
 
 

Mälardalens Högskola 
Akademin för ekonomi, samhälle och teknik 
Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp 
Kurs FÖA400 
 

 

  

En studie på uppdrag av Eskilstuna Kommun 

MARKNADSFÖRING I SYFTE 

ATT FRÄMJA HÅLLBART 

RESANDE I ESKILSTUNA 
Robin Enmark och Henrik Stadjer 

 

2013-06-07 

Handledare: 

Cecilia Lindh 



 
 

SAMMANFATTNING 
 
Datum:   7 juni, 2013 

Nivå:    Magisteruppsats i Företagsekonomi, 15 ECTS 

Institution:   Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST, Mälardalens Högskola 

Författare:   Robin Enmark  Henrik Stadjer 

Titel:    Marknadsföring i syfte att främja hållbart resande i Eskilstuna 

Handledare:   Cecilia Lindh 

Nyckelord:  Mobility management, social marknadsföring, hållbarhet, hållbart resande, 
bilanvändande, beteendeförändring, marknadskommunikation. 

Frågeställning:  Vilken typ av människor har störst benägenhet att ändra sina resvanor? 

Vilka marknadsföringsstrategier är bäst lämpade för att få Eskilstunas 
invånare att ändra sina attityder och beteenden så att de väljer mer hållbara 
resealternativ? 
 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att presentera marknadsföringsåtgärder som 
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samt att redogöra vilka målgrupper dessa åtgärder bör riktas mot.  

 
Metod: Vi valde att göra en kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie. 

Kvantitativ data har vi hämtat från sekundärkällor i form av tidigare 
undersökningar som är gjorda i Eskilstuna och andra jämförbara 
kommuner i Sverige. Primärdata i denna studie är kvalitativ och kommer 
från intervjuer med olika personer som jobbar med att främja hållbart 
resande. Teorin och empirin vävdes sedan samman till en analys. 
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Research questions: What kind of people is most likely to change their travel habits? 

Which marketing strategies are best suited to get Eskilstuna’s residents to 
change their attitudes and behaviors so they will choose more sustainable 
travel options? 

Purpose: The purpose of this paper is to present different marketing measures which 
Eskilstuna municipality can use to promote sustainable travel and to 
present which target groups such measures should be directed towards. 

Method: We chose to use a combined quantitative and qualitative research method. 
Quantitative data was obtained from secondary sources in the form of 
previous investigations that were made in Eskilstuna and other comparable 
municipalities in Sweden. The primary data in this study is qualitative and 
comes from interviews with various people who are working to promote 
sustainable travel. The theory and empirical data were woven together to 
constitute an analysis. 

Conclusion: In the conclusion, we present the target groups that are of interest to work 
with and with which marketing measures we consider Eskilstuna 
municipality best can reach them. We hope that the measures we have 
presented will be useful for Eskilstuna municipality and that they will lead 
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1.  INTRODUKTION 

 

1.1  PROBLEMBAKGRUND  

Privatbilen är snabb, komfortabel och bekväm samtidigt som den tillhandahåller kapacitet och 
integritet. För många är det dessutom en statussymbol och ett sätt att uttrycka sig själva. Det 
massiva användandet av bilar världen över orsakar dock allvarliga miljöproblem (Gärling och 
Schuitema, 2007). Trots framsteg med miljövänliga bilar är det nödvändigt att minska 
bilanvändandet för att uppnå ett hållbart transporteringssystem (Gärling och Schuitema, 2007) 
och då speciellt de korta bilresorna (Black, Collins och Snell, 2001). Hushåll som har tillgång till 
bil gör nästan dubbelt så många resor med motordrivna fordon än hushåll utan bil och många av 
de resorna är kortdistansresor som tidigare gjordes med cykel, kollektivtrafik eller gång (Black et 
al., 2001). Förutom tekniska lösningar, efterfrågas effektiva lösningar på de problem som är 
förknippade med bilanvändning och det krävs volymminskningar i biltrafik, baserat på 
beteendeförändringar hos enskilda bilister. Det kräver djupgående kunskap om motiven bakom 
bilanvändning som beslutsfattare kan luta sig tillbaka på när ett åtgärdspaket utformas (Steg, 
2004). 

Hållbarhetskonceptet har kommit att bli allmänt accepterat och implementerat i akademiska 
diskussioner över de senaste åren. Åtgärder som är inriktade mot beteendemässig förändring för 
ett mer hållbart leverne står dock inför komplexa begränsningar och motstånd. Dessa 
begränsningar skiljer sig stort mellan olika åtgärder. Beteendemässiga förändringar i hemmet 
som att byta till lågenergilampor och källsortera är gjorda av ett signifikant antal människor i 
samhället. I kontrast till det är åtgärder som är relaterade till individuellt dagligt resande och 
turistresande mycket mindre accepterade och implementerade trots den stora påverkan som dessa 
har på klimatet. (Prillwitz och Barr, 2011) 

I sin inflytelserika artikel The sustainable mobility paradigm skriver Banister (2008) att själva 
tiden för resande har legat på en konstant nivå i takt med att städer har vuxit men distanserna och 
hastigheterna har ökat. Kollektivtrafik, cykel och gång har kommit att bli mindre attraktiva vilket 
har lett till en större användning av bil som transportmedel. Banister (2008) menar att hållbar 
mobilitet spelar en central roll i framtiden för hållbara städer, men det är bara genom förståelsen 
och acceptansen av befolkningen som det kommer att uppnås.  

Det är utifrån dessa premisser som Mobilitetsgruppen (2013) arbetar med att främja hållbart 
resande i Eskilstuna kommun genom att arbeta med något som kallas för Mobility Management. 
Det handlar om att arbeta med ”mjuka” åtgärder såsom kommunikation och marknadsföring 
istället för ”hårda” åtgärder såsom infrastrukturförändringar. Mobilitetsgruppens främsta mål är 
att få människor att lämna bilen hemma och på så sätt bidra till en bättre miljö i samhället. Det är 
dock en stor utmaning då själva miljöargumentet biter väldigt dåligt på gemene man och istället 
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måste andra positiva effekter med minskat bilanvändande framhävas. Samtidigt som det är en 
stor utmaning för mobilitetsgruppen så känner de att de har mycket goda förutsättningar, ett 
starkt politiskt stöd samt att vikten av hållbarhetsfrågan nu är uttalad på ett sätt som den inte har 
varit tidigare: 

“Det är väldigt uttalat att vi ska gå mot det hållbara samhället. Och i det hållbara samhället 

måste man tänka på transportsektorn, att den också är hållbar. Transportsektorn har väldigt stor 

påverkan på miljön. Framför allt påverkan när det gäller koldioxidutsläpp men också 

användning av yta. Vem använder det offentliga rummet? Är det så att vi vill bygga en stad för 

bilen eller vill vi bygga en stad för människor?” (Mobilitetsgruppen, 2013) 

Mobilitetsgruppen arbetar mot tydligt uppsatta mål. Mål som att minska den relativt höga 
andelen bilister i Eskilstuna från 58 procent år 2010 till 39 procent år 2020 (Mobilitetsgruppen, 
2013). Det är väldigt tuffa mål, speciellt sett till Eskilstunas resvaneundersökning från 2010 som 
visar att det egentligen bara är totalt 12 procent av bilisterna som är villiga att ändra sitt beteende 
och välja mer hållbara alternativ. (Resvaneundersökning 2010, Eskilstuna Kommun). 

Mobility Management är i grunden ett uttryck som är myntat av EU och innefattar mjuka 
åtgärder. Mjuka åtgärder innebär information och kommunikation, organisation av tjänster och 
koordination av olika partners aktiviteter. Dessa mjuka åtgärder utförs för att förbättra 
effektiviteten hos hårda åtgärder inom stadstrafiken som till exempel vägar eller cykelbanor och 
för att påverka och förändra resenärers attityder och beteenden. Ett lyckat Mobility Management-
projekt förutsätter åtminstone tre kompetenser som måste samverka: trafik, miljö och 
information. Mobility Management-åtgärder genomförs sällan ensamma utan förekommer ofta 
som åtgärdspaket genom till exempel informationskampanjer som kombineras med infrastruktur 
eller regleringar (EPOMM, 2013). 

Ett konkret marknadsföringsbegrepp som tydligt kan kopplas till Mobility Management är Social 

marknadsföring. Social marknadsföring definieras som användandet av marknadsförings-
strategier och tekniker som ska influera en målgrupp att frivilligt acceptera, avvisa, ändra eller 
överge ett beteende för att individen, grupper eller samhället i stort ska dra nytta av handlingen. 
Det är en anpassning av kärnprincipen av marknadsföring för att nå specifika beteendemässiga 
mål för ett socialt välbefinnande. (Kotler, Roberto och Lee, 2002) 

1.2  UPPDRAGSBESKRIVNING  

Vi har fått i uppdrag av mobilitetsgruppen på Eskilstuna kommun att arbeta fram intressanta och 
tilltalande marknadsförings- och kommunikationsåtgärder som ska få kommunens trafikanter att 
välja hållbara resealternativ. Enligt dem är miljöargumentet, det vill säga att trafikanterna ska 
lämna bilen hemma för att spara på miljön inte starkt nog för att ändra på trafikanternas 
beteende. Istället måste andra positiva effekter framhävas som exempelvis besparing av pengar 
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och bättre hälsa. Det ligger därför i vårt uppdrag att undersöka om detta stämmer för att kunna 
presentera så bra åtgärder som möjligt. (Mobilitetsgruppen, 2013) 

1.3  FRÅGESTÄLLNING  
● Vilka typer av människor har störst benägenhet att ändra sina resvanor?  
● Vilka marknadsföringsstrategier är bäst lämpade för att få Eskilstunas invånare att ändra 

sina attityder och beteenden så att de väljer mer hållbara resealternativ? 

1.4  SYFTE  
Syftet med denna uppsats är att presentera marknadsföringsåtgärder som Eskilstuna kommun kan 
använda sig av för att främja hållbart resande samt att redogöra vilka målgrupper dessa åtgärder 
bör riktas mot.  
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2.  TEORI 

 
I detta kapitel presenteras först Social Marknadsföring vilket är ett begrepp som behandlar 

marknadsföring för samhällsfrämjande ändamål. Sedan beskrivs Mobility Management 

grundläggande och därefter presenteras processen för att förändra resvanor. 

 

2.1  SOCIAL MARKNADSFÖRING  

Varje år dör mer än 40000 kvinnor av bröstcancer och mer än 16000 människor dödas i 
alkoholrelaterade bilkrockar. 4.5 biljoner icke-nedbrytbara fimpar slängs på backen världen över 
och mer än 50000 personer som står på väntelistan för nya organ dör. Social marknadsföring är 
en strategi för att belysa sådana sociala problem och många andra. Ett annat socialt problem som 
berör denna studie är de negativa effekter som bilanvändning har på samhället. (Kotler et al., 
2002) 

Social marknadsföring definieras som användandet av marknadsföringsstrategier och tekniker 
som ska influera en målgrupp att frivilligt acceptera, avvisa, ändra eller överge ett beteende för 
att individen, grupper eller samhället i stort ska dra nytta av handlingen (Kotler et al., 2002). Det 
är en anpassning av kärnprincipen av marknadsföring för att nå specifika beteendemässiga mål 
för ett socialt välbefinnande (Kotler och Zaltman, 1971). Social marknadsföring används alltså i 
stor utsträckning för att förbättra folkhälsan, förebygga skador, skydda miljön eller att bidra till 
samhällets välbefinnande (Kotler et al., 2002). Sociala marknadsförare försöker komma åt de 
individuellt komplexa och sociala beteendena och står inför stora utmaningar för att försöka 
förändra dem (Davies, 2012). De har också en viktig uppgift i att plantera kunskap och 
övertygelse hos målgruppen för att förbereda och bana väg för en förändring i beteende. Det 
primära målet för en social marknadsförare är att få målgruppen att antingen ta till sig ett nytt 
beteende, avvisa ett potentiellt beteende, förändra ett nuvarande beteende eller överge ett 
gammalt beteende. Liksom den kommersiella sektorns marknadsförare försöker sälja produkter 
eller tjänster försöker sociala marknadsförare sälja in en beteendeförändring. Trots det är 
principerna och teknikerna för att påverka människor de samma i båda fallen. I den kommersiella 
sektorn är målet ekonomisk vinning medan det i social marknadsföring handlar om individuell 
eller samhällelig vinning (Kotler et al., 2002).  

Social marknadsföring behöver dock inte endast påverka konsumenter utan kan också påverka 
organisationer och beslutsfattare (Lefebvre och Flora, 1988). Konkurrensen ser däremot oftast 
annorlunda ut då det i den kommersiella sektorn är andra företag med samma affärsidé som är 
konkurrenter. I social marknadsföring är istället konkurrenterna befintliga beteenden som 
målgruppen har. Det kan många gånger vara mycket svårare att påverka en vana eller ett 
beteende än vanlig kommersiell marknadsföring. Det är då viktigt att ett utbyte sker och att 
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konsumenten ser fördelar i att byta ut sitt beteende mot ett annat (Kotler et al., 2002). Något som 
Kotler et al. (2002) ser som den största utmaningen för sociala marknadsförare är att 
beteendeförändringar vilar mer på den fria viljan hos individer att förändras snarare än 
lagstadgade, ekonomiska eller tvångsmässiga åtgärder. I många fall kan nämligen inte den 
sociala marknadsföraren lova att det blir någon direkt fördel eller återbetalning för föreslagen 
beteendeförändring (Kotler et al., 2002). Social marknadsföring har dock alltid en positiv attityd 
gentemot beteendeförändring som betonar de indirekta incitamenten snarare än bestraffning. 
Följaktligen, som en form av marknadsföring i praktiken, använder social marknadsföring 
tekniker som utvecklats i traditionell marknadsföring för att främja sociala nyttor (Barr och 
Prillwitz, 2012). 

2.2  MOBILITY MANAGEMENT  

Bamberg, Fujii, Friman och Gärling (2011) definierar Mobility Management som mjuka 
transportåtgärder/informationstekniker som har som mål att få bilanvändare att frivilligt byta till 
mer hållbara alternativ. De menar att hårda åtgärder såsom ökade kostnader för bilanvändande 
och förbud eller ransonering av bilanvändande kan vara ineffektiva och svåra att implementera 
på grund av publikt motstånd eller politisk oförmåga. Gärling och Schuitema (2007) menar dock 
även att mjuka åtgärder såsom information kan vara ineffektiva när det kommer till att minska 
bilanvändandets attraktionskraft. Om de mjuka åtgärderna däremot byggs på den befintliga 
kunskapen om bilanvändares beteende så finns det större chans att de blir framgångsrika. Det är 
känt att åtgärder är mer accepterade om människor drar nytta av effekterna. Ökad medvetenhet 
om de positiva konsekvenserna av minskat bilanvändande skulle således vara en viktig approach 
för att förstärka den allmänna acceptansen och därmed den politiska genomförbarheten. Därför 
kan åtgärder för hållbara transporter vara effektiva utan att möta en stark opposition om en 
kombination av hårda och mjuka åtgärder implementeras samtidigt. Bamberg et al. (2011) har 
samma uppfattning då de menar att det finns ett ömsesidigt beroende mellan de mjuka och hårda 
åtgärderna. 

Enligt Banister, Pucher och Lee-Gosselin (2007) har många lovande Mobility Management-
åtgärder implementerats i ett ökande antal städer och länder runtom i världen. Nästa steg måste 
vara att uppmuntra ett mer utbrett införande av de bästa praktiska åtgärderna. Det mest 
påtryckande problemet är just att göra hållbara transporter mer accepterade, både i den stora 
allmänheten och hos förtroendevalda politiker. En liten initial förändring som får tillräckligt stöd 
och publicitet kan leda till nya attityder gällande bilåkande. Det är genom aktivt medverkande 
från trafikanter/resenärer i samarbete med varandra som förändring kan realiseras. (Banister et 
al., 2007) 

Cairns, Sloman, Newson, Anable, Kirkbride och Goodwin (2008) menar att termen mjuka 
åtgärder täcker en mängd olika initiativ. “Mjuka” hänvisar till själva naturen av responsen från 
resenärerna där initiativen oftast är inriktade på psykologiska och ekonomiska motiv för resval. 
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Det är en tyngdpunkt på management- och marknadsföringsåtgärder snarare än operationella och 
investeringsåtgärder. Cairns et al. (2008) tar upp flera olika mjuka åtgärder, bland annat: 

Resplaner på arbetsplatser: Arbetsgivarna tar fram ett åtgärdspaket som uppmuntrar och 
möjliggör ett mer hållbart resande för de anställda till och från jobbet. 

Resplaner på skolor: Åtgärdspaket introduceras på en individuell skola för att uppmuntra och 
möjliggöra för barn att resa till och från skolan mer hållbart. 

