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Förord

Under de år som jag har gått utbildningen Fysisk planering har jag kommit över många exempel på 
stadsdelar som är byggda med hållbarhet i åtanke. Jag har däremot många gånger reflekterat över att även 
om det finns de bästa intentionerna att bygga hållbara stadsdelar, kan kanske inte stadsdelarna anses hållbara 
om inte invånarna som bor där faktiskt själva fullt anammar ett hållbart beteende. Är ett hållbart beteende 
något kommer med automatik vid inflyttningen till hållbara stadsdelar? Till min kandidatuppsats fick jag nu 
chansen att undersöka frågan. 

Detta kandidatarbete utgör 15 hp och är skrivet under den avslutande kursen på Kandidatprogrammet i 
Fysisk planering vid  Blekinge Tekniska Högskola. Uppsatsen är skriven under vårterminen 2014. 

Att skriva en kandidatuppsats har för mig varit en väldigt lärorik process som har haft sina toppar och dalar, 
och jag känner mig väldigt lyckligt lottad att ha haft folk omkring mig som funnits som support. Jag vill rikta 
ett speciellt tack till min handledare Lena Petersson Forsberg som har varit ett stort stöd under arbetets gång. 
Jag vill även passa på att tacka kurskamrater, vänner och familj som även funnits som stöd och på olika vis 
stöttat, inspirerat och gett mig energi under uppsatsskrivandet. Ett stort tack till er! 

Karlskrona den 26 maj 2015

Charlotte Piggott
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Sammanfattning

På flera håll runt om i Sverige byggs det idag stadsdelar med mål att vara hållbara. Vad det gäller trafiken 
byggs områden som redan från början är välförsörjda med kollektivtrafik och har väl utbyggda cykelnät. 
Ändå finns det exempel på stadsdelar som planerats för att det ska vara enkelt att välja hållbara transporter
som idag visar siffror på att en hög andel av de resor som genomförs av boende i områdena är bilresor. Ett 
exempel är stadsdelen Västra Hamnen i Malmö.

Syftet men uppsatsen är att utreda trafiksituationen i Västra Hamnen idag och undersöka möjliga 
tillvägagångssätt för att förbättra den situation som råder. Inledningsvis presenteras det hur 
trafiksituationen ser ut i stadsdelen idag och möjliga orsaker till att det ser ut som det gör. Vidare kommer 
Malmö stads egna uppfattningar och mål för Västra Hamnen att behandlas för att ge en bild av deras syn på 
situationen. Till detta kommer även frågan undersökas vad det finns för möjlighet att påverka människors 
beteenden för att välja hållbara transporter. 

Uppsatsen är en fallstudie som genomförts med hjälp av dokument- och litteraturstudier, men också på plats 
i Västra Hamnen genom intervjuer med boende i stadsdelen och egna observationer. Resultatet av 
allt insamlat material mynnar i slutet av arbetet ut i ett antal punkter som redovisar vad Malmö stad bör ha i 
åtanke vid framtida trafikplaneringen i Västra Hamnen för att få fler att välja hållbara transporter över bilen. 
Varför människor har ett visst beteende, som att exempelvis välja bilen, och hur detta beteendet kan brytas, 
visar sig i uppsatsen vara en komplex fråga som inte har ett entydigt svar. Människor är olika mottagliga 
för beteendepåverkan, och något som fungerar i en situation kan visa sig vara otillräckligt i en annan. Att 
påverka människors beteenden är däremot något som i uppsatsen framkommer som möjligt, och det görs ett 
försök att bena ut hur det med bäst förutsättningar kan ske.

Begreppen hållbart resande, beteende, attityd, vanor och normer utgör centrala begrepp för kandidatarbetet. 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Dagligen stöter vi på uppmaningar om att vi människor måste värna mer om vår miljö och planet. Det är 
troligen få idag som undgått att fossila bränslen har negativa konsekvenser för vår miljö. Ändå är det många 
som inte tänker efter två gånger innan de tar bilen för att utföra enkla ärenden, där hållbara färdmedel så 
som kollektivtrafik, cykel eller gång potentialt hade kunnat vara lämpliga alternativ. Stadsdelen Västra 
Hamnen i Malmö är ett intressant exempel på en stadsdel där förutsättningarna för att välja hållbara 
transportmedel finns, men ändå är nära hälften av alla resor som boende i stadsdelen genomför bilresor. Det 
var något som fick mig att reagera och undra varför förhållandena var som så.

1.2 Syfte
Syftet med arbetet är att undersöka varför det i Västra Hamnen, en stadsdel som från början planerades för 
att människor skulle välja hållbara färdmedel, ändå idag har en relativt högt andel resor som genomförs av 
boende som är bilresor. Vidare undersöks också vad det egentligen finns för möjligheter att påverka 
människor att välja hållbara färdmedel. Förslag på vad Malmö stad kan göra för att möjligen öka andelen 
hållbara resor i Västra Hamnen i framtiden kommer även tas fram.

1.3 Problemformulering
Västra Hamnen i Malmö är en stadsdel som från början planerades för att människor ska kunna nyttja 
hållbara färdmedel (Persson, 2013: p. 147). Området beskrivs idag som att vara välförsörjd med 
kollektivtrafik och planerat med gående och cyklister i åtanke. Området är centralt beläget i Malmö, det 
beskrivs som enkelt att med kollektivtrafik, cykel eller till fots att ta sig till Malmö centrum och centralstation 
(Persson, 2013: 148). Mycket av förutsättningarna finns idag för boende i stadsdelen att välja hållbara resor, 
ändå finns det siffror som visar på att nästan hälften av alla resor som görs av boende i Västra Hamnen är 
bilresor (Malmö stad a, 2014: p 6). 
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Schema läsanvisning (kapitel):
Fråga 1: 4.3, 6.3, 6.4 Sammanfattning: 7
Fråga 2: 4.3, 6.3, 6.4 Sammanfattning: 7
Fråga 3: 5 Sammanfattning: 7
Fråga 4: 6.1, 6.2 Sammanfattning: 7
Fråga 5: 8

1.4 Frågeställningar
Arbetet kommer att behandla följande fem frågeställningar. 

1. Hur ser trafiksituationen ut i Västra Hamnen idag? 

2. Vad kan vara orsaker till att bilanvändandet är så högt i Västra Hamnen som det är idag? 

3. Vad finns det för möjligheter att påverka människors beteenden för ett mer hållbart levnadssätt med 
avseende på transportval?

4. Vad är Malmö stads syn på åtgärder som måste tas för vad det gäller trafiken i Västra Hamnen?

5. Hur kan Malmö stad i framtiden gå till väga i Västra Hamnens fall för att få fler människor att välja 
hållbara färdsätt?

1.5 Läsanvisning
Arbetets första och andra frågeställningar ”Hur ser trafiksituationen ut i Västra Hamnen idag?” 
respektive”Vad kan vara orsaker till att bilanvändandet är så högt i Västra Hamnen som det är idag?” 
behandlas under uppsatsens bakgrund, kapitlet 4.3 samt med hjälp av intervjuer och observationer som 
behandlas i arbetets empiri kapitel, 6.3 och 6.4. Arbetets andra frågeställning är till viss del beroende av 
svaret i arbetets första frågeställning. Arbetets tredje frågeställning, ”Vad finns det för möjligheter att 
påverka människors beteenden för ett mer hållbart levnadssätt med avseende på transportval?” behandlas 
under arbetets forskningsöversikt, kapitel 5. Vidare kommer den fjärde frågeställningen ”Vad är Malmö stads 
syn på åtgärder som måste tas för vad det gäller trafiken i Västra Hamnen?” behandlas under arbetets 
empiri kapitel, 6.1 och 6.2. Innan arbetets femte frågeställning besvaras, som är beroende på svaren av de 
fyra tidigare frågeställningarna, ges det en sammanfattning av svaren till frågeställningarna ett-fyra under 
kapitel 7. Frågeställning fem behandlas under arbetets diskussion, kapitel 8.
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1.6 Avgränsning
I uppsatsen kommer endast människors beteenden vad det gäller val av färdsätt att undersökas. Val av 
färdmedel är endast en aspekt av många för att försöka skapa hållbara stadsdelar, hade däremot fler aspekter 
inkluderats i arbetet hade uppsatsen riskerat att bli allt för omfattande. 

Uppsatsen är en fallstudie som endast kommer behandla stadsdelen Västra Hamnen i Malmö. Hela arbetet är 
koncentrerat på stadsdelen med utgångspunkt för förhållandena i just det området. Det finns andra exempel 
på stadsdelar som har byggts eller håller på att byggas med målet att vara hållbara, men trots detta har en hög 
andel bilresor bland boende. Intressant hade varit att jämföra två stadsdelar med liknande förutsättningar, 
men på grund av bland annat begränsningar i tid valdes detta att inte göras. 

Arbetet kommer endast fokusera på resvanor för boende i området. Det finns även statistik som handlar 
specifikt om resvanor för personer som pendlar till området för arbetet och statistik gällande fritidsbesök till 
området som inte kommer att behandlas. 

Detta arbete kommer endast att rikta in sig på hållbarhetskomponenterna Fysisk planering och 
beteendepåverkan. Faktorer så som exempelvis teknisk utveckling och ekonomi är andra faktorer som kan 
ha påverkan på hållbar planering, men de kommer inte att behandlas i detta arbete. 
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2 Forskningsstrategi och 
metod

2.1 Fallstudie
Arbetet kommer att vara en kvalitativ fallstudie. Fallstudie är en lämplig forskningsstrategi då det ges 
möjlighet att undersöka en fråga på djupet. Utgångspunkten för fallstudie är att arbetet koncentreras på ett 
fall istället för flera (Denscombe, 2009: p. 59). Det tillåter att isolera speciella faktorer som studeras på djupet 
med sin forskning och kanske upptäcka saker som inte kommit fram vid en mer ytlig undersökning. Vid en 
fallstudie behöver inte heller resultatet vara det viktigaste, utan processer som leder fram till resultatet spelar 
stor roll, hur resultatet uppnås och uppbyggnaden till det är ofta viktigare än själva resultatet (Denscombe, 
2009: pp. 60-61). Detta är passande i detta fall då bland annat en aspekt av arbetet handlar om att förstå sig på 
och undersöka människors attityder och varför de har dem. Att förstå processen är viktigt för att sedan kunna 
besvara frågan om det finns förslag på hur Malmö stad kan gå till väga i Västra Hamnen för att öka andelen 
som färdas med hållbara färdmedel. Fallstudie som strategi välkomnar att olika metoder används och att flera 
datakällor hanteras för att skapa sig en bredare och mer nyanserad bild av den ofta komplexa verkligheten 
(Denscombe, 2009: p. 71).

Vid en fallstudie måste en rad val göras, fallen som undersöks väljs inte ut slumpmässigt utan väljs ut utifrån 
kända attribut (Denscombe, 2009: p. 63). Undersökningsobjektet för detta arbete är stadsdelen Västra Ham-
nen, och detta valdes ut efter att urvalskriterier utarbetats utifrån ett antal attribut. Fall att undersöka valdes 
ut med utgångspunkt i vad som är relevant för det som ska undersökas (Denscombe, 2009: p. 64) Vid valet av 
område att undersöka till detta arbete stod valet mellan att koncentrera arbetet på stadsdelen Västra Hamnen 
i Malmö eller stadsdelen Hammarby Sjöstad i Stockholm, som båda är områden som började bebyggas under 
1990-talet med mål att vara ett föredöme som hållbara stadsdelar. Att valet sedan föll på att koncentrera sig 
på stadsdelen Västra Hamnen i Malmö berodde bland annat på bekvämlighet, eftersom det finns begränsning 
i tid och resurser. Västra Hamnen är det mindre svårighet att besöka då det är både kortare avstånd och 
kostnaden är mindre att ta sig dit ifrån Karlskrona. Dessutom hittades relevant statistik gällande resvanor 
tidigt i arbetet som bedömdes kunna vara till god hjälp för uppsatsen. 

I detta kapitel kommer forskningsstrategi 
och metod att presenteras. Metoden har valts 
efter arbetets syfte och frågeställning.
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2.2 Dokument- och litteraturstudier
Metoden som främst används för uppsatsen är dokument- och litteraturstuder av skriftliga källor. En av de 
stora fördelarna med metoden är att det finns en mängd skriftliga källor att enkelt tillgå inom ämnet, genom 
bland annat bibliotek och internet (Denscombe, 2009: p. 299). 

Ett av arbetets frågeställningar är ”Vad finns det för möjligheter att påverka människors beteenden för ett mer 
hållbart levnadssätt med avseende på transportval”. För att besvara frågan undersöks fyra texter som på olika 
sätt behandlar ämnet människors beteenden i situationer gällande hållbara levnadssätt. Även 
frågeställningarna ”Hur ser trafiksituationen ut i Västra Hamnen idag?” och ”Vad kan vara orsaker till att 
bilanvändandet är så högt i Västra Hamnen som det är idag? ” besvaras med dokument- och 
litteraturstudier. För att besvara frågan har det undersökts olika dokument och statistik gällande situationen 
idag i Västra Hamnen för att skapa en bild av situationen. Även frågeställningen ”Vad är Malmö stads syn på 
åtgärder som måste tas till vad det gäller trafiken i Västra Hamnen?” besvaras med litteratur och 
dokumentstudier med hjälp av empirisk material ifrån Malmö stad. 

