kommit fram till ens resultat och slutsats. Andra 
syften är att redogöra för de brister och fördelar som finns med den metod man använt, för att ge 
en så pass transparent bild av undersökningen som möjligt. 
 

4.1 Diskussion i valet av metod 
Vid en studie av ett specifikt forskningsområde så väljs oftast en kvalitativ eller kvantitativ ansats 
beroende på vad studien handlar om och vad den avser att undersöka. Metoden för denna studie 
kommer bl.a. innehålla en kvalitativ del, i form av en kvalitativ litteraturstudie, detta då studien 
avser att kvalitativt undersöka existerande litteratur för att se eventuella likheter och skillnader 
mot vad som sägs mer överbegripligt i visioner till vad som görs mer praktiskt i realiteten. Denna 
jämförande analys kommer sedan även att kompletteras av en kvantitativ ansats i avseende 
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empirin för denna studie. En kvantitativ ansats passar denna typ av studie då den har för avsikt att 
fånga in ett så brett spektra av medborgare som möjligt för att få en så pass bred bild som möjligt 
över hur medborgare i Stockholm reser i sin vardag och hur deras preferenser är gällande bil och 
kollektivtrafik.  
 
Denscombe (2003) tar även upp detta inom social forskning, där både småskaliga och storskaliga 
undersökningar kan utföras, men där desto fler individer som inkluderas och är med i 
undersökningen ökar chansen att det resultat som fås fram är av en representativ karaktär, 
speciellt inom kvantitativa studier. Om en kvantitativ undersökning har en stor andel människor 
som omfattar en vid skara och är inkluderande av alla olika typer av människor kan detta bidra 
till att bättre generaliseringar kan göras pga. den stora mängden individer som deltar. Tvärt om 
gäller givetvis vid färre människor. Uppsatsens ämne och utformning passar således en mer 
kvantitativ ansats, detta då den avser att undersöka och inkludera så många människor som 
möjligt för att kunna få en så pass representativ bild som möjligt. Metoden för denna kvantitativa 
ansats är en webbenkät. Detta är ett effektivt val eftersom det oftast är väldigt kostnads- och 
tidseffektivt. 
 
Ett kvalitativt angreppssätt hade även kunnat användas, men hade haft större validitet om studien 
hade för avsikt att mer djupgående veta hur och varför vissa medborgare väljer de transportsätt 
som de gör, men detta hade inte kunnat ge ett lika brett svar gällande resvanor och åsikter 
gällande bil och kollektivtrafik av människor i Stockholm.  
 
Den kvantitativa empirin i studien är en viktig del, detta då denna empiri avser att undersöka vad 
medborgare har för preferenser gällande dess resvanor i Stockholm, detta för att kunna se om de 
åtgärder och visioner som finns överensstämmer med resenärers åsikter och preferenser gällande 
deras resvanor. Det är således vad som tidigare nämnts en typ av jämförande studie där 
invånarnas svar ställs mot vad som tas fram i plan, visions- samt regeringsdokument. Denna 
kvantitativa empiri kommer även att kompletteras med inslag av kvantitativ existerande statistisk 
från olika områden. Detta är viktigt för att kunna påvisa trender och utveckling som skett över tid 
som i sig kan hjälpa till att stärka olika argument och påståenden.  
 

4.2 Kvalitativ litteraturstudie 
Den kvalitativa delen inom denna studie handlar i sin enkelhet om en kvalitativ litteraturstudie 
som har för avsikt att undersöka och återspegla de olika dokument i form av plan, visions samt 
regeringsdokument som är en del av analysen inom denna undersökning i ny skrift och inte 
siffror. Detta är en distinkt skillnad som kan ses mellan kvalitativ och kvantitativ undersökning 
som tas upp av Denscombe (2003) där han menar att kvantitativa undersökningar oftast har ett 
stort fokus på att omforma data till siffror som kan generera diagram etc. medan kvalitativa 
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undersökningar mer handlar om att undersöka texter och dess budskap och återspegla detta i ny 
text. Denscombe (2003) menar även att kvalitativa undersökningar mer handlar om att beskriva 
texter snarare än kvantitativa som mer syftar till att skapa analytiska modeller som diagram. 
Dessa skillnader som Denscombe tar upp stämmer väl med vad som avses i undersökningen av 
dessa dokument vilket stärker argumentet att denna del är av en kvalitativ karaktär 
 

4.3 Kvantitativ metod av det empiriska materialet 
En viktig del i valet av en kvantitativ enkätundersökning är att försöka hålla frågorna och 
svarsalternativen enkla, detta för såväl respondenterna som för forskaren själv. Simpla och enkla 
frågor gör det enklare för respondenten att svara och drar ner på den tid som behövs för att 
besvara frågorna. Mer avancerade och komplexa frågor tar mer tid och engagemang från 
respondenten, vilket i vissa fall kan leda till ett högre bortfall än om frågorna hålls relativt enkla. 
För forskaren innebär enklare frågor och svarsalternativ att processen för att samla ihop all data 
och kvantifiera denna till siffror eller diagram till en enklare process, något som kan vara viktigt 
om man har för avsikt att nå ett stort antal medborgare och har begränsade resurser (Bryman, 
2007).  
 
Vidare är det inom en kvantitativ undersökning vanligt att använda sig av en deduktiv ansats. 
Med detta menas att studien utgår från existerande teorier gällande ämnet och emellanåt även 
utformade hypoteser. Denna studie kommer dock att fokusera på existerande teorier och inte utgå 
från en strukturerad hypotes. Det är sedan dessa teorier och eventuella hypoteser som ligger till 
grund för insamlingen av det empiriska materialet och vad det avser att undersöka, teorin bör 
således ha en stark koppling till empirin. Slutligen formar empirin en del i det slutgiltiga 
resultatet, vilket oftast antingen bekräftar eller bestrider de teorier och hypoteser som studien 
utgår ifrån (Bryman, 2007). I denna studie kommer såvida teorier och material gällande 
trafikplaneringens mål och utformning att antingen bekräftas eller avvisas av medborgarna i dess 
åsikter gällande detta.  
 
Det empiriska materialet och tillika frågor gällande olika incitament gällande val av resvanor för 
medborgare i Stockholm kan ses som en typ av undersökning som handlar om att kartlägga och 
se ett visst fenomen eller mönster, i detta fall hur de transporterar sig i sin vardag och de viktiga 
incitament som påverkar dessa val. En sådan typ av undersökning är vad (Dahmström, 2011) 
kallar en beskrivande statistisk undersökning. Vid en sådan typ av undersökning underlättar det 
för forskaren att följa en viss typ av struktur i undersökningsprocessen för att få ett så pass bra 
resultat som möjligt. Denna process kan enligt Dahmström (2011) förklaras genom en modell 
som inkluderar 13 steg i hur utformningen bör skötas vid en sådan typ av studie.  
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Till en början bör det noteras att denna process inte skall ses som en exakt mall som måste följas 
till punkt och pricka. Processen bör istället ses som en hjälpande grund för hur strukturen och 
utförandet av en kvantitativ undersökning utförs, vissa punkter kan gå in i varandra eller 
modifieras pga. att varje studie är unik i sig i sitt utförande och således inte utförs på exakt 
samma sätt. Målet är ändå att följa stegen i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Steg 1. Syfte och frågeställningar 
Dessa beskrivs utförligt i avsnitt 1.1 och 1.2 i studien. Att beskriva dessa igen i detta avsnitt 
känns således överflödigt. Där av hänvisas läsaren inom denna punkt att återgå till dessa avsnitt 
för att se studiens syfte och frågeställningar. 
 
Steg 2. Samarbete mellan statistiker och fackexperter 
Detta steg kommer att exkluderas i denna studie, detta då det kräver mer tid och eventuellt även 
en budget för att etablera en samverkan med etablerade företag och organisationer, något som 
inte vart möjligt att utföras i denna studie pga. ekonomiska och tidsmässiga begränsningar. 
 
Steg 3. Beslut om att göra en statistisk studie 
Valet av en kvantitativ ansats för insamlingen av empiri i denna studie kan motiveras genom att 
undersökningen har för avsikt att nå en så stor population som möjligt för att se medborgares 
resepreferenser gällande val av transportfordon. För att försöka se mönster gällande olika 
preferenser i avseende resvanor så är det logiskt och nödvändigt att försöka få en så stor 
population som möjligt.  
 
Steg 4. Planering 
De som avses att undersöka är personer som reser och använder sig av transportinfrastrukturen i 
Stockholm, med fokus på bil och kollektivtrafik. Således vänder sig studien till boende i 
Stockholm som således använder sig av de trafiksystem som finns i staden. Tanken och målet är 
att samla in en så stor andel personer för undersökningen som möjligt för att få en så pass samlad 
och legitim bild av vad folk tycker om bil och kollektivtrafik. Det precis det som enkäten syftar 
till att undersöka, vad individer inom Stockholm tycker kring bilen och kollektivtrafik inom 
staden, detta för att se om deras åsikter stämmer överens med de planer och visioner som stakats 
ut för Sverige.  
 
Frågorna har delats upp på tre sidor där första sidan handlar om mer basala bakgrundsfrågor, den 
andra om frågor gällande kollektivtrafiken och den sista gällande bilen. Svarsalternativen för 
frågorna är av olika former beroende på fråga. Bakgrundsfrågorna har mestadels utformats enligt 
flervalsfrågor med ett antal olika alternativ för varje svar. En fråga är även utformad efter 
rangordning samt några enligt likertskalan. Majoriteten av frågorna, de på sida två och tre, är 
dock utformade enligt likertskalan, detta är ett vanligt sätt att mäta svar på olika frågor vid 
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enkätstudier. Det är en bra teknik för att ge ett så pass verklighetstroget svar som möjligt, detta då 
en Likertskalan innehar olika steg som oftast går från exempelvis ”Håller inte alls med” till 
”Håller med fullständigt” ofta med ett mellanting i mitten likt ”Ingen åsikt”. Detta ger 
respondenten en större frihet och variationsmöjlighet att välja ett alternativ som passar dem bäst 
(Bryman, 2007). 
 
Steg 5. Hur skall undersökningen göras? 
Enkäten och det empiriska materialet vänder sig som sagt till resenärer och boende inom 
Storstockholm, dvs. Stockholms region som är från 18 år eller äldre. Anledningen till att inte ta 
med åldrar lägre än 18 är att dessa inte får köra bil i Sverige, vilket gör att deras resebeteende är 
begränsat enligt lag. Detta är såvida den ideala målpopulationen för studien. Givetvis är det dock 
omöjligt att nå ut till samtliga människor inom Stockholm som är 18 år eller äldre. Ett urval har 
såvida gjorts av målpopulationen vilket handlar om ett antal utvalda företag/organisationer. 
 
Den ursprungliga planen var att selektivt välja ut ett antal utvalda företag eller organisationer 
inom Stockholms region där tanken var att dess anställda skulle utgöra den tilltänkta 
rampopulationen för urvalet för att delta i undersökningen. Tanken var här att fråga om de ville 
delta i undersökningen och hur många inom i resp. företag eller organisation som enkäten 
skickades ut till (således kunna jämföra hur många inom företagen som får enkäten mot hur 
många anställda de hade, dvs. mot den totala rampopulationen). Dessa organisationer och företag 
bestod först och främst av Stockholms regions 26 kommuner, utöver dessa kontaktades även 15 
olika företag i Stockholm, såväl företag belägrade i södra Stockholm som centrala samt norra. 
Detta för att få med företag och organisationer med olika lokaliseringar och således olika 
transportförutsättningar. Utöver detta kontaktades även 3 universitet inom staden.  
 
Snabbt så märktes det dock att väldigt många avböjde att delta i undersökningen. Ofta låg 
anledningar till att de hade fullt upp och inte hade tid för att delta eller bara ett snällt och 
förklaringslöst avböjande. Detta var dock inte särskilt förvånande då tiden som upptas av att 
genomföra enkäten inskränker på annan tid och arbetsuppgifter som är viktigt för företag och 
organisationer. Av dessa totalt 44 efterfrågande företag och organisationer så var det endast två 
stycken som visade ett intresse och skickade ut enkäten till några anställda (fick dock ingen 
uppgift om till hur många inom resp. företag). Detta genererade totalt 20 svar. Denna metod kan 
ses vara ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval då ett antal företag och organisationer valts ut 
utan randomisering (Bryman, 2007). Genom att ingen siffra återgavs av hur många som enkäten 
skickades ut till och besvarades inom dessa två företag kan någon procentuell siffra från antal 
svar utifrån rampopulationen inte göras. Därtill blir det inte möjligt att se bortfallsfrekvensen 
vilket är en brist. 
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Genom att svaren vart så få till antalet så har även en plan B utfärdats inom studien. Tanken var 
där att utan mellanhänder (som företagens ledning, dvs. de som hanterar mailutskick etc.) nå 
individer mer direkt vilket eliminerar denna barriär, vilket även underlättar att se svarsfrekvens 
och bortfall. Den kompletterande metoden var att använda sociala medier vilket är ett modernt 
och effektivt sätt att nå personer direkt. I detta fall har det sociala nätverket Facebook använts. 
Inom detta nätverk finns det gruppsidor där individer får ansöka om att bli medlem. Dessa 
gruppsidor kan således representera olika aspekter som ämnen, platser etc. Inom denna 
undersökning har enkäten skickats ut i totalt 5 grupper inom detta sociala nätverk vilka 
representerar olika områden i Stockholm. Dessa 5 handlar om Farsta, Solna, Huddinge, 
Stockholm samt Hammarby sjöstad. Dessa 5 gruppsidor utgör såvida urvalet inom denna 
sekundära datainsamlingsmetod. Genom denna sekundära metod för enkäten så erhölls ytterligare 
219 svar vilket gör det kommande resultatet mer tillförlitligt än de knappa 20 som erhölls genom 
företag och organisationer. Inom dessa gruppsidor så fanns ett totalt medlemsantal på 8603 den 
12 april 2016 vilket således utgör rampopulationen för denna plan B. Även här kan metoden ses 
som ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval där dessa gruppsidor valts ut selektivt utan någon 
randomiseringsteknik. Detta sätt att nå ut till folk kan även ses som ett bekvämt, enkelt och 
lättillgängligt sätt. Här finns dock en brist gällande målpopulationen och rampopulationen som 
handlar om att undersöka individer över 18 år. Genom att profiler är privata genom Facebook är 
det svårt att veta hur många av dessa totala medlemsantal på 8603 som är 18 år eller äldre och om 
dessa undvikit att svara eller ej. Detta är inget som går att åtgärda inom denna studie utan får ses 
som en brist som den får leva med.  
 
En sådan brist där det finns personer som kan komma med i undersökningen men som inte tillhör 
målpopulationen kan även ses som en övertäckning (Dahmström, 2011) vilket inte kan uteslutas 
då dessa medlemssidor på Facebook inte har något ålderskrav, individer under 18 kan således ha 
svarat på enkäten. Tvärt emot en övertäckning kan även en undersökning inneha en 
undertäckning, detta handlar om att det finns folk inom den tilltänkta målpopulationen som inte 
har möjlighet att komma med (Dahmström, 2011). Detta då urvalsramen utgått från internet och 
Facebook så finns det säkerligen en stor andel av målpopulationen som inte har något av dessa 
och således inte kan och har möjlighet att komma med i rampopulationen. Men vid en så pass 
stor och bred studie som denna som avser att undersöka beteenden i en hel stad så är en 
totalundersökning (dvs. samtliga invånare) inte möjlig, ett urval måste göras på ett eller annat vis.  
 
Inom svaren som erhållits från företag och organisationer kan ingen svarsfrekvens tas fram 
genom att någon information av det exakta antalet personer som erhållet enkäten för varje enskilt 
företag inte tillkännagetts av de kontakter som erhållits via de två företag som deltagit, samt att 
någon rampopulation för dessa två inte angetts. Ser vi till den sekundära metoden (plan B) med 
Facebook så är det dock enklare att få fram en svarsfrekvens, denna hamnar på ca 2,5 % vilket är 
en ganska låg siffra. Det bör has i åtanke att detta är inkluderat de fel som tagits upp innan 
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gällande eventuell övertäckning. Det är således det totala antalet svar delat på det totala 
medlemsantalet. Detta relativt stora bortfall kan bero på olika anledningar likt bristande intresse 
kring ämnet, inaktiva medlemmar inom Facebookgrupperna exempelvis. Bryman (2007) 
bekräftar dock att denna trend där det är svårare och svårare att erhålla en hög svarsfrekvens 
inom enkätstudier ökar allt mer.  
 