Personaliserad reseplanering: Individer erbjuds information som är noggrant skräddarsydd för 
deras personliga och lokala behov för att uppmuntra och möjliggöra mer hållbart resande. 

Information och marknadsföring om kollektivtrafik: Inkluderar reklamkampanjer, 
tillhandahållande av information i lättillgängligt format och förenklade biljettsystem. 

Kampanjer för ökat medvetande om resande: Involverar ett brett spektrum av media som har 
som mål att förbättra den allmänna medvetenheten om problemen som är kopplade till 
transportval och vad som kan göras för att lösa problemen, inkluderat att ändra beteenden. 
(Cairns et al., 2008) 

2.3  BETEENDEFÖRÄNDRINGSPROCESS 

Nedan följer en förklarande text till beteendeförändringsprocessen som förklarar hur arbetet 

lagts upp och varför de olika delarna kommer i den ordning som de gör. Alla dessa delar är 

skapade utifrån social marknadsföring eller mobility management. 

För att kunna förändra resebeteendet hos en individ krävs det att en viss förkunskap om 
individen identifieras och analyseras. Genom att titta på hur individens resemönster och 
resebeteende ser ut idag går det att förstå vilken typ av människor som är benägna att förändra 
sitt beteende och vilka som en förändringsåtgärd skulle kunna fungera på. För alla individer finns 
dock olika barriärer och motivationer till att ta sig an en förändringsåtgärd och slutligen förändra 
sitt beteende. Det är därför viktigt att titta på dessa barriärer och motivationer för att skapa en 
förståelse för vilka av dem som går att övervinna eller anspela på samt vilka som är omöjliga att 
ta sig förbi. Utifrån det kan sedan målgrupper utformas för att förenkla arbetet med att rikta sig 
till de individer som troligtvis går att påverka. Rätt budskap och åtgärder ska därefter utformas 
till de målgrupper som antas kunna ta sig an den specifika åtgärden. Genom att sedan välja en 
bra kommunikationskanal nås målgruppen på rätt sätt och med rätt budskap som skapar en 
möjlighet för individen att förändra sitt resebeteende. Till sist är det också viktigt att bibehålla 
det uppnådda beteendet.  
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2.3.1  IDENTIFIERING AV RESEBETEENDEN  

Länge har fokus bara legat på att bilen har ett instrumentellt värde för människan nämligen att 
den är snabb, flexibel och bekväm. Bilen är dock så mycket mer än ett transportmedel då en 
känsla av förnimmelse, kraft, överlägsenhet och tillfredsställelse kan upplevas. På det sätt som 
folk pratar om sina bilar och hur de framställs i reklam gör det fullkomligt klart att en bil även 
uppfyller många symboliska och emotionella funktioner. Den är alltså också en form av 
statussymbol och därför använder folk inte bara bilen för att det är nödvändigt utan också för att 
de älskar att köra bil. Symboliska och emotionella aspekter bidrar alltså till ökad bilanvändning 
och detta är något som skulle kunna vara en av orsakerna till att försök att påverka 
bilanvändningen i samhället inte varit speciellt lyckosamma (Steg, 2004). Handlingen att köpa en 
bil är för många människor ett val de gör för att de tror att ett liv med en bil är lättare, skönare 
och möjligen mer intressant eller mer exalterande än livet utan. En bilförare kan känna en stor 
frihet av att äga en bil genom att till exempel kunna prata med sig själv, sjunga eller skrika högt i 
bilen (Jensen, 1999).   

En tidigare negativ upplevelse av att åka kollektivt kan också vara en orsak till att hellre välja 
bilen, exempelvis om bussen inte varit i tid. Det är oftast så att bilföraren hellre tenderar att 
fokusera på sådana negativa effekter även i framtiden. Att försöka förändra beteendet hos en 
bilanvändare och försöka få denne att gå över till alternativa färdmedel beror mycket på hur 
denne själv tror hur nöjd han/hon kommer att vara med att åka exempelvis buss. Bilförares syn 
på kollektivtrafik är ofta bara en illusion om att det ska vara dåligt och därför undviker han/hon 
att prova det. Det är svårare att få vana bilanvändare att ändra fokus och förstå fördelarna med att 
åka kollektivt och därför är det svårt att fokusera på dessa med information eftersom det oftast 
inte ger någon effekt. (Pedersen, Kristensson och Friman, 2012) 

För att förstå hur olika bilanvändare tänker när det gäller sina färdmedelsval samt hur de går att 
påverka grupperas ofta bilanvändare in i olika segment. Olika författare och forskare gör olika 
segmenteringsval (exempelvis Anable, 2005; Barr och Prillwitz, 2012) men kommer ofta fram 
till liknande resultat. Anable (2003) menar att segmentering av marknaden är nyckelkonceptet i 
marknadsföring och kom genom klusteranalys fram till sex olika stabila segment: 

Missbelåtna förare: Dessa individer känner ett högt moraliskt ansvarstagande av att minska sitt 
bilanvändande och de har en vilja över genomsnittet att offra saker för miljöns skull och känner 
skuld när de använder bilen trots att de inte behöver. De behöver övertalas att de genom 
reducering av sitt eget bilanvändande kan göra skillnad då de inte tror att andra människor 
kommer att minska bilanvändandet. Dessa individer kan därför stå ut trots frustration över 
trängsel. Hur som helst tycker de ändå om att åka bil och tror att det kan vara svårt att reducera 
bilanvändandet. Ändå så uttrycker de en önskan om att använda alternativa färdmedel. De 
tenderar att bo i mindre tätbefolkade områden och komma från medel till överklassen. (Anable, 
2003) 
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Självbelåtna/nöjda bilberoende: Den här gruppen ser inte många problem med att använda bilen 
och förstår inte orsaken till att reducera bilanvändandet. De försöker inte begränsa användandet 
för en miljömässig eller annan orsaks skull. De deltar väldigt lågt i ”gröna beteenden” överlag. 
De har ofta också låg utbildningsnivå och kan inte förstå att det går att leva utan bilen. De 
tenderar att använda bilen som sitt främsta färdmedel för de flesta resor och bor ofta på 
glesbygden och/eller på pendlaravstånd. De är inte speciellt miljömedvetna och är politiskt 
konservativa. (Anable, 2003)  

Hopplösa bilförare: Den här gruppen har den lägsta önskan av alla att reducera sitt 
bilanvändande och det högsta psykologiska bilberoendet. Trots att de hävdar att de blir mer 
oroade över bilens negativa påverkan på miljön är de inte villiga att offra bilåkandet för miljöns 
skull. De njuter av bilanvändande och tycker för det mesta att deras bilanvändande är direkt 
nödvändigt. Denna grupp har mest hinder för att använda andra typer av transportmedel, ofta är 
det på grund av tidsbrist. (Anable, 2003) 

Strävande miljövän: Yngst av alla segment är den här gruppen som också känner sig ansvarig 
för dagens miljöproblem. Att främja miljön är en viktig fråga för dessa och den negativa effekten 
som bilen har på miljön är något som påverkar dem i valet av färdmedel. Hälften uppger att de 
skulle ha svårt att ge upp bilen helt och majoriteten tycker att det är krångligt med 
kollektivtrafik. Dessa är väldigt för miljöarbete och använder inte bil i någon större utsträckning 
utan går och cyklar hellre än att åka buss. (Anable, 2003)  

Billösa resenärer: Föredrar andra alternativ än att åka bil. (Anable, 2003) 

Motvilliga resenärer: Denna grupp verkar inte vara speciellt bekymrade över miljöpåverkan. 
Trots måttlig bekymran över de negativa effekter som bilanvändning har är de motvilliga att 
offra bilanvändande för miljöns skull. Däremot kör de inte bil men orsaken till detta är för att de 
inte har någon eller inte har råd. De är oftast äldre, pensionerade och har dålig tillgång till bil. 
(Anable, 2003) 

Den grupp som är intressantast ur ett Mobility Management-perspektiv och som också troligtvis 
går att påverka mest är Missbelåtna förare som kör mycket bil men som ändå är villiga att 
reducera bilanvändandet. I Anables (2003) studie var 16 procent under 34 år i denna grupp och 
17 procent av de som var äldre än 65 år fanns här. 55 procent var kvinnor i denna grupp. 68 
procent jobbar heltid eller deltid och 28 procent har gått i pension. 6 procent har ingen utbildning 
medan 53 procent har hög utbildning, 30 procent har barn hemma, 9 procent är singelhushåll och 
i 53 procent av hushållen är det minst två stycken som har inkomst. (Anable, 2003) 

Anable (2005) menar att bilanvändare som inte tänker på miljön inte kommer att förändra sitt 
beteende vilket däremot bilanvändare som tänker på miljön i någon utsträckning dock kan tänka 
sig att göra. Folk som redan är miljömedvetna har därför lättare än andra att ta sig an åtgärderna 
som föreslås, exempelvis att lämna bilen hemma (Anable, 2005). Det bör dock tas i beaktning att 
människors attityder och deras egentliga beteenden inte alls så är sammankopplade som det kan 
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verka. Många kan tänka att de vill vara mer miljövänliga men det betyder inte att de i själva 
verket gör någonting åt det (McKenzie-Mohr, 2011). 

2.3.2  BARRIÄ RER OCH MOTIVATIONER  

En teori som används flitigt när det handlar om hållbart resande och sociala problem i allmänhet 
är Ajzens (1991) teori om planerat beteende (Theory of planned behavior). Det är en teori som 
har sin grund i psykologi och beteendevetenskap. En central faktor i teorin om planerade 
beteenden är individens intention att prestera ett givet beteende. Intentionerna antas innefatta de 
motiverande faktorer som påverkar ett beteende; de är indikatorer på hur hårt folk är villiga att 
försöka, hur mycket kraft de planerar att bruka för att utföra beteendet. En generell regel är: Ju 
starkare intention att engagera sig i ett beteende, desto mer troligt är det att beteendet utförs. I 
den utsträckning som personen har anskaffat möjligheter och resurser, och tänker utföra 
beteendet kommer han eller hon lyckas göra det. (Ajzen, 1991) 

Vi har alla aningar om varför folk utför vissa aktiviteter såsom att gå till jobbet, källsortera och 
kompostera. Exempelvis finns det överflöd av teorier om vad det finns för personliga 
motivationer för att källsortera. Det finns teorier som säger att vi gör det för att vi annars känner 
oss skyldiga, det lindrar alltså skulden. Andra teorier säger att vi källsorterar för bekvämligheten, 
andra gör det, och det får oss att känna oss bra. Aningar om vad som motiverar människor är 
viktiga men de måste ses för vad de är, nämligen spekulationer. Spekulationer borde aldrig vara 
basen för en social marknadsföringsplan och därför är det viktigt att noggrant undersöka 
barriärer och motivationer hos människor innan implementeringen av en sådan. (McKenzie-
Mohr, 2011) 

Den utsträckning individer är beredda att adoptera miljömässigt hållbara beteenden beror på en 
mix av positiva motivationer som känslan av att må bra, individuella fördelar (hälsa, finansiella 
medel) och negativa barriärer som kostnader, arbetsmönster, tid, skepticism, väder etc. (Shove, 
2010). Det är dock svårt att visa vad som är positiva motivationer och barriärer från person till 
person eftersom alla människor värderar motivationer och barriärer olika (Shove, 2010). En 
annan problematik en social marknadsförare ställs inför när det gäller att förändra beteenden är 
samhällsnormer (Kotler et al., 2002). Till exempel om en student tror att tungt användande av 
alkohol är normen så är risken större att den också kommer att bruka alkohol flitigt eftersom alla 
andra gör det. Samma sak gäller för bilanvändande, skulle normen vara att åka buss hade fler 
också gjort det valet bara för att många andra gör det. För att rikta in sig mot en grupp som 
känner att de borde träffas av budskapet till exempel om en person känner sig som en 
miljökämpe kan det vara fördelaktigt att utforma ett meddelande till dem som går ut på att visa 
att miljökämpar beter sig på det här sättet, till exempel åker aldrig bil, vilket skapar en slags 
norm inom den gruppen (Kotler et al. 2002). Även McKenzie-Mohr (2000) menar att normer har 
betydelse och kan ha stort inflytande på mänskligt beteende. Det är en slags guide till hur vi får 
bete oss i samhället. Om vi ser att andra i samhället beter sig på ett miljömässigt ohållbart sätt är 
vi ofta benägna att ta efter och detsamma gäller om andra gör hållbara gärningar. Om normer 
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används i kampanjer är det viktigt att göra dem synliga genom att göra personer medvetna om 
normerna. (McKenzie-Mohr, 2000) 

2.3.3  MÅLGRUPPER  

Något som sociala marknadsförare bör lära av konsumentmarknadsförare är att nå rätt målgrupp. 
Det går att göra allt rätt strategiskt men så länge inte målgruppen köper varan så går inte heller 
företaget med vinst. Detsamma gäller för sociala marknadsförare, även om de ibland kan vara 
naiva och verkar tro att alla kommer börja återvinna, använda säkerhetsbälten, motionera mer så 
är inte fallet så. Därför är det viktigt att hitta den målgrupp som är lättast att påverka och hålla 
sig till den. (Andreasen, 2006) 

Kotler et al. (2002) menar att det är bra att dela upp i målgrupper som har många saker 
gemensamt och som troligtvis kommer att reagera likadant på en åtgärd. Även att fokusera på ett 
eller ett fåtal segment åt gången och börja med dem som har en benägenhet att förändra sitt 
beteende är fördelaktigt. Segmenteringen bör ske utifrån geografisk, demografisk, psykografisk 
och beteendemässiga variabler (Kotler et al., 2002). Det är också viktigt att skräddarsy 
kampanjer till olika målgrupper eftersom olika segment har olika syn på och värderar symboliska 
och emotionella aspekter olika (Steg, 2004). Att ställa frågor om vad målgruppen redan vet, vad 
de tror, hur deras nuvarande beteende redan är, vad det finns för konkurrens och vilka barriärer 
som existerar är viktigt i inriktandet mot en målgrupp (Kotler et al., 2002). 

Andreasen (2006) samt även Kotler et al. (2002) nämner en spiral som visar på individer i 
förändring. Den visar när individer kan påverkas bäst till att göra en beteendeförändring. Den 
visar också vilka åtgärder som är bäst att försöka med till de olika grupperna beroende på vilket 
steg i förändringen de befinner sig.  