2.3 Intervjuer
Till arbetet har det utförts ett antal intervjuer på plats i Västra Hmanen som hjälp för att besvara 
frågeställningarna ”Hur ser trafiksituationen ut i Västra Hamnen idag?” och ”Vad kan vara orsaker till att 
bilanvändandet är så högt i Västra Hamnen som det är idag?”. Under en förmiddag i Västra Hamnen interv-
juades tre stycken slumpmässigt utvalda boende i området för att undersöka deras vanor och åsikter vad det 
gäller val av transportmedel. Intervjuerna utgick ifrån tre huvudfrågor :

1. Har du tillgång till egen bil? 
Om nej: Har du tillgång till bilpool som du använder dig utav?
2. Som boende här, anser du att man klarar sin vardag utan att ha tillgång till egen bil?
3. Känns det som ett naturligt eller möjligt val för dig att kunna välja kollektivtrafik, cykel eller att gå för 
resor inom Malmö?

Formen av intervju som genomfördes var en semistrukturerad intervju. Vid en semistrukturerad intervju har 
intervjuaren ett antal färdiga frågor eller ämnen som ska behandlas, men är däremot flexibel för vad det 
exempelvis gäller ordningsföljden på frågorna och är tillåtande till att respondenterna får utveckla sina svar 
om de har mer att tillägga inom ämnet (Denscombe, 2012: pp. 234-235). Fördelar med intervjuer som metod 
är att det finns möjlighet att tillgå djupgående information och hög detaljnivå i data. Det är även en bra källa 
för att få reda på data som är baserad på människors åsikter och idéer. Intervju som metod ger också en viss 
validitet då den som intervjuar är i direkt kontakt med källan (Denscombe, 2009: pp. 267-268). 
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2.4 Observationer
Under besöket i Västra Hamnen gjordes också ett antal observationer gällande trafiksystemet i Västra 
Hamnen. Detta gjordes för att skaffa egen kännedom av trafiksituationen idag och för att bekräfta det som 
hittats i litteraturen. Bland annat undersöktes vissa cykel och bilvägar, och miljöerna kring dessa vägar. 
Observationerna dokumenterades med fotografier.

2.5 Kritik mot forskningsstrategi och metod
Valet av av forskningsstrategi och metod är inte alltid helt oproblematiskt. Nedan följer kritik av metoder 
som använts i detta arbete. 

Med fallstudie som forskningsstrategi finns det vissa fallgropar som bör undvikas. Vid fallstudier görs 
generalisering, vilket kan dra ner trovärdigheten av resultatet. Detta kan till viss del undvikas genom att 
forskaren är öppen och försöka koppla och kontrasterar till liknande fall. Ibland kan det även vid fallstudie 
vara svårt att sätta gränser, exempelvis vilka källor som ska tas in i fallet och vilka som utesluts 
(Denscombe, 2009: p. 72). 

Eftersom uppsatsen delvis är en metodkombination innebär det att arbetet kan ta längre tid än om det endast 
används en metod. Som forskare måste färdigheter då skaffas gällande flera metoder och tidsramen för 
forskningsdesign och datainsamling ökar jämfört med att endast fokusera på en metod. Att använda flera 
olika metoder kan vara ett sätt att stärka resultatet och ge större validitet, men det kan också bli problematiskt 
om resultatet av olika metoder visar sig vara motstridiga (Denscombe, 2009: pp. 164-166). 

Vid dokument och litteraturstudier krävs det att källorna inte får accepteras som de är utan måste kritiskt 
granskas utifrån exempelvis deras autenticitet, trovärdighet och innebörd. I detta arbete granskas dokument 
och litteratur som används kritiskt, bland annat genom att titta på vem som är utgivare, om det finns uttryckt 
att skriften är granskad av experter, hur länge skriften funnits m.m. Skrifter som hämtas ifrån nätet granskas 
med större noggrannhet genom att bland annat titta på trovärdigheten av webbplatsen. Statistiska siffror 
undersöks gällande dess objektivitet, det undersöks om det kan finnas ett egenintresse bakom siffrorna som 
gör att de kanske inte redovisas på ett rättvist sätt (Dencombe, 2009: p. 301-306).

Vid dokument- och litteraturstudier är risken stor att ord och begrepp kan tas ur sitt sammanhang och 
misstolkas av författaren. En svårighet som speciellt stöttes på i forskningsöversikten var att vissa centrala 
begrepp inte har en entydig betydelse, och risken finns att begrepp kan ha misstolkats från vad källan menade 
från början med begreppet. Vissa texter som behandlats har dessutom varit på engelska vilket ytterligare 
försvårar tolkningen av begreppen. 

Även intervjuer som metod har vissa nackdelar, bland annat då det jämfört med andra metoder kan vara mer 
tidskrävande. Eftersom respondenterna tilläts prata fritt kan det vara svårt och krävas mycket tid för att 
analysera svaren. Eftersom varje intervjusituation tenderar att vara unik drar det också ner på 
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tillförlitligheten, om någon skulle upprepa samma metod i en annan kontext med andra individer är chansen 
stor att resultatet av intervjuerna hade sett annorlunda ut. Att tänka på också är att vad människor säger i en 
intervju inte alltid behöver betyda att det stämmer överens med verkligheten. Exempelvis kan respondenten 
vara påverkad av situationen och vilja ge svar som de tror att intervjuaren vill höra, eller vilja framstå på ett 
sätt som kanske inte liknar sanningen (Denscombe, 2009: pp. 267-269).

2.6 Litteraturdiskussion
Fyra texter har använts i forskningsöversikten för att besvara arbetes tredje frågeställning ”Vad finns det för 
möjligheter att påverka människors beteenden för ett mer hållbart levnadssätt med avseende på transportval?”. 
Boken, “Navigating environmental attitudes” är skriven av Thomas Heberlein som är professor emeritus inom 
samhälls och miljö-sociologi. Boken har varit den text som forskningsöversikten främst utgått ifrån då den 
tar ett brett grepp gällande frågan om beteendepåverkan i samband med miljö, och gav mig min första riktiga 
inblick in i ämnet. Då han är professor emeritus med flera års erfarenhet bakom sig inom sitt ämne kan detta 
ses som en relativt tillförlitlig källa gällande vetenskaplighet. Både Malin Henrikssons text “Att resa rätt är 
stort, att resa fritt är större” och Sonja Forwards text ”Hållbart resande – möjligheter och hinder” är 
forskningsrapporter som båda granskats innan publicering viket kan ge ökad tyngd till att de är tillförlitliga 
vetenskapliga källor. 

Defras (Department for Environmental, Food and Rural Affairs, Storbritannien) rapport ”Habits, Routines 
and Sustainable Lifestyle” är skrivet av en departement. Detta kan ifrågasätta vetenskapligheten i rapporten. 
Det uttrycks även i rapporten att det som skrivits reflekterar forskningen som refererats till och författarnas 
tolkning av detta, och speglar inte nödvändigtvis departementet Defras åsikter. Rapporten har 
källhänvisningar, och till de delar av Defras rapport som hänvisats till i uppsatsen har 
stickprovsundersökning genomförts för att kontrollera vetenskapligheten av grundkällorna. Tre grundkällor 
kontrollerades och samtliga var referenser till vetenskapliga rapporter. 

För att besvara frågeställningen ”Vad är Malmö stads syn på åtgärder som måste tas för vad det gäller trafiken i 
Västra Hamnen?” har detta besvarats med hjälp av Malmö stads senaste översiktsplan ifrån 2014 och 
dokumentet ”Hållbart resande i Västra Hamnen” som är skrivet av Malmö stad. Dokumenten har endast 
använts för att utläsa Malmö stads syn på situationen och inte för att ge någon form av teoretisk eller 
vetenskaplig grund till uppsatsen. 

I kandidatuppsatsen finns det ett fåtal referenser till statliga och kommunala verk som kan anses som 
sekundärkällor. Detta är på grund av att ursprungskällan inte har kunnat lokaliseras med enkelhet och på 
grund av tidsbrist. Det finns risk att källan kan vara vinklad av författaren till sekundärkällan och att den 
ursprungliga meningen då kan ha förvridits. 
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2.7 Begreppsdefinitioner
Attityd – I arbetet definieras begreppet attityd som något som sker i det inre eller mentala hos individer och 
är inte något direkt iakttagbart. Attityd ses som en varaktig inställning hos människor som ofta byggs upp 
av egna erfarenheter och uttrycks ofta som att individen är för eller emot något. Olika attityder kan variera i 
betydelse och styrka, från starkt positiva till starkt negativa. (NE a)

Hållbara transporter – Definieras i detta arbete som transportmedel i form av kollektivtrafik, cykel och 
gång.

Hårda åtgärder – Trafikåtgärder inom stadstrafiken så som anläggandet av nya cykelvägar eller linjer för 
kollektivtrafik (EPPOM)

Mjuka åtgärder – Trafikåtgärder i form av information och kommunikation, organisering av tjänster och 
koordination av olika parters verksamhet (EPPOM)

Mobility Management – Ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändning genom 
att förändra människors attityder och beteenden (EPPOM)

Norm – En norm kan ses som ett beteende som olika individers handlingar bör överensstämma med. Det 
finns olika tyder av normer, exempelvis moraliska och etiska. Ofta är normer knutna till den sociala värden
( NE b)

Rutin – En fastlagd procedur som individer utför mer eller mindre per automatik i olika typer av situationer. 
Något som individen gör mekaniskt som åter och åter upprepas (NE c) 

Vana – En vana kan ses som ett sätt att bete eller förhålla sig som har lärts in hos individen genom ständig 
upprepning och som individen gör utan särskild ansträngning eller eftertanke (NE d)
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3 Teoretiska 
utgångspunkter

3.1 Vad är hållbar utveckling?
Begreppet hållbar utveckling fick sin internationella spridning i samband med att världskommissionen för 
miljö och utveckling, även kallat Brundtlandskommissionen, lanserade begreppet i sin rapport ”Vår 
gemensamma framtid”. I rapporten menade kommissionen att det inte går att uppnå en hållbar social 
utveckling och ekonomisk tillväxt om det inte värnas om jordens miljö och naturresurser. För utveckling och 
tillväxt menas det att detta måste ske på miljöns villkor och definierades av kommissionen på följande vis:

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”

Med hållbar utveckling menas det att det finns tre aspekter som samspelar och stödjer varandra:
* Ekologisk hållbarhet
* Social hållbarhet
* Ekonomisk hållbarhet (FN, 2012)

Kapitlet teoretiska utgångspunkter innehåller 
en redogörelse av tidigare forskning för att ge  
en ingång till det valda ämnesområdet.

3.2 Vad är ett hållbart resande?
En definition av hållbara transporter kan ses som ”Att tillfredsställa dagens transport behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Black, 1996: 151). 

Det  finns enligt Black flera orsaker till att dagens transportsystem många gånger kan ses som ohållbart, 
bland annat för att det förbrukar onödiga oljeresurser, påverkar luftkvaliteten negativt, påverkar global 
miljöförstöring, har en påverkan på jordens ozonlager, leder till olyckor, utglesning av städer och trängsel. 
Dagens transportsystem kan inte ses som hållbart enligt Black (Black, 1996: 151). 

Trafikverkets definition av hållbara resor är vad detta arbete kommer att utgå ifrån. Det kan handla om 
hållbara färdätt så som kollektivtrafik, cykel och gång ska prioriteras, om inte resor helt kan elimineras. 
Resandet med bil ska minskas genom att resor ersätts med hållbara färdmedel eller effektivisering av 
bilanvändning genom exempelvis bilpooler, samåkning och övergång till fossilfria och bränslesnåla fordon 
(SKL, 2010: s 9). 
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3.3 Mobility Management
Mobility Management är ett koncept som främjar hållbara transporter och påverkar bilanvändningen genom 
att ändra människors attityder och beteenden. Detta görs genom att främja mjuka åtgärder så som att nå ut 
med information och kommunicera med människor. Genom att arbeta med mjuka åtgärder menas det att 
hårda åtgärder, så som exempelvis anläggandet av nya cykelvägar och linjer för kollektivtrafik, blir mer 
effektiva. Åtgärder som passar in inom begreppet Mobility Management är exempelvis: 

- Kampanjer som gynnar gång, cykel och användande av kollektivtrafik
- Personlig rådgivning till boende om hur de kan minska sin bilanvändning
- Möjlighet till bilpool (EPPOM)

3.4 Rationell planering
Rationell planering lägger stor vikt på att underbygga sina teorier med fakta (Allmendinger, 2009: 50) där 
beslut bör baseras på mätbara faktorer, som är skilda från mål och värderingar (Allmendinger, 2009: 63). En 
av de främsta anledningarna till att rationell planering kom till var för att finna en metod för att försäkra att 
beslut baserades på fakta istället för på spontana beslut (Allmendinger, 2009: 66). Detta innebar att 
planeringen skulle kunna baseras på fakta och analyser exempelvis av trafiksituationer m.m. Planering ses 
mer som en vetenskap där fakta ska strukturera upp hur planeringen bör gå till och ge en klar bild av 
tillvägagångssätt vid olika situationer (Allmendinger, 2009: 50).