Dock skall inte studier med ett mindre antal svar ses som helt irrelevanta. Detta är något som 
Denscombe (2003) tar upp där han menar att även undersökningar med ett mindre antal svar 
(mellan 30-250) kan ses som legitima som tidigare nämnts. Dock menar han att det finns ett antal 
faktorer som bör beaktas vid ett mindre antal svar. En första faktor handlar om undersökningens 
representativitet hur således hur pass representativa de svar man fått är, detta kan även ses i 
former av generalisering där en låg svarsfrekvens gör det svårare att göra generaliseringar. En 
annan aspekt handlar om att hålla nere antalet faktorer inom enkäten till fyra eller färre, vilket i 
denna studie kan ses som att enkäten är begränsad till att svara mot frågor gällande bil och 
kollektivtrafik utöver bakgrundsfrågorna.  
 
Steg 6. Förslag till frågeformulär 
Förslaget till enkäten har som tidigare sagts delats upp på 3 sidor, detta för att underlätta 
utformningen och vilka frågor som syftar till vilket ämne, i detta fall bakgrundsfrågor på sida 1, 
kollektivtrafik på sida 2 samt bil på fråga 3. Totalt har enkäten 33 frågor (inklusive 
bakgrundsfrågor), mer detaljerat kan enkäten i sin helhet ses i bilaga 1. Att använda 
flervalsfrågor, rangordningsfrågor samt frågor med likertskala och icke skrivande frågor är 
vanligt inom kvantitativa studier, framför allt enkätstudier, detta då det både förenklar och sparar 
tid för respondenten vilket kan leda till färre bortfall men även underlätta för forskaren genom att 
enkla svarsalternativ gör det enklare att sammanställa svaren. En kvantitativ studie och framför 
allt enkätstudier som ofta avser att undersöka en stor population kan försvåra en eventuell 
sammanställning av textbaserade svar och göra generella antaganden. Flervalsfrågor, 
rangordningsfrågor eller frågor med likertskalan innebär att man operationaliserar ämnen till 
kvantitativa mått för att det skall vara möjligt att mäta dessa (Bryman, 2007). 
 
Steg 7. Upprättande av tabellplan 
En tabellplan kan ses som en typ av tabell som visar hur undersökningens frågor är strukturerade. 
Följande tabellplan i figur 3 visar hur frågorna är kopplade till de olika teorier och begrepp som 
studien baseras på. Detta för att på ett enkelt och smidigt sätt klargöra för läsaren kopplingen 
mellan dessa. Mer specifika resultat på frågorna kommer dock presenteras i 
frekvenstabellavsnittet inom analysen längre fram.  
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Teori eller begrepp Koppling till följande frågor 
 
Stigberoende 
 

 
15, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33 
 

 
TPB/TIB 

 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 
  

 
Hållbar utveckling 
 

 
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 

 
Mobility Management 

 
14, 22, 23, 25 

Figur 3. Tabellplan. Källa: Egen konstruktion 
 
Fråga 1-13 kan anses vara basala grundfrågor som kan vara av intresse vid studien för att se hur 
många män och kvinnor som deltar, olika utbildningsnivåer etc. Detta då dessa kan bidra till 
vilka typer som människor som använder bil resp. kollektivtrafik fördelat på kön exempelvis och 
bidra till att göra en bortfallsanalys. Detta kan således ge en ytterligare dimension för frågorna 
som kan brytas ner till dessa bakgrundskategorier. Fråga 14-33 ingår alla inom TPB/TIB, detta 
för att dessa frågor utgår för vad folk anser i frågan, dvs. deras attityder. Vissa av frågorna kan 
även kopplas till andra aspekter inom TBP/TIP som handlar om den subjektiva normen, den 
upplevda beteendekontrollen (dvs. fysisk planering) samt även vanor. Hur som helst kan frågorna 
14-33 koppla till någon eller flera av dessa aspekter inom TPB/TIB. Frågorna 15, 27-33 kan 
kopplas till olika aspekter som i sig bidrar till att välja och framhäva bilen som val av 
transportmedel. Frågorna 14, 16-25  kan relateras till olika aspekter inom hållbar utvecklingen 
och hållbara transportmedel (i detta fall kollektivtrafik) och få fler att använda detta färdmedel 
samt miljöfrågor. Slutligen kan frågorna 14, 22, 23 och 25 kopplas till mer mjuka åtgärder inom 
MM som kan bidra och ge ökade incitament för att använda kollektivtrafik istället för bil.  
 
Steg 8. Provundersökning 
En pilotstudie har utförts i samband med undersökningen innan den slutgiltiga enkäten skickades 
ut. Denna pilotstudie utfördes genom att ge enkäten till 10 respondenter, detta för att få feedback 
och extern hjälp till att få till en så pass bra slutgiltig version av enkäten som möjligt. Även 
Randolph (2008) tar upp detta och att en pilotstudie är en viktig del i att utveckla och få till en så 
bra enkät som möjligt och detta kan ge feedback som förbättrar enkäten och dess frågor avsevärd. 
Att utforma en enkät, även om den känns simpel i sin helhet kräver mer tid och utvärdering än 
vad man tror. Pilotstudien gav vissa mindre justeringar i vissa frågor som annars kunde blivit en 
aning missvisande och lett till bortfall i vissa frågor och i slutändan även ett sämre resultat. Även 
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handledaren har konsulterats för att ge sin åsikt av enkäten av samma anledning. Detta för att 
även få en mer professionell åsikt kring enkäten och dess utformning. 
 
Steg 9. Erhållande av informerat samtycke från dem som skall undersökas 
Samtycke av respondenter sker genom att det är totalt frivilligt att delta i studien, detta då den 
sker online. Respondenten väljer därmed själv om de vill medverka eller ej. Informationen i 
enkäten har även vart tydlig med att respondenterna är 100 % anonyma utöver att enkäten även är 
helt valfri att delta i. På detta sätt finns det inga tvingande incitament inom enkätstudien. 
 
Steg 10. Datainsamlingen 
Datainsamlingen inom det empiriska materialet för denna studie handlar som sagt om en enkät. 
Denna enkät har skett i webbaserad form och utformats på www.surveymonkey.com. Genom att 
göra en webbaserad enkät så ökar smidigheten att nå människor samtidigt som eventuella 
kostnader som kan tillkomma vid mer manuellt utförda enkätstudier som vid t.ex. postenkäter 
elimineras, vilket är den primära anledningen i denna studie då den inte inrymmer någon större 
ekonomisk budget. Med tanke på att enkäten från början var tänkt att skickas till företag via mail 
men som via bristande respons även har lagts ut via det sociala nätverket Facebook har en 
webbaserad enkät vart essentiellt. Utöver detta så erbjuder tjänsten via surveymonkey även 
förenklade verktyg vid visualiseringen av enkätsvaren vilket även var smidigt och förenklade 
arbetet.  
 
Steg 11 & 12. Beskrivning och analys samt redovisning i rapport 
Beskrivningen och analysen av enkäten och dess frågor sker först och främst inom avsnittet 
analys senare i studien. Svaren kommer där analyseras och utvärderas och bidra till det slutgiltiga 
resultatet för undersökningen. Eventuella frågor och svar som inte tas med i analysavsnittet 
kommer dock finnas att ses inom bilaga 2 i slutet av studien. 
 
Steg 13. Utvärdering och eventuellt nya frågeställningar 
Utvärdering och förfinande av studiens frågeställningar och syfte har skett systematiskt under 
studiens utveckling och tid. Detta då studien hela tiden förändras i mer eller mindre utsträckning 
vilket gör att smärre justeringar sker löpande, både via egna reflektioner och tankar men även 
feedback från handledare vilket gör att vissa saker ändras och utvärderas. 
 
4.3.1 Källkritik - Fördelar och nackdelar med enkäter som datainsamling 
Det finns en rad olika för- och nackdelar i att utföra en kvantitativ studie med enkät som empirisk 
undersökningsmetod. Denscombe (2003) tar upp ett antal olika för- och nackdelar vid utförandet 
av en enkät. Dessa kommer att redovisas nedan. 
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Fördelar med att utföra en enkätstudie, i detta fall en webbenkät, kan ses i form av att det först 
och främst är ekonomiskt effektivt, vilket tidigare även nämnts. Förutom att webbenkäter är 
ekonomiskt effektivt kan de även ses vara effektiva tidsmässigt och materialmässigt, detta då 
webbenkäter går snabbt att skicka ut samt att respondenterna sedan besvarar frågorna själva, 
något som inte tar tid för forskaren själv. En intervju kräver t.ex. mer tid av såväl respondent som 
intervjuaren. Materialkostnader kan även vara klart mindre än en mer kvalitativ intervju, speciellt 
vid en webbenkät som denna studie använt sig av som inte kräver något större material mer än en 
dator och internetuppkoppling (Denscombe, 2003). 
 
Vidare så är även enkäter lättare att arrangera till skillnad från mer kvalitativa metoder likt 
intervjuer. Enkäter kan skickas ut när man vill och kan besvaras när respondenten känner att 
denna har tid. Det finns såvida inga måsten gällande tider som måste passas av respondent eller 
forskaren som t.ex. måste ske vid en intervju. En webbenkät som använts i detta fall är mer eller 
mindre fri från arrangemang, detta då den läggs upp på internet och sedan kan besvaras när som 
inom den tidsram som finns innan insamlingen stängs (Denscombe, 2003). 
 
Standardiserade frågor med fasta svarsalternativ som enkäter innehar, åtminstone i denna studie, 
ger även upphov till standardiserade svar genom att varje respondent ges exakt samma frågor. 
Detta gör att svaren inte kan inneha variationer likt mer kvalitativa intervjuer kan ha där frågor 
utvecklas och fördjupas. Detta gör det även enkelt att strukturera upp svaren och få en samlad 
bild av svaren för varje fråga. Enkäter har även den fördelen att respondenterna inte påverkas av 
externa effekter som t.ex. intervjuareffekter eller dylikt vilket kan påverka svaren de ger då de 
känner av en yttre påverkan (Denscombe, 2003). 
 
En sista och stor fördel handlar om fördelen med att ha förhandsskapade svarsalternativ, dvs. ett 
antal alternativ som respondenten har att använda sig av som svar. Detta är något som använts 
inom enkäten för denna studie. Det bör dock påpekas att enkäter kan inneha kvalitativa delar där 
vissa frågor kan kompletteras med ett svarsalternativ där respondenten kan lägga till en egen text 
till frågan. Dock ökar sannolikheten för studiens värde om enkäten är utformad efter fasta och 
förvalda svarlaternativ, detta då ett sådant val gör att insamlingen och omvandlingen av svar till 
exempelvis diagram och tabeller blir enklare och omvandla än olika texter som kan variera från 
individ till individ. Att göra generaliseringar av kvalitativa inslag inom en enkätstudie är således 
svårare. En annan positiv del med förvalda svarsalternativ är att respondenten får ett ”set” färdiga 
svar att förhålla sig till och således inte behöver avsätta någon större tid för att reflektera och 
komma med egna svar och idéer.  
 
Det finns dock även en rad olika nackdelar med enkäter, där många av nackdelarna även kan 
relateras till fördelarna, dock att man ser dem genom ett annat perspektiv, något som kommer att 
ses nedan. 
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Samtidigt som förhandsutformade svarsalternativ kan få vissa respondenter att delta i 
undersökningen tack vare att det underlättar för dem och sparar tid kan det samtidigt även få 
vissa att inte delta i undersökningen då dessa inte anser att de färdiga svarsalternativen inte 
motsvarar deras åsikter i frågan vilket gör att det inte väljer att delta då deras åsikter inte finns 
representerade i de färdiga svarsalternativen (Denscombe, 2003). Detta är ett viktigt incitament 
till att exempelvis utföra pilotstudier och få in extern feedback från utomstående människor för 
att göra enkäten så pass utförlig och tilltalande för så många som möjligt, något som är svårt utan 
en mer objektiv synvinkel. 
 
En annan nackdel är att förskapade svarsalternativ till frågorna har en möjlighet att rikta svaren 
mot en syn som innehas av forskaren själv, dvs. att svaren antar en aning subjektiv synvinkel, 
dvs. forskarens. Detta gör att strukturen på frågorna och de möjliga svaren i större utsträckning 
motsvarar dennes sätt att se saker snarare en de möjliga respondenterna. Det är viktigt att försöka 
minimera denna aspekt genom att försöka eftersträva att ha så pass icke-ledande frågor som 
möjligt (Denscombe, 2003). Även här kan detta minskas genom feedback från externa människor 
som t.ex. handledare eller i form av en pilotstudie. 
 
En vidare nackdel handlar om den sanningsenlighet som svaren generar i en enkätstudie. Genom 
att en enkät sker utan kontakt människor emellan, framför allt en webbaserad enkät, så är det i 
princip omöjligt att veta hur pass genuina och sanningsenliga deras svar är. I en intervju är det 
enklare att se om svaren skiftar stort och konfrontera respondenten för att analysera och uträtta 
denna fråga. Via en enkät på distans så har man mer eller mindre inget val än i att acceptera de 
svar respondenterna ger, oavsett hur pass konstiga dessa må vara. Detta förstärks när enkäter är 
100 % anonyma då respondenten då inte behöver tillkännage vem denne är och såldes inte kan 
sökas upp för eventuell uppföljning av svaren (Denscombe, 2003). Till sist är det också viktigt att 
nämna att en stor nackdel med enkätstudier ofta är att de kommer med ett relativt stort bortfall, 
lite beroende på hur man utför sin enkät. Detta gör att man bara vara försiktig med att inte dra allt 
för stora generaliseringar från resultaten då de inte till 100 % säkerhet behöver återspegla den 
samlade massans åsikter. Resultaten av en enkät bör således ses med en viss aktsamhet med tanke 
på detta (Bryman, 2007). 
 
Övrig kritik eller nackdelar mot enkäten och studien kan förklaras genom att det vid en enkät 
(framför allt webbenkät) är otroligt svårt att ge respondenten vidare förklaringar vid eventuella 
oklarheter kring vissa frågor, det är därför viktigt att försöka hålla enkäten och dess frågor så 
simpla och enkla som möjligt för att försöka eliminera detta eventuella problem. Samma problem 
finns även för forskaren själv där det är otroligt svårt för denne att ställa eventuella följdfrågor 
som exempelvis är enklare inom mer kvalitativa angreppssätt likt intervjuer. Här är vad som 
tidigare nämnts extern feedback i form av handledare och pilotstudie till stor hjälp för att få 
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feedback om eventuella svarsalternativ som för förbättras (Bryman, 2007). Trost (2008) nämner 
även att det finns en risk i att använda mycket internetbaserade källor i en undersökning, detta då 
dessa kan försvinna eller förändras relativt snabbt. Detta är dock inget som berör det empiriska 
materialet men som skulle kunna beröra den kvalitativa litteraturstudien. De internetsidor som 
använts är dock framtagna av stora och seriösa organisationer och bör således finnas kvar och ha 
hög tillförlitlighet, även om det givetvis inte garanteras. Hämtningsdatum för material inom dessa 
sidor visas i samband med referenshänvisningen. Utöver detta har även viss kritik skett löpande 
inom de steg som förklarats tidigare i metodavsnittet likt över- och undertäckning, högt bortfall 
vid enkäter etc. 
 
4.3.2 Reliabilitet och Validitet 
Två viktiga element vid en kvantitativ undersökning som exempelvis en enkätstudie handlar om 
dess validitet och reliabilitet. Dessa två begrepp kommer här förklaras samt appliceras för denna 
studie. 
 
Inom Reliabilitet så finns det tre underkategorier, dessa tre är intern reliabilitet, stabilitet samt 
internbedömarreliabilitet. Totalt avser dessa tre att undersöka huruvida studiens 
datainsamlingsmetoder är tillförlitliga och konsekventa.  
 
Gällande intern reliabilitet så handlar det hur pass väl den poäng som ges på en fråga stämmer 
överens med poängen på en annan fråga, det handlar såvida om att poängindikatorerna skall vara 
konsekventa och tillförlitliga så att poängen för en fråga kan relateras till poängen på en annan 
(Bryman, 2007). Svarsalternativ som har olika poängfördelningar kan göra det svårt att få ett 
pålitligt resultat då poängskalorna för olika frågor skiljer sig. Den interna reliabiliteten för denna 
undersökning får ändå ses som god då frågorna med likertskalan har samma poängskala och 
indikatorer inom webbenkäten vilket gör dem konsekventa och tillförlitliga. Dock är 
flervalsfrågorna av varierande antal svarsalternativ, dessa är dock inga skalor som baseras på att 
mäta poäng för en viss fråga utan mäter snarare vilket alternativ som passar bäst mot 
respondenten. En flervals fråga som kön med 2 svarsalternativ och fråga om utbildning som t.ex. 
kan innehålla 4 stycket svarsalternativ handlar inte om att sätta poäng för dessa alternativ.  
 