 

FIGUR 1  -  SPIRAL SOM VISAR PÅ INDIVIDER I FÖRÄNDRING. KÄLLA:  EGEN MODELL 
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Förtanke: Tänker troligtvis inte på ett önskvärt sätt kring social förändring. Dels kan det vara så 
att de ignorerar problemet. Det kan också bero på att de anser att problemet inte kommer att 
påverka de själva och därför inte vill vidta åtgärder. (Andreasen, 2006) 

För att kunna påverka denna grupp är det viktigt att förbättra kunskapen och förväntningarna av 
konsekvenserna av en beteendeförändring samt att göra risken personlig. Betona fördelarna med 
det nya beteendet och uppmuntra till en omvärdering av kostnaderna och fördelarna som 
inkluderar de nya fördelarna. (Kotler et al., 2002) 

Begrundande: Denna grupp har börjat tänka på problemet. Om de befinner sig i förtanke-stadiet 
är det viktigt att titta på de fördelar som de kan tänkas se genom att ta sig an det nya beteendet. 
Två viktiga fördelar skall tas i beaktning, det ena är att utfallet skall vara till fördel för individen, 
det andra att få delta i en grupp med andra som gör samma sak. Många ser väldiga fördelar med 
att bara integrera med andra människor. Det är bra att också ta hänsyn till kostnader, det kan vara 
att det tar lite extra tid och kan också vara att de känner att ingen förändring kommer att ske ändå 
och därför tycker att de slösar sin tid och energi. Att de influeras av andra är också en viktig 
aspekt. Det negativa kan vara att ”motståndargruppen” börjar reta de andra. Däremot kan 
individer ta efter en vän som åker kollektivt. (Andreasen, 2006) 

För att påverka den här gruppen är det viktigt med uppmuntran till att prova det nya beteendet. 
Positiva konsekvenser med det nya beteendet bör främjas och även existerande positiva 
upplevelser bör återinföras. Det är viktigt att noga överväga innan ett ifrågasättande sker av en 
allmän tro på osanna konsekvenser och istället föreslå sätt att minimera seriösa negativa 
konsekvenser.  Det är oftast lättare att främja fördelar än att utmana upplevda nackdelar. Öka den 
egna förmågan att själv se hur det på ett effektivt sätt går att komma över förändringsbarriärerna. 
(Kotler et al., 2002) 

Förberedelse: För att en individ ska delta aktivt i kampanjen måste de först känna att de 
verkligen kan göra det. Det kan handla om att de måste ta sig tid, eller att oro infinner sig för att 
tiden som läggs ner inte ska vara till någon nytta. (Andreasen, 2006) 

Uppmuntra människor att omstrukturera sin omgivning och instruera dem hur de gör det för att 
viktiga aspekter för att förändra ett beteende är självklara och socialt stödjande. Uppmuntra även 
människor att identifiera och planera lösningar för de troliga hinder de kommer att möta. Hjälp 
människor att behålla sin motivation genom att uppmuntra dem att sätta upp ett långsiktigt mål 
och instruera dem att hitta bra vägar för att uppnå delmål för att fortsätta utvecklingen mot det 
långsiktiga målet. Öka den egna förmågan att klara av specifika situationer och andra hinder som 
individerna stöter på i sin förändringsprocess. (Kotler et al., 2002) 

Handling och konkurrens: Det finns många olika konkurrenter till beteendet och det gäller för 
den sociala marknadsföraren att identifiera dessa och komma fram till åtgärder. Den sociala 
marknadsföraren måste (1) hitta de främsta konkurrenterna som han/hon möjligen kan stöta på, 
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(2) bedöma fördelarna som folk möjligtvis kan se i att välja andra alternativ och (3) erbjuda 
argument som kan möjliggöra en beteendeförändring. (Andreasen, 2006) 

Uppmuntra bra handlingar, speciellt de som hjälper till att undvika återfall i det gamla beteendet. 
Stöd den egna förmågan att ta hand om nya hinder och bakslag i beteendeförändringsprocessen. 
Uppmuntra även människor att känna sig bra när de gör framsteg, speciellt där frestelser finns. 
Var tydlig och upprepa de långsiktiga fördelarna med beteendeförändringen. (Kotler et al., 2002) 

Vidhållande: Här är gruppsolidaritet och att individen blir starkare i en grupp viktigt. Som det är 
med ett beteende så kan inre och yttre belöningar vara kraftfulla verktyg för att bibehålla 
beteendet. Det kan också vara bra att ha en fiende (i form av ett annat beteende) då gruppen kan 
bli starkare av att ha något att kämpa mot. (Andreasen, 2006) 

2.3.4  ÅTGÄRDER  

Det är viktigt för beslutsfattare att anskaffa kunskap och pålitlighet av de potentiella effekter en 
kampanj kan ge. Tidigare studier har generellt visat på att det är ineffektivt att använda abstrakt 
information för att förändra beteenden men att det är mer effektivt med personlig information 
och feedbackmekanismer (Bamberg, 2006). Davies (2012) menar att för att få en ökad 
medvetenhet för problemet ska informationen vara lätt att förstå, vara visuell samt med ett 
iögonfallande meddelande till målgruppen. Genom att belysa de potentiella positiva effekterna 
av det önskade beteendet och/eller de negativa effekterna i det negativa problemet går det att 
förändra reseattityder. Kampanjer riktade till hela befolkningen har tidigare använt 
massdeltagande medvetenhet genom att exempelvis anordna bilfria dagar vilket har gett effekt i 
längden. Lokala kampanjer har tillåtit en helhetssyn för att förstå konsumenterna genom att dela 
kunskaper om hållbara transporter mellan invånarna och på så vis har kunskapen även ökat på 
nationell basis (Davies, 2012). 

McKenzie-Mohr (2011) menar att om personer först blir tillfrågade att göra en liten sak för 
exempelvis miljön så är det mer troligt att de åtar sig att göra någonting större. Till exempel 92 
procent av personer som tidigare hade skrivit på en namnlista för att stödja ett center för 
handikappade gav sedan pengar till samma center när de blev tillfrågade. Detta står i kontrast till 
endast 53 procent av dem som inte vart tillfrågade att skriva på namnlistan innan. Eller när en 
person som ringde i syfte att främja blodgivande avslutade med att säga ”jag räknar med att se 
dig där, ok?” så ökade antalet individer som slöt upp från 62 procent till 81 procent. När 
individer samtycker till en liten förändring så leder det ofta till att de ändrar sättet som de ser på 
sig själva. Konsekvens är ett viktigt karaktärsdrag då de som beter i inkonsekvent oftast 
uppfattas som otillförlitliga. I kontrast så ses de som står för sina ord som ärliga och 
integritetsfulla (McKenzie-Mohr, 2011). Åtaganden kan användas för att främja bussåkande 
enligt McKenzie-Mohr (2011) vilket visas i en studie där individer som vanligtvis inte åker buss 
tilldelades ett av fyra förhållanden: 
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● Enbart information: Deltagarna fick en busstidtabell och linjekarta. Och de fick ett ID-
kort som möjliggjorde övervakning av resandet. 

● Åtagandeförhållande: Deltagarna gjorde muntliga löften att de skulle ta bussen 2 gånger 
i veckan i fyra veckor. 

● Incitamentförhållande: Deltagarna fick 10 fria bussresor och fick informationen att de 
kunde få mer biljetter när de första var slut. 

● Kombinerat förhållande: Alla ovanstående. (McKenzie-Mohr, 2011) 

Det visade sig att deltagarna i ”åtagandeförhållande” åkte buss lika mycket som 
”incitamentförhållande” och ”kombinerat förhållande”. Dessa effekter observerades vid två 
uppföljningar. (McKenzie-Mohr, 2011) 

I en studie undersöker Bamberg (2006) hur ett åtgärdspaket för att främja kollektivtrafiken i 
Stuttgart, Tyskland fungerade. Åtgärden bestod av att en gratisbiljett till kollektivtrafiken 
kombinerades med ett välkomstbrev, en karta och information om olika betalsätt. Detta paket 
gavs till nyinflyttade då det är antaget att de är extra mottagliga för förändring. Speciellt visar det 
att personer som flyttat från landsbygden in till städerna och upplever ökad trängsel och färre 
parkeringsplatser lättare kan övertygas med den sista knuffen, till exempel med gratisbiljetter till 
kollektivtrafiken. Studien visade att åtgärderna gett resultat då de också hade en kontrollgrupp 
som inte utsattes för åtgärderna och där fanns ett lägre kollektivt åkande. (Bamberg, 2006) 

En av de mest användbara strategierna som kan byggas in i ett åtgärdsprogram är 
återuppringningar. När ett hushåll eller en verksamhet uttrycker intresse i att engagera sig i ett 
nytt beteende kan denna fråga ställas: ”När tror du att du har genomfört det? ”. När personen har 
svarat ställs frågan om personen skulle vilja bli uppringd runt den tiden han/hon tror att 
beteendet har initierats. Detta för att kunna hjälpa personen om det uppstår något problem. Om 
individen säger ja har sannolikheten att han/hon kommer ha engagera sig i det nya beteendet ökat 
kraftigt. (McKenzie-Mohr, 2011) 

Kotler et al. (2002) menar att genom att göra beteendet roligt, lätt, och populärt för målgruppen 
ger det folk vad de vill ha och vad de känner att de behöver. Roligt genom att erbjuda 
målgruppen någon uppfattad fördel som de bryr sig om. Lätt genom att ta bort alla möjliga 
barriärer och att göra beteendet så enkelt och tillgängligt som möjligt. Populärt genom att 
influera målgruppen till att känna att detta är något som andra gör, speciellt andra som 
målgruppen ser upp till. Det är också viktigt att ta reda på vad målgruppen är beredd att betala 
för pris för det önskade beteendet och det kan vara både monetärt och icke-monetärt. De 
monetära kostnaderna är ofta associerade med materiella ting medan den icke-monetära är 
associerade med aspekter som tid, kraft och energi att utföra det önskade beteendet. (Kotler et 
al., 2002)  
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Exempel på kostnadsåtgärder kan vara:  

• Minska den monetära kostnaden - Exempelvis rabatt på buss 
• Minska den icke-monetära kostnaden – Exempelvis information om alternativa resvägar 
• Minska kostnader i relation till konkurrens – Exempelvis visa bussens miljövänlighet i 

jämförelse med bilens utsläpp eller en bild på en överviktig som kör bil med något 
budskap om att det är bättre för motionen att cykla. 

• Öka de monetära fördelarna – Erbjuda människor pengar om de lämnar bilen hemma 
• Öka de icke-monetära fördelarna – Erbjuda människor erkännande och uppmuntra de för 

att de lämnar bilen hemma. (Kotler et al., 2002) 

Det finns olika benämningar på planer/program som implementeras för att minska 
bilanvändandet. Bamberg et al. (2011) använder begreppet Personalized Travel Planning (PTP) 
medan Fujii och Taniguchi (2006) istället använder begreppet Travel Feedback Program (TFP) 
för snarlika åtgärder. Rye (2002) undersöker om resplaner fungerar i sin studie och han använder 
begreppet Travel Plan.   

Bamberg et al. (2011) nämner att det tidigare har gjorts metaanalyser där ett stort antal PTP/TFP-
program har analyserats tillsammans för att undersöka den genomsnittliga effekten av dem. I en 
av metaanalyserna hittade Möser och Bamberg (2008) närmare på resultatet av 141 studier där 
olika typer av program har genomförts i syftet att minska bilanvändandet. 44 av studierna i 
metaanalysen behandlade resplaner för arbetsplatser, 25 stycken behandlade resplaner för skolor 
och 75 behandlade resemedvetenhetskampanjer/marknadsföring av kollektivtrafik. Möser och 
Bamberg (2008) menar att det är svårt att dra starka kausala slutsatser från den befintliga 
forskningen då det finns stora tillkortakommanden i undersökningsmetoden i de flesta studierna. 
De kom dock fram till en statistiskt signifikant effekt som indikerade att en ökning i andelen som 
inte åkte bil från 39 till 46 procent . 

Personalized Travel Planning innebär enligt Haq, Whitelegg, Cinderby och Owen (2008) att 
arbeta med grupper som är intresserade av beteendeförändring inom specifika geografiska 
områden och ge dem aktuell information om olika transportalternativ som stämmer överens med 
deras personliga behov tillsammans med incitament och support att testa de olika alternativen. 
Genom att förbättra individers uppfattningar om olika tillgängliga resetjänster och möjligheter 
gör det möjligt för dem att göra mer informationsbaserade resval och frivilligt förändra sitt 
beteende.  Detta är baserat på ett flertal olika principer: 

● Det finns många människor som är beredda och villiga att förändra sitt resebeteende givet 
att de får den information och uppmuntran som krävs. 

● Att hitta dessa villiga och intresserade grupper är ett effektivt sätt att använda resurser på 
och kan ge en tillräckligt stor chans att kunna ge ett märkbart bidrag till att lösa 
transportproblemen. 

● Små förändringar i resval kan ge stora förändringar i trafiksituationen. (Haq et al., 2008) 



15 

Det finns olika typer av TFP:s men alla har en gemensam nämnare, deltagarna i programmen får 
information som är designad för att ändra deras beteende. Sådan feedback kan vara effektiv för 
att den framkallar beteendemässig medvetenhet, vilket är ett essentiellt element i 
modifikatonsprocessen. Feedback-programmen kan även tillhandahålla kunskap om specifika 
metoder för att modifiera deltagarnas resvanor. En undersökning om implementerade TFP:s 
effekt i flera städer i Australien, Tyskland, Sverige och USA visar på en minskning i 
bilanvändande med upp till 14 procent. I dessa fall har metoden individualiserad marknadsföring 
använts. I fall där en annan typ av metod har använts, Travel Blending, så har bilanvändandet 
minskat med upp till 15 procent. (Fuji och Taniguchi, 2006) 

2.3.4.1  IN DIVIDU ALI SER A D M A RK N ADSF ÖRI NG  

Brög, Erl och Mense (2002) trycker på att mjuka åtgärder i form av individualiserad 
marknadsföring ska användas för att ge människor möjligheten att tänka över sina resebeslut och 
förändra dem. De menar att individualiserad marknadsföring är en kostnadseffektiv åtgärd som 
kan reducera antalet bilresor avsevärt utan att begränsa människors mobilitet. Det är inte 
nödvändigt att ändra människors livsstil helt och hållet. Om alla skulle kunna åka kollektivt, 
cykla eller gå bara en gång i veckan så skulle det ge en stor övergripande effekt. 

Banister et al. (2007) skriver också om individualiserad marknadsföring och menar att en 
proaktiv approach krävs som inte bara informerar individer om de tillgängliga 
transportalternativen utan även hjälper dem att välja vad som passar bäst för dem. Informationen 
måste föras till kunderna, det går inte att anta att de ska hitta den själv. Individualiserad 
marknadsföring är det bästa exemplet på dialogbaserade tekniker som används för att främja 
användandet av kollektivtrafik, cykel och gång. Det har utvecklats och applicerats i många 
europeiska och australiensiska städer med positiva resultat, det vill säga minskat bilanvändande 
med ungefär 10 procent. Än mer viktigt är att resebeteendet verkar ha upprätthållits över tid. 

Individualiserad marknadsföring inleds ofta med att kontakt tas med hushållet i en målgrupp som 
är benägen att förändra sitt resebeteende. Detta sker antingen vid dörren, via post eller via telefon 
och de erhåller information om och erbjudanden på olika färdsätt i samhället. Även hushåll som 
inte är regelbundna användare av kollektivtrafik kan erhålla denna typ av kontakt men då med 
erbjudanden och annat för att uppmuntra dem till att till exempel lämna bilen hemma (Brög, Erl, 
Ker, Royle och Wall, 2009). När individualiserad marknadsföring praktiserats måste budskapet 
om hållbart resande säljas in till individer, grupper och orter genom att förklara behovet av 
förändrat beteende och övertyga dem om vikten av deras bidrag. I många situationer är det starkt 
positiva åtgärder (reducering av globala uppvärmningen etc.) som ska marknadsföras men den 
underliggande framgången bygger på en hög nivå av engagemang för hållbara transporter och 
starkt ledarskap. Detta ledarskap har främst identifierats på kommunnivå snarare än nationellt 
och internationellt (Banister et al., 2007). 
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Generellt innebär individualiserad marknadsföring att det etableras en dialog genom en 
individbaserad, direktkontakt genom en detaljerad steg-för-steg process. Kommunikations-
processen baseras hela tiden på personlig kontakt och förser individer med information och 
support individbaserat. Den personliga kontakten kan motivera folk att börja tänka mer effektivt 
på deras dagliga resande, förse personer med information om de behöver och stödja deras behov 
till att testa alternativen först om de vill. Viktigt är att de bara får den information de verkligen 
behöver istället för att få ett stort flöde av information vilket de till största delen inte har någon 
användning för. Att ge information som är skräddarsydd till individuella situationer är mycket 
mer bekvämt och motiverande än att personen ska vara tvungen att filtrera bort och välja från ett 
stort antal möjligheter.  Små förändringar hos varje individ gör mycket på det stora hela. (Brög et 
al., 2002) 

Ett projekt i Tyskland på individualiserad marknadsföring visade att personlig uppmuntran, 
motivering och information kan leda till betydande ökningar i användande av kollektivtrafik. 
Den visade även att den modellen kan appliceras i stor skala och är relevant för många och olika 
länder. I Australien genomfördes ett program som kallades TravelSmart. Genom att ge 
människor möjlighet att förändra sina resvanor genom lokaliserad information, råd och 
uppmuntran till alternativa färdmedel lämnades sedan valet till individen. (Brög et al., 2002) 

 

 

FIGUR 2  -  MARKNADSSEGMENTERING I  PERTH, AUSTRALIEN. KÄLLA:  BRÖG ET AL.  (2002) 
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Det första steget i invidualiserad marknadsföring är att kontakta alla hushåll i ett utvalt område.  
I detta fall lyckades 13382 hushåll kontaktas och delades sedan in i fyra olika målgrupper. Grupp 
“I” (intresserade hushåll) är en grupp som inte använder miljömässiga transportsätt regelbundet 
men är intresserad av att göra det. Den här gruppen är öppen för förändring och att i 
fortsättningen använda miljömässiga alternativ med hjälp av personlig kontakt, information och 
motivation. Grupp “R utan” har minst en medlem i hushållet som regelbundet använder ett 
alternativt färdsätt och den gruppen behövde ingen vidare information. De belönades med en 
mindre gåva. Grupp “R med” har minst en medlem i hushållet som regelbundet använder 
miljömässigt hållbara färdsätt men med ett behov av mer information. De fick också en belöning 
samt även den information de var i behov av. Grupp “N” var en grupp som inte alls var 
intresserad och som därför exkluderades. Det kunde handla om att de inte ville delta eller att de 
påstod sig inte kunna förändra sitt resebeteende. De exkluderades då därför att det ansågs högst 
osannolikt att de skulle förändra sitt resebeteende. Grupp “I” däremot motiverades vidare, erhöll 
information samt möjligheten att få hembesök av specialistpersonal. För att motivera 
kollektivtrafikanvändande erbjöds bland annat en månads fribiljett för att testa på och bli mer 
hemma på exempelvis att åka buss. Projektet visade sig vara lyckat och visade att 
individualiserad marknadsföring är effektivt i alla fall två år efter studien. På många andra ställen 
i världen, bland annat i Göteborg, visades samma resultat. (Brög et al., 2002) 

2.3.4.2  TRA VE L  BL EN DING  

Travel Blending är ett individuellt åtgärdsprogram som används för att motivera 
beteendeförändring till resande. Det har enligt Rose och Ampt (2001) fungerat mycket väl i 
många delar i världen och har erhållit mycket positiv feedback. Det har inte bara ökat 
medvetenheten gällande fordonsanvändande och associerad miljöpåverkan utan också förändrat 
resebeteenden som resulterat i minskat motorfordonsanvändande. Rose och Ampt (2001) 
presenterar ett specifikt Travel Blending-program där de deltagande hushållen får fyra ”kit” 
hemskickade. Dessa innehåller broschyrer, resedagböcker med mera och programmet pågår 
under en nio-veckors-period.  