Inom rationell planering i sin rena form tar planeraren på sig en expertroll. Dess uppgift är att arbeta som 
en forskare för att hitta det bästa alternativet (Allmendinger, 2009: 68). Planeraren tittar på alla alternativ på 
en lösning, bedömer konsekvenserna och väljer sedan ut det alternativ som ger bäst resultat (Allmendinger, 
2009: 67), samtidigt som planeraren ignorerar sina egna personliga preferenser. Det gäller helt enkelt att hitta 
det bästa sättet att nå målet (Allmendinger, 2009: 65). Vad det gäller det allmänna intresset anses det att detta 
uppfylls i och med att den bästa lösningen väljs baserat på fakta (Allmendinger, 2009: 68)

Andreas Strömgrens avhandling som undersöker hur planeringstänkandet har utvecklats i Sverige från 
efterkrigstiden till idag menar att planering som rationell beslutsprocess har varit dominerande under denna 
tidsperiod, och är den rådande idag. Han menar att det har funnits andra planeringsdiskurser som 
förvisso påverkat planeringen till viss del, men inte till den grad att rationell planering ersatts (Strömgren, 
2007: 236). Till den rationella planeringen sedan efterkrigstiden har det exempelvis öppnats upp för dialog 
och förhandling och att förtroendevalda inte tillskrivs absolut huvudmannaskap, men inte i den utsträckning 
att det är en ny planeringsdiskurs. Det är förtroendevalda som fattar de bindande besluten i planering.
Berörda parter och medborgare kan lämna synpunkter, men detta är endast under de beslutsförberedande 
processerna (Strömgren, 2007: 238). Att planeraren är experten och kan fatta de kloka besluten säger att det 
finns en tilltro till att det med planering går att påverka människors beteende.
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4.1 Om Västra Hamnen

4 Bakgrund

© Lantmäteriet [i2014/00566]

Stadsdelen Västra Hamnen är en halvö som är beläget strax norr om centrala Malmö i nära anslutning till 
Malmö centralstation. Avståndet till Gustav Adolfs torg, en central plats i Malmö, ifrån Västra Hamnen är 
drygt 3 km .

Området Västra Hamnen är ett landområde som skapats av människor. Området bestod till en början med 
av separata landmassor som fylldes ut i etapper sedan 1700-talet. Under andra halvan av 1800-talet började 
här anläggas industri- och hamnverksamheter (Malmö stad b). Som industri och hamnområde hade Västra 
Hamnen sin glansperiod under 1950 och 1960 talet då området bland annat huserade ett av den tidens 
största varv, Kockums. När oljekrisen slog till under 1970 talet tog detta hårt på bland annat Kockums 
verksamhet och 1986 lades fartygsproduktionen ner. Västra Hamnen var nu ett industriområde på nedgång. 
Saker förändrades däremot när det år 1997 beslutades att den Europeiska bomässan Bo01 skulle hållas på 
området. Det innebar att Västra Hamnen nu skulle få en ny identitet, från industriområde till hållbar stadsdel 
med boende, företag och skolor uppbyggd på nyskapande miljölösningar, innovativ arkitektur och spännande 
stadsmiljöer (Malmö stad c). Mässans tema var ekologisk och mänsklig hållbarhet och det gjordes stora 
investeringar för att stödja olika typer av miljöåtgärder vid byggandet (Malmö stad b).

Sedan Bo01 området invigdes har fler områden tillkommit i Västra Hamnen. Idag har även området blivit ett 
populärt besöksmål för boende i Malmö, och lockar även besökare och turister från hela världen, bland annat 
beroende på stadsdelens signaturbyggnad, Turning Torso, och sina gångstråk längs med vattnet. Området är 
idag fortfarande under utbyggnad (Malmö stad c).
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Västra Hamnen och dess placering i Malmö



© Lantmäteriet [i2014/00566]Västra Hamnen och i dagsläget färdigställda områden
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4.2 Trafik i Västra hamnen
Nedan redovisas statistik över hur färdmedelsfördelningen såg ut för boende i Västra Hamnen under Mars 
2013. Den statiska undersökningen genomfördes av Malmö stad och gick till på så vis att under två dagar 
räknades samtliga som klev av och på bussarna vid de existerande nio busshållplatserna i Västra Hamnen. 
Den statistiska undersökningen genomfördes under högtrafik (mellan 6.30-9.30 samt 15-18). Vidare gjordes 
det analyser av videofilmer från entréerna av området som togs under högtrafik för att undersöka gång- cykel 
och biltrafiken. (Malmö stad a, 2014: p 6).

Malmö stad anser att andelen biltrafik som idag står för 45 % av resorna som genomförs av boende är för 
högt. Som mål har de till år 2031att minska andelen biltrafik med 20 % samtidigt som andelen cykel, kollek-
tiv/gång trafik ökar. Målet har formulerats med utgångspunkt ifrån den nuvarande färdmedelsfördelningen 
(Malmö stad a, 2014: p 6).

Färdmedelsfördelning för boende i 
Västra Hamnen 2013:

Mål färdmedelsfördelning för boende i 
Västra Hamnen år 2031: 

Stora delar av infrastrukturen i Västra Hamnen är idag planerad, men det finns i dagsläget vissa brister som 
kan ha påverkan på människors val av färdmedel. Bland annat saknas vissa länkar till målpunkter utanför 
Västra Hamnen (Malmö stad a, 2014: p. 20). När Västra Hamnen byggdes marknadsfördes det som en 
stadsdel som skulle ha ett högt fokus på ekologisk hållbarhet. Ses det däremot på bilinnehavet idag kan det 
anses att det är en bit kvar idag innan trafiken i Västra Hamnen idag kan anses hållbar (Malmö stad e, 2010: 
p. 6). När det första området i Västra Hamnen planerades, Bo01 området, var prioriteten hög att området 
skulle förses med infrastruktur och transportlösningar för att stödja en långsiktig hållbarhet. Det ansågs
viktigt att området var väl kopplat med cykelstråk, välförsörjt med kollektivtrafik ifrån början och att 
parkeringsnormen skulle hållas låg. Cyklister och gående skulle prioriteras över bilister och diskussioner om 
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att ha bilpooler var en aktuell fråga redan från början av planerandet av stadsdelen. När Bo01 området sedan 
stod klart för inflyttning visade det sig att det blev ett exklusivt område som krävde att invånarna hade en god 
inkomst för att kunna ha råd att bosätta sig där. Människorna som flyttade in i området var ofta familjer som 
hade det gott ställt och redan ägde två bilar, vilket gjorde att andelen bilar blev högre i området än vad som 
från början hade förväntats (Persson, 2013: p. 147).

Bo01 området hade vid en undersökning 2010 1,06 fordon per lägenhet. När Bo01 området byggdes var inte 
Västra Hamnen sammankopplat med resten av Malmö på samma vis som det är idag och i början 
saknades många lokala funktioner och service. Bilinnehavet har sjunkit sedan de första boende flyttade till 
Västra Hamnen 2001, och trenden verkar vara att ju nyare ett område är desto lägre är bilinnehavet bland de 
boende. Bostadsområdet Fullriggaren som färdigställdes 2012 har endast tillgång till 0,6 
parkeringsplatser per hushåll och vid en telefonundersökning 2012 svarade 58% av hushållen att de hade 
tillgång till bil (Malmö stad a, 2014).

Siffror per område över bilinnehav per hushåll i Västra Hamnen:
Bo01 (Färdigställt 2001) 1,06 bilar/hushåll (2010)
Dockan (Färdigställt 2007) och Turning Torso (2005) 90% av hushållen har egen bil (2011)
Flagghusen (Färdigställt 2008) 77% av hushållen har egen bil (2008)
Fullriggaren (Färdigställt 2012) 58% av hushållen har egen bil (2012) (Malmö stad a, 2014)

Förutsättningarna för kollektiv-, cykel- och gångtrafik har markant förbättrats sedan de första människorna 
flyttande till Bo01 området. Även om förutsättningarna för gång och cykel har förbättrats är det ändå en bit 
kvar innan färdmedelsfördelningen når de förhållande som Malmö stad strävar efter. Västra Hamnen håller i 
dagsläget fortfarande på att byggas ut och delar av cykel- och gångstråk saknas i dagsläget eller är under 
konstruktion (Persson, 2013: 148). Främst handlar det om kopplingar till centrala Malmö och områden öster 
om Västra Hamnen där det fortfarande finns åtgärder att göra. På grund av sin geografi och lokalisering 
på en halvö är Västra Hamnen beroende av broar som kopplar samman stadsdelen med andra områden i 
Malmö. På flera broar identifieras cykeltrafiken ha sämre framkomlighet än biltrafiken (Malmö stad a, 2014: 
21).

Tre busslinjer trafikerar idag området med 5-minuterstrafik vid rusningstid som passerar viktiga målpunkter 
i Malmö så som centralstationen och centrala Malmö. I dagsläget prioriteras däremot inte busstrafiken på 
vägarna, bussar delar trafikyta med bilar vilket gör att de hamnar i bilköer och valet att åka kollektivt blir då 
mindre attraktivt (Malmö stad a, 2014: 2).

Västra Hamnens södra del har andra förhållande jämfört med den norra delen vilket försvårar 
förutsättningarna för att få fler att välja hållbara transporter. Södra Västra Hamnen trafikeras av relativt tung 
trafik idag då det är en viktig trafikled för att ta sig till och från västra delar av Malmö. Samtidigt finns det 
också industrier i den södra delen av stadsdelen som bidrar till trafiken och barriäreffekten som uppstår längs 
med huvudgatorna. Barriäreffekten förstärks ytterligare i den södra delen av Västra Hamnen då kanaler och 
järnvägsspår försvårar för transporter från norr till söder, och detta är speciellt viktig att se över i framtiden. 
Trafiksituationen i Västra Hamnen som helhet kan idag inte anses hållbar (Persson, 2013: p. 148). 
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5 Forskningsöversikt

5.1 Chanser för beteendepåverkan
Hur människors beteenden kan påverkas skrivs om i Thomas Heberlein, Sonja Forward och Defras texter: 

Thomas Heberlein:

I sin bok förklarar Heberlein det att det finns tre metoder för att försöka påverka människors beteende. 

- Tekniska lösning (Technological) – Att försöka förändra omgivningen och miljön, inte individen, genom 
tekniska lösningar. 

- Kognitiv lösning (Cognitive) – Att försöka förändra människors beteenden genom att informera och 
uppfostra människor att göra rätt. 

- Strukturell lösning (Structural) – Att försöka förändra människors beteende genom att påverka och få 
stöd av personer som har chans att påverka situationen. På detta vis behövs det inte göras försök med 
beteendepåverkan på varje individ. Genom att identifiera människor som kan förändra situationen genom 
exempelvis regulationer, zoneringslagar och fysiska strukturer kan de i sin tur förändra situationens struktur 
och influera individers beteende (Heberlein, 2012: s 8-9).

Sonja Forward:

I rapporten ses det på faktorer som påverkar människors tendens att cykla. Detta undersöks genom två 
socialkognitiva teorier, TPB (Theory of planned behaviour) och TTM (The transtheoretical model of change) 
(Forward, 2014: p. 17). 

TPB har sin utgångspunkt i hur en individs beteende påverkas av dess avsikter. Individens avsikter påverkas 
av individens attityder, subjektiva normer och upplevda känsla och kontroll över beteendet. Attityd innebär 
individens egna värderingar och konsekvenser ett visst handlande förväntas få, subjektiva norm kan ses som 
ett grupptryck och hur andra skulle reagera om beteendet utfördes medan med upplevd kontroll menas 
upplevelsen individen har att kunna klarar av situationen. Känslan av kontroll kan bero på tidigare 
erfarenheter, på hur lätt eller svårt någonting upplevs och vilka möjligheter som finns att utföra beteendet. 
Ju mer information individen har och ju färre hinder som upplevs, desto starkare är känslan av kontroll. Vad 
som väger tyngst kan variera ifrån situation till situation (Forward, 2014: p. 14).