En undersöknings stabilitet är den andra aspekten inom reliabilitetsbegreppet. Med stabilitet 
avses hur pass stabil den empiriska undersökningen är utförd med dess frågor och svar att om den 
vid ett senare tillfälle vid ett nytt utskick skulle ge samma resultat (Bryman, 2007). Målet är alltså 
att empirisk studie skall ha så pass hög stabilitet som möjligt. Även Denscombe (2003) tar upp 
detta där det är viktigt att samma data och resultat ges vid olika tidpunkter och där skiftningar 
skall kunna hänvisas till skiftningar hos individernas åsikter snarare än att mätinstrumenten skall 
vara ostabila och generera skilda svar från olika tidpunkter. Mot dessa fakta kan stabiliteten anses 
vara god. Många av frågorna handlar om individernas attityder och åsikter gällande olika frågor 
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och ämnen. Attityder och åsikter är något som dock kan förändras och skifta över tid genom att 
individerna får tillgång till ny information eller påverkas på annat vis vilket kan medföra 
förändringar i svar vid olika tidpunkter. De kan även dock ha väldigt starka åsikter gällande vissa 
ämnen och frågor där deras svar skulle vara likadana. Detta är dock inget som går att avgöra på 
förhand utan skulle kräva att studiens görs om vid ett annat tillfälle. Mätinstrumenten, dvs. 
frågorna med dess indikatorer och svarsalternativ kan dock ses som stabila och inte ge upphov till 
skiftande svar i sig.  
 
Till sist har vi internbedömarreliabilitet. Denna aspekt påpekar att oavsett vem som utför 
undersökningen så skall det inte råda några tolkningsfel eller bedömningsskiljaktigheter om hur 
olika frågor tolkas och bedöms mellan olika individer. För att uppnå detta är det således viktigt 
att ge enkla och tydliga frågor (Bryman, 2007). Internbedömningsreliabiliteten för denna 
undersökning får anses som relativt hög, detta då frågorna omarbetats i flera steg samt varit 
öppna för extern feedback i form av den pilotstudie som utförts såväl som handledaren för 
studien.  
 
Validitet handlar i sin helhet om hur pass väl de metoder och data som används i en studie kan 
anses vara av den rätta typen samt om studiens resultat kan anses vara sanna och återspegla 
verkligheten. För att åstadkomma detta är det exempelvis viktigt att använda sig av indikatorer 
för frågor och svar som på ett korrekt sätt mäter individernas åsikter och som de kan relatera till 
olika val de gör inom deras egen verklighet. Detta påverkar i slutändan även hur pass precist 
resultatet för studien blir (Denscombe, 2003). Även Sverke (2004) belyser detta genom att hävda 
att en studiens validitet handlar om hur pass bra en studies resultat är beroende på hur olika källor 
och metoder binds samman på ett bra och korrekt sätt. Även denna kategori har underkategorier 
som avspeglar att undersöka olika element inom validitetsbegreppet, dessa är mätningsvaliditet, 
intern validitet, extern validitet samt ekologisk validitet (Bryman, 2007). 
 
Mätningsvaliditet handlar om hur pass väl de frågor och mått som utförs i exempelvis en enkät 
verkligen avspeglar och på ett korrekt sätt kan kopplas till ett visst ämne, teori eller ett begrepp. 
Har man med t.ex. en fråga gällande något inom hållbar utveckling måste denna koppling kunna 
göras och ses på ett tydligt sätt (Bryman, 2007). Inom denna undersökning får den interna 
validiteten ses som relativt god. Anledningen till detta kan relateras till steg 7 av Dahmström som 
tidigare tagits upp där varje fråga på ett tydligt sätt kopplas till de teorier och begrepp som finns 
med inom studien, även om en fråga kan kopplas till mer än en teori eller begrepp. 
 
Intern validitet som är den andra aspekten handlar om kausalitetsförhållanden mellan olika frågor 
eller indikatorer. För att förklara detta på ett mer pedagogiskt sätt kan det sägas att om man anser 
att A påverkar B, är det verkligen helt säkert att det verkligen är A som påverkar B och inte tvärt 
om eller att andra faktorer påverkar. Det skall såvida inte vara någon tvekan om vad som 
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påverkar vad inom en fråga men även andra (externa) faktorer som kan påverkar svaren bör 
minimeras (Bryman, 2007). Genom att en webbenkät använts med enkla flervalsfrågor samt 
frågor med likertskala så kan denna interna validitet anses relativt hög, detta då andra faktorer 
inte har någon inverkan på hur dessa individer svarar samt att det inte råder några tveksamheter 
gällande vad som påverkar vad inom frågorna. Enkätundersökningar där man delar ut dem och är 
fysiskt närvarande skulle t.ex. kunna ses som en extern faktor som eventuellt kan påverka en 
individs svar. Detta elimineras dock genom att enkäten är webbaserad.  
 
Den tredje aspekten extern validitet handlar om hur pass generaliserbar studiens resultat är mot 
andra likartade studier eller fall (Bryman, 2007). Denna aspekt får anses vara väldigt låg då denna 
studie har för avsikt att undersöka medborgares åsikter i Stockholm i avseende kollektivtrafik och 
bil. Genom att urvalet inte vart slumpmässigt framställt samt att svarsfrekvensen är väldigt låg så 
är det i princip omöjligt att göra generaliseringar mot målpopulationen.  
 
Den sista aspekten inom validitetsbegreppet handlar om den ekologiska validiteten. Denna har för 
avsikt att se hur pass väl en undersökningens slutgiltiga resultat kan kopplas och länkas till 
individers egen verklighet och liv. Denna aspekt kan låta lite förvirrande men är en viktig del då 
det finns studier som kommer med bra och giltiga resultat men som inte kan appliceras på 
människors verklighet, vilket kan ses som en brist (Bryman, 2007). Den ekologiska validiteten 
kan ses som relativt god inom denna studie då resultatet och syftet för undersökningen i stor grad 
kan kopplas till individers vardag och verklighet, dvs. förenklat hur deras åsikter är gällande bil 
och kollektivtrafik och hur bestämmande krafter likt regeringen jobbar för att realisera olika mål 
som kan påverka dessa individer i deras vardag och verklighet på olika vis. 
 
4.3.3 Bortfallsanalys 
Vid en enkätstudie bör även en bortfallsanalys göras. Speciellt när studien har använt sig av ett 
urval från den tilltänkta målpopulationen vilket är fallet för denna studie. Även låga 
svarsfrekvenser gör att en bortfallsanalys är viktigt för att se huruvida de som svarat representerar 
målpopulationen för analysen. Detta är även vad Bryman (2007) kallar samplingsfel, vilket kan 
förekomma i kvantitativa studier. Han nämner även att samplingsfel förekommer i större 
utsträckning inom icke slumpmässigt gjorda urval, detta då det inte med någon säkerhet går att 
veta vilken population som ens egna urval verkligen representerar då den är mer selektivt utvald. 
En bortfallsanalys eller samplingsfelsanalys är därför av intresse för denna studie för att se hur 
pass stor skillnaden är mellan urvalet och målpopulationen. 
 
Genom att analysera variabler likt åldersfördelning, kön, utbildning för målpopulationen och 
sedan jämföra dessa mot samma variabler inom urvalet så kan dessa visa om urvalet är 
representativt för målgruppen. Hur pass väl dessa överensstämmer med varandra påverkar 
således hur pass bra generaliserbarheten för resultat av det empiriska materialet blir. 
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De variabler som kommer analyseras och jämföras mellan urvalet och målpopulationen är således 
ålder, kön samt utbildning för att se hur pass representativt svaren från urvalet är. Varje variabel 
kommer att representeras av ett diagram där såväl data för målpopulationen (hämtat från SCB) 
visas tillsammans med data från den empiriska undersökningen för samma faktor. Detta för att se 
hur pass väl urvalet stämmer överens med målpopulationen. Staplarna visas i procentenheter för 
samtliga diagram. 
 

 
Figur 4. Visar åldersfördelningen i procent för målpopulation resp. urval. Källor: SCB (2015) samt egen 
empiri.  
 

 
Figur 5. Visar könsfördelningen i procent för målpopulation resp. urval. Källor: SCB (2015) samt egen 
empiri. 
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Figur 6. Visar hur utbildningsfördelningen i procent ser ut för målpopulation resp. urval. Källor: SCB 
(2016b) samt egen empiri. 
 
Resultatet av denna bortfallsanalys visar att det inte råder någon större korrelation mellan 
bakgrundsvariablerna i form av åldersfördelning, könsfördelning samt utbildning för urvalet och 
målpopulationen. Till skillnad från målpopulationen är majoriteten av respondenterna som svarat 
kvinnor, runt åldrarna 26-55 samt högutbildade vilket inte alls stämmer överens med 
målpopulationen vilket visats i figur 4-6. Detta gör att det inte går att göra några som helst 
generaliseringar mellan urvalet och målpopulationen, dvs. mot respondenterna och Stockholms 
medborgare och således inte heller mot andra platser eller städer. De svar och resultat som ges 
utifrån respondenterna får ses som helt unika och endast representera respondenternas åsikter. 
 

4.4 Etik 
Vid en forskningsstudie som inbegriper data eller annat material (t.ex. intervjuer) där andra 
personers åsikter eller värderingar tas med så är det otroligt viktigt att värna om den etiska 
aspekten gällande dessa personers medverkan. Detta är även något som Denscombe (2003) tar 
upp där han belyser att det är mycket viktigt att sträva och värna om medverkandes rättigheter. 
Materialet eller data som dessa medverkande bidrar med får inte på något sätt skada eller 
äventyra dessa personers säkerhet. I denna studie har den etiska aspekten fullföljts genom att 
enkäten för det första inte innehar några frågor i detalj om individen i sig likt adress, namn etc. 
För det andra så är enkäten helt frivillig att delta i, detta då den lades ut på internet och således 
inte var tvingande på något vis. För det tredje har enkäten tydligt visat att deltagares åsikter och 
svar endast har för avsikt att bidra till studien samt att dess svar är 100 % anonyma. Detta då som 
sagt inga frågor gjorts gällande namn eller adress. 

5. ANALYS 
	  
Detta avsnitt kommer först och behandla bakgrunden av trafikplaneringens utveckling i Sverige 
och svenska städer, detta för att förstå varför vi hamnat där vi är idag. Vidare kommer plan, 
visions- och regeringsdokument att analyseras för att se hur de behandlar ämnet trafikplanering. 
Avslutningsvis kommer avsnittet att analysera svaren för frågorna 14-33 och hur svaren fördelats 
inom dessa i form av frekvensdiagram. 
 

5.1 Bakgrund av trafikplaneringen i Sverige och svenska städer  
Bilens inträde och kraft på Sverige har illustrerats inom olika skrifter. I bilsamhället av Lundin 
(2008) tar han upp detta fenomen som en typ av omvandlande kraft som förändrat såväl den 
fysiska strukturen som våra sätt att leva. Bilsamhället togs upp och formades som en beskrivning 
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av det framtida samhället av Stig Nordqvist i tidskriften Industria 1955. I denna skrift menade 
Nordqvist att det existerande samhället och våra städer var högst o-anpassat till bilen och dess 
framfart. Bilens inträde i Sverige på denna tid och våra städer hade medfört en rad olika problem 
då vårt samhälle vid denna tid inte var anpassat för bilen. Städer var vid denna tid trånga och 
svårframkomliga vilket medfört stora problem först och främst gällande trängsel, dvs. bilens 
framkomlighet, men även höga antal olyckor var ytterst oroväckande. Hög trängsel och långsam 
trafik medförde även högre bensinförbrukning och ökat fordonsslitage. Tillsammans med en ökad 
bilanvändning och de ökade problemen så ansåg Nordqvist att det bara fanns en väg att gå, 
nämligen att skrota den gamla stadsplaneringen som var ett hinder för bilen och att istället skapa 
ett nytt samhälle - bilsamhället. Med detta menade han att samhället var tvunget att anpassa sig 
efter bilen och inte tvärt om, planeringen och utvecklingen skulle således ske på bilens villkor, 
detta då bilen ansågs vara en kraft som inte kunde eller skulle stoppas (Lundin, 2008). 
 
Att denna kraft inte kunde stoppas var en utveckling som inte heller ifrågasattes i tillräckligt stor 
utsträckning. Politiker tog inte tillräcklig kontroll i frågan om bilismen var önskvärd eller ej. 
Politikers ganska begränsade kunskap om bilismens påverkan på samhället skapade en utveckling 
där de istället förlitade sig på mer teknisk expertis inom väg- och samhällsbyggnad vid denna tid. 
Dessa experter var mer tekniskt inriktade och hade hämtat influenser från dåtidens romantiserade 
bil-syn i USA vilket gjorde att de tog med sig denna vision och kunskap till Sverige och lobbade 
för fördelarna med denna utveckling. Dessa tekniska experter kunde nästintill ses som en typ av 
”masters of universe” där deras visioner, tekniska råd och lösningar i hög utsträckning styrde hur 
samhället utvecklades. Dessa experters starka position över utvecklingen är det vi idag bitvis ser 
resultatet av (Lundin, 2008). 
 
Även om experternas roll har spelat en otroligt stor roll där politiker lagt stor tilltro till dessa så 
har dock även olika politiska beslut banat väg för utvecklingen. Detta är något Falkemark (2006) 
tar upp. Han menar att bilsamhällets utveckling kunde ske utifrån två principer, självförstärkande 
processer och formativa moment. Det formativa momentet kan i Sverige ses i form av 2 större 
händelser. Det första handlar om de första regleringarna som infördes för bilen i Sverige i form 
av exempelvis hastighetsbegränsningar, böter, krav på körkort etc. Anledningen att dessa regler 
kan ses som viktiga är att de påvisar politikens inträde i frågan om bilismens utveckling och 
skapa förutsättningar och regler för den. Senare skapades även olika typer bilrelaterade skatter för 
att vidare finansiera utvecklingen av bilismen. Det andra formativa momentet handlar om en stor 
utveckling i dåtidens USA, nämligen fordismen. Detta banade vägen för att massproducera bilar 
vilket möjliggjorde snabbare och mer effektiv produktion av bilar till ett billigare pris. Detta 
gjorde att Sverige kunde importera en ökad volym bilar som kunde tillkomma fler människor och 
samhällsklasser tack vare ett sjunkande pris. 
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Den andra aspekten som Falkemark (2006) tar upp handlar om självförstärkande processer. Han 
menar att detta kan ses utifrån två sätt. För det första kan den ses utifrån mer visuella och 
emotionella värden likt ökad frihet att kunna ta sig mellan olika platser, ökad levnadsstandard 
genom att kunna t.ex. bo i staden men spendera sommaren på landsbygden. Det kan även handla 
om att bilen skapade en typ av status gentemot andra, som visade att man hade en viss inkomst 
och således tillhörde en viss samhällsklass. Den andra aspekten handlar om 
demonstrationseffekter. Falkemark menar att detta handlar om självförstärkande processer som 
exempelvis kan ses genom att viljan att skaffa bil hos en individ ökar när andra i dess omgivning 
skaffar en då detta gör att individer verkligen får upp ögonen för bilen och dess fördelar genom 
exempelvis ökad mobilitet och frihet. 
	  
Utöver formativa moment och självförstärkande processer belyser även Falkemark (2006) två 
andra viktiga aspekter som hade inverkan på bilens inträde och utveckling i Sverige. Dessa 
handlar om lobbygrupper för bilens utveckling samt näringslivets påverkan genom ökad tillväxt 
och produktion i landet. Lobbygrupper startades tidigt vid bilismens etablering i Sverige, 
exempel på dessa är Svenska Vägföreningen. Dessa lobbygrupper är viktiga att belysa då dessa 
oftast hade personer med betydande makt och kontakt mot beslutsfattare och dåtidens politiker. 
Detta gjorde att de i viss mån kunde utöva en typ av manipulativ retorik mot dessa politiker om 
bilens fördelar om suveränitet, men även motarbeta krafter som försökte motsätta sig bilens 
utveckling. Tillsammans med experternas makt formade dessa lobbygrupper starka krafter för 
bilens utveckling. 
 
Även näringslivet spelade en stor roll i upprustningen och utvecklingen av bilen och den 
infrastruktur som den krävde. Sverige befann sig i en blomstrande ekonomi vid denna tidpunkt 
efter 2:a världskriget. Inom denna ekonomiska tillväxt var tillverkningsindustrin en stor och 
viktig del med ökad produktion och tillverkning. Denna ökning inom industrin satte även större 
krav på transporternätet av dessa varor. Näringslivets ökade krav av en utveckling av 
transportnätet för att möta den ökade produktionen togs emot av politikerna (Falkemark, 2006). 
 