Först samlas information in om olika hushåll för att kunna hitta rätt målgrupp. När målgruppen 
väl formats är det vitalt att personer i gruppen deltar och börjar använda en resedagbok för att 
kartlägga sina dagliga resor. Dagböckerna utformas så att när informationen sedan analyseras ska 
skräddarsydda paket kunna skickas ut till deltagarna. Dagböckerna skickas till alla medlemmar i 
hushållet och under en veckas tid ska de fyllas i. I första kitet skickas även en box med för 
förvaring av resedagboken som kan hängas upp på kylskåpet och som även hade ett inbyggt 
påminnelsesystem. När resedagböckerna kommer in efter en vecka analyseras materialet och 
personlig feedback utformas till varje enskilt hushåll om hur de kan förbättra sina resval. (Rose 
och Ampt, 2001) 

Andra kitet innehåller skräddarsydd feedback som resultat av dagböckerna. Feedbacken 
presenteras till hushållet i en folder som kallas “Visste du de här sakerna om ditt hushåll?”. Ett 
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av bladen summerar hela hushållets resebeteenden medan ett annat blad är personligt för de olika 
hushållsmedlemmarna. Den personliga delen av kitet innehåller information och skräddarsydda 
resetips till de olika individerna i hushållet. I det andra kitet finns även ett häfte som kallas 
“Tankar kring ditt resande”. Den broschyren designas för att uppmuntra hushållen att tänka på 
sina resval genom att använda den feedback de fått ta del av. Den innehåller även generella tips 
på hur det går att minska sitt bilanvändande. Kit två innehåller även ett “målkort” som kan sättas 
upp på kylskåpet där hushållen ska skriva upp sina mål och om de uppnått dem. Nu får de 
deltagande hushållen fyra veckor på sig att praktisera de nya beteendena innan nästa kit skickas 
till dem. Det tredje kitet har som syfte att mäta hur det går för de olika hushållen och om 
projektet haft någon inverkan på deras resebeteende. Även här skickas dagböcker ut för att samla 
in information om hur det gått. Även denna gång får hushållen en vecka på sig att göra klart dem 
och skicka in för analys. För att uppmuntra till högre svarsfrekvens skickas ett häfte ut som 
berättar varför det var viktigt att göra klart även den andra delen av resedagboken. (Rose och 
Ampt, 2001) 

Det sista kitet innehåller en summering av hur hushållet har förändrat sina resvanor från den 
första insamlingen av resedagböckerna till den andra insamlingen. Den jämförande summeringen 
visar på totala förändringar vid alla typer av resande för hela hushållet men också för alla 
individer i hushållet. I vissa fall ges även tips på vad hushållen kunde förbättra i fortsättningen. 
Till exempel kan det vara att även om hushållen minskat sitt bilåkande kanske de ändå kör en bil 
som släpper ut mycket föroreningar. Det här sista kitet innehåller också en enkel fordonsdagbok 
så att hushållen kan fortsätta hålla koll på sitt totala fordonsanvändande över tid när de fortsätter 
med Travel Blending. (Rose och Ampt, 2001) 

2.3.5  KOMMUN IKATION  

Alla program som utförs för att främja hållbart beteende innefattar en kommunikations-
komponent. Däremot kan det variera mycket på grund av hur kommunikationen är utvecklad. 
För effektiv kommunikation är det viktigt att använda medryckande information, utan 
uppmärksamhet är övertalning omöjligt (McKenzie-Mohr, 2000). Kommunikationsstrategin 
består enligt Kotler et al. (2002) av två steg; dels att skapa ett meddelande och sedan välja 
mediekanal. Meddelandet måste positioneras på rätt sätt genom att visa på större fördelar om det 
önskade beteendet antas än om det nuvarande beteendet kvarstår. Det är också viktigt att försöka 
visa på att det innebär lägre kostnader och färre barriärer genom att adoptera det nya beteendet. 
Att visa på ett socialt tryck eller normer som signalerar att detta inte är ett acceptabelt beteende 
kan också vara effektivt (Kotler et al., 2002).  

Emotionella faktorer som framkallar negativa känslor eller positiva känslor som kan motivera det 
önskade beteendet bör tänkas igenom. Ett negativt meddelande fungerar bättre när det önskvärda 
beteendet presenterar en lösning på problemet. Humoristiska meddelanden är mer effektiva när 
de representerar ett unikt närmande till problemet. Det kan dock bli inaktuellt om det inte 
upprepas ofta och inte är passande för komplexa meddelanden. Skräckbaserade meddelanden 
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fungerar bäst när åtföljda lösningar enkelt kan implementeras och är mest övertygande för dem 
som nyligen inte vetat om problemet och kan vara mer effektivt när det riktas mot någon nära 
målgruppen.  (Kotler et al. 2002) 

Vad gäller val av mediekanaler så finns nedanstående att ta i beaktning enligt Kotler et al. 
(2002): 

Reklam: Reklam är oftast opersonlig och betalas av sponsorer. Det kan innefatta massmedia och 
tv men också tidningar, direktmail och en mängd olika utomhuskanaler såsom billboards, 
skyltning på transporter och på kiosker. Massmedia är oftast bäst att använda då meddelandet 
behöver ut snabbt till konsumenten, då något omfattande har hänt som befolkningen behöver få 
kunskap om.  

PR: Lyckosamma PR-insatser av de sociala marknadsförarna genererar gratis positiva 
meddelanden media och kan till exempel vara nyheter, artiklar och kommentarer. För att få 
medias uppmärksamhet kan det vara viktigt att ordna exempelvis ett evenemang. Publicitet är ett 
mäktigt verktyg för att förändra beteenden vilket erbjuder en mer djupgående täckning av frågan 
än vad som oftast är möjligt med reklam. Publicitet i redaktionell media ses ofta som mer 
objektiv än betald reklam.  

Tryckt material: Broschyrer, kataloger, flyers, planscher och så vidare presenterar mer detaljerad 
information om det önskade beteendet. Det kan användas som en uppföljningsteknik till 
massmedia då målgruppen behöver veta mer än det som presenteras i där. Ofta behåller 
målgruppen tryckt material och förhoppningsvis delar de även med sig det till andra.  

Personlig försäljning: Personlig försäljning handlar oftast om personliga möten och kontakter i 
workshops, seminarier, träningssessioner, över telefon och över internet. Den här tekniken 
fungerar bäst när en form av personlig intervention ska till för att få ut den detaljerade 
informationen, hitta hinder och funderingar, bygga förtroende och få förtroenden. (Kotler et al. 
2002) 

Det är viktigt att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Precis innan individen är på väg att göra sitt 
val är det bra att framföra sitt meddelande. Det kan också vara fördelaktigt att agera vid en 
speciell händelse. Till exempel vid en stor trafikomläggning som skapar stora köer i biltrafiken 
kan det vara effektivt att vara på plats och visa att det går snabbare att ta bussen. Med andra ord, 
synas när det har hänt något och där det har hänt. Det går också att hitta alternativa ställen att 
sätta meddelanden på. Det skulle exempelvis gå att uppmana människor att gå, cykla eller ta buss 
på parkeringsbiljetter eller på bensinpumpar. (Kotler et al., 2002) 

McKenzie-Mohr (2011) ger ett antal riktlinjer i utformandet av ett meddelande och val av 
kommunikationskanaler: 

● Se till att budskapet är levande, personligt och konkret. 
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● Använd tekniker som berör barriärer och motivationer, utforska attityder och beteenden 
hos målgruppen innan utvecklandet av budskapet. 

● Se till att den organisation som representeras har hög trovärdighet hos målgruppen som 
skall nås. 

● Visa på vad individen förlorar genom att inte agera, snarare än vad han/hon sparar genom 
att agera. 

● Vid användande av ett hotfullt meddelande, se till att koppla ihop det med konkreta 
förslag om vilka åtgärder en individ kan vidta för att avhjälpa situationen. 

● Gör kommunikationen, speciellt instruktioner för ett önskat beteende, tydlig och specifik. 
● Gör det enkelt för människor att komma ihåg vad de ska göra, hur de ska göra och när de 

ska göra det. 
● Kontrollera att programmet förbättrar social spridning genom att öka sannolikheten att 

människor kommer att diskutera sitt nya beteende med andra. 
● Om möjligt, använd personlig kontakt för att leverera meddelandet. 
● Ge feedback på både individ- och samhällsnivå om effekterna av hållbara beteenden. 

2.3.6  BIBEHÅLLANDE  

Att bara skapa förändring räcker oftast inte utan ibland måste betoningen ligga på att det önskade 
beteendet ska bibehållas (Andreasen, 2006). För att stimulera och bibehålla en 
beteendeförändring är kännedom om informationen och varumärket är viktigt. Genom att 
använda positiva meddelanden och ambassadörer ökar självtilliten hos individer till att prova 
eller bibehålla det önskade beteendet (Davies, 2012). Stimulans har visat sig ha betydande 
inverkan på en stor del av hållbarhetsaktiviteter såsom avfallsminskning, energieffektivisering 
och transporter. Ju närmre i tiden effekten ska påverka desto större effekt ger stimulans. Det är 
bättre att ge stimulans för positiva grejer som medborgare gör än att bötfälla de för negativa, 
såsom nedskräpning. Det är viktigt att göra incitamenten synliga och samtidigt vara försiktig 
med att ta bort incitamenten då motivationen till att göra vissa hållbara handlingar kan försvinna. 
Det är också bra att vara förberedd på folks försök att undvika incitamenten, till exempel när 
enskilda förare kör i samåkningsfilen för att försöka bryta mot stimulansen (McKenzie-Mohr, 
2000). 

Kotler et al. (2002) belyser några punkter som ger förslag på olika åtgärder för att bibehålla ett 
beteende i framtiden: 

● Integrera meddelandet och mekanismen in i existerande infrastruktur 
● Skapa ett engagemang från målgruppen 
● Ta bort stora barriärer och hinder 
● Belöna den målgrupp som har lyckats till 100 procent med att behålla det önskade 

beteendet.  
● Stödja målgruppen till att motstå frestelser för att gå tillbaka till gamla vanor. (Kotler et 

al., 2002)  
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3.  METOD 

 
I detta kapitel presenterar vi vår metod. Först pratar vi om valet av en kombinerad kvalitativ och 

kvantitativ metod, sedan går vi närmare in på de intervjuer som vi har gjort. Därefter diskuterar 

vi kring studiens reliabilitet och validitet och till sist presenterar vi vår analysmetod. 

 

3.1  VAL AV METOD  

Vi har genomfört kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie. Kvantitativ data har hämtats från 
sekundärkällor i form av tidigare resvaneundersökningar som är gjorda i Eskilstuna och andra 
jämförbara kommuner i Sverige. Kommunerna anses vara jämförbara för att det inte är någon 
betydande skillnad mellan städer i Sverige samt att kommunerna är likvärdiga storleksmässigt.  
Primärdata i denna studie är kvalitativ och kommer från intervjuer med olika personer som 
arbetar med att främja hållbart resande i Sverige. Eftersom en kombinerad kvantitativ och 
kvalitativ metod valdes har vi arbetat med en metodologisk triangulering ur vilken vi stärker 
validiteten i den data vi har samlat in (Denscombe, 2009).  

3.2  LITTERATURSÖKNING  

Utifrån den bakgrundsinformation som vi erhöll av mobilitetsgruppen sökte vi vetenskapliga 
artiklar i olika databaser. Utgångspunkten var Mobility Management men vi fann omgående 
även Social Marknadsföring vars teorier passade bra för att besvara undersökningsfrågorna. 
Artiklarna och övrig litteratur gav oss värdefull information som sedan ligger till grund för resten 
av studien. 

3.3  INTERVJUER 

Totalt har fem semistrukturerade intervjuer genomförts (en med mobilitetsgruppen för 
bakgrundssyfte) med personer som arbetar med Mobility Management och liknande frågor. 
Denscombe (2009) menar att intervjuer är en lämplig metod när forskaren behöver få insikt i 
saker som människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. För att spara tid och 
pengar menar Kotler et al. (2002) att sociala marknadsförare först bör undersöka hur bra den 
sekundära datan är. Ofta är de bästa källorna kompisar eller kollegor inom samma bransch runt 
om i världen och eftersom det inte finns någon konkurrens inom detta ämne som det gör i den 
kommersiella sektorn. Sociala marknadsförare världen över ser varandra som partners och 
lagspelare och delar gärna med sig av information. 
 

Först genomfördes en intervju med uppdragsgivarna på mobilitetsgruppen för att få en djupare 
förståelse för problembakgrunden. Sedan intervjuades personer i Gävle, Umeå, Västerås och 
Lund. Anledningen till att dessa personer valdes presenteras närmare nedan. 
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3.3.1  VAL AV INTERVJUOBJEKT 

Mobilitetsgruppen på Eskilstuna kommun är relativt nybildad och har därför mycket att lära från 
andra kommuner som arbetar med liknande frågor. Därför kändes det relevant och viktigt att ta 
kontakt med andra kommuner, i synnerhet med dem som kommit långt i sitt arbete. De vi har 
valt att intervjua är: 

Gävle Kommun: Är prisbelönta för sin trafikantvecka och arrangerar European Mobility Week i 
maj 2013. 

Be Green, Umeå Kommun: Nyskapande och framgångsrik grupp som arbetar med flera olika 
kampanjer för att främja hållbarhet. 

Västerås Stad: Har länge profilerat sig som cykelstad och är intressant då det är vår hemort och 
delar Mälardalens högskola med Eskilstuna. 

Lunds Kommun: Pionjärer i sammanhanget. Har jobbat på bred front med Mobility 
Management-frågor sedan 90-talet. 

3.3.2  UTFORMN ING AV IN TERVJU FRÅGOR  

Intervjufrågorna utformades utifrån frågeställningarna och viktiga aspekter som vi fann i 
litteraturstudien. Vi frågade dels övergripande om deras arbete och dels mer specifikt om olika 
program och åtgärder som de har arbetat med.  

Kotler et al. (2002) var till stor hjälp då där presenteras konkreta frågor som går att ställa 
specifikt för social marknadsföring: 

● Vilka målgrupper riktade ni er mot och varför? Har ni data och forskningsresultat som 
profilerar denna målgrupp? 

● Vilka beteenden promotade ni? Har ni information om vilka fördelar, kostnader och 
hinder er målgrupp upplevde? Undersökte ni deras uppfattningar om konkurrerande 
beteenden? 

● Vad uppnådde ni för resultat? 
● Vilka strategier fungerade? 
● Vad skulle ni göra annorlunda? 
● Finns det grunder i er kampanj som ni tror vi skulle kunna använda i vår kampanj? Finns 

det några hinder och begränsningar? (Kotler et al., 2002) 

3.4  VALIDITET  

Enligt Denscombe (2009) hänvisar validitet till noggrannheten och precisionen i data. Det 
handlar också om lämpligheten i data beträffande den forskningsfråga som undersöks. Den 
grundläggande frågan är: ”Är data av rätt typ för att undersöka ämnet och har data uppmäts på ett 
riktigt sätt?”. Genom att vi använt triangulering av olika datakällor har vi säkerställt att studien 
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håller en hög validitet. Dessa datakällor har gett oss mycket bra fynd och underlag till att skapa en bra 
analys och utforma relevanta åtgärder till Eskilstuna kommun.  

3.5  RELIABILITET  

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, hänvisar till huruvida ett forskningsinstrument är neutralt till sin 
verkan och om det skulle vara konsekvent ifall det användes under en rad olika tillfällen. Detta 
uttrycks ofta med frågan: ”Skulle forskningsinstrumentet ge samma resultat vid andra tillfällen 
(allt i övrigt lika?)” (Denscombe, 2009). Resvaneundersökningarna som vi har tagit del av är 
tillförlitliga kvantitativa data och är viktiga för utformandet av målgrupper och åtgärder till 
Eskilstuna kommun. Vad gäller intervjuerna, som var semistrukturerade personliga- och 
telefonintervjuer, så skulle samma svar erhållas med samma frågor även om någon annan ställde 
frågorna då vi varit mycket objektiva och låtit respondenten svara på frågorna utan att vi vinklat 
dem.  