I detta kapitel besvaras detta arbetes tredje 
frågeställning ”Vad finns det för möjligheter 
att påverka människors beteenden för ett mer 
hållbart levnadssätt med avseende på 
transportval?”.
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TTM är en modell som förklarar varför det ibland trots ett lyckat genomförande att få en 
målgrupp att acceptera ett beteende, exempelvis att cykla, trots detta kan vara svårt att omvandla detta till 
ett faktiskt beteende (Forward, 2014: p. 15). Med modellen menas det att individer går igenom fem olika 
stadier innan ett nytt beteende blir ordentligt etablerat hos personen (Forward, 2014: p. 16). Stadierna går 
ifrån i det första stadiet där människor är medvetna om att cykla är bra för miljön, men finner nackdelar med 
beteendet vilket gör att individerna inte cyklar, till det femte och sista stadiet där människor ser cykeln 
som ett lätt och möjligt färdsätt som de använder sig utav till vardags. Beroende på vilket stadie människor 
befinner sig i finns det olika strategier för att nå människorna för beteendepåverkan. I de första stadierna 
rekommenderas det i Forwards text att försök görs till att få människor att reflekterar över sitt beteende och 
att fördelar med att cykla som betalar av sig snabbt lyfts fram, som inte nödvändigtvis behöver vara kopplat 
till miljön. I de senare stadierna handlar det mer om att se till att tillräckligt med resurser läggs för att gynna 
cyklister för att fortsätta uppmuntra till beteendet (Forward, 2014: pp. 43-44). 

Defra:

I sin rapport behandlar Defra människors vanor och ser det som en faktor till människors beteende. Vanor 
menas det måste förstås utifrån två olika perspektiv, psykologiskt och sociologiskt. 

- Psykologiskt:

I det psykologiska perspektivet anses vanor vara en faktor av många som influerar människors beteenden. 
Beteende kan enligt det psykologiska perspektivet bero antingen på individens noga övervägning över hur 
den bör agera i en situation, eller vara beroende av vanor som baseras på hur ofta individen utsatts för 
situationen tidigare, samt faktorer så som tid och plats. Vanor är beteenden som individer utför automatiskt, 
människors inre kontroll över situationen ges över till omgivningen. För att förändra människors vanor enligt 
det psykologiska perspektivet menas det därför i Defras rapport att detta görs bäst genom att försöka skapa 
någon förändring i miljön där beteendet förekommer för att då få människor att tänka om sina vanor (Defra, 
2011: p 3). 

- Sociologiskt:

I det sociologiska perspektivet anses vanor vara något som är av rutin och utgörs av tre element:

• Material (objekt, hård infrastruktur)
• Kompetens
• Föreställning

Det är när dessa tre element sammanfaller som individen utövar beteendet. Beteende anses inte härstamma 
ifrån individen, det vill säga som i det psykologiska perspektivet, utan här är individen endast utföraren. 
Exempelvis för beteendet att duscha behövs materialet eller objektet varmt vatten genom vattenrör, 
kompetensen att kunna justera vattnet till rätt temperatur och föreställningen att vilja känna sig ren, för att 
exempelvis passa in i samhället. Beteendet att duscha handlar mindre om individers egna skäl och 
överväganden. För att förändra vanor bör det ges ny mening till de olika elementen och istället för att 
fokusera på att försöka motivera individer direkt att ändra sina vanor är det istället kontexten utanför 
individen som är objektet för förändring (Defra, 2011: p. 4). 
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Med det psykologiska och sociologiska perspektivet menas det att det finns chanser att påverka beteenden 
både på individnivå och i kontexten.

- Influera på individnivå

Med den psykologiska perspektivet som grund finns det olika metoder att få individer att ändra sina vanor. 
Bland annat genom att på individnivå försöka uppmärksamma människor om vanor som önskas brytas. På 
detta vis görs individer medvetna om vanor som de kanske inte reflekterar om, och i dagsläget kanske sker 
utav automatik. Att få människor att ändra sina vanor på individnivå kräver däremot att människor redan 
är motiverade till att förändra sina vanor, det förutsätter att det finns ett engagemang ifrån individen sida att 
faktiskt se över och vilja reflektera över sitt agerande.

- Influera vid rutiner

Vid denna ansats för beteendeändring används de tre elementen för att identifiera vad det är som gör att 
vanan utförs. Här handlar det inte om att ändra beteenden på individnivå, utan på människors som grupp. 
Genom att identifiera element utanför individen som bygger upp vissa beteenden, och involvera och 
övertyga intressenter som kan påverka situationen, kan kontexten ändras och nya beteende uppstå utan att 
behöva påverka människor på individnivå (Defra: 2011: pp. 5-7).

5.2 Beteendepåverkan genom påverkan av attityder
Att individers attityder är något som kan ha påverkan på deras beteende är något som tas upp i både Thomas 
Heberleins och Sonja Forwards texter. 

Heberlein skriver att attityder är baserade på individens värderingar och trosföreställningar 
(Heberlein, 2012: s 32). Människors attityder kan vara uppbyggda på kunskap, men kan också vara 
känslobaserade. Attityder som är knutna till känslor är ofta svåra att förändra. Har en person en stark attityd 
om eller mot något, vare sig positiv eller negativ, kan personen agera med känslor så som avsky, ömhet eller 
rädsla. Det kan i sin tur komma i uttryck som att hjärtat slår extra hårt, rodnad, svettningar m.m. Detta är en 
anledning till att det kan vara svårt att påverka människors attityder, det är svårt att styra över människors 
känslor (Heberlein, 2012: pp. 15-16).

Styrkan på en individs attityd kan variera i grad. Har individen en stark attityd om något beror det ofta på att 
den har personlig erfarenhet eller många principer som stödjer attityden, och detta försvårar möjligheten för 
attitydpåverkan. Vidare finns det attityder som människor har utan att de direkt har starka motiv för. De kan 
enklare påverkas med ny fakta eller erfarenhet (Heberlein, 2012: p. 33).

Heberlein identifierar ett problem att attityder och vad människor faktiskt sedan gör, beteendet, ibland ses 
som något som direkt sammanfaller med varandra. Han förklarar däremot att människors beteenden och vad 
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de konkret gör inte behöver hänga ihop, utan beteendet kan till och med vara tvärtom till attityden 
(Heberlein, 2012: pp. 54-56). Exempelvis finns det många människor som är positivt inställda till jakt, de har 
en positiv attityd till detta. Undersöks däremot andelen som faktiskt är jägare, det vill säga utför beteendet, är 
det ofta förhållandevis lågt i jämförelse till andelen som har en positiv attityd till detta. Det finns andra 
faktorer som spelar in för att en attityd ska bli ett beteende (Heberlein, 2012: p. 61). Även Forward skriver att 
attityder är en faktor till människors beteende, men att det inte är den enda faktorn (Forward, 2014: p. 14). 

Att förändra människors attityd och vanor kan vara möjligt enligt ovannämnda texter. Att få igenom en 
beteendeförändring är däremot ingen enkel process menare Heberlein och omedelbara resultat kan inte 
förväntas, attityder tar tid att förändra (Heberlein, 2012: p. 50, Defra, 2011). Det finns däremot situationer 
när människor kan vara mer mottagliga för beteendeförändring. 

5.3 Beteendepåverkan vid livsförändring
Det finns undersökningar som visar på att individer är mer mottagliga att förändra sina vanor när de går 
igenom någon form av livsförändring. Exempelvis kan det handla om när individer flyttar, byter jobb, får 
barn eller går i pension. Vid sådana händelser sker det ofta förändringar i individers vardagliga rutiner vilket 
gör att tidigare vanor kanske måste omprövas, vilket därmed gör att människor kan vara mer öppna för 
beteendepåverkan just då (Defra: 2011: p. 6). Heberlein pekar på två exempel där attityder hos 
universitetsstudenter går igenom en snabb förändring. Studenter på ett universitet menar han går ofta 
igenom en tid då deras identiteter är under förändring och studenterna tenderar att vara mer accepterade 
för nya idéer. För att kunna ta ett större grepp och lösa miljöproblem krävs det däremot att attityder hos hela 
allmänheten ändras (Heberlein, 2012: pp. 50- 52). 

5.4 Normer
Något som kan ha påverkan på människors beteenden är normer. Normer är till skillnad mot attityder starkt 
kopplat till beteendet. Heberlein skriver om att den stora skillnaden mellan attityder och normer är att 
normer uttrycks i människors beteenden, medan attityder som tidigare nämnt är abstrakta och behöver inte 
nödvändigtvis vara kopplat till beteendet. Normer kan exempelvis vara personliga eller något som är 
konstruerat av samhället där det förväntas att individer ska ha ett visst beteende och där människors känner 
ett personligt ansvar att handla på ett visst sätt. På det personliga planet kan individer ha personliga påföljder 
om normen följs eller inte (Heberlein, 2012: p. 163). Normer kan vara så kraftfulla att de kan få människor att 
agera tvärt emot hur de menat att agera, exempelvis för att passa in. Det finns beteenden som människor har 
idag som inte är de bästa miljömässigt, som inte har kommit upp i den grad att människor känner ett 
personligt ansvar. En fråga som Heberlein ställer är hur ett bra tillvägagångssätt kan se ut för att få människor 
att att inte förneka problemet med sitt beteende och hur förändring kan ske så att människor känner ansvar 
för sitt ageerande. För att människor ska ändra sina normer krävs det precis som vid förändring av attityder, 

30

tid (Heberlein, 2012:  109). För att skapa nya normer krävs det att dessa är förenliga med människors 
värderingar samt att beteendet måste vara klart och specifikt. Beteenden som att inte röka och skräpa ner 
kan idag ses som normer som idag existerar. Att skräpa ner är det idag få som skulle göra med flit då det ses 
som ett beteende som inte är socialt accepterat och människor skulle troligen känna någon form av personlig 
skuld av detta beteende. Det har blivit en allmänt accepterad norm (Heberlein, 2012: 109). Även Forward och 
Defra nämner normer som en faktor som kan påverka människors beteende (Defra: 2011, p. 16, Forward, 
2014: p.14).

5.5 Attityder är inte allt
För att ändra människors beteenden krävs det ofta mer än beteendepåverkan genom att gå i direkt 
angripande på människors attityder och vanor.

Något som har kritiserats är att vid försök att förstå sig på människors beteenden har det funnits en tendens 
att endast titta på människors attityder och värderingar, och bortse ifrån yttre faktorer så som situation och 
kontext. Detta har lett till att det ofta har lagts stor vikt på människors attityder för att förstå deras beteenden 
och det har många gånger uppstått en övertro till att de hänger ihop. Heberlein skriver att attityd är bara en 
faktor till människors beteenden och många gånger kan faktorer så som situation och plats ha en större 
påverkan på människors beteenden än vad deras attityder har. Metoderna för beteendeförändring, teknisk, 
kognitiv och strukturell lösning, måste ske i kombination med varandra för bäst effekt 
(Heberlein, 2012: p. 67). Heberlein får medhåll av Forward i detta som menar attityder är en faktor till 
beteende, men normer och upplevda känsla av kontroll är faktorer som ibland väger tyngre än attityder 
(Forward, 2014: p. 14).

Även i Defras rapport belyses det att en kombination av metoder ger bäst förutsättningar att förändra 
människors beteende. I rapporten skrivs det om att de psykologiska och sociologiska metoderna för att 
förändra människors vanor bör användas i kombination för att bäst lyckas. Det menas att individer kan vara 
olika mottagliga för olika insatser. Individer som redan är motiverade till en vaneförändring behöver ofta 
hjälp på individnivå som i det sociologiska perspektivet, samtidigt som individer som sedan tidigare inte är 
motiverade till en förändring av sina vanor nås enklast genom att som i det sociologiska perspektivet 
fokusera på att ändra de tre elementen som bygger upp ett beteende utanför individen (Defra, 2011, p. 5). 

Att attityder spelar roll är däremot något som Heberlein poängterar. För att människor från början ska vara 
villiga att gå med på att ändra sina beteenden krävs det att de har en attityd som är positivt inställd till detta 
(Heberlein, 2012: 68). De tre metoderna för beteendeförändring bör som sagt användas i kombination med 
varandra, men Heberlein skriver att det ofta krävs mer då fungerande lösningar för att ändra människors 
beteenden ofta är komplexa. Här är det viktigt menar Heberlein att det finns en förståelse för människors 
attityder. För att de tre metoderna ska fungera krävs det att de används med människors attityder i åtanke, 
annars förväntas åtgärder för beteendeförändring få liten effekt. Heberlein menar att människors attityder vid 
en önskad beteendeförändring måste kartläggas från början, och att experter ifrån samhällsvetenskapen kan 
vara av stor hjälp för att läsa av människors attityder (Heberlein, 2012: pp. 164-165).
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5.6 Människors inställning till hållbara transporter

En allmän uppfattning idag verkar vara att många människor faktiskt bryr sig om miljön, men har svårt att 
applicera hur de utifrån sitt eget agerande kan värna om den. Att värna om miljön ses som något abstrakt 
som människor har svårt att ta till sig hur de själva kan påverka (Heberlein, 2012: pp. 111-112). Ju mer 
specifik en attityd är desto mer tenderar den att vara kopplad till beteendet. Människors attityder mot 
klimatförändringar och miljön brukar vara mer generella.(Heberlein, 2012: pp. 163-164). 