Slutligen kan det även vara på sin plats att nämna SCAFT som en del av denna bakgrund. Denna 
plan utarbetades av institutionen för stadsbyggnad på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. 
Anledningen till detta dokument var att man kommit till insikt om det allt jämnt stora fall av 
trafikolyckor som framför allt drabbade städerna. Denna plan ansågs som en handbok för hur 
planeringen skulle se ut med fokus på ökad trafiksäkerhet. Mycket enkelt sammanfattat så kunde 
SCAFT ses som ett sätt att differentiera olika trafikslag och färdmedel och att dessa inte skulle 
integrera med varandra. Även infrastrukturen skulle differentieras genom att t.ex. ha större 
genomfartsvägar som kan koppla samman staden, som sedan delas upp mindre vägar med 
reducerad hastighet för att nå ut till olika bostadsområden, medan man slutligen skapade ännu 
mindre vägar med ännu lägre hastighet inom bostadsområdena (Statens planverk, 1967). 
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Vad som är intressant inom SCAFT är att den inte avsåg att på något sätta hejda bilens framfart. 
Snarare skulle andra färdmedel planeras på ett bättre sätt för att inte stå i vägen för bilens 
utveckling. Olyckor med framför allt barn och gamla kunde hänvisas till dålig planering. Dessa 
stora trafikleder med bilen som tidigare nämnts skulle inte beblandas med annan trafik likt 
gångtrafikanter cykel etc. Detta gjorde att man separerade dessa och för att komma över en stor 
gata var tvungen att skapa en tunnel eller bro över gatan, detta då övergångställen skulle göra att 
olika trafikslag skulle komma i vägen för varandra. Även om antalet olyckor sjönk så befästes 
bilen som central utgångspunkt som övrig planering fick anpassa sig till (Lundin, 2008).  

Genom att förespråka bilen som det bästa transportmedlet av experter och politiker för att 
utveckla ett modern samhälle så har även detta påverkat människors ökade positiva inställning 
mot bilen. Bilens fördelar som snabbhet och flexibilitet har förmedlats från de styrande till 
individer, dvs. från att ses som objektiva fördelar för samhället till att reflekteras som subjektiva 
fördelar för individen. Genom att bilen blivit så allmänt accepterad bland olika nivåer inom 
samhället så har detta skapat en slags social och samhällelig praktik där bilen som främsta 
transportmedel framhålls och reproduceras. Detta skapar i sig ett systematiskt synsätt och 
användande av bilen som främsta transportmedel. Människor använder bilen mer och mer i sin 
vardag vilket med tiden gör att det blir till en automatisk vana (Bamberg & Schmidt, 2003). 
Stigberoende kan därmed ses som en stark indikator till att skapa en vana inom olika 
samhällsnivåer vilket även kan kopplas till subkategorin habits inom TPB/TIB, i detta fall för 
bilanvändning, som i sig är en faktor för individers handling. 

Denna historiska genomgång av trafikplaneringen och bilismens inträde som en 
stadsomvandlande kraft svarar väl mot teorin stigberoende där trafikplaneringen och staden 
anpassades och utvecklades på utifrån bilens villkor i stor utsträckning. Dessa olika händelser och 
beslut som beskrivits har påverkat bilens utsträckning, utveckling och integrering i Sverige och 
våra städer. Utan dem är det inte säkert att bilen nått samma utveckling och omfång som nu skett. 
Denna del har även beskrivit de två olika delarna av stigberoende som beskrivits under 
beskrivningen i teorin. Bilens utveckling har från början mestadels skett tack vare individers och 
organisationers positiva syn gällande bilen som en positiv omvandlande kraft som inte bör 
stoppas och deras aktiva arbete att jobba för detta. Visioner och positiva bilder gällande bilens 
utveckling från USA har hämtats av experter som sedan tagit dessa visioner och integrerat dessa i 
organisationer inom Sverige. Detta har sedan slagit fast inriktningen för bilens utveckling även i 
Sverige. När denna utveckling sedan satts i rullning har den även gått ut över den fysiska 
planeringen och att denna skall ske med bilen som utgångspunkt, således har infrastrukturen och 
planeringen även ändrats för att passa bättre till bilen som stadsomvandlande kraft. 
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5.2 Analys av synen inom trafikplaneringen genom vision- och plandokument 
Ett första steg i analysen blir att se vilka visioner och mål som föreligger dagens trafikplanering, 
detta genom att analysera olika typer av vision- och plandokument. Detta för att se hur pass bra 
dessa överensstämmer med varandra och hur utvecklingen ser ut. 
 
Som tidigare tagits upp under begreppet hållbar utveckling så har transportens påverkan på 
klimatförändringen aktualiserats och fått en allt större plats inom det politiska rummet sedan 
forskning visat på denna allt större påverkan. Att komma till bukt med denna oroväckande och 
negativa utveckling ställer höga krav och mål på såväl politiker och styrande personer som oss 
vanliga medborgare. Det krävs att alla grupper bidrar på ett så pass effektivt och medvetet sätt 
som möjligt för att kunna åstadkomma bästa möjliga förändring gentemot en mer hållbar framtid 
med fokus på hållbara transporter och ett hållbart trafiksystem. 
 
I Sverige har vi en rad olika plan- och styrdokument om hur en mer hållbar utveckling, både i sin 
helhet som i transportsektorn i sig, bör se ut i framtiden (visioner). 
 
En första övergripande vision handlar om vad Naturvårdsverket tillsammans med regeringen tagit 
fram i avseende att Sverige år 2050 skall bidra med en noll-faktor gällande klimatutsläpp, dvs. att 
inga nettoutsläpp av växthusgaser till vår atmosfär. Inom denna vision tas en rad olika sektorer 
upp för förbättringsåtgärder. Transportsektorn målas ut som en av dessa sektorer som beräknas ha 
en reduktionspotential på 70-100% år 2050 från 1990 års nivåer. I dagsläget svarar 
transportsektorn för 35 % av koldioxidutsläppen i Sverige, vilket gör det till en viktig sektor att 
förbättra (Naturvårdsverket, 2012). Mer konkret så återfinns dessa reduktionspotentialer inom ett 
antal olika aspekter inom transportsektorn och för få dessa aspekter så sanningsenliga som 
möjligt så kommer dessa att citeras rakt från dokumentet: 
 

• Planering av samhälle och infrastruktur sker med sikte på att minska behovet av 
transporter (transportsnålt samhälle). 

• Överflyttning till effektivare transportslag (från bil till tåg och från lastbil till fartyg och 
tåg).  

• Energieffektivisering inom alla transportslag.  
• Snabb teknisk utveckling av energieffektiva motorer och fordon för att minska kostnader 

för bland annat batterier.  
• Det kvarstående energibehovet tillgodoses i huvudsak med el och biodrivmedel.  

             Citerat Naturvårdsverket (2012, s. 16) 
 
Utöver detta nämns även en annan viktig faktor som är av yttersta vikt inom denna studie, 
nämligen att medföra och jobba mot ändrade beteenden inom transportsektorn är en viktig del i 
att åstadkomma maximal förändring. År 2030 bör Sverige inom denna vision ha en 



	  

	   45	  

transportsektor som är oberoende av fossila bränslen genom att utveckla alternativa och hållbara 
drivmedel likt elbilar (Naturvårdsverket 2012).  
 
Mer konkret för Stockholm så finns visionsplanen Vision 2030 – framtidsguiden (Stockholm 
stad, 2007). Inom denna vision är ledordet världsklass. Visionen tar upp en rad olika sektorer 
med syftet att skapa en stad i världsklass och att omsätta mål till verklighet, att skapa maximalt 
samarbete mellan olika aktörer för att aktualisera dessa. En av sektorerna handlar om att skapa ett 
väl fungerande transportsystem. Inom denna kategori så påvisas hur transportsektorn kommer att 
ha byggts ut inom olika färdmedel. Visionen tar bl.a. upp hur Stockholmsregionen knyts samman 
av en utbyggnad av citybanan och hur utbyggnader av tunnelbanan inom olika sträckningar 
kommer bidra till en förbättrad kollektivtrafik. Denna kollektivtrafik kommer även att ha en ökad 
tillförlitlighet vilket kommer bidra till att fler väljer detta transportmedel. Dock tar visionen även 
upp nya satsningar inom vägnätet i Stockholm där olika förbifarter och vägar skall göra det 
möjligt till förbättrade och snabbare resor för bilister inom Stockholmsregionen (Stockholm Stad, 
2007).  
 
Detta ger ett aning motsägande argument gentemot visionen av Naturvårdsverket om ett fossilfritt 
transportsystem 2030 genom att förflytta fler resenärer till mer alternativa och hållbara 
transportsystem. Att bygga ut för bilen för att som de säger ge ökad framkomlighet och minskad 
belastning av vägnäten genom staden ger dock inga direkt ökade incitament för bilanvändare att 
byta val av transportmedel från bil till andra hållbara transportmedel likt kollektivtrafik. Att hela 
tiden arbeta för förbättrad framkomlighet för bilen genom nya väginvesteringar känns som 
åtgärder som rimmar illa mot att det behövs en överflyttning av resor och resenärer mot mer 
hållbara och alternativa färdmedel som tagits upp i visionen av Naturvårdsverket. Detta svarar 
även väl mot teorin om stigberoende där vi trots ökad förståelse om bilens negativa effekter är 
fast i ett transportsystem med bilen som fokus som är svårt att ta sig loss ifrån, detta då bilen är 
integrerad och spelar en stor roll inom ett större system som inkluderar en rad andra faktorer som 
ekonomisk utveckling ökad mobilitet. Plandokument som vi senare kommer se handlar mer om 
att förverkliga dessa visioner genom stegvisa förbättringar vilket i sig inte behöver vara fel. Dock 
så krävs det mer radikala åtgärder för att nå de mål som framtidsvisionerna tar upp vilket dock är 
en stor svårighet med tanke på stigberoendet som finns inom dagens transportsystem och bilens 
inlåsningseffekt inom detta system.  
 
Även i översiktsplanen för Stockholm som har det positivt klingande namnet Promenadstaden så 
tas transportsystemet upp och hur detta bor utvecklas. Även i denna påvisas relationen till Vision 
2030 där det hänvisas till att skapa ett modern och fungerande transportsystem som svarar mot de 
klimatmål som finns uppsatta. För att då dessa högt satta mål som tidigare tagits upp inom 
visionerna för Stockholm 2030 och 2050 så anser man i översiktsplanen att det finns ett antal 
olika faktorer som är viktiga i att åstadkomma dessa mål, dessa är bl.a. bättre samordning mellan 
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olika samhällssektorer, en bättre och mer effektiv bebyggelse- och trafikplanering samt en större 
helhetssyn gällande regionens transportsystem. Planen tar vidare upp att det finns en stor 
problematik mellan transportsektorn och dess klimatpåverkan. Detta då vägtransporterna anses 
komma att öka inom Stockholmsregionen, detta trots en utbyggd kollektivtrafik. En stor tilltro 
görs enligt planen till teknisk utveckling för att nå de klimatmål som satts upp, vilket inger 
känslan av att man fallit platt för bilens utbredning och utveckling. Vidare så behövs det nya 
investeringar inom väginfrastruktur samtidigt som det görs förbättringar i det befintliga. Bilen 
anses även vara oersättlig på många sätt, detta som det samtidigt tas upp vad Lundin beskrivit i 
sin bok bilsamhället att en ökning av väg och fordonskapacitet inte medför ändrade 
resebeteenden utan snarare en ökad andel bilresor som tidigare gjorts med andra färdmedel 
(Lundin, 2008) vilket känns som en stor kontrast mot den utveckling man framhåller i och med 
ökade vägsatsningar (Stockholm stad, 2010). 
 
Gällande kollektivtrafiken så anser man att storstäder likt Stockholm har en mycket större 
potential i att skapa mer hållbara transporter och att fler använder sig av alternativa 
transportmedel likt kollektivtrafik, cykel etc. än bil. Detta görs genom att skapa förutsättningar 
för att minska antalet onödiga resor i staden, detta kan bl.a. göras genom att blanda olika 
funktioner samt göra staden tätare. Även olika ekonomiska styrmedel ses som viktiga faktorer att 
minska bilanvändningen och främja alternativa färdmedel likt kollektivtrafik. Exempel på dessa 
styrmedel är bl.a. trängselskatt och tillgången till parkeringsplatser. Kollektivtrafiken anses även 
vara framtidens sätt att transportera sig, detta då den utöver minimala koldioxidutsläpp även är 
överlägsen bilen gällande att transportera många fler människor/yta, samtidigt som den över lag 
är snabbare. En tunnelbana kan transportera lika många människor under samma tid som 16-18 
körfält på en väg. Även om Stockholms kollektivtrafik är väl utbyggd och fungerade tar planen 
upp att den behöver utvecklas än mer om den skall kunna försörja en ökad befolkning och nå de 
klimatmål som finns. För att förbättra kollektivtrafiken i planeringen och maximera dess effekt 
föreslås att den skall integreras och lyftas fram direkt inom planeringen. Samtidigt är det viktigt 
att bryta olika administrativa hinder som existerar inom planeringen (Stockholm stad, 2010). 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att översiktsplanen för Stockholm är medveten om svårigheten 
att nå ett hållbart transportsystem i och med de satsningar som görs samtidigt som en optimistisk 
syn ändå finns mer gällande kollektivtrafikens roll och utveckling inom regionen. Dessa visions- 
och plandokument kan starkt kopplas till hållbar utveckling. 
 
Det som nämnts hittills kan således ses svara mot den första frågan inom frågeställningen 
nämligen hur planer- och visionsdokument behandlar ämnet transporter och således hur 
trafikplaneringen bör utformas mot begreppet hållbar utveckling som ligger till stor grund för hur 
utvecklingen bör ske inom dessa dokument.  
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5.3 Analys av trafikplaneringen i realiteten 
Den mest detaljerade skriften gällande trafiksystemet och dess utveckling i Sverige och 
Stockholm och vad som görs i verkligheten återfinns i regeringens proposition – Investeringar 
för ett starkt och hållbart transportsystem (2012). Här läggs grunden fram för hur utvecklingen 
sker och bör ske för transportsektorn i Sverige  
 
Inom propositionen så tar regeringen upp fyrstegsprincipen. Detta är en modell som ligger till 
grunden för hur utvecklingen av transportsystemet skall se ut. Modellen ser ut enligt följande: 
 
1. för att styra efterfrågan,��� 

2. för att underhålla och optimera befintlig infrastruktur,��� 

3. för att trimma och på så sätt förbättra infrastrukturen, och 

4. för att investera i ny infrastruktur.  

Citerat Regeringens proposition (2012, s. 12) 

Mer konkret handlar denna fyrstegsprincip om en modell som avser att hela tiden pröva olika 
utvecklingsåtgärder inom trafiksystemet stegvis genom att se dessa förbättringsåtgärder mot 
dessa fyra punkter. För det första handlar det om att styra efterfrågan av ett transportmedel. Det 
handlar således om att försöka styra efterfrågan och individers val av transportmedel. Detta kan 
göras på olika sätt där bl.a. ökad information till individer ses som en viktig del. Men även 
planering, styrning samt reglering är åtgärder som kan styra efterfrågan för olika transportmedel 
likt exempelvis trängselskatt. Genom att använda olika styrmedel så kan en mer effektiv 
transportsektor möjliggöras, detta genom att få individer att byta transportsätt till alternativa 
transportmedel med bättre kapacitet, samt att säkerhetsställa fler resande med miljövänligare, yt-
effektivare och säkrare transportmedel likt kollektivtrafiken. Steg två handlar om att optimera och 
underhålla det befintliga transportsystemet. Denna princip utgår från samma styrmedel som punkt 
ett där olika satsning inom information, styrning, påverkan och reglering skall bidra till att 
åstadkomma ett bättre fungerande och mer effektivt användning av det befintliga 
transportsystemet.  Att göra det bättre och mer effektivt handlar om att skapa förbättringar inom 
faktorerna effektivitet, säkerhet och miljöpåverkan. Steg tre inom fyrstegprincipen handlar om att 
trimma och göra mindre ingrepp och förbättringar inom det nuvarande transportsystemet, dvs. 
mer fysiska förbättringar. Steg fyra handlar om att investera i större nybyggnationer och projekt 
för att förbättra transportsystemet (Regeringens proposition, 2012). 