3.6  ANALYSMETOD  

En analysprocess innebär ett sökande efter saker som ligger under ytinnehållet i datan som ett 
slags kärnelement som förklarar hur saker är och hur de fungerar. Vi har undersökt den 
insamlade datan på ett sådant sätt att det hjälpt oss att identifiera avgörande komponenter som 
använts för att förklara tillståndet på det vi studerat (Denscombe, 2009). Genom att koppla ihop 
empiri med teori har vi kunnat bygga på en gedigen analys av problemet vilket vi senare haft 
som grund för att utforma marknadsföringsstrategier specifikt till Eskilstuna kommun. 

 
FIGUR 3  -  ANALYSMETOD.  KÄLLA: EGEN 
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4.  EMPIRI 

 
I detta kapitel presenteras först resultatet av de intervjuer som vi genomförde. Svaren från 

intervjuobjekten redovisas löpande under olika rubriker. För att komplettera intervjusvaren och 

öka förståelsen har vi valt att presentera några specifika kampanjer i informationsrutor. Sedan 

redovisas relevant information från olika resvaneundersökningar.

 

4.1  INTERVJUER 

Den första vi pratade med var Ingegerd Krantz som arbetar med hållbart resande i Gävle. Det har 
hon gjort på heltid sedan 2008. Hon arbetar tillsammans med två andra men det finns även en 
hållbarhetsutvecklare i kommunen som jobbar bredare än med enbart hållbart resande. I stort är 
det många som arbetar med frågorna i kommunen och de har en bred samverkan. (Krantz, 2013) 

Den andra personen vi kom i kontakt med var Emma Ödling som arbetar på Be Green i Umeå. 
Be Green är Umeå Kommuns projektkontor som driver olika hållbarhetsprojekt var av ett är ett 
mobilitetsprojekt som egentligen heter Greencit. I projektgruppen jobbar fem heltidsanställda 
med frågor som berör hållbart resande och hållbart boende. (Ödling, 2013) 

Carl Strand är transportrådgivare på Västerås Stad och vi träffade honom personligen i Västerås 
Stadshus. Transportrådgivningen arbetar med det publika, att försöka påverka allmänheten 
genom kampanjer och upplysa om olika aktiviteter. Mycket handlar om opinionsbildning, hur 
Västerås ska få en bättre stadskärna och hur västeråsarna ska resa på ett klimatsmart sätt. (Strand, 
2013) 

Till sist så talade vi även med Anders Söderberg som arbetar på trafikmiljöenheten på gatu- och 
trafikkontoret på teknisk förvaltning i Lunds Kommun. Det är tre personer som huvudsakligen 
arbetar med Mobility Management i kommunen. Mobility Management-arbetet i Lund har pågått 
ända sedan slutet av 90-talet vilket gör att de var först i Sverige med det. (Söderberg, 2013)  

4.1.1  VIKTEN  AV HÅLLBART RESANDE FÖR KOMMUNERNA 

Krantz (2013) på Gävle Kommun menar att det har hänt väldigt lite med det hållbarhetsarbete 
som rör resande. På många andra håll har det hänt mycket, exempelvis energieffektiviseras 
byggnader och det har bytts från oljeeldning till andra system som är bättre för miljön. Vi åker 
dock fortfarande på fossila drivmedel och bilåkandet ökar överlag. Vi ger inte förutsättningar i 
tidiga skeden när vi planerar våra städer. I alla led är det egentligen transporterna som har halkat 
efter på grund av att vi “tänker bil” när vi bygger. Krantz (2013) menar att miljöaspekten är 
väldigt viktig men det finns många andra fördelar med hållbara transporter också. Gävle var årets 
cykelstad 1997 och de jobbade då mycket med cykelkampanjer men då handlade det om 
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hälsoaspekten och att skapa en attraktiv stad. Sedan är det också kostnadseffektivt att inte 
använda bilen. (Krantz, 2013) 

Grunden till arbetet för hållbart resande i Umeå är enligt Ödling (2013) att kommunen 
överskrider miljökvalitetsnormen för kväveoxid. Det är viktigt att göra åtgärder för att komma 
under de värdena för de är så höga så att människor utsätts mer eller mindre dagligen för 
negativa hälsoaspekter. Genom Umeå går E4:an vilket innebär stor trafikbelastning och stora 
utsläppsmängder. En initial åtgärd som togs fram för att förbättra miljön var att bygga en ringled 
runt staden. Ödling (2013) menar dock att allt visar på att mer vägar innebär mer trafik. Det är 
därför väldigt viktigt att arbeta med beteenden kring resande, att försöka få människor att 
reflektera över sina resval och välja hållbara transportmedel istället för bilen och där kommer 
Ödling (2013) och hennes kollegor in i bilden. (Ödling, 2013) 

Strand (2013) i Västerås belyser också problemet med att vi länge har fokuserat väldigt mycket 
på bilen. Det är inte hållbart i längden då vi vill ha en bättre stadskärna och en bättre miljö. Ju 
fler vi blir och ju mer urbaniserade vi blir, desto viktigare blir det att hitta en lösning. Det 
fungerar helt enkelt inte att alla har en egen bil, det finns inte plats för det. (Strand, 2013) 

Lund har arbetat med att främja hållbara transporter under en längre tid vilket Söderberg (2013) 
framför tydligt. Arbetet med Mobility Management påbörjades på 90-talet men det var 
egentligen bara effekten av en politik som hade förts sen 60-talet då politikerna sa nej till att 
Lund skulle styras av bilen. Stadskärnan skulle inte rivas till förmån för bilen som i många andra 
städer. Söderberg (2013) menar att bilanvändningen har många negativa effekter såsom 
försämrad luftkvalitet, barriäreffekter, buller, köbildning, ytanvändning med mera. (Söderberg, 
2013) 

4.1.2  HUR TÄNKER MÄNNISKOR KRING SINA RESVAL?   

Krantz (2013) tror att ekonomin är det argument, även om det inte erkänns alla gånger, som är 
det bästa medlet för att styra opinionen. Hon tror även att hälsan är viktig och att vi människor 
inte mår bra av att veta att vi förstör miljön för våra kommande generationer. Det är en 
hälsoaspekt det också, att ha klimatångest. En tankeställare i Gävle var att det inte var så bra luft 
i kommunen som människor tidigare hade trott. Luftvärdena låg till och med över 
miljökvalitetsnormerna vilket skapade en livlig debatt i tidningarna och radio vilket har fått mer 
Gävlebor att tänka på sina resval. (Krantz, 2013) 

Ödling (2013) menar att det inte går att ge ett enskilt svar på vad som påverkar människors 
resval för att det är otroligt personligt. Det går inte att peka på en variabel och säga: “Om vi 
belyser den här får vi resultat”. Alla aspekter måste belysas. Ödling (2013) menar att de från 
början trodde de att det var en ekonomisk fråga, att människor skulle ändra sitt beteende om de 
fick veta hur mycket det kostade att köra bil men det visade sig att det inte var så enkelt. Många 
tänker att bilen bara kostar vad bensinen kostar men i själva verket är det en betydligt större 



26 

kostnad då skatt, försäkring och värdeminskning också räknas in. Det går dock inte att gå fram 
till en person och säga att den kommer att tjäna på att åka buss för att det kommer bli mycket 
billigare, det fungerar inte så. Utmaningen blir att få personen att prova på andra färdmedel för 
då kommer den uppleva att det blir en besparing att inte betala för bensin. Om sedan bilen bara 
står kommer personen att inse hur mycket det kostar med skatt och försäkring. Ödling (2013) 
nämner också att de belyser aspekter olika mycket beroende på vilken målgrupp de vänder sig 
emot. Är det företag så är den ekonomiska aspekten viktigast men är det däremot en förälder till 
två barn är miljöaspekten viktigare än både den ekonomiska aspekten och hälsoaspekten. 
(Ödling, 2013) 

Enligt Strand (2013) är bilen väldigt viktig för människor. Det är likadant i Västerås som i 
Eskilstuna, människor älskar att åka bil. Det är ju så att Sverige är ett land med ganska små 
städer så det är ganska praktiskt med bil här. Vi har byggt för bilen sedan 50–60-talet så det finns 
goda möjligheter till att parkera och ta sig fram. Mycket handlar om smidighet, att bilen är 
väldigt smidig när du ska resa varje dag till och från jobbet. Strand (2013) tror dock att ekonomin 
har kommit att bli en viktig aspekt de senaste åren. Det börjar bli ganska dyrt att äga en bil så 
därför är ekonomin det argument som kanske biter bäst. Sen vill människor självklart att resandet 
ska vara bra för miljön. (Strand, 2013) 

Alla människor tänker på olika sätt kring sina resval enligt Söderberg (2013). Exempelvis biter 
inte miljö- eller ekonomiargumentet för välbärgade män i 30–60-årsåldern utan där är det snarare 
hälsoargumentet som är det starkaste kortet. Unga kvinnor däremot tycker att det är viktigt med 
trafiksäkerhet och miljöfrågan och sådana saker. Sedan är det självklart att det ekonomiska 
argumentet biter bättre på grupper med sämre ekonomi. Det är väldigt få som miljöargumentet 
biter på även om det är det som Söderberg (2013) och hans kollegor egentligen jobbar för. 
(Söderberg, 2013) 

4.1.3  ARBETE MED MÅLGRUPPER  

Krantz (2013) menar att de gör många olika aktiviteter som riktar sig mot olika målgrupper i 
Gävle. Om de exempelvis har ett elbilsseminarium så är det en speciell målgrupp för det, om de 
har en trafikdag på skolorna så är den anpassad efter skolbarnen och sen kan de ha en dag på 
stortorget som är inriktad mot alla. Övergripande är det Gävleborna som är målgruppen. Barn 
och deras föräldrar är en viktig målgrupp om en specifik målgrupp ska framhävas. (Krantz, 
2013) 

I Umeå jobbar de med en väldigt öppen målgrupp. Ödling (2013) menar att de skulle kunna säga 
att alla som befinner sig och verkar inom Umeåregionen är deras målgrupp. Det är dock helt 
omöjligt att nå alla människor på en gång så därför har de valt att gruppera medborgarna. Ibland 
har de jobbat mot företag, ibland mot skolor, ibland mot ett specifikt bostadsområde och ibland 
också mot alla genom att exempelvis ha en tävling som alla får delta i. Män över 50 år är en 
otroligt svår målgrupp och dem har Umeå valt att inte fokusera på. De tänker istället att de ska 
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övervinna deras fruar. Om frun gör en förändring, och mannen upplever att den gynnar även 
honom så kommer han senare vara mer mottaglig för förändring. De jobbar alltså på så vis att de 
börjar med de lättaste (främst unga människor) för att sedan kunna vinna några svårare på vägen. 
(Ödling, 2013) 

Enligt Strand (2013) är arbetet i Västerås riktat mot en väldigt bred målgrupp. I Cykla till jobbet-
kampanjen är målgruppen alla förvärvsarbetare. Sen är det självklart viktigt att tänka på att det 
finns olika beteenden, att det exempelvis kan finnas skillnad på män och kvinnors beteende. 
(Strand, 2013) 

I Lund genomför de allt ifrån stora allmänna kampanjer som riktar sig brett mot allmänheten till 
en smal målgrupp som studenter som kanske ska jobba med trafikfrågor i framtiden. Däremellan 
täcker de hela spektrat. Från 2008 har de haft ett extra stort fokus på de stora företagen i Lund. 
Mycket av trafiken i Lund genereras inte av Lundabor utan snarare av invånare i 
kranskommuner. De invånarna nås inte där de bor utan istället söks de upp på arbetsplatserna. 
Söderberg (2013) jobbar gärna tillsammans med företagen för att de ska ser över sina anställdas 
resor till och från arbetet. Stora markbaserade parkeringar är oftast kostnadsfria för företagets 
anställda och därför är de inte lönsamma för företagen. Söderberg (2013) berättar även närmare 
angående olika typer av målgrupper och har identifierat att det finns 20-25 procent som 
fortfarande kör i Lunds tätort och som är mycket svåra att vinna över. Dessa är främst 
högutbildade män med hög inkomst i 30–60-årsåldern. Den lättaste gruppen att påverka är unga 
kvinnor för att de är väldigt medvetna och de har lättare att pröva på nya saker. (Söderberg, 
2013) 

4.1.4  BARRIÄ RER OCH MOTIVATIONER  

Det finns självklart barriärer när det kommer till att främja hållbara transporter enligt Krantz 
(2013). Det finns inte kollektivtrafik överallt, och vi kan inte cykla hur långt som helst. Om en 
person bor på ett visst ställe måste han/hon kanske ha bil, men då kanske han/hon kan fundera på 
att ha en biogasbil istället. Utifrån den situation individer är i måste de bästa möjligheterna ges. 
Alla kan inte göra allting men alla kan göra någonting, och det är så Gävle Kommun försöker 
resonera. En barriär är att många inte har prövat att till exempel åka buss på länge. Då finns det 
en möjlighet att försöka få dem att göra det och då kan de komma underfund med att det är 
mycket bättre än de tror, vilket motiverar dem att fortsätta åka buss. (Krantz, 2013) 

Ödling (2013) pratar om att det finns många barriärer. Hon påpekar att det är särskilt stora 
avstånd i norra Sverige mellan olika kommuner så det är känsligt att prata om hållbara 
transporter. I kommunikationen är det viktigt att poängtera att man inte är emot bilen egentligen, 
men det finns sträckor som är onödiga. Alla sträckor under 5 km är “löjliga” och i Umeå är 
hälften av alla bilresor under 5 km. De korta bilresorna som det finns otroligt många utav är de 
som kan bytas ut eller stoppas bort helt enligt Ödling (2013). Det finns även andra barriärer, som 
när människor får barn. Då upplever många att de blir mer bilbundna än vad de har varit tidigare. 
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Det blir svårare en period att organisera sig och få tiden att räcka till. Sedan finns även männen i 
35–40-årsåldern som har kommit upp lite i karriären och tycker att det är coolt med en tjänstebil. 
Då är det dock intressant med trender, det blir exempelvis mer och mer populärt för män att ha 
en påkostad cykel. Det syns verkligen vilket har gjort arbetet mycket lättare. På frågan om hur de 
kunde motivera folk att ställa upp på en kampanj som kallas Max 500, som kräver en till synes 
ganska stor uppoffring, svarade Ödling (2013) att de helt enkelt ställer upp för att det är en 
tävling. Deltagarna fick individuell resecoachning under ett helt år och lyckades de uppnå målet 
vann de ett presentkort på SJ för en upplevelseresa i Sverige. Mycket är lätt att stimulera med att 
deltagarna får någonting tillbaka och det finns även dem som tycker det är kul att bara få vara 
med. (Ödling, 2013) 

Även Strand (2013) menar att det finns barriärer, speciellt då Västerås och många andra städer är 
byggda för bilen. Han påpekar att Västerås har ett väl utbyggt cykelnät men att det inte alltid är 
så praktiskt och resvänligt och när de byggdes tänkte de inte lika mycket på säkerhetsaspekterna 
som det görs idag. Sverige har också ett ganska extremt klimat jämfört med många andra delar 
av världen vilket påverkar våra resvanor. Det är därför viktigt med bra vinterröjning som gör det 
enklare att använda andra alternativ än bilen och det ska gå att använda cykeln på ett säkert sätt 
året om. Du ska även kunna känna dig trygg och inte råka ut för stölder eller likande saker. Det 
är svåra saker att jobba med men det pågår ständigt ett sökande efter lösningar. Något annat som 
kan hjälpa till i arbetet och motivera fler att välja cykel och gång är att det finns en liten tränings- 
och fitnesstrend i samhället. (Strand, 2013) 

Söderberg (2013) tar upp ett exempel där en barriär i infrastrukturen, ett initialt 
infrastrukturproblem, har vänts till en stor möjlighet för att motivera människor till att välja mer 
hållbart resande i Lund. De har använt stora vägarbeten med långa störningstillfällen till sin 
fördel för att försöka locka över människor till andra transportsätt. Exempelvis har de tagit reda 
på vilka som kör på en berörd väg och sedan skickat ut ett meddelande i stil med: “Nu kommer 
vi bygga om din väg, det kommer bli störningar, länge” och så har de presenterat alternativen. 
De har bland annat tipsat om att ett av körfälten skulle vara ett busskörfält och att det andra 
skulle vara en bilkö. Om bilresenärerna började ta bussen istället skulle det vara en mycket större 
sannolikhet att de kom i tid till arbetet. De tipsade även om att det faktiskt gick att cykla och i 
stort blev kampanjen mycket positivt mottagen. Söderberg (2013) menar att de mer och mer 
arbetar där det händer någonting för då tror de att folk är mer benägna att förändra sig. 
(Söderberg, 2013) 

4.1.5  KON KRETA ÅTGÄRDER OCH KOMMUN IKATION  

Trafikantveckan är det stora övergripande projektet i Gävle enligt Krantz (2013). Det har jobbat 
med den varje år sedan 2007. Trafikantveckan är dock bara en specifik vecka där arbetet 
marknadsförs extra mycket, arbetet pågår annars under hela året. De har en cykeldag under våren 
och då startas många cykelkampanjer som sedan pågår fram till augusti-september då 
trafikantveckan går av stapeln. Krantz (2013) pratar också om en bild (se nedan) som de har tagit 
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i Gävle för att illustrera hur mycket plats bilen egentligen tar upp jämfört med att åka kollektivt 
och att cykla. Längst till vänster ser du 40 stycken bilar, i mitten en buss med 40 stycken 
passagerare och till höger 40 stycken cyklister. (Trafikantveckan, Gävle Kommun). Krantz 
(2013) menar att bilden illustrerar hur våra resvanor påverkar stadsbilden på ett väldigt tydligt 
sätt. 