Att cykla är bra för miljön menar Forward människor generellt redan är medvetna om. Att lägga kraft att 
försöka övertyga människor om detta anser Forward därför är att lägga resurserna på fel del av problemet. 
Det gäller istället i de tidiga stadierna, för att få fler att välja cykeln, att lyfta fram de positiva aspekterna med 
beteende och de kortsiktiga belöningarna det medför för att cykeln ska betraktas som ett möjligt alternativ. 
För att fler ska välja cykeln måste transportmedlet leva upp till förväntningarna som människor har. Bland 
annat måste den fysiska miljön ses över så att cyklandet kan ske snabbt och bekvämt, men också se till att 
trafikolyckor och cykelstölder kan förebyggas i största möjliga mån. Faktorer som detta tycker människor ofta 
är viktigare än att transportsättet de väljer är det bästa utifrån ett miljömässigt perspektiv (Forward, 2014: p. 
42). 

Människor är mer benägna att ändra sina beteenden om stöter på få hinder eller att ändringen inte innebär 
stora uppoffringar för dem. Heberlein tar upp ett exempel där isolering av bostäder erbjöds gratis, då 
kostnaden troligen skulle innebära att relativt få skulle vara villiga att betala för detta (Heberlein, 2012: 
pp. 125-126). Heberlein skriver om i detta fallet hur människors som gick med på att få sina bostäder 
isolerade oftast inte hade möjligheten att kunna bidra positivt till miljön som främsta motivation till varför de 
gick med på att få sina bostäder isolerade. Orsaken till människors deltagande var främst för att de upptäckte 
att de fick lägre energikostnader i samband med detta (Heberlein, 2012: p. 129).

Malin Henrikssons forskningsrapport, Att resa rätt är stort, att resa fritt är större, undersöker hur planerare i 
svenska kommuner föreställer sig möjligheterna som finns för människor att resa mer hållbart 
(Henriksson, 2014: p. 21). I resultatet framkommer det att de flesta planerarna som intervjuades hade stort 
engagemang för hållbara resor och tyckte det var en viktig fråga, och något som de ansåg var nödvändigt 
och viktigt för kommunen. När planerarna däremot pratade om medborgarna i kommunen hade planerarna 
föreställningen att kommuninvånarna inte kommer att göra fler hållbara resor i framtiden med klimatet som 
motivation. Planeringen för hållbara transporter skedde med andra ord för medborgarna, men inte 
nödvändigtvis med dem. I resultatet av studien framgår det att uppfattningen är bland planerare att hållbart 
resande kan underlättas med fysisk planering, och att detta är inte är en fråga som kommuninvånarna tar 
ställning till. Så länge invånarna reser rätt spelar orsakerna till varför de reser hållbart mindre roll verkar den 
allmänna inställningen vara. Planerarnas inställning till bilen är att de menar att det fortfarande utgör en 
viktig del av människors liv. I rapporten verkar det finnas en förståelse att bilen är viktig för att människor 
ska klara av sin vardag, bilanvändandet är något som normaliseras hos planerarna (Henriksson, 2014: pp. 
199-200). Detta menar Henriksson kan härledas till det rationalistiska planeringsidealet, där planerare ser sig 
själva som experter och kan avgöra vad människor har för behov. Med detta perspektivet är det inte 
människornas uppgift att ha visioner och specifikt vilja välja hållbara transporter för att värna om miljön, det 
är istället planerarna som ska ha visionerna (Henriksson, 2014: pp. 202-203). 
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Istället för att hållbara resor skulle framställas som ett sätt att ta ansvar för miljön valdes det istället många 
gånger att framställa hållbara resor som enkla och okomplicerade, och inte kopplade till miljön. Den all-
männa uppfattningen bland planerare var som tidigare nämnt är att människor inte höll miljöaspekten som 
främsta argument för att välja hållbara färdsätt, utan dessa sorters resor måste istället motiveras som enkla 
och lustfyllda för att människor ska välja dem (Henriksson, 2014: pp. 203-204).
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6 Empiri

6.1 Vad säger översiktsplanen?
Malmö stads senaste översiktsplan som antogs 2014 har uppmärksammat behovet av en hållbar 
stadsutveckling med en prioritering av hållbara transporter (ÖP 2014: p. 19). För att bygga en attraktiv stad 
identifierar Malmö stad miljöfrågor som en av hög prioritet (ÖP 2014: p. 21). De pekar bland annat på 
faktorer som en kommande bränslebrist, klimataspekter, hälsa och ytbrist som variabler till varför det är 
viktigt att ha ett nytt synsätt kring trafikplanering. Framtidens transportytor ska planeras så att de kan 
transportera så många människor som möjligt, på så liten yta som möjligt (ÖP, 2014: p. 42).

Gång: Förutsättningarna för att bli en mer gångvänlig stad finns enligt Malmö stad. Under senare tid har 
Malmö växt inåt och förtätats vilket har gett bättre förutsättningar för människor att gå till sina målpunkter. 
Idag krävs det ett större fokus på exempelvis trygghet, komfort, skötsel och utformning för att fler människor 
ska välja att gå (ÖP, 2013: p. 43). 

Cykel: Malmö stad menar att Malmö har potential att öka cyklandet i staden. Det krävs däremot åtgärder och 
investeringar innan det kan bli ett naturligt färdmedelsalternativ för alla. I Malmö stad har det fram tills idag 
genomförts satsningar för att öka andelen cyklande, satsningar som nu anses behöver intensifieras ytterligare 
tillsammans med investeringar i infrastruktur. Beteendepåverkan anses vara ett viktigt verktyg för att få fler 
att välja cykeln. (ÖP, 2014: p. 44). 

Kollektivtrafik: En väl utvecklad kollektivtrafik är viktigt menar Malmö stad för att sammanlänka staden. 
Investeringar i kollektivtrafik ses som en viktig faktor för att främja en hållbar tillväxt i staden. För att 
kollektivtrafiken ska bli ett attraktivt val av transportsätt måste åtgärder tas för att se till att de kollektiva 
fordon prioriteras på vägar (ÖP, 2014: p. 45).

Bil: Malmö stad pekar på att det är viktigt att miljöbelastningen ifrån bilar minskar, och detta ska göras bland 
annat genom att förändra förutsättningarna för dessa fordon. Det är inte längre bilen som ska vara i centrum, 
utan fokus är nu snarare att hitta lösningar där olika trafikslag kan samverka. I Malmö stad finns det i vissa 
områden problem med luftkvaliteten, vilket bland annat beror på bilanvändandet. Delar av Malmö har också 
problem med trängsel, buller och barriäreffekter vilket beror på dagens biltrafik, som kan komma att 
förvärras om inget görs åt den aktuella situationen (Malmö ÖP, 2014: p. 46).  

I kapitel 6.1 och 6.2 besvaras arbetets fjärde frågeställning ”Vad är Malmö stads syn 
på åtgärder som måste tas vad det gäller trafiken i Västra Hamnen?” genom att un-
dersöka Malmö stads senaste översiktsplan ifrån 2014 och trafikstrategi för Västra 
Hamnen. Vidare kommer arbetets första och andra frågeställningar ”Hur ser trafik-
situationen ut i Västra Hamnen idag?” och ”Vad kan vara orsaker till att bilanvän-
dandet är så högt i Västra Hamnen som det är idag?” att besvaras vidare med hjälp av 
sammanställningar av intervjuerna och observationerna som hittas under kapitel 6.3 
respektive 6.4.
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6.2 Malmös förslag på åtgärder
Malmö stad tog år 2014 fram en trafikstrategi ”Hållbart resande i Västra Hamnen” som handlar om strategier 
för hur de avser minska bilresorna i stadsdelen Västra Hamnen genom fysiska åtgärder och 
beteendeförändringar till år 2031 (Malmö stad a, 2014: p 4). Malmö stad har formulerat tio delområden med 
strategier och aktiviteter som tillsammans ska göra att målet för trafiken i stadsdelen uppfylls. De delmål som 
berör boende i områdets resande i är följande:

1. Kommunicera stadens synsätt angående trafiken och sprid informationen
2. Intensifiera informations- och Mobility Managementinsatser kopplade till boende
3. Cykeln ska synas och prioriteras
4. Gent, tryggt och gångvänligt
5. Snabb och kapacitetsstark kollektivtrafik
6. Biltrafik på människors villkor
7. Parkeringshus som parkeringslösningar (Malmö stad a, 2014: p. 8)

Kommunicera stadens synsätt och sprid information

- Information i press och Malmö stads intranät och hemsida
- Information till boende 
Malmö stad har identifierat att i samband med inflyttning finns det chans att påverka människors resval 
genom att ge information om Västra Hamnens goda förutsättningar för hållbart resande. Information till 
boende avses spridas muntligt över telefon och med brev (Malmö stad a, 2014: p. 11).

Intensifiera informations- och Mobility Managementinsatser kopplade till boende

Genomförda aktiviteter:
- Telefonrådgivningar
Rådgivningssamtal har genomförts och med individuella förutsättningar som utgångspunkt har bilister fått 
möjligheter att prova på andra färdsätt. Exempelvis har boende erbjudits gratis resande med kollektivtrafik 
under en månad och gratis cykelservice för att komma igång med cyklande. 
- Bil- och cykelpooler

Även om det har genomförts försök att påverka människors resvanor anses det att arbetet med detta nu måste 
växlas upp i skala för att få större effekt. 

Malmö stad avser arbeta vidare med:
- Bilpool för att minska efterfrågan av egen bil
- Erbjuda ett kollektivtrafikkort för en månads resande
- Gratis cykelservice för att komma igång med cyklandet
- Cykelpool med cykellåda och cykelkärra
- Telefonrådgivningar (Malmö stad a, 2014: pp. 15-18)
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Cykeln ska synas och prioriteras

- Identifiera och åtgärda saknade länkar för snabb cykeltrafik till och från Västra Hamnen
I dagsläget saknas det idag vissa länkar i Västra Hamnen, det är främst länkar från centrala Malmö och 
österut som identifieras måste åtgärdas.
- Prioritera broarnas tillkomst
Idag saknas vissa brolänkar som kopplar samman Västra Hamnen med andra områden i Malmö, främst i 
öst-västlig riktning. Broar som finns idag måste i vissa fall ses över då de identifierats ha begränsad 
framkomlighet för cyklister. I framtiden är det framkomligheten för kollektivtrafik, cykel och gång som 
främst ska prioriteras. 
- Arbeta med utformningsprinciper som främjar cykeltrafiken
Insatser för att öka synliggörandet och framkomligheten för cykeltrafiken ska genomföras.
- Prioritera cykeltrafikens framkomlighet vid ombyggnader
Cyklisters framkomlighet ska prioriteras framför bilars vid gatu- och byggarbeten.
- Öka komforten för cyklisterna
Att cykeln ska bli ett bekvämt val för människor är viktigt för att fler ska välja det som transportsätt. Detta 
ska göras bland annat genom att ha kartor och vägvisare för cyklister och allmänna cykelpumpar i stadsdelen.
- Cykelparkering ska finnas vid platser av allmänt intresse
Cykelparkeringar ska finnas i nära anslutning till entréer vid viktiga målpunkter. Vid bland annat skolor och 
större butiker ska det även finnas parkeringar för cykelkärror (Malmö stad a, 2014: pp. 21-22).

Gent tryggt och gångvänligt

- Stadsgator med varierat innehåll i byggnader
För att få fler människor att välja att gå bör det skapas attraktiva gaturum med en variation vad det gäller 
form och innehåll i byggnader. Täta och blandade städer ger goda förutsättningar för gång. 
- Gångfartsområden ska finnas utbrett i Västra Hamnen
- Alternativa gångvägar
Ett mål för gående är att det ska vara smidigt att ta sig från en punkt till en annan utan att behöva ta omvägar. 
Gångnätet i Västra Hamnen ska vara finmaskigt med stråk genom kvarter. Det ska även vara möjligt att gå 
genom parker oavsett tid på dygnet då parkerna ska vara ordentligt upplysta på kvällarna längs med 
gångstråken. 
- Tillgängligt stråk längs med vatten (Malmö stad a, 2014: p. 23).

Snabb och kapacitetsstark kollektivtrafik

-Tydlig prioritering av kollektivtrafiken
Idag har Västra Hamnen god försörjning av kollektivtrafik med tre busslinjer som trafikerar området med 
5-minuterstrafik och närhet till Malmö centralstation. Bussarna delar däremot idag trafikutrymme med bilar 
och hamnar därför i bilköer som uppstår under vissa tider av dygnet, vilket gör att välja bussen i dagsläget 
är ett mindre attraktivt val än vad det potentiellt skulle kunna vara. Genom att prioritera kollektivtrafiken på 
vägarna, som att bussarna får separata körfält, kommer framkomligheten att öka och valet att åka kollektivt 
bli mer attraktivt. 
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- Kapacitetsstark kollektivtrafik med hög komfort
I takt med att fler människor flyttar till och arbetar i Västra Hamnen är spårvägar en förutsättning i 
framtiden för att fortsätta kunna erbjuda kapacitetsstark kollektivtrafik (Malmö stad a, 2014: pp. 24-25).