Mot denna fyrstegprincip skall även planeringen och utvecklingen av transportsystemet ske på ett 
sådant sätt att det skall säkerhetsställa en hållbar transportutveckling på ett samhällsekonomiskt 
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effektivt sätt. Utöver detta har även regeringen tagit fram två målprinciper som skall ligga till 
grund för utvecklingen av transportsystemet. Den första principen är funktionsmålet. Detta har 
för avsikt att skapa en fundamental tillgänglighet och utveckling av transportsystemet för riket. 
Det andra är hänsynsmålet vilket handlar om att transportsystemet skall bidra till förbättringar 
inom hälsa, säkerhet och miljö (Regeringens proposition, 2012) 

I avseende en förbättrad miljö så tar propositionen upp att de utgångspunkter som beskrivits 
tidigare inom de visioner som finns med bl.a. noll-utsläpp av koldioxid år 2050. Att 
transportsektorn utgör ca 33 % av landets koldioxidutsläpp och där andelen fossila bränslen inom 
transportsektorn utgör ca 90 %. Regeringen menar transportsektorn har en viktig del att spela i att 
åstadkomma de nationella miljömål som finns för framtiden. För att nå dessa miljömål så tar 
regeringen stor tilltro till tekniska innovationer och utveckling i att skapa mer energieffektiva 
fordon och att mer förnybara energikällor skall användas inom transportsektorn. Regeringen tar 
även upp kapacitetproblematiken inom transportsektorn. De hänvisar till att kapacitetsbrister 
leder till ökade störningar och köer inom transportsektorn vilket påverkar såväl miljö som hälsa 
negativt. Att utveckla och förbättra transportsystemet för en ökning av transporter i avseende att 
öka kapaciteten är en viktig del. Dessa förbättringar bör i första hand ske genom investeringar i 
det befintliga transportsystemet och sekundärt i nya projekt, detta för att åstadkomma en så 
kostnadseffektiv utveckling som möjligt som svarar mot det ökande krav på kapacitet, 
tillgänglighet, miljö & hälsa som tidigare nämnts (Regeringens proposition, 2012) 

Statistik visar att bilen dominerar antalet pendlingsresor inom samtliga storstadsregioner 
(Stockholm, Göteborg och Malmö) där det i Stockholm fortfarande utgör ca 50 % av 
pendlingsresorna och där gång, cykel, buss och tåg delar på resterande 50 % (Regeringens 
proposition, 2012).  

Regeringen menar här att det krävs ökade insatser inom kollektivtrafiken för att nå de 
transportpolitiska målen och säkerhetsställa en långsiktig hållbar transportförsörjning. Man 
menar att det idag finns brister inom arbetspendlingen inom storstadsregionerna som totalt kostar 
samhället 11,5 miljarder kronor årligen där 8,5 miljarder kan ses utifrån förseningskostnader och 
3 miljarder för utsläpp. Dessa kostnader för storstadsregionerna tillsammans med en väntad 
ökning av befolkning inom storstäderna sätter höga krav på kapacitetsutveckling av 
transportsystemet och där kollektivtrafiken kommer spela en stor roll med tanke på viljan att nå 
de övergripande visioner om miljöpåverkan, bättre tillgänglighet samt hög kapacitet vilket 
kollektivtrafiken kan ses vara överlägsen bilen. För att möjliggöra denna kapacitetsutveckling 
inom kollektivtrafiken i bakgrund mot en ökad befolkning i storstäderna så krävs det ökade 
satsningar på kollektivtrafik, cykel & gång samt även att öka samverkan mellan olika aktörer 
inom transportutvecklingen likt samhällsplanerare, transportplanerare samt organisationer och 
personer inom tillväxt samt förtäta bebyggelsen i städerna. Med tanke på sambandet som finns 
mellan ekonomisk tillväxt, jobbskapande och arbetspendlingens påverkan på detta så är det av 
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stor vikt att investera i förbättrad arbetspendling i storstadsregionerna och där kollektivtrafiken 
bör ges ökad prioritering (Regeringens proposition, 2012). 

Mer konkret för Stockholm så tar regeringen i sin proposition (2012) upp olika investeringar för 
att förbättra kapaciteten och ge förbättringar inom de två målprinciperna funktions- och 
hänsynsmålen. För Stockholm så har ett samlat paket av åtgärder tagits fram genom ett samarbete 
mellan förhandlingspersoner av staten och företrädare for Stockholmsregionen. Detta paket med 
olika satsningar har benämnts Stockholmsförhandlingen. Åtgärderna inom denna 
överenskommelse handlar till stor vikt om satsningar för bättre vägförbindelser mellan norr och 
söder inom regionen, ökade satsningar inom spårbunden trafik likt tunnelbanan för att tillgodose 
en ökad befolkning vilket leder till högre krav på kapacitet, samt även att minimera 
transportrelaterade ekonomiska förluster för regionen i form av exempelvis hög trängsel. Totalt 
har en budget lagts för 100 miljarder kronor för diverse infrastruktursatsningar för 
transportsektorn. Olika större objekt som innefattas inom denna budget är bl.a. citybanan, E18 
Hjulsta - Kista, Förbifart Stockholm, Mälarbanan Barkaby – Kallhäll samt även länsväg 
259/södertörnsleden. Regeringen tar även upp olika prioriterade nyinvesteringsprojekt för olika 
delar av landet.  

För Stockholm tas utbyggnaden av tunnelbanan upp som ett prioriterat projekt. Detta projekt 
handlar om en utbyggnad av den blå linjen från Kungsträdgården som är nuvarande slutstation till 
att byggas ut mot Nacka som för närvarande inte har någon tunnelbana. Detta mot bakgrund att 
Stockholm växer kraftigt både ekonomiskt i form av nya jobb (25 000 år 2011) samt 
befolkningsmässig ökning med 40 000 personer per år. Denna kraftiga ökning ställer nya krav på 
såväl bostäder, arbetsplatser som arbetspendling. Ett utbyggande av detta stråk skulle möjliggöra 
en stor utveckling kring ett område med stor utvecklingspotential. En utbyggnad av denna sträcka 
skulle möjliggöra nya bostadsinvesteringar, förbättrad kapacitet i avseende arbetspendling samt 
eventuellt även nya jobb-möjligheter för olika affärsverksamheter, faktorer som alla kan bidra till 
en fortsatt och förbättrad ekonomisk tillväxt (Regeringens proposition, 2012). 

Vidare är det viktigt att förstå att transportsystemet inte kan utvecklas och ses som en separat 
enhet inom samhället i stort. Utvecklingen inom transportsektorn påverkar en rad andra 
samhällsfunktioner så tidigare nämnts miljö, sysselsättning & tillväxt och en god välfärd etc. 
Transporters stora påverkan på miljö sätter stora krav om att planera sektorn med de krav på 
hållbar utveckling som finns, så som ekonomisk, socialt som ekologiskt (miljömässigt). Vidare 
konkret gällande transportsektorns miljöpåverkan menar regeringen i sin proposition (2012) att 
Sverige skall vara ett ledande land internationellt och bana vägen och ses som en typ av förebild 
mot de större internationella miljömålen inom EU med avseende koldioxidutsläpp där målet är att 
minimera dessa utsläpp med 80-90 % år 2050. Nationellt realiseras denna plan genom vad som 
tidigare nämnts att inneha en transportsektor som är oberoende av fossila bränslen 2030. 
Transportsektorn skall även hjälpa till att bidra till det nationella miljömålet – begränsad 
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klimatpåverkan. Detta skall realiseras på olika sätt men där successiva förbättringar inom teknisk 
utveckling i avseende energieffektivitet för dagens fordon ses som en extra viktig komponent. 
Det ställs såvida stor tilltro till tekniken att lösa klimatproblemen. Trots detta så visar statistik på 
en ökad andel utsläpp av koldioxid från transportsektorn jämfört med 1990 och även om den 
minskat delvis de senaste åren så är det fortfarande bra mycket högre än utgångsläget 1990. 

I sin proposition menar Regeringen (2012) att investeringar för bättre infrastruktur och kapacitet 
endast kan bidra med ringa förändringar. Vad som kan bidra till större förändringar inom 
transportsektorn handlar om olika styrmedel. Koldioxidskatter och EUs handelssystem av utsläpp 
anses vara styrmedel som kommer driva på teknisk innovation och utveckling mot mer 
klimatsnåla alternativ inom transportsektorn samt vilka transportmedel individer väljer. Andra 
styrmedel som exempelvis trängselskatt är ett annat alternativ som visat sig kunna ge positiv 
inverkan på ett skifte till mer hållbara transporter.  

Regeringen har även aviserat vad som kallas ett kvotpliktsystem vilket innebär att en större andel 
förnyelsebara energikällor inom bensin och diesel för att minska klimatpåverkan. Stor tilltro sätts 
som sagt till teknisk innovation för samtliga fordonstyper inom transportsektorn för att göra dessa 
motorer mer energieffektiva och minska dess utsläpp. Samtidigt skall även transportsektorns 
påverkan på andra miljömål minimeras på bästa sätt. I och med en växande befolkning och ett 
växande krav på ökad kapacitet inom transportsektorn så finns det växande frågor gällande 
transporternas påverkan på andra miljöfrågor som påverkan på biologiskt mångfald, buller, mark- 
och vattenföroreningar samt försämrad luft i form av ökade partikelvärden samt andra 
hälsoskadliga ämnen. Nybyggnationer och förbättringar av existerande infrastruktur inom 
transportsektorn bör således planeras och utvecklas för en så pass minimal påverkan på dessa 
aspekter som möjligt. Även transportskador är en otroligt stor del inom utvecklingen av sektorn 
där målet är den s.k. nollvisionen där målet är att inga skadas eller dödas inom sektorn. Inom 
denna aspekt finns även målet om att transporter skall bidra minimalt till försämrad hälsa, som 
tidigare nämnts kan nås genom minimal luft, vatten- och markföroreningar, samt minimalt buller 
(Regeringens proposition, 2012). 

För att återigen väcka regeringens stora tro till teknisk utveckling som en faktor till att nå en 
hållbar utveckling och hållbar transportsektor så nämns IT som en stor del i att möjliggöra en mer 
hållbar framtid. En ökad digitalisering av samhället kan bidra till minskad klimatpåverkan genom 
att möjliggöra människor att anordna möten, handel etc. från hemmet vilket kan medverka i ett 
minskat behovet att transportera sig från olika punkter i vardagen. Genom att tjänsteresor består 
av ca 10 % av det totala resandet i Sverige anses IT kunna starkt kunna bidra till att minska 
transportbehovet och starkt bidra till miljömålet om begränsad klimatpåverkan (Regeringens 
proposition, 2012). 
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Genom denna information går det att förstå att det finns en stor vilja jobba mot en mer hållbar 
transportsektor dels genom förbättringsåtgärder av existerande system, nyinvesteringar samt att 
påverka efterfrågan av olika transportmedel genom olika åtgärder som kan hänvisas till Mobility 
Management. Det kan dock vara av intresse att se hur den ekonomiska fördelningen ser ut för 
Stockholm i avseende investeringar i infrastruktur för väg kontra hållbara transporter likt 
tunnelbana, järnväg etc. Detta för att se hur prioriteringen ser ut rent svart på vitt och hur 
prioriteringarna ser ut i verkligheten kontra vad som sägs och målas upp inom planer och 
visioner. Inom den nationella transportplanen redovisas i dess bilaga investeringar inom olika 
plaster i Sverige däribland Stockholm i rena siffror (Trafikverket, 2014). Resultaten ser ut enligt 
figur 7: 
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Figur 7. Investeringar inom trafiken för Stockholm. Källa: Trafikverket (2014, s. 2-3) 

Figur 7 enligt ovan visar hur investeringarna för olika transportprojekt i Stockholm är fördelat. 
Vid en snabb överslagsräkning så fås resultatet att ca 55 175 000 tusen kronor läggs på 
väginvesteringar medan satsningar inom olika typer av kollektivtrafik och alternativa 
transportmedel så som järnväg, spårtrafik, cykel etc. ligger på ca 52 216 000 tusen kronor vilket 
är en bit under resurserna som avsätts för vägtrafik och bilen. Genom att ta med statistik och 
ekonomiska beräkningar likt detta är det enklare och få se hur den reella fördelningen ser ut. 
Detta är av stor vikt genom att visioner och planer oftast målar upp bilder, riktningar och mål om 
hur man bör och skall satsa, men att dessa inte alltid stämmer överens med den verkliga 
planeringen till 100 %. Det är givetvis svårt att hänvisa till vad som sägs inom planerna och 
visionerna och att dessa inte stämmer mot denna ekonomiska kalkyl gällande resursfördelningen, 
detta då plandokument och visioner sällan tar med exakta siffor. Huruvida dessa plan- och 
visionsdokument svarar mot verkligheten blir således en aning subjektivt och upp till den som 
bedömer och analyserar det hela. Men att planerna och visionerna tar upp att förändringar behövs 
inför framtiden för att nå en hållbar transportsektor inbegriper att satsningar inom kollektivtrafik, 
cykel etc. är otroligt viktiga komponenter i att nå denna framtid. Regeringens sätt att jobba och de 
planer och visioner som satts för Sverige kan således kopplas till begreppet hållbar utveckling 
och Agenda 21 och dess riktlinjer, även om Sveriges och regeringens sätt att jobba mot dessa 
skiljer sig en aning mot hur de tas upp inom Agenda 21. Men som nämnts inom begreppet är 
Agenda 21 inte juridiskt bindande. Detta gör att hur ett land implementerar dessa mål således kan 
variera. Mot detta står dock att det fortfarande läggs mer pengar på vägprojekt och underhåll än 
kollektivtrafik (figur 7). Något som får anses vara en aning motsägande och oroväckande för de 
framtida planer och visioner som målas upp och även strävan att jobba mot Agenda 21. 
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Investeringarna inom vägnätet för att öka tillgängligheten och minska trängsel gör samtidigt att 
fler bilar kan använda vägnätet, vilket gör att vägnätet blir lika illa trafikerat inom en snar 
framtid, vilket även berörts tidigare i uppsatsen som ett motsägande argument om att utbyggnad 
automatiskt leder till ökad tillgänglighet och fler bilar. Detta kan bekräftas genom ökningen av 
antalet bilar i Sverige och även i Stockholmsregionen. Enligt statistik från SCB (2016a) så går det 
att se att en stadig ökning av antal personbilar i trafik inom Sverige sedan 2000 vilket visas i figur 
8. 
 

 

Figur 8. Antalet personbilar i trafik i Sverige. Källa: SCB (2016a) 

Enligt figur 8 går det att se en klar ökning av antalet bilar i trafik i Sverige under de senaste 16 
åren. Även om tekniska effektiviseringar görs genom energisnålare bilar etc. så kan det ändå 
sägas att detta inte är en utveckling som rimmar speciellt bra mot de mål och visioner som finns 
gällande en hållbar transportsektor. 
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SL (2015) visar i sin rapport hur statistiken ser ut över Stockholm vilket kan ses inom figur 9. 

 

  

Figur 9. Trafikinfo för Stockholm i avseende bil och kollektivtrafik. Källa: SL (2015, s. 28) 
 
Figur 9 visar antalet resor av olika färdmedel inom Stockholm och dess olika områden 
(innerstaden, regionen samt Saltsjö-Mälaren). Tittar man på utvecklingen av kollektivtrafik 
jämfört med bilen enligt denna tabell så går det att se att det sker en relativt positiv utveckling 
inom kollektivtrafik kontra biltrafik, där marknadsandelarna av resor som utgörs av 
kollektivtrafik ökar inom samtliga områden, men där dock bilresor ökar för regionsnittet. Genom 
att se det enligt denna tabell är det lätt att tro att utvecklingen är i linje mot de plan- och 
visionsmål som tidigare nämnts, och visst är utvecklingen positiv. Frågan är dock om den är 
tillräckligt positiv för att svara mot de mål som satts och behövs för att skapa en hållbar 
transportsektor. Genom att titta närmre på exempelvis CO2- utsläpp av transportsektorn i 
Stockholm kan det enklare beräknas hur pass bra den nuvarande utvecklingen är.  
 
Inom dokumentet Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm (Stockholm stad, 2014) så tas det 
upp huruvida målet för utsläpp av växthusgaser bör se ut år 2050. Inom detta dokument framgår 
det att målet gällande antal ton koldioxidutsläpp/person skall vara maximalt 0,4 år 2050. Mot 
detta mål visar även Stockholm stad (2015) inom sin miljöbarometer hur utvecklingen av 
utsläppen inom transportsektorn ser ut inom Stockholmsregionen vilket kan ses inom figur 10. 
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Figur 10. Växthusgasutsläpp per Stockholmare från transporter i Stockholm. Källa: Stockholm stad 
(2015) 
 
Figur 10 visar tydligt hur koldioxidutsläppen/person mätt i ton inom transportsektorn utvecklat 
sig sedan 1990. Visst går det att se en utveckling som går i rätt riktning där utsläppen minskat 
från 1,6 ton CO2/person 1990 till 1,2 år 2013. Det har alltså skett en minskning på drygt 0,2 ton 
CO2/person på 23 år. Denna minskning kan främst ses inom mer energieffektiva fordon, fler 
miljövänliga bilar men även ökningar av resande inom andra färdmedel som även visats inom 
tabellen av SL (Stockholm stad, 2015). 
 