 

FIGUR 4  -  BILD SOM ILLUSTRERAR HUR VÅRA RESVANOR PÅVERKAR STADSBILDEN. KÄLLA: TRAFIKANTVECKAN, 
GÄVLE KOMMUN 

Ödling (2013) berättar att de har ett mobilt kontor för att komma så nära medborgarna som 
möjligt. Med det mobila kontoret har de kunnat åka ut till skolor och företag där människorna är 
och på så vis syns de mycket bättre. De har skapat det mobila kontoret för att det är enkelt att ta 
med, allt är på plats och det syns om man tar plats vilket är av stor vikt. Ödling (2013) 
poängterar också att det är viktigt att uppmuntra hållbara resenärer. De genomförde bland annat 
en kampanj som kallades “What’s your löjligaste bilresa?” där deltagarna fick berätta om en 
löjlig bilresa som de själva hade gjort och samtidigt tävla om 100 cyklar. På så vis fick de igång 
snacket och kampanjen har sedan följts upp två gånger. (Ödling, 2013) 

 
Information: “What’s your löjligaste bilresa?” 

What’s your löjligaste bilresa är en utveckling av kampanjen “Inga Löjliga Bilresor”. Det är en 
masskommunikativ kampanj med att minska de löjliga bilresorna i kommunen. Konceptet är 
framtaget av Malmö stad och möjligheterna att genomföra kampanjen i flera kommuner är goda 
eftersom det går att genom samordning minska kostnaderna och öka genomslaget. Metoderna 
inkluderar allt ifrån tidningsannonser och stortavlor till cyklister på staden och give aways 
(Whats’s your löjligaste bilresa, Greencit). Utvärderingen av den senaste kampanjen visade att 
den slagit igenom även hos dem som inte aktivt deltagit (Över förväntan, Greencit). 
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FIGUR 5  -  MARKNADSFÖRING AV KAMPANJEN. KÄLLA:  WHAT’S YOUR LÖJLIGASTE BILRESA,  GREEN CITIZENS OF 

EUROPE 

Strand (2013) berättar att de har en Cykla till jobbet-kampanj i Västerås som pågår 22 april till 
den 26 maj. Den är utformad så att det ska vara enkelt för folk att delta och det ska vara en rolig 
grej. En annan kampanj som pågår är en vett och etikett-kampanj som handlar om att 
Västeråsarna ska känna en större upplevd trygghet i trafiken genom att det visas mer hänsyn. 
Den handlar inte direkt om att minska bilanvändandet men den kan bidra till att folk känner att 
cykeln är säkrare, speciellt då cykeln anses vara ett lite osäkert färdmedel idag. (Strand, 2013) 

Söderberg (2013) i Lund har själv huvudansvaret för breda allmänna kampanjer inom gång, 
cykel och kollektivtrafik. Just nu arbetar han med en säker cykel-kampanj som handlar om 
trafiksäkerheten. För ett tag sen genomförde han en kampanj som innebar att folk fick tillgång 
till en säker cykelförvaring vid tågstationen. Syftet med kampanjen var att folk skulle känna att 
cykeln var i säkert förvar på stationen vilket skulle främja hållbart resande. Nu jobbar han även 
med en webbaserad cykelreseplanerings-tjänst som kan planera cykelresor. Sedan kommer det 
även att initieras en kampanj för cykling längre sträckor, alltså pendling med cykel till jobbet där 
de ska marknadsföra de fina cykelbanorna som finns mellan Malmö och Lund. (Söderberg, 
2013) 

Söderberg (2013) går också djupare in på specifika marknadsföringstekniker som han och hans 
kollegor har använt sig av under årens gång. I början av 2000-talet använde de dörrknackning 
flitigt. Specialutbildade informatörer var ute i bostadsområdena och pratade med hushållen om 
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deras transporter. De hade med sig material och hade förberett massor av frågor för att ge 
transportrådgivning på plats. Personerna i hushållen hade oftast något önskemål om hur de skulle 
kunna ändra sitt resebeteende och fick då en uppmuntringspresent för att de gjorde vad 
kommunen önskade. Om hushållet körde bil fanns det flera prova-på-projekt som de kunde testa 
att vara med i, exempelvis “hälsotrampare”, testresenärer, bilpool, miljöbil med mera. Söderberg 
(2013) menar att dörrknackningen fungerade bra i Lund - nöjdhetsgraden låg på uppemot 80 
procent och då är det viktigt att tänka på att utvärderingar har visat att 10 procent alltid är 
missnöjda vad som än görs. Den stora nackdelen med dörrknackningen är dock dess kostnad som 
ligger på cirka 100 kr per hushåll jämfört med en allmän kampanj som har en kostnad på totalt 
100 000 kr i Lund. Andra kommunikationskanaler de använder sig av är hemsidan, direktreklam 
(det vill säga samhällsinformation som delas ut även om det står “ingen reklam” på dörren), 
gratistidningar, trafikreklam, flyers, studenter på staden (nå bilister direkt genom att stå på 
parkeringar och dela ut saker). Det är viktigt att denna marknadsföring ligger i stil med övrig 
marknadsföring. Det ska vara snyggt, det ska vara slående men det ska heller inte blir fjantigt. 
Att formulera och paketera budskap på ett professionellt sätt är också mycket viktigt. Söderberg 
(2013) talar även om PR, utrymme i redaktionell media, och menar att relationen med dagsmedia 
är avgörande om mycket publicitet ska erhållas.  

4.1.6  EXTRA FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT SAMT TIPS TILL ESKILSTUN A 

Trafikantveckan är som sagt det största de jobbar med i Gävle men ett annat projekt de har 
jobbat med under en 3-årsperiod, och som har varit framgångsrikt enligt Krantz (2013) kallas för 
“hållbara familjer”. Projektet fyra fokusområden och ett var just resandet och hållbara 
transporter. De har jobbat på olika sätt med att ge folk chansen att prova på alternativ till bilen. 

 
Krantz (2013) menar att det är svårt att mäta effekten av det de håller på med men i 
sammanhanget har Gävle varit i topp gällande trafikantveckan och 2009 vann dem European 
Mobility Award. På frågan om hon har några konkreta tips till Eskilstuna och deras arbete för 

 
Information: “Hållbara familjer” 

 
Kampanjen hållbara familjer går ut på att gävlefamiljer under tolv månader får coaching att 
ändra sitt beteende och sina vanor i en mer miljövänlig inriktning. Utvalda familjer har 
träffats en gång i månaden. De har fått lyssna på föreläsare, delat erfarenheter och fått 
konkreta råd och tips om hur de kan leva mer miljö- och klimatsmart i deras i sin vardag. Den 
sista planerade omgången av kampanjen genomfördes mellan oktober 2010 och oktober 2011 
och genom att de deltagande familjerna fick fylla i enkäter så kunde resultat redogöras. 
Exempelvis minskade bilåkandet 19 procent, cyklandet ökade med 7 procent och bussresandet 
bland familjerna ökade med 41 procent. (Hållbara familjer, Gävle Kommun) 
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hållbart resande svarade Krantz (2013): “Något som vi gör här i Gävle och som är del i våra 

framgångar är att vi försöker samverka. Vi jobbar ihop med föreningar, företag och 

organisationer under våra kampanjer. Det är jätteviktigt för det blir en väldigt kreativ grupp, då 

det alltid tas upp nya idéer som vi kan jobba vidare och det ger ringar på vattnet.”. En annan 
viktig sak som Krantz framhäver är att samarbeta med de andra kommunerna i länet. (Krantz, 
2013) 

Ödling (2013) vill speciellt framhäva Umeås arbete med testresenärer som har varit väldigt 
framgångsrikt jämfört med många andra städer. Kampanjen “What’s your löjligaste bilresa?” är 
också någonting som har fått väldigt stor uppmärksamhet. “Pedal for medal” är ett tredje 
exempel på en framgångsrik kampanj, faktiskt den mest effektfulla av dem alla enligt Ödling 
(2013). Det är en cykeltävling där deltagarna behöver rekrytera minst en bilist i laget för att få 
vara med och tävla. “Den bilisten fortsatte sedan att cykla och det var det som gjorde det så 

superbra. Vi hade 66 lag som tillsammans cyklade tre varv runt jorden och mer än 70 bilister 

började cykla till jobbet. Att man tar bort en bilist från bilen till cykeln innebär ju ett nollutsläpp 

vilket har varit mer än en 25 tons besparing på 4 månader. Det är ju mer än vad 4 svenskar 

släpper ut per år. Så det har varit vår riktiga succé!” (Ödling, 2013) 

Ödling (2013) pratar sedan om vad som är viktigast i arbetet och menar att det är viktigt att våga. 
Dels att våga vara annorlunda, att våga lita på att det finns ett engagemang och att våga sticka ut 
för det lönar sig alltid. Också att våga ta i ordentligt och göra någonting som är oväntat är 
fördelaktigt. Viktigt är också att hålla budskapet enkelt, att inte försöka förvirra eller krångla till 
det. Sedan är det också väldigt bra med en god kontakt med media eftersom de verkligen kan 
hjälpa till. Det är också otroligt viktigt med utvärdering. Vad ger det egentligen att 10 personer 
börjar åka buss istället för bil? Hur har attityden kring det förändrats? Det är bra att mäta så 
mycket det bara går att mäta. Hur många personer har kontaktats? Hur många har nåtts av ett 
budskap? Hur många har egentligen gjort någonting för att de har nåtts av budskapet? Ödling 
(2013) menar att det nog är grunden till de framgångar som de haft, att de har varit noggranna 
med att utvärdera kampanjer och försökt lämna det som gett dåligt resultat, eller kanske “skruva” 
litegrann så att det blir bra i nästa kampanj. Det är viktigt att tänka på att en kampanj inte är slut 
bara för att kampanjtiden är över, det är ett stort efterarbete som måste göras. (Ödling, 2013) 

Strand (2013) menar att Cyka till jobbet-kampanjen är väldigt bra för att den är så enkel, den 
kostar inte mycket att genomföra och ger ändå bra respons. Han säger: “Det är så lätt för folk att 

vara med. Visst, du kan göra alla de här stora kampanjerna och dra på med reklambyråer men 

det kostar ju. Då får du ta pengar från infrastrukturen och liknande, man måste balansera. Och 

det här är en kampanj som jag tror folk tycker är rolig och det kräver ingenting att vara med. 

Det är bara en liten uppmuntran.” (Strand, 2013) 

 
Söderberg (2013) pratar engagerat om det mesta som de har gjort i Lund. Det framgår tydligt att 
han är extra stolt över att ha fått in Mobility Management i högre utbildning i Skåne. Han 
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lyckades sätta ihop ett kursprogram dit han fick de stora forskarnamnen: John Whitelegg, Todd 
Littman och Tom Rye. Söderberg (2013) uttrycker att det är helt fantastiskt och att ämnet borde 
tas upp i grundskolor och gymnasieskolor också för att frågorna ska bli belysta i tidig ålder. 
Söderberg (2013) framhäver sedan att Lund är ett specialfall där de har jobbat väldigt länge mot 
bilanvändande så egentligen kanske inte Eskilstuna ska kolla allt för mycket på Lund. Dock har 
de gjort en del grejer i Lund och arbetet måste ju börja någonstans. (Söderberg, 2013) 

4.2  RESVANEUNDERSÖKNING 2010,  ESKILSTUNA KOMMUN 

Mellan september och november 2010 genomförde Eskilstuna Kommun en resvaneundersökning 
som bestod av en enkät och en resedagbok. 3000 slumpvis utvalda personer mellan 16-75 år fick 
enkäten hemskickad per post och av dessa var det 1046 som svarade på den. Eskilstuna Kommun 
skriver själva på sin hemsida:  

“Den samlade bilden från resvaneundersökningen ger värdefull kunskap som hjälper oss att 

göra rätt åtgärd på rätt plats på vår väg mot en trygg och hållbar framtid.” (Resvanor, 
Eskilstuna Kommun) 
 

 
 

FIGUR 6  -  ANNONS FÖR ESKILSTUNA KOMMUNS RESVANEUNDERSÖKNING 2010. KÄLLA:  HTTP://GOO.GL/6WIFL 

Eskilstuna Kommun menar att kunskapen de får genom undersökningen kommer vara till hjälp i 
allt från mindre åtgärder i korsningar och detaljplaner till mer övergripande frågor som arbetet 
med Eskilstunas trafikstrategi för hållbara transporter. Arbetet med trafiken sker ur ett 
helhetsperspektiv vilket gör att kunskap om invånarnas resvanor är nödvändigt. 
(Resvaneundersökning 2010, Eskilstuna Kommun) 

Resvaneundersökningen inkluderade även en del attitydfrågor vilket är bra för att få veta varför 
folk reser som de gör och inte bara hur de reser. Många frågor i attitydundersökningen är 
relevanta för att få svar på just hur invånarna uppger att de föredrar att resa, handla etc. Frågorna 
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i attitydundersökningen formulerades av trafikplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen i samråd 
med referensgrupper. (Resvaneundersökning 2010, Eskilstuna Kommun) 

Resultat: I undersökningen framkommer det mycket som är av intresse för denna studie. 
Grundläggande är det intressant att endast 6 procent av respondenterna uppger att de inte har 
tillgång till bil. Inom Eskilstuna tätort är det en lite större andel som inte har tillgång till bil av 
förklarliga skäl. Vidare har 91 procent av respondenterna körkort. Resdagboken som 
respondenterna förde ligger till grund för de resvanor som presenteras i rapporten. Den visade att 
det görs 2,5 resor per dag och invånare i Eskilstuna. Inom kommunen är den genomsnittliga 
reslängden 5,4 kilometer. 58 procent av alla resor görs med bil som cirkeldiagrammet nedan 
visar.  

 
FIGUR 7  -  CIRKELDIAGRAM SOM VISAR FÖRDELNINGEN AV FÄRDMEDEL I ESKILSTUNA KOMMUN. KÄLLA:  

RESVANEUNDERSÖKNING 2010    

När det gäller attitydfrågorna så visar dem att det generellt sett är vanligare att de tillfrågade 
cyklar på sommarhalvåret än på vinterhalvåret. Det är också vanligare att de tillfrågade åker buss 
och bil på vintern jämfört med på sommaren. Respondenterna fick svara på varför de valde att 
inte nyttja olika färdmedel, exempelvis att gå, cykla och åka buss. “För långt avstånd” (70 %), 
“Tar för lång tid” (52 %), “För dåligt plogat på vintrarna” (18 %) och “Jag känner mig otrygg” (8 
%) var de främsta anledningarna till att folk som inte går avstår från att gå. På den sistnämna, 
“Jag känner mig otrygg”, var det en klart större andel kvinnor än män. “Det är för långt avstånd” 
(34 %). “Det tar för lång tid” (27 %), “Jag har ingen cykel” (16 %) och “Behövs inte” (16 %) var 
de största anledningarna till att de som inte cyklar avstår från att cykla. “Det tar för lång tid” (35 
%), “Busstrafiken passar inte mina tider” (32 %), “Behöver inte” (32 %), “Det är för dyrt” (29 
%) var vidare de främsta anledningarna till att de som inte åker buss avstår från att åka buss. 

De respondenter som uppgav att de oftast kör bil fick också svara på vad som skulle få dem att 
istället cykla eller åka kollektivt. 34 procent svarade att de skulle kunna tänka sig att välja åka 
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kollektivt om det kostade mindre. Även “tätare turer” var en viktig aspekt med 28 procent av 
svaren. Ett mer sammanhängande cykelvägnät (19 %) och tryggare cykelbanor (11 %) skulle 
kunna få bilister att börja cykla. Undersökningen visar också på att många ser cykeln som ett bra 
alternativ till bilen om vid kortare resor och mer än hälften anser att biltrafiken har en negativ 
effekt på hälsan.  