Biltrafik på människors villkor

- Tillgänglighet istället för framkomlighet
Att anlägga fler bilvägar i Västra Hamnen anses inte vara en långsiktig hållbar lösning utan i första hand bör 
åtgärder genomföras för att öka attraktiviteten för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Att förbättra 
framkomligheten för bilen i Västra Hamnen bör undvikas vilket Malmö stad menar skulle leda till ökad
biltrafik i stadsdelen. I framtiden finns det risk att det fortsatt kommer att vara trångt och eventuellt 
köbildningar vad det gäller biltrafiken i Västra Hamnen. När Västra Hamnen är färdigbyggd förutspås det ske 
en viss ökning av biltrafik jämfört med idag, dock inte i samma utsträckning med vad det gäller 
kollektiv-, cykel- och gångtrafik. Malmö stad vill jobba mot att ha en stadsmässig utformning av trafikmiljön 
och styrning av trafiksignaler, och med detta bibehålla dagens tillgänglighet för biltrafiken, men begränsa 
framkomligheten.
- Huvudgator utformas som attraktiva stadshuvudgator
Huvudgatorna i Västra Hamnen ska utformas för att skapa ett lugnt trafiktempo och därmed minska 
barriärkänslan som de har idag. Huvudgatorna ska bli platser både för vistelse och rörelse.
- Kollektivtrafik ges högre framkomlighet än biltrafiken
I framtiden ska biltrafiken anpassas efter oskyddade trafikanter så som gående och cyklister. Biltrafiken ska i 
framtiden inte ges högre framkomlighet än vad kollektivtrafiken har. Genom detta förväntas attraktiviteten 
att välja kollektivtrafik, cykeln eller att gå att öka jämfört med att ta bilen (Malmö stad a, 2014: p. 26). 

Parkeringshus som parkeringslösningar

- Parkeringslösningar med parkeringshus ska finnas utbrett i Västra Hamnen och som utgångspunkt ska 
det finnas i varje storkvarter
Ett flertal öppna parkeringshus ska vara basen för bilparkering för boende och arbetande i stadsdelen. I 
parkeringshusen finns det även potential att ha bil- och cykelpooler och verksamhetslokaler i 
bottenvåningarna. Samnyttjande av parkeringsplatser menar Malmö stad innebär att upp till 30 % färre 
parkeringsplatser behöver anläggas jämfört med byggandet av enskilda garage, vilket sparar in både på mar-
kutnyttjande och kostnad. Parkeringshusen bör anläggas i nära anslutning till storkvarterens entréer för att 
minska transporterna i kvarteren. Ett mål är att det bör vara kortare avstånd till närmaste busshållplats än till 
närmaste parkeringshus (Malmö stad a, 2014: p. 27).
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6.3 Intervjuer
Tre stycken boende i stadsdelen i Västra Hamnen intervjuades för att få en bild av de boendes val av färdme-
del och deras syn på möjligheten att använda hållbara färdmedel så som kollektivtrafik och cykel. 
Två av tre respondenter svarade att de hade tillgång till egen bil. En av respondenterna förklarade sitt 
bilinnehav till att det berodde på att arbetsplatsen var på annan ort och personen var i behov av egen bil på 
grund av sitt arbete. En annan respondent menade att behovet av egen bil var en nödvändighet vid flytten till 
Västra Hamnen för ett antal år sedan när stadsdelen fortfarande var under utbyggnad. 

” 12 år sen fanns ju ingenting... som familj i synnerhet var vi tvungna och ta oss in till stan då så var vi tvungna 
och köra”1

Respondenten menar däremot att i takt med att stadsdelen har byggts ut har behovet av egen bil minskat och 
personen anser idag att vardagen skulle fungera utan tillgång till bil. Bland annat menar respondenten att 
sedan flytten till Västra Hamnen för 12 år sedan har stadsdelen fått mer lokal service så som butiker. Ifrån 
samtliga intervjuerna framkommer det av respondenterna att de anser det möjligt att klara av kortare resor 
inom centrala Malmö utan tillgång till bil. 

”Det är klart om man ska till utkanterna så blir det ofta bil, men inom stan, alltid cykel eller buss”2

Från en av respondenterna framkommer det i intervjun att personen inte äger bil eller utnyttjar någon form 
av bilpool. För resor inom Malmö förlitar sig respondenten på kollektivtrafiken i området och menar att det 
fungerar väl. 

”... jag tycker 2:an (buss) här är väldigt bra va... den går ju precis både till sjukhuset, Gustav Adolf Torg och 
Triangeln...”3

Sammanfattningsvis verkar det enligt respondenterna möjligt att bo i Västra Hamnen utan tillgång till egen 
bil, i alla fall för vardagliga ärenden inom Malmö. Respondenterna verkar generellt vara nöjda med 
möjligheterna som finns att välja hållbara färdmedel inom stadsdelen. Det ger däremot ingen förklaring till 
varför bilanvändandet är så högt som det är idag i Västra Hamnen. 

1 Respondent 3, intervju 30 april 2015
2 Respondent 1, intervju 30 april 2015
3 Respondent 2, intervju 30 april 2015
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6.4 Observarioner
Under besöket i Västra Hamnen gjordes observationer gällande trafiksituationen idag.

1. 2.

3. 4.
Bild 1. Exempel på breda gång och cykelstråk
Bild 2. ”Gående hänvisas till andra sidan”, avstängd gång och cykelväg
Bild 3. Konstruktionsarbete i stadsdelen
Bild 4. Ett av flera parkeringslandskap som noterades i stadsdelen

Till stor del verkade hållbara transporter ha hög prioritet på stadsdelens vägar. Cykelvägarna observerades till 
stor del vara breda och vid många viktiga målpunkter så som skolor och butiker finns det goda möjligheter 
för parkering av cykel.

Västra Hamnen är i nuläget inte färdigställt, det finns områden som under nuläget är under konstruktion 
eller inte har någon användning i väntan på konstruktion. I och med konstruktionen noteras det att 
förhållandena att ta sig förbi de områden som gående eller med cykel inte är helt optimala. Bland annat 
kan sträckorna som i nuläget passerar stora konstruktionsområden anses ganska otrevliga miljöer att ta sig 
förbi. Vissa sträckor av gång och cykelvägarna är idag avstängda på grund av konstruktionsarbete i närheten. 
En observation som gjordes var att samtidigt som gång och cykeltrafik ibland hänvisades till andra platser 
noterades det inte någonstans där biltrafik hänvisades om. I området noterades flera större parkeringsytor för 
bilar vilket kanske är en nödvändighet i nuläget, men drar ner intrycket för att Västra Hamnen ska anses vara 
en trevlig trafikmiljö för alla. 
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1. Hur ser trafiksituationen ut i Västra Hamnen idag? 

Även om trafiksystemet i Västra Hamnen anses väl utbyggt är stadsdelen och dess trafiksystem i nuläget 
fortfarande inte färdigställt. I dagsläget saknas det ännu viktiga trafiklänkar till andra området i Malmö. Både 
utifrån undersökta litteratur och egna observationer framkommer det att bilen idag i vissa fall har bättre 
framkomlighet på bekostnad av hållbara transporter. Exempelvis delar bussar trafikutrymme med övriga 
motorfordon och drabbas under rusningstider ibland av förseningar och cyklar prioriteras i nuläget inte på 
många av stadsdelens broar. Samtidigt framkommer det av intervjuerna att boende i allmänhet är nöjda med 
möjligheten att välja hållbara färdmedel och att de anser det möjligt att klara av sin vardag utan tillgång till 
egen bil.

2. Vad kan vara orsaker till att bilanvändandet är så högt i Västra Hamnen som det är 
idag? 

Västra Hamnen är en stadsdel som fortfarande är under utbyggnad. När de första människorna flyttade in till 
det första färdigställda området i Västra Hamnen, Bo01, var trafiksystemet inte fullt utbyggt och 
mycket av den service som existerar i stadsdelen idag fanns inte då. För att klara av sin vardag ansågs tillgång 
till egen bil var en nödvändighet. Idag har förhållandena förändrats, vägnätet har förbättrats samtidigt som 
lokal service nu finns att tillgå. Idag saknas det däremot fortfarande viktiga trafiklänkar till andra delar av 
Malmö samtidigt som hållbara transporter i vissa fall inte prioriteras på vägarna över bilen. 

Från statistik framkommer det att det finns ett relativt högt bilinnehav i Västra Hamnen. Orsakerna till att 
människor har egen bil kan härledas till flera olika förklaringar, i en av de genomförda intervjuerna för detta 
arbete framkommer det att respondenten har bil på grund av sitt arbete. Orsaken till bilinnehavet berodde 
inte på att personen kände att tillgång till bil var en nödvändighet för att bo i området.

3. Vad finns det för möjligheter att påverka människors beteenden för ett mer hållbart 
levnadssätt med avseende på transportval?

Att det går att påverka människors beteenden att välja mer hållbara transporter anses vara en möjlighet enligt 
forskningsöversikten, men något självklart tillvägagångssätt kan inte utläsas, utan det varierar ifrån fall till 
fall. Att kunna ge ett rakt och entydigt svar på denna frågeställning är tyvärr inte möjligt, i litteraturen som 
lästs till frågan har inget självklart svar kunnat hittas. Att ändra människors beteenden är inte heller något

7 Sammanfattning av 
frågeställningar

I detta kapitel ges en kort sammanfattning av 
frågeställningar ett-fyra som är grunden till 
arbetets femte frågeställning som besvaras i 
detta arbetes diskussionskapitel, kapitel 8.
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som kan beräknas ske över en natt, utan det framkommer att det är en lång process som ibland kan ta 
årtionden. 

För bäst förutsättning för beteendeförändring framkommer det av texterna att försök till beteendepåverkan 
bör ske på både individnivå, exempelvis med Heberleins kognitiva metod och Defras psykologiska 
perspektiv, och i kontexten, exempelvis med Heberleins tekniska metod och Defras sociologiska perspektiv. 
Defras text påpekar att åtgärder att förändra människors beteenden på individnivå har större chans att lyckas 
om individen redan är motiverad till förändring. Om så inte är fallet kan åtgärder för beteendeförändring ske 
genom förändringar i kontexten utanför individen. Forward påpekar också att människor kan vara i olika 
stadier i en beteendeförändring. Det förklars att det finns fem stadier för beteendeförändring och beroende 
på vilket stadie som individen befinner sig i finns det olika metoder där individer kan vara mer mottagliga till 
beteendepåverkan. Att arbeta med olika metoder för beteendepåverkan samtidigt verkar eftersträvat för att nå 
så många människor som möjligt för att uppnå en beteendeförändring. 

Att vara medveten om och arbeta med människors attityder är något som bland annat Heberlein tar upp som 
en nyckel till beteendeförändring. Attityder kan variera i styrka, om människor har starka attityder om något 
är de ofta svåra att påverka. Har människor svagare attityder finns det däremot större möjlighet för påverkan. 
Genom att individer bland annat får mer information och skaffar sig egna erfarenheter kan attityder som 
människor hade innan utan att direkt ha grund för förändras.

Av litteraturen framkommer det att det finns tillfällen när människor kan vara mer mottagliga för 
beteendepåverkan. Exempelvis när människor går igenom livsförändringar ställs de ofta inför en situation 
där tidigare vanor blir omprövade, och kan då vara mer mottagliga för att ändra sina beteenden. Ett annat 
sätt för att förändra människors beteenden är att försöka skapa normer, som innebär att människor känner 
ett visst krav, exempelvis beroende på vad som är socialt accepterat eller baserat på personliga grunder, att 
handla på ett visst sätt. Vissa beteenden som människor har idag som är kopplade till miljön är däremot inte 
normer, människor verkar inte känna ett personligt ansvar att handla på ett visst sätt. Att skapa nya normer 
tar tid och det krävs att de är förenliga med människors attityder. 