Om man antar en utveckling som är relativt snarlik den som skett inom de resterande 27 åren från 
statistikens slut fram till 2050 så går det att förstå att det rör sig om en ytterligare minskning av 
ca 0,2-0,3 ton CO2/person vilket skulle ge ett värde av ca 0,9 ton CO2/person år 2050, dvs. hela 
0,5 under det mål som tagits upp tidigare på 0,4 ton CO2/person. Mot denna enkla uträkning går 
det att förstå att dagens utveckling måste accelerera än mer för att nå målen. Dagens utveckling 
räcker således uppenbarligen inte till. 
 

5.4 Koppling mellan visioner och realiteten mot studiens begrepp och teorier 
Genom denna analys går det att dra vissa kopplingar mot de teorier och begrepp som ligger till 
grund för uppsatsen. För det första går det göra en relativt enkel koppling mellan retoriken inom 
de visioner och planer och begreppet hållbar utveckling med fokus på hållbara transporter. Detta 
kan göras på flera sätt. Dels finns det en stor tilltro på teknisk innovation och utveckling för att nå 
dessa mål om en mer hållbar transportsektor, samtidigt som alternativa och mer miljövänliga 
transportmedel som cykel och kollektivtrafik ses som viktiga komponenter som bör stärkas och 
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utvecklas för att nå denna positiva utveckling. Hållbar utveckling är grundfundamentet som det 
moderna arbetet utgår ifrån i dagens samhällen för att nå en hållbar framtid. Detta genomsyrar 
arbetet inom alla olika sektorer, där även transporter, vilket även syns inom samtliga dokument 
som analyserats. Som vi sett så kvarstår dock mycket arbete för att nå målen om hållbar 
utveckling inom transportsektorn där stora förändringar och ökade instanser krävs för att nå 
målen som tagits upp. Samtidigt som man jobbar mot de hållbarhetsmål som Sverige satt upp så 
fortsätter man göra tunga investeringar inom vägnätet vilket tas upp av såväl vision 2030 och 
regeringen vilket kan kopplas till att stigberoendet av bilen fortfarande är starkt och kvarstår i 
samhället, detta förstärks även av figur 8. Även Stockholms översiktsplan skriver att biltrafiken 
kommer öka vilket även det kan kopplas till det stigberoende av bilen som fortfarande fortlöper. 
 
Även Mobility Management (MM) kan starkt kopplas till vad som skrivits i analysen hittills. 
Framför allt kan det kopplas starkt till det första steget inom fyrstegsprincipen vilket ligger till 
grund för transportplaneringen i Sverige. Den första punkten tar upp att det är viktigt att försöka 
styra efterfrågan gällande olika val av transportmedel och det är där MM kan anse sig ha en 
viktig och central roll att spela. Efterfrågan kan här styras på olika sätt som t.ex. ökad 
information till individer, något som är viktigt med tanke på vad tidigare forskning pekat på att 
individer inte innehar perfekt information och således eventuellt grundar sina transportval på den 
information de har. En ökad kunskap och informationsförmedling kan där eventuellt få dem att 
ändra sig i sina val av transportmedel. Men även styrning och regleringar kan kopplas till MM 
vilket kan handla om exempelvis trängselskatter, parkeringsavgifter etc. vilka kan påverka 
incitamenten för att styra efterfrågan mot en viss form av transportmedel (dvs. att genom 
ekonomiska påslag för bilister öka de ekonomiska incitamenten att istället välja kollektivtrafik 
eller miljövänliga bilar) vilket tas upp av såväl regeringens proposition som Stockholms 
översiktsplan. 
 
Ekonomiska styrmedel och information kan även ske genom olika aktörer. Staten spelar givetvis 
en stor roll där deras position och makt kan realisera och applicera dessa styrmedel på ett enkelt 
och effektivt sätt. Dock har även företag och arbetsplatser en stor roll inom detta då de har en 
närmre relation med sina anställda och således genom effektiva åtgärder kan påverka valet av 
transportmedel av sina anställda genom att t.ex. jobba mot en profil som handlar om minskad 
miljöpåverkan, vilket även kan stärka deras varumärke. Företag kan här t.ex. införa reducerade 
priser för kollektivtrafik genom att betala en del av denna kostnad men även förmedla ökad 
information om kollektivtrafikens fördelar.  
 
Till sist kan det även vara av intresse att koppla denna del av analysen till den egenskapade 
modell som gjort utifrån TPB och TIB. Inom denna modell så finns det fyra grundelement som 
formar individers intention och sen även deras resebeteenden. Dessa handlar om attityder, den 
subjektiva normen, upplevt beteendekontroll samt vanor. Genom de åtgärder som görs inom MM 
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som regeringen tar upp i form av såväl ökad information, ekonomiska styrmedel etc. kan dessa ge 
individen ökade incitament mot att använda ett visst transportmedel, vilket exempelvis kan vara 
att använda cykel eller kollektivtrafik istället för bil. Om detta görs systematiskt under en längre 
tid kan detta även ändra individers attityder gällande olika transportmedel där de får ökad 
kunskap och insikt om fördelarna med ett alternativt transportmedel mot vad de valt från början. 
Ökad kunskap gällande mer övergripande problem som t.ex. miljöpåverkan av vissa 
transportmedel kan även påverka människors attityder i deras val av transportmedel. Att fortsätta 
informera om olika transportmedels för- och nackdelar inom t.ex. miljön är även det en viktig del 
i att åstadkomma förändring. Upplevt beteendekontroll handlar mer om fysiska barriärer som kan 
fungera som kontroll för huruvida individer ens kan välja olika transportmedel. Att fortsätta 
utveckla och bygga ut kollektivtrafiken, gång, cykel är således även det viktiga komponenter som 
påverkar individen i dess val av transportmedel vilket såväl Vision 2030, Stockholms 
översiktsplan som regeringens proposition tar upp. Denna utveckling sker, dock kan det 
diskuteras om den sker i tillräckligt stor utsträckning i förhållande till utvecklingen av 
infrastruktur för bilen.  
 
Den subjektiva normen är dock lite svårare att påverka från ett ”top-down”-perspektiv. Dock kan 
förbättrade attityder genom exempelvis ökad information och kunskap samt även bättre fysisk 
infrastruktur påverka fler och fler människor positivt mot att ändra sig mot mer hållbara 
transporter. Detta kan få till följd att fler och fler i individers omgivning och i samhället i stort 
föredrar och talar varmt om kollektivtrafikens fördelar vilket på sikt förändrar den subjektiva 
normen gällande synen gällande olika transportmedel. Inom visionsdokumentet från 
naturvårdsverket som tidigare nämnts tas även förändrade beteenden upp som en viktig faktor i 
att maximera en ökad förändring inom transportsektorn, något som ytterligare stärker modellen 
utifrån TPB och TIB. Dock kvarstår vanor som en stark komponent till att hålla tillbaka 
förändring hos människor, något som påvisats inom tidigare forskning.  
 
Genom denna information tillsammans med avsnitt 5.3 kan även punkt två inom frågeställningen 
besvaras. Som vi sett så finns det många likheter men ändå olikheter inom planer- och 
visionsdokument mot vad som görs i realiteten i form av regeringens dokument med tillhörande 
statistisk fakta. Retoriken inom vision- och plandokumenten är som vi sett väldigt starkt kopplade 
till att jobba mot en hållbar utveckling och de mål som görs, det är även något som delas med 
retoriken inom regeringen. Denna utveckling skall ske först och främst genom att förändra 
efterfrågan och förfina befintlig infrastruktur före nyinvesteringar enligt regeringen enligt 
fyrstegsprincipen. Dock så ligger det skillnader i att trots denna positiva framtoning gällande 
hållbar utveckling så sker det fortfarande en stor utveckling av det bilen och dess infrastruktur, 
vilket även de ekonomiska satsningarna skvallrar om enligt figur 7. Samtidigt ökar även 
bilantalet i Sverige (figur 8) totalt sett vilket borde oroa utvecklingen om att skapa en mer hållbar 
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transportsektor och uppnå målen och visionerna inom hållbar utveckling och en större andel resor 
med hållbara transporter.  
 
Ser man specifikt på Stockholm så kan man se att antalet resor med kollektivtrafik ökar i snitt, 
dock så ökar antalet bilar i regionen medan antalet minskar i innerstan (figur 9), något som borde 
argumentera för att ökade investeringar för kollektivtrafiken utanför innerstan är av vitalt 
intresse. Även om utvecklingen går framåt i Stockholm och CO2 utsläppen minskar (figur 10) så 
bör det påpekas att om samma utveckling sker så kommer inte de mål som satts inom visions- 
och plandokument att uppnås. Det krävs såvida ökade satsningar för mer hållbara transporter, en 
skillnad som går att se inom retoriken i visions- och plandokument mot vad som görs i 
verkligheten. Det bör även nämnas att regeringen har en stor tilltro till teknisk utveckling och 
innovation som en faktor till att klara de mål som finns inom visioner och planer. Även om det 
finns fog för denna optimism med tanke på den utveckling som ändå skett den senaste tiden så 
finns det likaväl fog för skepsis om denna tilltro är för stor och om denna tilltro motverkar 
utveckling och förändring inom andra områden som skulle kunna bidra till en mer hållbar 
transportutveckling. Ett hypotetiskt exempel på detta skulle vara att denna tilltro till teknisk 
utveckling gör regeringen mindre benägen att ta till mer drastiska och radikala åtgärder för att 
åstadkomma förändring mot en mer hållbar transportsektor. Men som sagt blir denna diskussion 
mer hypotetisk då det är väldigt svårt att påvisa teknikens bidrag i framtiden och dess bidrag till 
att tillgodose de mål som finns. 
 
En relativt självklar del är dock att oavsett vad staten eller styrande experter gör för insatser för 
att skapa incitament (genom såväl mjuka som hårda åtgärder) för att påverka individer i deras val 
av transportmedel så kvarstår fakta att vi lever i en demokrati där individen är fritt i sitt val, t.ex. i 
valet av transportmedel. Detta gör att det är viktigt att det de åtgärder som styrande gör 
överensstämmer så gott som möjligt med individers preferenser och åsikter för att nå maximal 
effektivitet (t.ex. att så många som möjligt använder kollektivtrafik), något som även nämnts 
inom tidigare forskning. Gör det inte det är det stor risk att det skär sig och att insatserna från 
regering etc. får minskad effekt då deras åtgärder inte på bästa sätt överensstämmer med 
befolkningen åsikter och preferenser, i detta fall medborgarna inom Stockholm. För att undersöka 
detta samband av likheter och olikheter av åtgärder från staten och styrande institutioner och 
individers preferenser så kommer vi in på nästa steg i analysen vilket handlar om den empiriska 
enkätstudie som utformats. Detta för att se vad dessa individer inom Stockholm har för 
preferenser gällande bil och kollektivtrafik och hur pass bra dessa överensstämmer med vad 
regeringens proposition och plan- och visionsdokument tar upp.  
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5.5 Frekvensdiagram för enkäten och dess frågor 
Detta avsnitt visar svarsfrekvensen över de vitala frågorna (14-33) för att se hur svaren har 
fördelats per fråga. Frågorna 14-15 är flervalsfrågor medan resterande frågar (16-33) är 
baserade på en likertskala med skalan 1-7. Svarsfrekvensen kan ses i varje diagram för sig. 
Frågorna 1-13 kan mer ses som bakgrundsfrågor och kommer inte tas upp i detta avsnitt. Vissa 
kan komma att användas sporadiskt i avsnitt längre fram, annars finns de att se inom bilaga 2.  
 
 

 
Figur 11. Vilka är de primära anledningarna/incitamenten för dig att använda kollektivtrafik framför bil? 
Som diagrammet visar så är det en relativ jämn fördelning mellan flera alternativ. Att peka ut några 
speciella incitament som respondenterna anser är av större vikt är således svårt. Miljömedvetenhet, 
bekvämlighet samt närhet till stationer är dock de tre främsta incitamenten för människor enligt denna 
studie att använda kollektivtrafik. 
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Figur 12. Vilka är de primära anledningarna/incitamenten för dig att använda bil framför kollektivtrafik? 
Som diagrammet visar så är de 3 mest betydande incitamenten för att använda bil enligt denna studie 
bekvämlighet, tidsmässig fördel samt flexibilitet som valt av nästintill hälften av alla svarande eller fler. 
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Figur 13. Jag anser att infrastrukturen för dagens kollektivtrafik är för dåligt utbyggd/utvecklad. Brister 
som exempelvis närhet till hållplatser/stationer, stationstäthet, förbindelser mellan färdmedel hämmar att 
människor använder sig av (mer) kollektivtrafik. 
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Figur 14. Jag anser att ge människor en ökad medvetenhet gällande miljö- och klimataspekten  
(växthuseffekten) är en viktig del för att få fler att använda sig av (mer) kollektivtrafik i deras vardag. 
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Figur 15. Jag anser att ge människor en ökad medvetenhet om andra negativa miljöaspekter likt 
exempelvis buller, nedsmutsning och sämre luft pga. bilen är viktiga anledningar för att få fler att 
använda sig av (mer) kollektivtrafik. 
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Figur 16. Jag anser att tur-tätheten inom kollektivtrafiken idag är bristfällig vilket hämmar att fler 
människor skulle använda sig av (mer) kollektivtrafik. 
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Figur 17. Jag anser att säkerhet och trygghet inom kollektivtrafiken är bristfällig vilket hämmar att fler 
människor använder sig av (mer) kollektivtrafik. 
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Figur 18. Jag anser att trängsel (av människor) inom kollektivtrafiken är ett problem som hämmar att fler 
människor använder sig av (mer) kollektivtrafik. 
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Figur 19. Jag anser att fler kampanjer inom kollektivtrafiken (t.ex. gratis testa på-dagar, 
informationsdagar etc.) är bra åtgärder för att få fler att se dess fördelar och att använda sig av (mer) 
kollektivtrafik. 
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Figur 20. Jag anser att tvingande åtgärder som tilläggsavgifter för bilen (ex. höjda trängselskatter, 
parkeringsavgifter etc.) är bra åtgärder för att få fler att använda sig av (mer) kollektivtrafik.  
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Figur 21. Jag anser att om kollektivtrafiken blev mer tillförlitlig (ex. färre tidsfördröjningar etc.) så skulle 
fler använda sig (mer) kollektivtrafik. 
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Figur 22. Jag anser att olika ekonomiska åtgärder som kan minska priset för resande med kollektivtrafik 
skulle få fler att använda sig av (mer) kollektivtrafik.  
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Figur 23. Jag anser att andra människors val av transportmedel påverkar mitt eget val. 
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Figur 24. Jag anser att friheten med bil att kunna ta mig ”vart jag vill, när jag vill” är en viktig aspekt i 
valet att välja bil framför kollektivtrafik. 
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Figur 25. Jag anser att slippa trängas med folk inom kollektivtrafiken är en viktig aspekt i valet att 
använda bil framför kollektivtrafik. 
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Figur 26. Jag anser att säkerheten kring kollektivtrafiken är undermålig, med bilen har personen full 
kontroll (t.ex. skjutsa barn till skola etc. utan att de råkar ut för något) vilket är viktigt i valet att välja bil 
framför kollektivtrafik. 
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Figur 27. Jag anser att bilen som transportmedel är en ”livsstil”, den har personliga och emotionella 
värden (frihet, flexibilitet etc.) vilket ger den fördelar gentemot andra transportmedel likt kollektivtrafik.  
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Figur 28. Jag anser att bilen som transportmedel är överlägsen kollektivtrafiken gällande exempelvis 
effektivitet, smidighet och bekvämlighet vilket gör bilen till det överlägsna transportmedlet kontra 
kollektivtrafik. 
 