Diagrammet nedan visar om respondenterna är villiga att ändra sitt bilåkande. Det visar att en 
stor andel inte är villiga att minska sitt bilanvändande på grund av olika anledningar. Dock visar 
det att det finns dem som vill minska sitt bilanvändande. 
 

 
FIGUR 8  -  DIAGRAM SOM VISAR OM RESPONDENTERNA ÄR VILLIGA ATT ÄNDRA SITT BILÅKANDE.  KÄLLA:  

RESVANEUNDERSÖKNING 2010 

 
Det finns även intressanta resultat att hämta av frågor om respondenternas inställning till att gå 
och cykla olika avstånd och till olika ärenden. Resultatet visar tydligt på att de är villiga att gå 
och cykla längst när det tar sig till jobbet. Exempelvis kan 14 procent tänka sig att gå över 3 km 
och cykla över 7 km till jobbet. Detta kan jämföras med att endast 6 procent kan tänka sig att gå 
över 3 km för att göra andra ärenden och endast 7 procent kan tänka sig cykla över 7 km för 
detsamma. Vidare så presenteras också intressanta resultat när det kommer till möjligheten att 
åka buss till och från arbetet. 68 procent svarade att de har möjlighet att åka buss till och från 
arbetet. Respondenterna fick även uppge sin inställning till ett bilfritt centrum i Eskilstuna och 
det var fler som var negativa än positiva till det.  

4.3  RESVANEUNDERSÖKNINGAR I ANDRA STÄDER  

I Gävle gjordes en resvaneundersökning år 2012. 7200 slumpmässigt utvalda personer fick 
möjlighet att redogöra hur de reste under en dag samt även besvara allmänna frågor om resvanor 
och beteenden (Resvaneundersökning 2012, Gävle Kommun). Det finns en del intressanta data 
att hämta från undersökningen då Gävle får anses vara en högst jämförbar stad med Eskilstuna. 
Dessutom är den mer färsk och innehåller ett antal beståndsdelar som inte finns i Eskilstunas. 
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53 procent av resorna i Gävle görs med bil, 14 procent med cykel. Yngre personer under 30 år 
reser signifikant mindre med bil än de som är 30 år och äldre. Personer i åldern 45-64 år har en 
signifikant lägre andel gångresor än de andra åldersklasserna. Valet av färdmedel är starkt 
beroende av hur lång resan är. Vid resor som är kortare än två kilometer går eller cyklar en 
majoritet men trots korta avstånd används bilen för hälften av resorna som är kortare än fyra 
kilometer. Undersökningen visar också på en stor skillnad mellan kvinnor och män. Män har 
körkort i betydlig högre grad, de har större tillgång till bil, de har större tillgång till parkering på 
arbetsplatsen och en mindre andel män har busskort än kvinnorna. En mycket intressant 
iakttagelse är att i jämförelse med en resvaneundersökning från år 2006 går det att konstatera att 
det inte finns någonting som pekar på att man går i riktning mot målen i Trafikstrategin i Gävle. 
Resultaten visar att cykelresandet är oförändrat och mycket pekar på att resandet med bil och 
buss går i motsatt riktning än det önskade.  (Resvaneundersökning 2012, Gävle Kommun) 

I Gävles resvaneundersökning har de mycket intressanta resultat när det gäller färdmedelsval och 
förändringsbenägenhet. Genom att analysera svaren på en enda fråga gällande färdmedelsval och 
förändringsbenägenhet kan respondenterna klassas till ett av följande stadier:  

1. Ickebegrundande stadie: Personer som kör bil och är nöjda med det eller helt saknar andra 
alternativ. 
2. Begrundande stadie: Personer som funderar på att minska sin bilanvändning men är osäkra 
på hur och när.  
3. Förberedande stadie: Personer som har som mål att minska sin bilanvändning eller som 
redan provat ett annat färdmedel än bil men det har ännu inte blivit en vana.  
4. Bevarandestadie: Personer som reser på ett hållbart sätt vid majoriteten av sina resor.  
 
45 procent av invånarna i Gävle befinner sig i det fjärde stadiet, bevarandestadiet, men 15 
procent av dem uppger att de inte har någon bil och är därmed är en riskgrupp. För dem kan det 
handla om ekonomiska orsaker och de kanske skulle börja åka bil vid förändrade förutsättningar. 
41 procent befinner sig i det första stadiet, det icke-begrundandestadiet och kan uppmuntras att 
börja fundera på en förändrad bilanvändning. De två mittersta stadierna, det begrundande och 
förberedande är de med störst potential till förändring, alltså totalt 14 procent av respondenterna i 
studien. Här finns det även en stor skillnad mellan könen - en mycket större andel kvinnor 
befinner sig redan i bevarandestadiet. (Resvaneundersökning 2012, Gävle Kommun) 

2009 gjordes en regional attityd- och resvaneundersökning i flera olika kommuner i Norrland, 
bland annat Östersund, Sundsvall, Hudiksvall, Örnsköldsvik och Umeå. Undersökningen 
skickades till 25000 hushåll och svarfrekvensen var 36,7 procent. Den visar att det i huvudsak är 
yngre som reser med buss och tåg men redan i 25-årsåldern väljer de allra flesta bilen framför 
bussen. Det görs främst för att utbudet inte är tillräckligt bra, det uppfyller inte de resbehov som 
finns. I denna ålder bildar många familj vilket gör att tid blir en mer knapp resurs än vad den har 
varit tidigare. Enligt undersökningen bör barnfamiljer inte vara den huvudsakliga målgruppen för 
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minskat bilanvändande. Istället föreslås det att gruppen som är 45-64 år har störst potential till 
minskat bilresande. Det är familjer och hushåll där barnen blivit tonåringar, eller ännu äldre, och 
där många klarar av sina aktiviteter och resor på egen hand. I stort finns det potential för ett ökat 
resande med hållbara färdmedel i undersökningsområdet då bilen idag är det dominerande 
färdsättet. (Regional attityd- och resvaneundersökning, Länsstyrelsen Västernorrland) 

I sydöstra Sverige gjordes en omfattande resvaneundersökning år 2012 av trafikverket som 
täcker in de flesta kommuner i Småland, Blekinge och på Öland. Ungefär 30000 personer deltog 
i undersökningen där de svarade på frågor gällande sina resvanor. Flest resor görs av målgruppen 
25-44 år medan personer över 65 år genomför minst antal resor per dag. 2/3 av alla resor görs 
med bil och endast 6 procent är kollektivtrafik. (Resvaneundersökning i sydöstra Sverige, 
Trafikverket ) 

Den största gruppen bland billisterna har ingen intention att förändra sina resvanor och lämna 
bilen hemma (42 %).  Däremot så har 12 procent av bilförarna kommit så långt att de redan 
prövat att ersätta bilresor med andra alternativ eller åtminstone haft tankar på hur det ska gå till. 
Ytterligare 17 procent uttrycker en viss ambition att förändra sina resvanor men har inte kommit 
längre än så. 29 procent tänker inte ändra sina resvanor eftersom de sällan åker bil. Det finns 
tydliga samband mellan viljan att dra ned på sitt bilåkande och ålder/kön. Kvinnor visar en större 
vilja än män att minska på andelen resor med bil. Bland olika åldersgrupper minskar viljan att 
dra ned på bilåkandet med stigande ålder. Bland flitiga bilanvändare i åldern 16-24 år uttrycker 
50 procent en ambition eller vilja att resa mindre med bil, vilket kan jämföras med 35 procent 
bland personer över 65 år och 47 procent bland åldersgruppen 25-44 år. (Resvaneundersökning i 
sydöstra Sverige, Trafikverket) 

En annan mycket starkt påverkande faktor är tillgången till bra kollektivtrafik. Det finns ett 
naturligt och direkt samband mellan viljan att dra ned på bilresorna och avståndet från såväl hem 
som arbete eller studier till närmaste busshållplats. Ju närmare människor har till en busshållplats 
desto mer benägna är de till att förändra resebeteendet. Med mindre än 100 meter är siffran 46 
procent, 45 procent upp till 500 meter och mer än 5 km endast 23 procent från bostad/arbete. Det 
finns även ett samband mellan utbildningsnivå och vilja eller planer till minskat bilåkande. 
Personer med högre utbildning uttrycker en större vilja att minska bilåkandet. Denna skillnad kan 
dels bero på att det finns samband mellan attityder och utbildning, men även påverkas av faktisk 
tillgång till bra kollektivtrafik på orter med en större andel högskoleutbildade eller studenter på 
högskola/universitet. 30 procent för de som endast gått grundskola och 49 procent för de som 
gått på högskola/universitet. (Resvaneundersökning i sydöstra Sverige, Trafikverket) 

Även om det finns tydliga samband mellan viljan till minskat bilåkande och faktorer som kön, 
ålder, utbildning och tillgången till god kollektivtrafik, visar studien också att det i alla 
delgrupper finns en stor grupp bilister som inte har några tankar på att minska sitt bilanvändande. 
Även om också andra fysiska eller demografiska faktorer kan ha inverkan finns troligen en stor 
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del av förklaringen i ”mjuka” faktorer som attityder och värderingar hos denna grupp. Viljan 
bland bilåkare att dra ned på sitt bilresande skiljer sig beroende på hushålltyper. Personer i 
hushåll med barn är mer öppna till att resa mindre med bil, jämfört med hushåll utan barn. Denna 
skillnad beror dock mycket på ålder, snarare än sammansättningen av hushållen, då andelen äldre 
personer, som är mindre positiva till att dra ned på bilåkandet är högre i hushåll utan barn. Hur 
hushåll reser skiljer sig något beroende på hushållssammansättningen. Hushåll med två vuxna 
gör en större andel av sina resor med bil. Singelhushåll med barn reser oftare kollektivt än andra 
hushållstyper. Störst andel cykelresor görs i singelhushåll. (Resvaneundersökning i sydöstra 
Sverige, Trafikverket) 

En mycket stor andel av alla förvärvsarbetande har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats 
något som de flesta använder. Runt var femte har företagsbil eller bilpool på arbetet. 
Tjänstecykel är förhållandevis ovanligt och mycket få har tillgång till elcykel eller får 
subventioner för kort på kollektivtrafiken. Personer med avgiftbelagd parkering vid arbetsplatsen 
reser i mindre utsträckning med bil till arbetet, än personer som har tillgång till fri parkering. 
Gruppen pensionärer kännetecknas av att de i mycket hög grad reser med bil. Endast en 
marginell andel av deras resor görs med kollektivtrafik. Mönstret är det samma som för resandet 
i allmänhet och framför allt är andelen arbetsresor med bil mycket lägre i de större städerna. 
(Resvaneundersökning i sydöstra Sverige, Trafikverket) 

Andelen bilpendlare är allra högst i förorts- följt av pendlingskommunerna. Samtidigt har 
pendlingskommunerna också störst andel förvärvsarbetande som väljer att resa kollektivt till och 
från arbetet. Boende i förorts- och pendlingskommunerna avviker också genom att ha klart längst 
reslängd- och tid för resor mellan bostaden och arbetet. Störst förändringsbenägenhet finns bland 
boende i de större städerna där 22 procent redan har provat att dra ned på bilåkandet, eller har 
tankar på hur de ska göra det. Ytterligare 25 procent har funderingar, men mindre konkreta 
planer. Minst benägna att dra ned på bilanvändningen är bilister i de minsta kommunerna, följt 
av pendlingskommunerna. Andelen frekventa bilister är störst på landsbygden och i de mindre 
orterna nära en större ort. Här är det alltså en jämförelsevis låg andel kollektivtrafik trots att det 
borde finnas förutsättningar i en pendlingskommun att öka andelen kollektivresor. Bilister som 
bor i de större städerna har klart störst ambition eller öppenhet för att ersätta bilresor med andra 
färdmedel. (Resvaneundersökning i sydöstra Sverige, Trafikverket) 
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5.  ANALYS 

 
Nedan följer studiens analysdel. I denna del vävs teorin och empirin samman för att senare 

möjliggöra studiens slutsatser. Analysen är uppbyggd på ett sätt så att den ska följa 

teoriavsnittets struktur så gott som möjligt. 

 

5.1  SOCIAL MARKNADSFÖRING I FORM AV MOBILITY MANAGEMENT  

Kotler et al. (2002) definierar social marknadsföring som användandet av marknadsförings-
strategier och tekniker som ska influera en målgrupp att frivilligt acceptera, avvisa, ändra eller 
överge ett beteende. Detta för att individen, grupper eller samhället i stort ska dra nytta av 
handlingen. Social marknadsföring används alltså i stor utsträckning för att förbättra folkhälsan, 
förebygga skador, skydda miljön eller att bidra till samhällets välbefinnande (Kotler et al., 2002). 
Den del av sociala marknadsföringen som behandlar samhällsmedborgarnas resval och syftar till 
att påverka deras resvanor kan tydligt kopplas till mobility management. Sådana 
informationstekniker har som mål att få bilanvändare att frivilligt byta till mer hållbara alternativ 
(Bamberg et al. 2011).  

Ingegerd Krantz på Gävle Kommun menar att det har hänt väldigt lite med hållbarhetsarbete som 
rör transporter. På många andra håll har det hänt mycket, exempelvis energieffektiviseras 
byggnader och det har bytts från oljeeldning till mer hållbara alternativ. Vi åker dock fortfarande 
på fossila drivmedel och bilåkandet ökar överlag. Därför menar hon att det är viktigt att arbeta 
med mobility management genom att försöka förändra människors attityder och resval (Krantz, 
2013). Ödling (2013) menar att miljöaspekten är viktig då värdena för koldioxidutsläpp är för 
höga. Därför är det viktigt att göra åtgärder för att komma under acceptansnivån eftersom 
värdena är så pass höga att människor utsätts mer eller mindre dagligen för negativa 
hälsoaspekter. Både Strand (2013) och Söderberg (2013) menar också att bilanvändningen har 
många negativa effekter såsom försämrad luftkvalitet, barriäreffekter, buller, köbildning, 
ytanvändning med mera och att det därför är viktigt att arbeta med åtgärder för att minska 
bilanvändning. Kommunernas anledningar till att arbeta med mobility management 
överensstämmer med vad Fuji och Taniguchi (2006) skriver som menar att bilindustrin har 
många negativa sociala konsekvenser såsom luftföroreningar, trängsel, användande av mark som 
innebär reducerad tillgänglighet och ett minskat antal tåg- och bussresenärer vilket i sin tur kan 
innebära nedstängda tåg- och busslinjer. Som en konsekvens av detta har transportplanerare 
världen över identifierat ett behov av att minska bilåkandet och ändra resvanor (Fuji och 
Taniguchi, 2006) 

Lefebvre och Flora (1988) menar att social marknadsföring inte bara behöver påverka 
konsumenter utan också kan påverka organisationer och beslutsfattare. Krantz (2013) menar att 
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de i Gävle försöker samarbeta med andra organisationer, dels för att påverka konsumenter men 
också för att påverka samarbetsorganisationerna. Söderberg (2013) menar att de i Lund också 
försökt att påverka organisationer, i perioder, för att lära ut hållbara beteenden till sina anställda. 
Även Strand (2013) berättar att de har en kampanj i Västerås som inriktar sig på företag som har 
varit lyckosam; cykla till jobbet-kampanjen. Att påverka människor på arbetsplatsen är också 
något som Cairns et al. (2008) menar kan vara en effektiv åtgärd i arbetet med mobility 
management.  

Enligt Gärling och Schuitema (2007) är det känt att åtgärder är mer accepterade om människor 
drar nytta av effekterna. Ökad medvetenhet om de positiva konsekvenserna av minskat 
bilanvändande skulle därför vara en viktig approach för att förstärka den allmänna acceptansen 
och därmed den politiska genomförbarheten. En positiv konsekvens som Ödling (2013) nämner 
med att lämna bilen hemma är att de extra kostnader som kommer med att äga en bil reduceras. 
Utmaningen blir att få personen att prova på andra färdmedel då individen kommer uppleva att 
det blir en besparing att inte betala för bensin och om bilen bara står kommer den inse hur 
mycket det kostar med skatt och försäkring (Ödling, 2013). På detta sätt kan åtgärder för hållbara 
transporter förhoppningsvis vara effektiva utan att möta en stark opposition (Gärling och 
Schuitema, 2007). 