Planerare i kommunerna verkar ha höga ambitioner att främja hållbart transportsätt och att människor ska 
resa hållbart, men det finns inte en förväntning hos planerare att medborgarna i kommunen ska ha samma 
ambition. Det menas att individer hellre prioriterar faktorer så som bekvämlighet och trygghet när det gäller 
val av transporter, än att det ska vara bra för miljön. Heberlein skriver om hur uppfattningen är att 
människor generellt bryr sig om miljön, men att det ses som en väldigt stor och abstrakt fråga där 
människor ofta har svårt att koppla hur ens eget beteende kan bidra till förbättring. Det måste därför finnas 
andra saker som motiverar människor till att välja hållbara färdmedel över bilen. Forward skriver också om 
hur människor i allmänhet är väl medvetna om att cykla är bra för miljön och att insatser inte bör läggas för 
att övertyga människor om detta. Det är steget mellan att vara medveten om fördelarna och att faktiskt ha 
det som beteende som bör vara i fokus, och för att människor ska ta detta steg menar Forward att det inte är 
miljöfrågan som borde vara i fokus. Det handlar istället om att bland annat se till att cykelresor är snabba och 
bekväma för att människor ska känna att cykeln är ett möjligt alternativ för dem.
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Sammanfattande punkter gällande chanserna att påverka människors beteende gällande tranportval:

- Beteendepåverkan är möjligt, men det tar ofta tid.
- En kombination av metoder att påverka människor både på individnivå och i kontexten utanför individen 
ökar chanserna för att nå ut till fler för beteendepåverkan.
- Det är svårt att påverka människor som har starka attityder för ett beteende. Människor som har svagare 
attityder om något kan däremot enklare nås genom att de får information och utsätts för egen erfarenhet för 
att styrka attityden.
- När människor går igenom livsförändringar kan de vara mer mottagliga för beteendepåverkan.
- Att försöka göra ett beteende till en norm tar tid, men kan vara effektivt för beteendepåverkan.
- Människor håller ofta inte miljöaspekter som högsta prioritet vid val av transportsätt, istället prioriteras 
hellre faktorer som att resan ska vara snabb och bekväm. För att människor ska ändra sina beteenden till 
att resa mer hållbart bör det ses till att de hållbara resorna uppfyller aspekterna som människor prioriterar 
främst för att få en beteendeförändring. 

4. Vad är Malmö stads syn på åtgärder som måste tas vad det gäller trafiken i Västra 
Hamnen?

I Malmö stads senaste översiktsplan från 2014 uppmärksammades behovet av en hållbar stadsutveckling med 
en prioritering på hållbara transporter, samtidigt som det strävas mot en minskning av bilarna i staden. Det 
är inte längre bilen som ska prioriteras vid framtidens trafikplanering. Malmö stad menar att det finns en god 
möjlighet att i framtiden bli en gång och cykelvänlig stad, men att det krävs åtgärder och investeringar för att 
detta ska bli verklighet. Beteendepåverkan uttrycks specifikt som ett verktyg för att öka cyklandet i staden. 

Vidare har Malmö stad tagit fram visioner för trafiksituationen i Västra Hamnen till år 2031. För att uppnå 
målen har det tagits fram vissa delmål med strategier. Bland annat handlar det om mjuka åtgärder i form av 
olika Mobility Management strategier. Malmö stad har tidigare arbetat med Mobility Management strategier 
och vill arbeta vidare med dem mer intensivt, exempelvis genom att ha personliga rådgivningar med 
invånarna hur de kan förändra sina resvanor och erbjuda gratis resekort till kollektivtrafik under en viss 
tidperiod. Malmö har också identifierat nyinflyttade till Västra Hamnen som en viktig grupp att nå ut till 
med information om möjligheten till hållbart resande i stadsdelen. Vidare finns det också strategier för hårda 
åtgärder som bland annat handlar om att genomföra olika ingrepp för att prioritera kollektivtrafik, cykel och 
gång på vägarna och se till att resor med de transportsätten är smidiga, snabba och bekväma. Detta bland 
annat genom att åtgärda saknade länkar i trafiksystemet och att åtgärder genomförs så att dessa transportsätt 
prioriteras på vägarna. Samtidigt uttrycks det i strategierna att biltrafik inte kommer att prioriteras i fram-
tiden. Bland annat har Malmö stad en strategi om parkeringshus och att de i framtiden ska vara basen för 
bilparkering för boende. Målet är att det bör vara kortare avstånd för boende till närmaste busshållplats än till 
närmaste parkeringshus. 
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8 Diskussion

8.1 Kombination av metoder är vägen att gå
I forskningsöversikten framkommer det att det finns olika typer av metoder för beteendepåverkan. Heberlein 
exempelvis definierar dem som följande:

Tekniska lösningar: Att förändra omgivningen och miljön genom att exempelvis se till att det finns trygga 
och säkra cykelvägar

Kognitiva lösningar: Att påverka människors beteenden genom att informera på individnivå 

Strukturella lösningar: Att påverka personer som har chans att påverka situationen genom exempelvis 
regulatorer och fysiska strukturer 

För att få bäst effekt menas det att metoder för beteendepåverkan bör användas i kombination med 
varandra. Heberlein får medhåll ifrån både Defras och Forwards rapporter om att en kombination av 
metoder där människors attityder och vanor påverkas på individnivå i kombination med yttre faktorer är 
vad som bör eftersträvas. Heberlein framför en kritik att det ibland finns en för stark övertro att människors 
attityder är något som hänger samman med beteende. Det verkar däremot finnas en viss diskrepans mellan 
attityder och beteende när det handlar om val av transporter i Västra Hamnen om det stämmer att 
människor är generellt positivt inställda till att värna om miljön är en viktig fråga. Detta skulle kunna 
förklaras med att yttre faktorer spelar stor roll för att människors attityder ska omvandlas till ett faktiskt 
beteende. 

Att genomföra beteendeförändring hos människor tar ofta lång tid och är ingen enkel process,. Det finns 
inget facit för att bra tillvägagångssätt, utan metod varierar ifrån fall till fall. Något som framkommer i 
arbetets forskningsöversikt är vikten av att förstå sig på människors attityder och att arbeta med attityderna 
som finns istället för att arbeta emot dem. I allmänhet vekar det finnas en uppfattning idag bland människor 
att miljön är viktig fråga, men att det inte är det viktigaste när människor väljer transportsätt. Då 
prioriteras hellre faktorer som att resan ska kunna genomföras snabbt, effektivt och tryggt. Människor är 
ofta fullt medvetna om att välja cykel eller att åka kollektivt är bra val ur miljösynpunkt, och resurser för att 
övertyga människor om detta borde inte prioriteras. I forskningsöversikten kan det utläsas att det kanske är 
skillnaden mellan människors attityder och beteende som det borde koncentreras på. Finner människor 
nackdelar med att välja hållbara transporter över bilen är det sannolikt att de hållbara transporterna väljs 
bort. För att förvänta sig att människor ska anamma ett mer hållbart beteende ska det finns så få hinder och 

I detta avsnitt kommer frågeställning fem 
”Hur kan Malmö stad i framtiden gå till väga 
i Västra Hamnens fall för att få fler människor 
att välja hållbara färdsätt?” att besvaras. Detta 
kommer att diskuteras utifrån svaret av tidig-
are frågeställningar.
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uppoffringar som möjligt som individer behöver göra. Trafiksituationen i Västra Hamnen framkommer inte 
vara helt ideal i dagsläget då det bland annat saknas vissa trafiklänkar och de hållbara transportmedlen är 
inte alltid prioriterade på vägarna. För att fler i Västra Hamnen ska välja bilen bör Malmö stad ha som hög 
prioritet att se till att detta åtgärdas. Forwards rapport poängterar att om människor ska välja cykeln krävs 
det att det lever upp till förväntningarna som människor har på det som transportmedel, att det är bekvämt 
och snabbt att använda cykeln och risken för olyckor förebyggs i största möjliga mån. Malmö stad uttrycker 
i sin vision för trafiken i Västra Hamnen att arbetet med Mobility Managementåtgärder behöver växlas upp, 
men för att åtgärderna ska lyckas är det viktigt att poängtera vikten av att detta sker i samband med att 
trafiksituationen förbättras i stadsdelen. Även om försök görs för att övertyga människor att välja hållbara 
transporter genom exempelvis rådgivningar och beteendepåverkan på individnivå har dessa troligen liten 
effekt om människor inte känner att de hållbara transporterna är möjliga val för dem.

Något som kan hjälpa vid beteendepåverkan är att vara medveten om att människors befinner sig i olika 
stadier till beteendepåverkan och olika metoder kanske fungerar bättre beroende på viket stadie indivien 
befinner sig i. Defra skriver exempelvis om att individer som redan är medvetna om att de vanor som de har 
idag kan vara problematiska för miljön är mer mottagliga för beteendepåverkansförsök på individnivå än 
individer som inte ser sitt beteende som problematisk. För att en beteendeförändring ska ske hos dessa 
individer bör det istället göras förändringen i kontexten utanför individen som bygger upp beteendet. Detta 
kan exempelvis handla om åtgärder som försvårar användandet av bilen. I sin översiktsplan skriver Malmö 
stad om att bilens ställning i staden måste förändras och i sina visioner för trafiken i Västra Hamnen så 
uttrycker de att en förbättring av framkomligheten för biltrafiken i stadsdelen inte är aktuell, utan det är 
de hållbara transporterna som bör prioriteras. Åtgärder som detta kan vara ett försök för att dra ner bilens 
attraktivitet och kanske få människor att tänka om sina vanor. Människor är ingen homogen grupp där en 
lösning för att förändra beteenden fungerar för alla, utan med en kombination av metoder för 
beteendepåverkan kan så många människor som möjligt nås. 

8.2 Vanor som betydande faktor
Något som framkommit som skulle kunna vara en faktor till den höga andelen bilresor som utförs av boende 
i Västra Hamnen kan vara människors vanor. En av respondenterna till de genomförda intervjuerna 
förklarade att tillgång till egen bil var en nödvändighet vid flytten till Västra Hamnen när området 
fortfarande var långt ifrån färdigställt för 12 år sedan. I Bo01 området, som var det första området i 
stadsdelen som färdigställdes, har invånarna som bor där idag ett högre bilinnehav än i andra områdena i 
stadsdelen. När området stod klart saknades det lokala funktioner och service som finns att tillgå i stadsdelen 
idag. Dessutom var trafiknätet inte lika utbyggt som idag, vilket kan vara en förklaring till varför tillgång till 
egen bil ansågs vara ett krav för många vid flytten till Bo01 området. Nu när förutsättningarna däremot har 
förändrats och möjligheten att välja hållbara resor för vardagliga ärenden verkar fullt möjliga verkar behovet 
av egen bil ha minskat. Att förvänta sig att människor ska ändra sitt beteende direkt när förutsättningarna 
förändras är däremot inte trovärdigt. 

Att behöva ta bilen blev sannolikt en vana för många boende i Bo01 området som flyttade dit när det var 

46

nytt, och detta kan vara en vana som fortfarande existerar idag som kanske inte utmanats i tillräcklig stor 
utsträckning. Arbetes forskningsöversikt pekar på att människor kan vara mer mottagliga för 
beteendepåverkan vid livsförändringar, då ofta när en individ går igenom en livsförändring är chanserna 
större att individen tänker om och reflekterar över tidigare vanor eller beteenden som den haft. Malmö stad 
har uppmärksammat att nyinflyttade till stadsdelen är en viktig grupp att nå ut till gällande möjligheten att 
påverka att välja hållbara färdmedel. Det finns däremot andra tider i livet där människor går igenom 
livsförändringar. Exempel på andra livsförändringar kan vara vid byte av jobb, får barn, eller går i pension. 
Genom att Malmö stad identifierar andra livsförändringar kan det en chans att försöka nå människor som 
kanske redan är boende i Västra Hamnen och har bilanvändande som vana idag. 

Att välja bilen idag i Västra Hamnen förefaller många gånger vara minst lika enkelt som att välja hållbara 
transporter, och i dagsläget verkar bilen ha samma eller bättre förutsättningar för framkomlighet på vägarna 
jämfört med hållbara transporter. Malmö stad uttrycker i sin översiktsplan en ambition att bilen inte längre 
ska vara i centrum och prioriteras och i sin vision för Västra Hamnen skriver de bland annat att 
framkomligheten för bil inte ska förbättras jämfört med i dagsläget i stadsdelen. Det är istället de hållbara 
transporter som Malmö stad menar att de vill satsa på. Att bilanvändandet i Västra Hamnen är så högt som 
det är idag kan bero på att det är enkelt att välja bilen och att det inte finns några större hinder med 
beteendet. En anledning till att många inte väljer hållbara färdmedel idag kan vara för att de inte anses 
tillräckligt snabba eller bekväma jämfört med bilen. Genomförs däremot åtgärder för att bilanvändande ska 
bli mindre bekvämt kan det ändra trafiksituationen och få människor att tänka om. En åtgärd som Malmö 
stad har i sin vision för trafiken i Västra Hamnen är att bilarna ska parkeras i parkeringshus utspridda över 
stadsdelen där det som mål i snitt ska vara närmare för boende att nå närmaste busshållplats än sin parkerade 
bil. Detta är ett sätt att med fysiska åtgärder påverka människors beteenden till att välja hållbara transporter 
över bilen. 

8.3 Normer, en väg till attitydförändring?
Det finns en uppfattning att människor i allmänhet bryr sig om miljön och ser det som ett problem som 
måste lösas, men att det är svårt att se kopplingen till vad som personligen kan göras. Att människor måste 
värna om miljön ses som ett stort och generellt problem. En individ som väljer att cykla istället för att ta bilen 
med miljön som motivation kommer med stor sannolikhet inte att märka av konsekvenserna ens individuella 
beteende har, individen får ingen direkt belöning för sitt beteende.