 
 
 



	  

	   77	  

 
Figur 29. Jag anser att historia och gamla traditioner/vanor (framför allt hos äldre) är viktiga aspekter 
som fortfarande gör att många hellre använder bil än kollektivtrafik. 
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Figur 30. Jag anser att dagens infrastruktur för bilen (vägar, vägförbindelser, parkeringsytor etc.) 
främjar användningen av bil jämfört med kollektivtrafik. 
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6. RESULTAT GÄLLANDE LIKHETER OCH SKILLNADER AV PLAN, 
VISION- OCH REGERINGSDOKUMENT SAMT STATISTISKA 
TABELLER MOT DET EMPIRISKA MATERIALET 
 
Resultatet som kommer presenteras här handlar om att kunna svara på den tredje och sista 
punkten inom frågeställningen vilket handlar om likheter och skillnader mellan planer- och 
visionsdokument, regeringsdokument och statistik samt svaren från den empiriska analysen, dvs. 
svaren från frekvensdiagrammen. Resultatet kommer således bli av en jämförande karaktär vilket 
även är uppsatsens syfte. Avsnittet kommer att genomföras genom en löpande text, detta för att 
bidra till ett mer samlat och sammanflätat resultat. Vissa delar kan även komma att kopplas och 
jämföras mot tidigare forskning då vissa aspekter saknar kopplingar mot dokumenten som 
analyserats. 
 
Vid detta avsnitt kommer det vid olika tillfällen att talas om ”dokumenten”. Detta handlar om 
de dokument som använts inom analysavsnitten 5.2 och 5.3. Anledningen att bara hänvisa till 
”dokumenten” handlar om att detta förenklar och att onödig upprepning behöver ske. 
 
För att påbörja denna del för att analysera resultaten av de olika analyserna och jämföra dessa kan 
en bra början vara att hitta en gemensam utgångspunkt. Som visats i analysen av dokumenten så 
finns det en relativt samlad bild av att trafikplaneringen står inför stora utmaningar och behöver 
förändras för att uppnå målen mot hållbar utveckling. Hur detta skall och bör ske skiljer sig dock 
mellan de olika dokumenten, det råder således både likheter och olikheter mellan dessa. Att det 
krävs ökade investeringar inom kollektivtrafiken år något som samtliga dokument anser är 
viktiga för att nå en hållbar och framtidssäker transportsektor där kollektivtrafiken anses vara 
framtiden för sektorn. Att jobba för en ökad tillgänglighet inom transportsektorn med fokus på 
kollektivtrafiken är en viktig del i att öka antalet resenärer, något som delas av såväl visioner som 
regeringen. Att åstadkomma och jobba för en hållbar transportsektor kan dock göras på olika sätt. 
Likt fyrstegsprincipen som är grundfundamentet för regeringen där målet är att för det första 
påverka efterfrågan av transporter genom icke-fysiska investeringar likt olika åtgärder som kan 
hänvisas till åtgärder inom MM. Det är inte förens efter detta som mer fysiska ingrepp som 
förbättringar av existerande infrastruktur eller nyinvesteringar bör göras. Detta delas som sagt av 
visions- och plandokumenten där de tar upp att en överflyttning till effektivare transportslag likt 
kollektivtrafik behöver göras och att planera samhället på ett sätt att minska behovet av att 
transportera sig som kräver såväl mjuka som hårda och mer fysiska åtgärder. Vad som sticker ut 
en aning här att visionsdokumenten gärna tenderar att fokusera mer på fysiska investeringar och 
utveckling för att skapa en mer hållbar transportsektor med fler resenärer av kollektivtrafik 
medan plandokumenten och regeringsdokumenten även tar upp mjuka åtgärder som en viktig del 
i detta. En olikhet och även paradox av de olika dokumenten är dock att framför allt vision 2030 
och regeringens proposition tar upp att det kommer fortsätta ske stora investeringar inom 
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vägnätet, något som kan ses en aning motsägelsefullt mot de visioner och mål som finns om att 
skapa en hållbar transportsektor. Något som även aktualiseras inom figur 7.   
 
Ser vi till hur respondenterna tycker så finns det en tydlig linje där olika element som kan 
kopplas till fysisk utveckling både i form av nyinvesteringar och förbättringar inom 
kollektivtrafik ses som en stor brist från att fler skall använda sig utan den. Som fråga 14 visar så 
är de 3 primära incitamenten för att använda kollektivtrafik framför bil ökad miljömedvetenhet 
(ökad kunskap), närhet till stationer samt bekvämlighet. Närhet till stationer och förbättrad 
bekvämlighet kan således ses som fysiska åtgärder och förbättringar som kan bidra till att fler 
kommer använda sig av kollektivtrafik, vilket även svarar mot de olika dokumenten om ökade 
investeringar och förbättrad tillgänglighet. Även fråga 19, 21, 24 kan hänvisas till fysiska 
förbättringar inom kollektivtrafik för att öka andelen resande. Förbättringarna som tas upp i 
frågorna rör ökad tur-täthet, trängsel (som kan motverkas genom t.ex. fler fordon) samt ökad 
tillförlitlighet (färre tidsfördröjningar etc.) som kan åstadkommas genom förbättringar an 
nuvarande infrastruktur. I dessa frågor (framför allt fråga 21 och 24) så höll en stor del av 
respondenterna med vilket även det påvisar att det finns en samlad konsensus mellan 
respondenter och dokumenten om att förbättringar av infrastrukturen är nödvändiga för att få fler 
att använda kollektivtrafik och även jobba mot ett mer hållbart transportsystem.  
 
Gällande frågan att folk fortsätter ta bilen trots att vi måste gå mot ett mer hållbart 
transportsystem med större andel resande med kollektivtrafik så ges de primära incitamenten för 
att använda bilen i fråga 15. I denna fråga är de tre största incitamenten att använda bil framför 
kollektivtrafik bilens höga flexibilitet, bekvämlighet samt tidsmässiga fördel. Vad som är 
intressant här är att förutsättningen för att dessa incitament skall vara möjliga så krävs det att det 
råder hög framkomlighet och tillgänglighet inom vägnätet. Trängsel och minskad framkomlighet 
kan ses påverka såväl den tidsmässiga fördelen gentemot andra transportmedel, bekvämlighet 
genom att köer kan bidra till att bilkörningen blir mindre bekväm och frustrerande samt 
flexibiliteten som kan ses i termer av att ”kunna ta sig vart man vill, när man vill” vilket kan 
äventyras genom försämrad framkomlighet. Genom att fortsatt göra stora investeringar inom 
vägnätet så bidrar man enligt respondenterna till att vidmakthålla bilens allra största fördelar 
gentemot andra transportmedel vilket i sig kan motverka en större förflyttning av resenärer mot 
andra transportmedel likt kollektivtrafik. Tillsammans med fråga 33 som behandlar om dagens 
infrastruktur för bilen främjar användningen av bil framför kollektivtrafik så håller den största 
delen med, även om det är relativt jämnt fördelat. Mot detta kan det ses att regeringens fortsatta 
investeringar inom vägnätet för att motarbeta trängsel och vidmakthålla hög framkomlighet 
således bidrar till de incitament som gör att folk använder bil. Att fler väljer att skaffa bil, vilket 
kan ses som ett tydligt exempel på att dessa incitament reproduceras, kan ses inom såväl figur 8 
och 9 där bilanvändingen ökar i såväl landet som i Stockholms region. Som tidigare nämnts så 
anser respondenterna att en viktig del i att fler skall använda kollektivtrafik handlar om att 
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förbättra dess infrastruktur. Tillsammans med svaren om att dagens infrastruktur för bilen främjar 
bilanvändning så går det att argumentera för att det finns en viss skillnad mellan respondenterna 
och vad som sägs i dokumenten med fokus på regeringens proposition, vision 2030, Stockholms 
översiktsplan och figur 7 där de även menar att det krävs fortsatt stora investeringar i vägnätet, 
medan respondenterna anser att infrastrukturen för kollektivtrafiken är bristfällig och måste 
utvecklas mycket mer. Det går således att argumentera för att det bör vara en större andel 
investeringar för kollektivtrafiken gentemot väginvesteringar än hur dessa är fördelade just nu. 
Detta för att få fler att använda kollektivtrafik genom än större ekonomiska satsningar, samtidigt 
som man genom att förskjuta resursfördelningen med större andel för kollektivtrafik även i 
mindre utsträckning vidmakthåller de primära incitament som respondenterna anser är viktiga i 
valet att välja bil framför kollektivtrafik, vilket kan hänvisas till att ha fortsatt stora investeringar 
i vägnätet. 
 
Fysiska åtgärder kan även hjälpa till att förklara subkategorin Percieved Behavioural Control 
inom TPB/TIP där fysiska begränsningar kan skapa barriärer för folk att kunna använda ett visst 
transportmedel eller tvärt om vilket även påverkar det slutgiltiga resebeteendet. Att utveckla och 
förbättra infrastrukturen för kollektivtrafiken är således viktigt för att medverka till förändrat 
resebeteende. Dock så görs fortfarande stora investeringar i vägnätet vilket gör att incitamenten 
för att fortsätta använda bil vidmakthålls genom denna subkategori. En större andel investeringar 
i infrastrukturen för kollektivtrafik samtidigt som minskade investeringar inom vägnätet sker 
skulles kunna skifta de fysiska barriärerna där barriärerna för kollektivtrafik minskar gentemot 
bilen. Fysiska åtgärder som kan påverka faktorer som är högst subjektivt betingade likt komfort, 
bekvämlighet, minskad trängsel kan även på sikt påverka ens attityd (subkategori inom TPB/TIB) 
gentemot olika transportmedel. Att förbättra faktorer som dessa är således även viktigt i den mer 
fysiska utvecklingen av kollektivtrafik. 
 
Det finns dock andra faktorer som anses bidra till vidmakthållandet av bilen som val av 
transportmedel. En av dessa faktorer handlar om vanor. Vid de analyserade dokumenten så finns 
det inget större fokus gällande detta. Dock så har detta påvisats inom tidigare forskning där bilen 
laddas med symboliska och emotionella värden för individen gentemot bilen vilket på sikt kan 
bidra till att skapa vanor som är svåra att bryta. För att se om detta stämmer överens med 
respondenterna i denna studie så tar fråga 30 samt 33 upp dessa faktorer genom att fråga om 
gamla traditioner och vanor samt om emotionella värden (t.ex. frihet) påverkar respondenterna i 
valet att hellre använda bil. Gällande emotionella värdens påverkan i att använda bil framför 
kollektivtrafik är dock något som den största andelen inte håller med om. Dock håller de flesta 
med om att gamla vanor och traditioner kan bidra till att många fortfarande använder bilen. Det 
går således att se ett samband mellan vanor i tidigare forskning och respondenterna i denna 
studie. Dock delas inte emotionella värden som t.ex. frihet som ett exempel på att skapa en vana 
av respondenterna vilket således kan ses som en skillnad gentemot tidigare forskning. 
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Viktmakthållandet av bilen kan även relateras till teorin stigberoende där bilen och dess makt 
inom transportsystemet är fortsatt stark. Att vanor är en bidragande faktor i att använda bilen kan 
även kopplas till subkategorin habits inom TPB/TIP där detta bidrar till det slutgiltiga 
resebeteendet, något som sagt bekräftas av såväl tidigare forskning som respondenternas svar. 
 
Som tidigare nämnt är ligger dock målet att förändra transportbehov och efterfrågan genom mer 
mjuka åtgärder före fysiska åtgärder som nämns inom fyrstegsprincipen som är fundamental 
inom regeringens proposition och således den verkliga utvecklingen i Sverige. Dokumenten 
(Regeringens proposition samt Stockholms översiktsplan) tar upp hur dessa icke-fysiska åtgärder 
kan ta form, som exempelvis kan ske genom tvingande åtgärder likt trängselskatt för bilar som 
införts i Stockholm eller genom ökad information och kunskap, detta då medborgare inte innehar 
fullständig kunskap gällande olika transportmedel. Även kampanjer likt gratis testa-på dagar kan 
ses som ett alternativ som kan påverka och förändra incitamenten mot att använda alternativa 
transportmedel likt kollektivtrafik. Dokumenten med fokus på regeringens proposition tar 
framför allt upp aspekterna förbättrad kunskap och information samt styrmedel och reglering 
(som t.ex. trängselskatt) som de primära faktorerna att påverka efterfrågan av olika 
transportmedel och att styra fler mot att använda mer hållbara transportmedel som t.ex. 
kollektivtrafik. Även visionsdokumentet framtaget av Naturvårdsverket hänvisar även till att 
minska behovet av att transportera sig vilket kan åstadkommas genom t.ex. ökad kunskap och 
information, även om detta inte specifikt tas upp. 
 
För att se om dessa olika former av mjuka åtgärder som beskrivits ovan även ses som viktiga 
faktorer av respondenterna för att få fler att använda kollektivtrafik har ett antal frågor utarbetats 
mot detta. Frågorna 14, 17, 18, 22, 23 samt 25 kan kopplas till olika åtgärder som kan anses 
mjuka och icke-fysiska. Fråga 14 som nämnts i början av avsnittet visar att ett av de tre starkaste 
incitamenten för att använda kollektivtrafik framför bilen handlar om ökad miljömedvetenhet, 
vilket i sig handlar om att ge ökad kunskap gentemot individer i frågan. Även fråga 17 och 18 
belyser hur ökad kunskap om miljöfrågor samt ökad kunskap om bilens negativa effekter på 
miljön kan göra att fler använder sig av kollektivtrafik. Gällande båda dessa frågor så finns det en 
majoritet av de svarande som håller med gällande detta vilket påvisar en samstämmighet mellan 
respondenterna och framför allt regeringspropositionen gällande just ökad information och 
kunskap som en viktig aspekt i att påverka efterfrågan mot mer kollektivtrafik. Fråga 22 tar upp 
huruvida olika kampanjer kan bidra till ökad användning av kollektivtrafik. Även här håller 
majoriteten av respondenterna med om att detta kan bidra till ökad kollektivtrafikanvändning, 
även om det inte tas upp speciellt inom dokumenten kan det ändå kan ses som ett element inom 
MM vilket även påvisats inom avsnittet tidigare forskning som ett sätt att påverka incitamenten 
och attityd gentemot förändrat resebeteende. Fråga 23 tar upp huruvida mer tvingande åtgärder 
som t.ex. trängselskatt för bilen kan bidra till ökad användning av kollektivtrafik vilket 
korresponderar väl mot vad framför allt regeringen och översiktsplanen för Stockholm tar upp 
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gällande styrmedel och regleringar för att förändra efterfrågan av vissa transportmedel och 
förändra incitamenten gentemot olika färdmedel. Även här håller en majoritet av respondenterna 
med om att detta kan bidra till ökad användning av kollektivtrafik. Fråga 25 tar slutligen upp om 
olika åtgärder som kan reducera priset för kollektivtrafik skulle ha en positiv inverkan på att fler 
använder sig utav det. Här höll även en stor majoritet med. Priset på kollektivtrafiken som en 
form av mjuk åtgärd är dock inget som tas upp av dokumenten som analyserats. Det går således 
inte att göra någon koppling gällande likhet eller skillnad gällande detta gentemot de dokument 
som analyserats. Det får istället ses som en intressant aspekt som skulle kunna ha en stor 
potential och stor inverkan att positivt påverka incitamenten för folk att använda mer 
kollektivtrafik. Sammantaget råder det här stor samstämmighet mellan dokumenten och 
respondenterna. 
 
Mer mjuka åtgärder och de olika sätt som dessa kan åstadkommas på kan ses som åtgärder som 
kan förändra incitamenten för valet av olika transportmedel. Som tagits upp i tidigare forskning 
kan även detta på sikt förändra och påverka attityder i frågan. Genom att således skapa incitament 
för mer kollektivtrafik kan således även attityden (vilket är en subkategori inom TPB/TIP) 
påverkas vilket även det på sikt kan påverka det slutgiltiga resebeteendet. 
 
Som ett genomgående tema av dokumenten som analyserats så finns det en röd linje där 
miljöhotet är en viktig aspekt som gör att transportsektorn måste förändras. Olika visionära mål 
gällande miljön och transportsektorns påverkan på detta har satts upp som delas av samtliga 
dokument. Att denna utveckling sker i för långsam takt kan bevisas av figur 10 som visar att 
utvecklingen är positiv men samtidigt för långsam för att nå de mål som satts upp med fokus på 
Stockholm. Att jobba mot minskade utsläpp och förbättringar i form av energisnålare fordon och 
att få fler att använda kollektivtrafik är således en viktig del i att uppnå dessa miljömässiga mål. 
Att miljöfrågor är en viktig del även för respondenterna kan ses inom fråga 17 och 18 där de 
anser att ökad medvetenhet inom olika miljöaspekter samt bilens negativa miljöpåverkan kan 
bidra till ökad användning av kollektivtrafik. Även om frågorna här skulle kunna utformats bättre 
likt ”Jag anser att dagens miljösatsningar är goda och bidrar till att öka andelen resande med 
kollektivtrafik” för att på ett bättre sätt svara på om de satsningar som görs just nu anses bra nog. 
Trots detta så kan de frågor som utformats ändå delvis kopplas mot detta. Genom att majoriteten 
av respondenterna inom dessa två frågor ändå anser att ökad miljökunskap kan bidra till ökat 
kollektivtrafikanvändande så finns det fog för att kunna anse att ökade satsningar på miljöfrågor 
ändå har en positiv inverkan på att öka incitamenten för att få fler att använda mer hållbara 
transportmedel likt kollektivtrafik.  
 