Något som poängteras i främst Heberleins bok är vikten av normer. Normer är något som kan vara 
konstruerat av samhället eller av individen, och innebär att individer känner ett ansvar att ha ett visst 
beteende för att passa in i samhället och kan känna personliga påföljder om normen följs eller inte. Kanske är 
det så idag att bilanvändande inte har nått den grad att det ses som något som avviker ifrån normer. Idag är 
45 % av alla boendes resor i Västra Hamnen bilresor, vilket kan tyda på att köra bil fortfarande i 
allmänhet ses som ett accepterat beteende. Heberlein tar exempelvis upp föreställningen att vi människor 
inte ska skräpa ner. Detta är något som ses som en allmänt accepterad norm, det finns få idag som med 
avsikt skulle skräpa ner beroende på att det ses som ett beteende som inte är socialt accepterat och männi-
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skor skulle med stor sannolikhet känna skuld vid detta beteende. Att köra bil, även om det finns möjlighet till 
andra färdmedel, verkar däremot inte ha uppnått samma grad skuldkänslor. Människor känner inte samma 
grad av personligt ansvar för det beteendet. Men vad kan göras för att människor ska börja känna ansvar? 
För att skapa nya normer krävs det att de är förenliga med människors attityder. Människor i allmänhet vet 
att bilen miljömässigt inte är det bästa transportalternativet, däremot verkar det vara en attityd som inte är 
särskilt motiverad och relativt svag. Heberlein talar om att människors attityder kan variera i styrka. Att bilen 
är ett transportsätt som inte är särskilt bra för miljön och att hållbara transporter är ett möjligt alternativ är 
kanske en attityd som många har idag, men som saknar kraft. Vetskapen om detta är inte något som många 
gånger styr människors val i vardagen. Att människor har en positiv, men relativt svag attityd är däremot 
något som enligt Heberlein kan användas som en fördel för att skapa normer. Genom att individer får mer 
fakta om problemet med sitt beteende, och också får chans att uppleva och skaffa sig erfarenheter om sin 
attityd kan det vara ett steg till att attityder stärks. Malmö stad har tidigare genomför kampanjer där gratis 
resekort till kollektivtrafik delats ut till boende i Västra Hamnen för att under en tidsperiod få uppleva och 
skaffa sig en uppfattning om möjligheterna för en själv att välja kollektivtrafik. Genom att fler upplever de 
hållbara transporterna och kanske inser dess potential kan det vara ett steg till att attityden att bilen inte är 
det bästa valet i ett miljöperspektiv, går ifrån att vara en allmän attityd till att vara något som faktiskt styr 
människors val och bli en norm bland allmänheten. 
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8.4 Åtgärder för Malmö stad

- Individer har ofta inte som högsta prioritet att deras transportval ska vara det bästa ur ett miljöperspektiv, 
utan faktorer så som att transporterna ska vara snabba, effektiva och trygga prioriteras hellre. För att fler ska 
välja hållbara transporter bör inte fokus vara på miljöaspekter, utan istället att hållbara transporter görs 
snabba, effektiva och trygga, och även framställs som detta. 

- Hög prioritet bör vara hos kommunen att förbättra trafiksituationen i Västra Hamnen genom att se till att 
saknade länkar åtgärdas och öka prioriteringen på vägarna för hållbara transporter. Även om människors 
attityder till att välja hållbara transporter generellt är positiva måste människor känna att valet av hållbara 
transporter är möjligt för dem för att det ska bli ett faktiskt beteende. Mobility Management åtgärder har 
troligen liten effekt om inte trafiksituationen förbättras. 

- Kommunen bör se till att bilen nedprioriteras i stadsdelen jämfört med i nuläget samtidigt som arbetet för 
att göra hållbara transporter till ett enkelt och smidigt val bör växlas upp. 

- För att förändra människors beteende bör åtgärder genomföras simultant på individnivå i kombination med 
yttre faktorer utanför individen då människor är olika mottagliga för olika typer av beteendepåverkan.

- Försök bör göras att identifiera andra typer av livsförändringar när människors tenderar att vara mer mot-
tagningsbara för beteendepåverkan än när de flyttar till stadsdelen för att även nå människor som redan är 
boende i Västra Hamnen.

- Försök bör göras att hitta sätt att styrka den ofta relativt svaga attityd som människor ofta har idag om att 
bilen inte är det bästa transportalternativet ur ett miljöperspektiv och att hållbara transporter är ett möjligt 
alternativ. Attityder kan stärkas genom att människor får mer fakta om problemet med sitt beteende och 
genom att människor får prova på olika färdsätt och skaffa sig egen erfarenhet som kan stärka attityden.
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9 Avslutning och vidare 
forskning

Syftet med arbetet har varit att undersöka trafiksituationen i stadsdelen Västra Hamnen och varför en 
stadsdel som från början planerades för att människor skulle välja hållbara färdmedel idag visar siffror på att 
nästan hälften av alla resor som genomförs av boende är bilresor. Frågan undersöks bland annat genom att 
titta på vad det egentligen finns för möjlighet att påverka människor att ha ett viss beteende, i detta fall att 
välja hållbara färdmedel. Något entydigt svar har inte kunnat ges i uppsatsen, däremot har det framkommit 
flera aspekter som kan vara av intresse för att förstå sig på varför trafiksituationen ser ut som det gör idag, 
och även om chanserna för beteendepåverkan. 

Något som kan påpekas är att resultatet av intervjuerna som genomfördes för detta arbete kan tyckas peka på 
att boende i stadsdelen i allmänhet är nöjda med möjligheten till att välja hållbara transporter för resor inom 
Malmö. Av intervjuerna framkommer det ingen kritik av dessa färdmedel idag av respondenterna och 
samtliga intervjuade verkar själva använda sig utav hållbara resealternativ. Detta kan tyckas vara motsägande 
till faktumet att bilanvändandet är så högt som det är idag i stadsdelen. Däremot kan resultatet av 
intervjuerna vara en aning missvisande. Till arbetet valdes endast ett litet stickprov av boende i Västra 
Hamnen att tillfrågas, för att få ett mer ackurat resultat hade stickprovet behövt utökas. 

Av intervjuerna framkommer det att två av tre respondenter har tillgång till egen bil. Den ena respondenten 
behöver bilen på grund av sitt arbete på annan ort medan den andra var i behov av bil vid flytten till 
stadsdelen då det fortfarande saknades mycket av den service som finns i området idag. Även om hållbara 
resor framställs som ett fullt möjligt alternativ som används av båda respondenterna med tillgång till bil kan 
det ifrågasättas hur stor andel av deras resor är bilresor respektive resor med hållbara färdmedel. 
Respondenten som svarade att tillgång till egen bil behövdes för arbetsrelaterade resor kanske utför många 
andra vardagliga ärenden till och från resan till arbetet, så som att handla, lämna eventuella barn på förskola 
eller skolan. Om respondenten utför alla sina ärenden för dagen under resan fram och tillbaka till arbetet 
är faktumet att 100 % av alla resor som den personen genomförde under dagen bilresor. Möjligen hade det 
behövt ställas någon fråga till gällande respondenternas exakta resvanor för att få en mer rättvis bild utav 
situationen. En fråga som inte undersöktes till denna uppsats, men har varit en fråga som har dykt upp hos 
mig under arbetets gång är om det finns en skillnad mellan kvinnor och män, boende i Västra Hamnen, vad 
det gäller resesätt? Vid vidare forskning hade detta kunnat vara en intressant fråga att undersöka.   

En uppfattning som finns är att vi i Sverige har rationell planering som planeringsdiskurs. Bland annat kan 
detta ses i Malmö stads senaste översiktsplan och planeringsstrategier för Västra Hamnen. Samtidigt som 
planeringen sedan efterkrigstiden har blivit mer öppen för dialog och förhandling med andra parter, så som 
medborgare, så är det fortfarande de förtroendevalda som tar de slutgiltiga besluten och planerare anses vara 
experter inom ämnet. Planerarna verkar ha en tydlig agenda och ambition att gå mot ett mer hållbart 
samhälle, och kanske är det en nödvändighet att det finns en möjlighet för beslutsfattare att kunna styra i den 
riktning som önskas. Att få fler att välja hållbara färdmedel är en angelägenhet som inte bara berör Sverige 
och dess kommuner, utan kan också ses som en världsangelägenhet. För att tydligt kunna arbeta mot en 
mer hållbar transportutveckling kanske det krävs att planeringen hålls relativt styrd av kommunen gällande 
frågan? Både i Malmö stads översiktsplan och trafikstrategier för Västra Hamnen finns det tydliga uppsatta 
ambitioner för hur kommunen vill gå till väga för att förbättra den rådande trafiksituationen. Vart 
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exempelvis medborgares åsikter kommer in, om de har behandlats, är däremot inte särskilt tydligt. 
Ytterligare en intressant frågeställning för vidare forskning är hur en planeringsframtid kan bemötas där 
tillståndet verkar vara att människor vill ha större chans att påverka den fysiska planeringen, samtidigt som 
att planerare kanske behöver en viss makt för att se till att frågor om hållbarhet i planering prioriteras.
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10 Källförteckning



Bilaga: Transkribering 
intervjuer

C=Jag (Charlotte)
R=Respondent

Respondent 1, Kvinna 30 år

C: Då undrar jag först och främst, har du tillgång till egen bil
R: Ja
C: Det har du ja... Och eh... som boende här känner du att det är något som du måste ha tillgågng till eller att 
det är något som är viktigt för att klara av vardagen
R: Jag jobbar på annan ort...
C: Du gör det...
R: Ja så då behöver jag bil
C: Precis, ja.... och .... känns det annars som ett naturligt val eller ett möjligt val då och välja kanske kollek-
tivtrafik eller cykel eller så för resor inom Malmö
R: Inom Malmö?
C: Ja
R: Ja, absolut!
C: Det gör det
R: Ja, det tycker jag
C: Ja
R: Det är klart om man ska till utkanterna...
C: Um...
R: ... så blir det ofta bil... 
C: Ja
R: ... men inom stan, alltid cykel eller buss
C: Precis, det finns kollektivtrafik och bra med cykelvägar här känner du känner du att de...
R: Absolut, ja det tycker jag
C: Ja, men det vad dom frågorna jag hade, jag tackar så jättemycket för din tid
R: Ja, tack, absolut!

NE d, Vana, Tillgänglig http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/vana Hämtad 8/5-15

Persson, B, (2013), The Western Harbour, Malmö, Arkus publication

Strömgren, A, 2007, Samordning, hyfs och reda. Stabilitet och förändring i svensk planpolitik  1945-2005, 
Uppsala 
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Respondent 2, Kvinna 80 år

C: Sådär... först och främst så undrar jag om du har tillgång till egen bil
R: Nä, det har jag inte
C: Nä... och eh... Har du tillgång till bilpol då här
R: Nä, det har jag inte heller
C: Det har du inte heller, nä... men du anser att du klarar dig här, att bo här utan tillgång till bil
R: Det tycker jag... det är klart... jag är ju bra ännu men...
C: Ja precis
R: Så jag får klar mig med bussarna
C: Det funkar med bussarna...
R: Ja 
C:... du känner att du kommer dit du vill med bussarna och...
R: Jo, i allmänhet blir det ju... jag tycker 2:an här...
C: Aaa...
R: ... är väldigt bra va
C: Aaa...
R: ... den går ju precis både till sjukhuset, Gustav Adolf torg och Triangeln...
C: Aaa...
R: ... och eh... mobilia och... jag menar den går ju...
C: Precis
R: ... så den tar man väl mest...
C: Aaa...
R: 3:an också men...
C: Aaa...
R: ... Jag tycker den... linjen är väldigt bra
C: Det är jättebra
R: Ja
C: Men det var dom frågorna som jag hade
R: Det var det
C: Det var, jag tackar så jätte mycket, du var till stor hjälp till mitt arbete
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Respondent 3, Man 40 år

C: Så... först och främst, har du tillgång till egen bil?
R: Ja!
C: Det har du... och eh... som boende här känner du att det är... att man behöver tillgång till bil för att klara av 
sin vardag och så?
R: Nä... 
C: Nä... utan det finns alternativ och så...
R: Jaa... definitivt... och nu börjar allting finnas här i området också...
C: Precis... 
R: ... men...
C: Aaa... var det i början...
R: ... butik och system och apotek och sånt som man behöver...
C: ... precis... aaa, det kanske var mer i början när det byggdes ut och så i området...
R: Ja... nä... men för 12 år sen... eller för 10 år sen...
C: Aaa...
R: 12 år sen fanns ju ingenting...
C: Nä precis...
R: ...ehm... som familj i synnerhet...
C: Aaa...
R: ... var vi tvungna och ta oss in till stan då så var vi tvungna...
C: Precis...
R: ... och köra...
C: ... aaa... men så... om du ska till Malmö och så så känns det som ett naturligt val och kunna ta cykel och 
kollektivtrafik...
R: Ja, absolut!
C: ... idag... så, det är inga problem med det?
R: Nä
C: Men det var dom frågorna jag hade så...
R: ... Ja, vad bra!
C: ... jag tackar så jättemycket!
R: Tack tack
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