Regeringen anser även i sitt andra hänsynsmål samt i sin nollvision att en viktig del i att uppnå en 
hållbar transportsektor även kan kopplas till social hållbarhet likt ökad säkerhet inom 
transportsystemet. För att se om säkerhet och trygghet är något som brister och således kräver 
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större investeringar för att förbättras så har två frågor utformats gällande denna aspekt för såväl 
bilen som kollektivtrafiken. Fråga 20 tar upp om respondenterna anser att säkerhet och trygghet 
är undermålig inom kollektivtrafiken vilket hämmar att fler använder sig utan kollektivtrafiken. 
Fråga 29 tar upp att säkerheten med kollektivtrafiken är undermålig samtidigt som man innehar 
full kontroll vid valet att ta bilen och att tryggheten och säkerheten anses bättre för bilen. I Svaren 
för båda frågorna håller den största andelen inte med vilket gör att det kan sägas att säkerhet och 
trygghet inte är något som ses som en vital brist som hindrar att fler använder bil eller 
kollektivtrafik. Att jobba mot att ständigt förbättra detta är dock givetvis viktigt vilket 
understryks i regerings proposition. Det är dock inget som anses vara ett större problem för 
respondenterna. Även här så hade en bättre typ av fråga vart ”anser du att det krävs ökade 
satsningar på säkerhet och trygghet för att få fler att använda kollektivtrafik” vilket på ett bättre 
sätt skulle kunna kopplas till om det krävdes ökade satsningar i frågan. Mot de frågor som getts 
kan dock en viss tolkning göras att respondenterna är relativt nöjda gällande denna aspekt även 
om denna tolkning blir relativt vag.  
 
Utöver detta har ett antal frågor utförts som nu i efterhand kunnat konstateras ha en dålig 
koppling till studien. Frågorna detta gäller är fråga 26, 28 samt 31. Dessa frågor kan anses 
kopplas mot vissa teorier men dock inte bidra till studiens syfte om att jämföra respondenternas 
åsikter med dokumenten som använts inom analysdelen vilket gör att de inte vidare tas upp. 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att det råder en relativt stor samstämmighet mellan de olika 
dokumenten och respondenternas åsikter. Vissa skillnader går dock att utvisa. Den mest 
utmärkande handlar om att det finns vissa skillnader för hur den ekonomiska fördelningen av 
resurser för kollektivtrafik och vägtrafik bör fördelas. Respondenterna anser att kollektivtrafiken 
behöver utvecklas då de både anser att infrastrukturen är bristfällig inom kollektivtrafiken och så 
även tillförlitligheten och tur-tätheten samtidigt som de flesta anser att dagens infrastruktur 
främjar bilen. Mot detta går det att argumentera för att en större andel av pengarna för fysiska 
transportinvesteringar bör gå till kollektivtrafiken och att förbättra den. Regeringens budget visar 
dock motsatsen där majoriteten (om än liten) går till väginvesteringar. Genom att analysera 
respondenternas svarsfrekvenser gällande mer hårda och mjuka åtgärder för att öka andelen 
resande med kollektivtrafik så går det påvisa genom frekvensdiagrammen som tidigare visats i 
studien att de frågor som rör fysisk utveckling av kollektivtrafiken har en klart större andel som 
håller med gentemot mer mjuka åtgärder vilket kan tolkas som att de mer fysiska åtgärderna för 
att förbättra kollektivtrafiken ses om viktigare och mer vitala än de mjuka i att frammana 
förändring inom transportsektorn. Detta är något som bitvis står i kontrast till fyrstegsprincipen 
där den hävdar att mer mjuka åtgärder bör ha högst prio och fysiska sekundärt.  
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7. DISKUSSION 
	  
I detta avsnitt kommer resultatet av studien att diskuteras mot framför allt den tidigare forskning 
som gjorts, detta för att binda ihop hela studien. Avsnittet kommer sedan väldigt kort att rundas 
av med studiens brister samt vad studien kan tänkas bidra med för framtida studier inom ämnet. 
 
För att ta det hela från början så har dagens trafiksystem förklarats genom att förklara dess 
historia där bilen som det primära transportmedlet utvecklats och rotat sig genom en lång process 
som formats genom olika händelser och moment, något som kopplats till teorin stigberoendet. 
Inom den historiska aspekten av trafiksystemet och bilen som tydlig ledstjärna i 
transportsystemet så råder det tydliga likheter mellan internationell historia (som beskrivits i 
tidigare forskning) och den svenska. Mycket av detta kan förklaras genom att Sverige hämtade 
mycket influenser från USA och bilens status och utveckling där. Även i USA hade planerare fått 
en svagare makt i planeringen till förmån mot mer tekniska experter. Detta är även något som 
tydligt beskrivits i Sverige där dessa hade ett stort inflytande. Sveriges historia kan ses som den 
internationella (den från USA) dock i en lite senare version. Så varför är det då så svårt att bryta 
denna utveckling? 
 
Som behandlats i tidigare forskning så finns det många olika orsaker till att bilen fortfarande är 
starkt förankrat i dagens transportsystem. Det tas bl.a. upp fakta om hur bilens starka ställning 
måste ses utifrån andra mer kvalitativa värden likt kultur och en livsstil och inte bara fokusera på 
kvantitativa mått för att förklara utvecklingen i städer och länder och skillnader mellan 
exempelvis män och kvinnor. Här tas bilens starka ställning upp genom mer kulturella värden likt 
emotionella som frihet och självständighet vilket påvisar ha en stark påverkan på bilen som val 
av transportmedel vilket även skapar vanor. Till skillnad mot vad som sägs inom tidigare 
forskning så kan dessa värden ses ha mindre betydelse för denna studie och respondenterna i 
Stockholm där majoriteten anser att emotionella värden inte har någon större inverkan på deras 
val. Vanor är dock något som delas av respondenterna i denna studie och tidigare forskning som 
en bidragande faktor att använda bil framför kollektivtrafik.   
 
En annan aspekt som tas upp inom tidigare forskning är att det råder skillnad på attityd och 
slutgiltigt beteende, detta då många vet om bilens negativa konsekvenser men trots denna 
kunskap och attityd om bilen ändå använder bilen i deras vardag. Denna aspekt kan ses ha 
likheter med denna studie då just miljöaspekten är vad många respondenter menar är en viktig 
anledning att få fler att välja kollektivtrafik. Som det kan ses inom bilaga 2 och fråga 10 använder 
sig dock dryga 35 % av respondenterna trots denna åsikt sig av bilen väldigt ofta i sin vardag. 
Även om denna parallell är av svagare karaktär inom denna studie än inom tidigare forskning så 
kan de dock ses ha tendenser som liknar varandra.  
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Tidigare forskning tar även upp att det råder vissa klara och tydliga motsägelser inom frihet och 
självständighet som anses vara viktiga värden att använda bil. Även om just dessa aspekter inte 
delas av synen av denna studie så finns det ändå klara motsägelser framför allt gällande retoriken 
att skapa hög tillgänglighet inom trafikplaneringen, även för bilen. Argumentet är ofta här att 
jobba för hög tillgänglighet vilket skapar mindre stopp i trafiken och förbättrat flöde, vilket även 
anses vara bra för miljön. Som påvisats genom den historiska genomgången av Sverige påvisas 
det att bygga ut och utveckla infrastrukturen för bilen även i sig ger incitament för ökad 
bilanvänding detta då trafiken och resandet går snabbt utan trängsel och stopp. I och med att fler 
då köper bil skapar detta ett en situation där man ett par år senare står med samma problem med 
trängsel och stopp, dock med fler bilar än innan. Något som även bilstatistiken inom Sverige 
visar då den stadigt ökat och så även i Stockholms region. Att öka tillgängligheten och främja bra 
flöde inom trafikplaneringen i Sverige och Stockholm svarar även väl mot vad tidigare forskning 
tar upp gällande att den gamla traditionella planeringen där transporters mål ses vara att ta sig 
från A till B på det mest kostnadseffektiva sätt, d.v.s. att hålla tiden för resan så kort som möjligt. 
Mot detta går det att se likheter inom investeringsfördelningen i Stockholm mellan kollektivtrafik 
och vägtrafik där väginvesteringar fortfarande ges majoriteten av resurser för att som tidigare 
sagts öka tillgängligheten och att tidsminimera resorna även med bil. Respondenterna i studien 
anser dock att infrastrukturen inom kollektivtrafiken har brister och behöver utvecklas och 
byggas ut för att få fler att kunna använda sig utan den. Infrastrukturen för bilen ses som mindre 
bristfällig. Det finns här såvida fog för att argumentera för att satsningarna på kollektivtrafiken 
bör öka i jämförelse mot bilen.  
 
Att inkludera och se skillnader mellan vad experter vill och gör inom trafikplaneringen och vad 
medborgare har för syn är av stor vikt för att skapa framgång och förändring inom området. 
Genom att bilen är så pass starkt integrerad i samhället inom olika system så kommer styrande 
personer likt politiker ofta vara under stort tryck att bitvis motverka förändring för att behålla 
denna balans och inte äventyra aspekter likt ekonomisk tillväxt. För att nå förändring krävs det att 
förändringen backas upp av allmänheten vilket ökar chansen för förändringen att få fäste. Detta 
kan ses som en stark faktor till att göra en typ av jämförande studie om vad experter vill och vad 
allmänheten tycker som denna.  
 
Förutom att involvera allmänheten i större utsträckning för att nå förändring så tar tidigare 
forskning upp en rad olika åtgärder som kan leda till ökade incitament för folk att använda mer 
kollektivtrafik. Forskningen visar att det ofta finns en tro om att varje individ innehar perfekt 
information gällande transport, vilket inte stämmer. Att aktivt jobba och öka informationen och 
kunskapen är således en viktig del i att skapa förändrat resebeteende. Detta tas även upp av 
framför allt regeringens proposition samt av respondenter som åtgärder som skulle få fler att 
använda kollektivtrafik. Dock påverkar även den fysiska strukturen individers incitament för att 
använda olika transportmedel. Att aktivt jobba mot att blanda olika funktioner i staden så minskar 
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behovet och incitamenten hos individer att ens behöva resa. Att sedan ha ett transportsystem med 
tät trafik och närhet till stationer är också aspekter som är viktiga i att få fler att använda sig av 
kollektivtrafik. Detta delas av såväl plan- och regeringsdokumenten där de tar upp att det krävs 
investeringar för att stärka kollektivtrafiken men även av respondenterna som anser att brister 
inom infrastrukturen, tur-täthet samt tillförlitlighet hämmar fler att använda sig av kollektivtrafik 
som transportval. 
 
Gällande vad tidigare forskning tar upp gällande kollektivtrafikens fördelar så korresponderar 
dessa väl mot vad som tas upp av planer, visions- samt regeringsdokument och även 
respondenterna. Det råder således en enad syn om att kollektivtrafiken är framtiden och att denna 
bör öka för att nå en hållbar utveckling och de mål som satts upp. Dock kvarstår bilens kraft inom 
planeringen och att bryta denna är lättare sagt än gjort.  
 
Tidigare forskning menar även att det finns skillnader mellan vad som sägs och vad som görs i 
form av exemplet Förbifart Stockholm. Detta kan på sätt och vis liknas vid studien och de olika 
plan, visions- och regeringsdokument som analyserats. Detta då det råder ett mer tydligt fokus på 
att åstadkomma mer radikal förändring inom visionsdokumenten, medan regeringsdokumentet 
har en mer reviderad syn där dessa mål och visioner reviderats och anpassats efter rådande 
planering, där t.ex. vägsatsningar fortfarande är av betydande del, vilket svarar mindre väl mot att 
uppnå en hållbar framtid och transportsektor.  
 
I avseende gällande mjuka och hårda åtgärder tar tidigare forskning även upp dessa faktorer som 
viktiga delar i skapa ett hållbart transportsystem med större andel resande med kollektivtrafik 
eller andra alternativa och hållbara transportmedel. Detta är något som även de olika dokumenten 
som analyserats anser är viktiga och kan ses vara de två största åtgärderna mot att skapa och 
jobba mot de mål som satts inom transportsektorn och att åstadkomma en mer hållbar 
transportsektor och bättre framtid. 
 
En tanke gällande studien är även hur olika faktorer bidrar till att forma och påverka det 
slutgiltiga resebeteendet. Vad som kan sägas här är även att det slutgiltiga resebeteendet även kan 
ses påverka och vidmakthålla de faktorer som i grunden påverkat beteendet, det blir således som 
en ond cirkel. Tar man t.ex. stigberoende så kan detta anses ha en inverkan på resebeteendet där 
vanor vilket kan ses som ett repetitivt beteende även kan forma ens attityder gällande vissa 
transportmedel vilket således påverkar ens slutgiltiga resebeteende. Detta resebeteende kan även 
sedan anses vidmakthålla och bidra till stigberoendet genom att dessa blir till vanor vilket visats 
vara en faktor som påverkar resebeteendet. Således har en ond cirkel formats. Tillsammans med 
ett samhälle som fortfarande bidrar till att marknadsföra bilen på olika vis så bidrar detta även till 
att den subjektiva normen stärks och reproduceras. 
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Denna typ av studie kan i en liten utsträckning anses bidra till framtida forskning inom området 
genom dess ämne där det är viktigt att se likheter och skillnader mellan olika dokument och även 
mellan styrande människor och allmänheten. Det är lätt att tro att allt går åt rätt håll genom att 
framhäva vissa aspekter och lämna andra bakom. Tittar man t.ex. endast på CO2 utvecklingen 
inom figur 10 är det lätt att tro att utvecklingen är god eller att endast se på vissa 
visionsdokument. Genom att analysera olika dokument mer ingående går det dock att se 
motsägande argument där det finns aspekter som är av stor oro, likt att det fortfarande sker tunga 
investeringar i vägnätet vilket istället kunnat läggas på att utveckla kollektivtrafiken än mer för 
att bidra till den samlade synen om en hållbar transportsektor. Att även tolka dessa dokument och 
jämföra dessa mot vad medborgare tycker är också otroligt viktigt då den förändring som görs i 
slutändan skall användas av medborgarna, och råder det här olika syn och åsikter så finns det risk 
för att effekten av förändringarna blir sämre än om det finns en mer enad syn. Att analysera och 
revidera verkliga dokument och samtidigt förstå och inkludera medborgares åsikter är således 
viktigt inom utvecklingen av trafikplaneringen, men även annan samhällsplanering och jobba mot 
en hållbar utveckling och framtid. Även om det givetvis inte går att tillgodose allas exakta åsikter 
helt och hållet som tagits upp inom tidigare forskning så kan en ökad förståelse och dialog 
förbättra chansen för att nå positiva resultat. 
 
Avslutningsvis kan det nämnas att studien innehåller brister där dess selektiva urval av 
respondenter samt relativt låga antal svarande av enkäten starkt bidrar till svårigheten till att 
generalisera, något som tidigare tagits upp i bortfallsanalysen vilket gör det svårt att applicera 
resultaten för andra områden och städer. Som tidigare nämnts i bortfallsanalysen så kan resultaten 
inte heller generaliseras för Stockholms medborgare och således inte heller mot målpopulationen, 
detta då urvalet är av typen icke-slumpmässigt samtidigt som relativt få respondenter svarat 
(vilket som tidigare nämnts är stora anledningar att resultat inte går att generalisera). De svar och 
resultat som getts av respondenterna för enkäten måste således ses som unika och endast 
representera deras egna åsikter. Studien har även fokuserat på bil och kollektivtrafik. Det finns 
många andra transportmedel som skulle bidra till ökad validitet för studien, likt cykel, gång etc. 
Dock så skulle detta kräva en ännu större uppsats och en större tidsram. Något som får anses 
ligga som en förbättringsåtgärd för framtida forskning inom området. 
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BILAGA 1 
Denna bilaga visar enkätens utformning och frågor. 
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BILAGA 2 
Här kommer resultaten av alla frågor under bakgrundsdelen presenteras. Detta då inte alla 
frågor inom denna del använts i analysen för studien, detta då de i efterhand kunde anses vara en 
aning överflödiga. Dock kan det vara av intresse att ändå visa upp. 
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