5.2  IDENTIFIERING AV RESEBETEENDEN 

Som Steg (2004) skriver har bilen dels ett instrumentellt värde för människan då den är snabb, 
flexibel och bekväm men så tillhandahåller den också förnimmelse, kraft, överlägsenhet och 
tillfredsställelse. Det framkommer tydligt att de sistnämnda egenskaperna hos bilen visualiseras 
av män. Ödling (2013) pratar om männen i 35–40-årsåldern som har kommit upp lite i karriären 
som tycker det är coolt med tjänstebil och även Söderberg (2013) delar i stort sett synen då han 
menar att högutbildade män med hög inkomst är de som fortfarande kör i Lunds tätort och de är 
extremt svåra att vinna över. Förklaringen ligger nog mycket i det som Steg (2003) skriver och 
även Jensen (1999) som menar att människor väljer att köpa och köra bil för att de tror att livet 
med en bil är lättare, skönare, mer intressant och mer exalterande än ett liv utan. 

Enligt Pedersen et al. (2012) kan en tidigare negativ upplevelse med kollektivtrafik kan vara en 
anledning till att många istället väljer bilen. Bilföraren tenderar till att fokusera på det negativa 
som han/hon har upplevt och därför undviker de att prova igen. Därför är det svårt att nå dessa 
med information för det ger oftast ingen effekt. Som Krantz (2013) säger är det viktigt att få 
bilresenärerna att prova på att exempelvis åka buss för då kan de komma underfund med att det 
faktiskt är mycket bättre än de tror. Enligt Eskilstunas resvaneundersökning (2010) var ”Det tar 
för lång tid” den främsta anledningen till att eskilstunaborna inte åker buss följt av ”Busstrafiken 
passar inte mina tider”. Att de inte åker buss kan vara ett resultat av en initial negativ upplevelse 
som gör att de undviker att prova igen. Ödling (2013) berättar att de har haft ett mycket 
framgångsrikt testresenärsprogram i Umeå där många har fortsatt åka kollektivt efter att de har 
fått prova på det.   
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5.3  BARRIÄRER OCH MOTIVATIONER  

Ajzens (1991) teori om planerat beteende är viktig för att förstå människors attityder och 
beteenden gentemot hållbara transporter. Vad har individen för intention att prestera ett givet 
beteende? Hur hårt är individen villig att försöka, hur mycket kraft planerar den att bruka, för att 
utföra ett beteende?  Ju starkare intention att engagera sig i ett beteende, desto mer troligt är det 
att det utförs. Kotler (2002) menar att beteendeförändringar vilar på den egna fria viljan hos 
individer att förändras. Som McKenzie-Mohr (2011) skriver har vi alla aningar om varför folk 
utför vissa aktiviteter som att källsortera och kompostera. Det finns teorier om att vi känner oss 
skyldiga, att vi gör det för bekvämligheten, för att känna oss bra och så vidare men i grunden är 
det bara spekulationer. Det är därför viktigt att undersöka barriärer och motivationer. 

Shove (2010) utvecklar och menar att den utsträckning som individer är beredda att adoptera 
miljömässigt hållbara beteenden beror på en mix av positiva motivationer och negativa barriärer. 
Här går det att dra tydliga kopplingar till de genomförda intervjuerna och 
resvaneundersökningarna. Krantz (2013) pratar om fysiska barriärer som att det inte finns 
kollektivtrafik överallt och att det inte går att cykla hur långt som helst vilket även Ödling (2013) 
påpekar. Strand (2013) är inne på samma spår men pratar istället om att själva städerna är 
byggda för biltrafik, det är helt enkelt för bekvämt att åka bil vilket är en barriär för att få mer att 
välja hållbara alternativ. Det ligger i linje med den problematik som mobilitetsgruppen har 
identifierat, att Eskilstuna är byggt för bilar, och därmed är en väldigt bilburen stad. Sedan har 
Sverige ett relativt extremt klimat vilket påverkar våra resvanor vilket främst Strand (2013) 
pratar om. Resvaneundersökningarna är också tydliga i det budskapet. Till exempel svarade 18 
procent av de som inte går i Eskilstuna anledningen är att det är dåligt plogat på vintrarna. 
Samma undersökning säger att 8 procent avstår att gå för att de känner sig otrygga vilket också 
är en barriär.  

Något som är tur i sammanhanget är att det inte enbart finns barriärer, utan också positiva 
motivationer och möjligheter. Som Shove (2010) skriver finns det positiva motivationer såsom 
känslan av att må bra och andra individuella fördelar. Det finns exempelvis möjligheter idag att 
påverka den annars så svåra målgruppen som är medelålders män genom att dra nytta av att det 
är mer och mer populärt att ha en påkostad cykel vilket Ödling (2013) säger. Det ligger också i 
linje med det som Söderberg (2013) pratar om gällande att hälsoargumentet biter bäst på män i 
30–60-årsåldern. Det är mycket som talar för att de kan vara benägna att ändra på sig om det är 
bra för deras egen hälsa. Annars handlar mycket av identifieringen av motivationer om de olika 
aspekterna ekonomi, hälsa och miljö och det är stor skillnad mellan olika målgrupper angående 
vad det är som motiverar dem och som eventuellt kan få dem att ändra attityder och beteenden. 
Speciellt Ödling (2013) och Söderberg (2013) pratar om att det inte går att säga något av dem 
biter bäst, utan det skiljer sig väldigt mycket från person till person. I Umeå trodde de initialt att 
ekonomin var det viktigaste för människor men så lätt är det inte, speciellt då det är 
problematiskt att tala om för folk hur mycket bilen egentligen kostar (Ödling, 2013). Söderberg 
(2013) talar om samma fenomen, att de flesta bara tänker att bensinkostnaden är den enda 
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kostnaden för bilanvändandet. Men det finns möjlighet att få göra ekonomin till en viktig aspekt 
om bilisten får prova på något annat och om bilen bara stå. Då kommer andra kostnader med 
bilen försäkring och skatter kännas av betydligt mer enligt Ödling (2013). Miljöargumentet biter 
väldigt dåligt på folk överlag men unga kvinnor tenderar till att bry sig mest om miljön tror 
Söderberg (2013). 

5.4  MÅLGRUPPER  

Kotler et al. (2002) menar att det är bra att dela upp i målgrupper som har många saker 
gemensamt och som troligtvis kommer att reagera likadant på en åtgärd. Även att fokusera på ett 
eller ett fåtal segment åt gången och börja med de som har en benägenhet att förändra sitt 
beteende är fördelaktigt. Alla de intervjuade kommunerna vill jobba brett med målgrupper och 
försöka nå så många som möjligt. Ödling (2013) menar dock i enlighet med vad Kotler et al. 
(2002) säger att det är helt omöjligt att nå alla människor på en gång så därför har de valt att 
gruppera medborgarna i olika målgrupper och arbeta med en i taget. Även Lund (Söderberg, 
2013) och Gävle (Krantz, 2013) arbetar på detta sätt. Steg (2004) menar också att det är viktigt 
att skräddarsy kampanjer till olika målgrupper eftersom olika segment har olika syn på och 
värderar symboliska och emotionella aspekter olika. Som Andreasen (2006) säger gäller det för 
sociala marknadsförare att hitta målgruppen som de tror går att påverka och sedan hålla sig till 
den. Ödling (2013) menar att män över 50 år är en otroligt svår målgrupp som Umeå inte valt att 
fokusera på. Däremot försöker de vinna över dem ändå genom att påverka deras fruar och då få 
till en förändring även hos mannen (Ödling, 2013). 

För att förstå hur olika bilanvändare tänker när det gäller sina färdmedelsval samt hur de går att 
påverka grupperas ofta bilanvändare in i olika segment. Anable (2003) menar att segmentering 
av marknaden är nyckelkonceptet i marknadsföring och kom genom klusteranalys fram till sex 
olika stabila segment varav tre segment är intressanta ur ett mobility management perspektiv: 

Missbelåtna förare: Dessa individer känner ett högt moraliskt ansvarstagande av att minska sitt 
bilanvändande, de har en vilja över genomsnittet att offra saker för miljöns skull och känner 
skuld när de använder bilen trots att de inte behöver. De behöver övertalas att de genom 
reducering av sitt eget bilanvändande kan göra skillnad då de inte tror att andra människor 
kommer att minska bilanvändandet. Dessa individer kan därför stå ut trots frustration över 
trängsel. Hur som helst tycker de ändå om att åka bil och tror att det kan vara svårt att reducera 
bilanvändandet. Ändå så uttrycker de en önskan om att använda alternativa färdmedel. De 
tenderar att bo i mindre tätbefolkade områden och komma från medel till överklassen. (Anable, 
2003) 

Denna målgrupp befinner sig i vad Kotler et al. (2002), Andreasen (2006) samt även 
Resvaneundersökningen (2012) från Gävle kallar för begrundande stadiet då de börjat tänka på 
problemet. Det är viktigt att trycka på de fördelar som gruppen kan uppleva genom att pröva det 
nya beteendet. Hänsyn måste tas till kostnader, att det tar lite extra tid samt att målgruppen 
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upplever att ingen förändring kommer att ske ändå och att de därför tycker att de slösar sin tid 
och energi (Andreasen, 2006). Kotler et al. (2002) menar också att det är viktigt att uppmuntra 
den här gruppen till att pröva det nya beteendet och att fortsätta att främja det nya beteendets 
positiva konsekvenser. Oftast är det lättare att främja fördelar än att utmana upplevda nackdelar 
hos den här gruppen (Kotler et al., 2002). 

Strävande miljövän: Yngst av alla segment är den här gruppen som också känner sig ansvarig 
för dagens miljöproblem. Att främja miljön är en viktig fråga för dessa. Den negativa effekten 
som bilen har på miljön är helt klart något som påverkar dem i valet av färdmedel. Hälften 
uppger dock att de skulle ha svårt att ge upp bilen helt och hållet och majoriteten tycker att det är 
krångligt med kollektivtrafik. Dessa är mycket för miljöarbete och använder inte bil i någon 
större utsträckning utan går och cyklar hellre än att åka buss. (Anable, 2003) 

Denna målgrupp befinner sig i vad Kotler et al. (2002), Andreasen (2006) samt 
Resvaneundersökningen (2012) från Gävle kallar för förberedelsestadiet. Kotler et al. (2002) 
menar att det är viktigt att instruera denna målgrupp till att förändra ett beteende så att det i 
fortsättningen är det självklara. Att instruera målgruppen att identifiera och lösa de troliga hinder 
de kommer att möta är också bra. 

Målgrupperna “missbelåtna förare” och “strävande miljövän” innefattar liknande typ av segment 
och människor samt har liknande resemönster vilket gör att vi valt att slå ihop dem till en 
målgrupp. 14 procent av invånarna i Gävle befinner sig i denna målgrupp. Det är också här som 
störst potential till förändring finns (Resvaneundersökning, Gävle, 2012). Enligt 
resvaneundersökningen (2012) i sydöstra Sverige befann sig 29 procent i den här målgruppen, 
övriga känner sig redan miljömedvetna eller har ingen tanke på att förändra sina resvanor. 39 
procent av männen som inte redan är miljömedvetna eller som sällan åker bil har en benägenhet 
att förändra sitt resebeteende. 44 procent av kvinnorna som inte redan är miljömedvetna eller 
som sällan åker bil har en benägenhet att förändra sitt resebeteende. 

Ju högre upp i åldrarna vi kommer desto mer bilburna tenderar vi att bli och vill då inte heller 
förändra resebeteendet (Resvaneundersökning i sydöstra Sverige, 2012). Detta börjar redan vid 
25 års ålder menar resvaneundersökningen i Norrland (2009) då människor börjar få bättre 
ekonomiska förutsättningar och börjar bilda familj. 

Denna målgrupp har också nära till busshållplatsen och tendensen är att ju närmre individen har 
till busshållplatsen ju mindre tenderar de att åka bil (Resvaneundersökning i sydöstra Sverige, 
2012). Den här målgruppen tenderar också till att ha högre utbildningsnivå. Målgruppen har ofta 
också barn i hushållet enligt Resvaneundersökningen (2012) i sydöstra Sverige men det kan ge 
en missvisande bild då andelen äldre, utan barn i hushållet, är mycket mer negativt inställda till 
att minska på sitt bilåkande. Det kontrasteras dock av Resvaneundersökningen (2009) i Norrland 
som menar att barnfamiljer inte bör vara den huvudsakliga målgruppen för minskat 
bilanvändande utan de menar där istället att det bör vara åldersgruppen 45-64 år som har störst 
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potential till förändring. Detta eftersom det är familjer och hushåll där barnen blivit tonåringar, 
eller ännu äldre, och där många klarar av sina aktiviteter och resor på egen hand och därför inte 
är lika beroende av bilen. (Resvaneundersökning i Norrland, 2009) 

Runt var femte har bilpool eller företagsbil på jobbet och en stor del har fri parkering på 
arbetsplatsen. De personer som har avgiftsbelagd parkering på sina arbetsplatser reser mindre 
grad med bil till jobbet än de som har tillgång till fri parkering. Högst andel bilförare finns bland 
hushåll med minst två vuxna och högst andel cyklister finns idag i singelhushåll. 
(Resvaneundersökning i sydöstra Sverige, 2012) 

Tendensen är att ju större stad det är och ju närmre stadskärnan det är, desto större benägenhet 
kommer människor ha att byta till hållbara resealternativ. Andelen bilpendlare är allra högst i 
förorts- följt av pendlingskommunerna. Störst förändringsbenägenhet har de som bor i städerna 
där 22 procent redan har provat att dra ner på bilåkandet och ytterligare 25 procent har 
funderingar på att göra det. Andelen frekventa bilister är störst på landsbygden och i de mindre 
orterna nära en större ort. Här är det alltså en jämförelsevis låg andel kollektivtrafik trots att det 
borde finnas förutsättningar i en pendlingskommun att öka andelen kollektivresor. Bilister som 
bor i de större städerna har klart störst ambition eller öppenhet för att ersätta bilresor med andra 
färdmedel. (Resvaneundersökning i sydöstra Sverige, 2012) 

Hopplösa bilförare: Den här gruppen har den minsta önskan av alla att reducera sitt 
bilanvändande och det högsta psykologiska bilberoendet. Trots att de hävdar att de blir mer 
oroade över bilens negativa påverkan på miljön är de inte villiga att offra bilåkandet för miljöns 
skull (Anable, 2003). Det är som Söderberg (2013) menar att miljöargumentet inte biter 
tillräckligt bra på denna målgrupp. De är otroligt svåra att få att sluta åka bil och består av 
ungefär 20-25 procent av Lunds befolkning. De njuter av bilanvändande och tycker för det mesta 
att deras bilanvändande är direkt nödvändigt (Anable, 2003). Det kan kopplas samman med vad 
Steg (2004) och Jensen (1999) säger om bilen som statussymbol. Denna grupp har mest hinder 
för att använda andra typer av transportmedel, ofta är det på grund av tidsbrist (Anable, 2003). 

Denna målgrupp befinner sig i vad Kotler et al. (2002), Andreasen (2006) och 
Resvaneundersökningen (2012) från Gävle kallar för förtankestadiet eller icke-begrundande 
stadiet. Det kan vara så att de ignorerar problemet eller att de anser att problemet inte kommer att 
påverka de själva och därför inte vill vidta åtgärder (Andreasen, 2006). För att kunna påverka 
denna grupp är det viktigt att förbättra kunskapen och förväntningarna av konsekvenserna av en 
beteendeförändring samt att göra risken personlig. Betona fördelarna med det nya beteendet och 
uppmuntra till en omvärdering av kostnaderna och fördelarna som inkluderar de nya fördelarna 
(Kotler et al., 2002) 

I Gävles resvaneundersökning (2012) visade det sig att 41 procent av invånarna befinner sig i 
den här målgruppen. I sydöstra Sveriges resvaneundersökning (2012) var resultatet liknande då 
det där var 42 procent som befann sig i den här målgruppen. De flesta av dem är män (61 %) och 



45 

bland kvinnorna finns (56 %) i denna målgrupp och de flesta är över 45 år. De flesta är singlar 
eller sammanboende vuxna utan barn men som tidigare nämnts kan detta bero på att de är äldre. 
De har också långt till närmaste busshållplats och bor ofta långt ifrån stadskärnor (Sydöstra 
Sveriges resvaneundersökning, 2012). Detta är något som både Ödling (2013) och Krantz (2013) 
har förståelse för då det inte går att cykla hur långt som helst och att det kan vara för långt till 
närmsta busshållplats. 

Målgruppen tenderar också för det mesta att ha låg utbildning (sydöstra Sveriges 
resvaneundersökning, 2012). Det kan dock också vara så som Söderberg (2013) beskriver att 
dessa främst är högutbildade män med hög inkomst i 30-60 års ålder. Även Ödling (2013) menar 
att det är problematiskt att försöka påverka män som kommit upp sig lite i karriären och tycker 
det är coolt med en tjänstebil. 

5.5  ÅTGÄRDER  

Enligt Bamberg (2006) har tidigare studier generellt visat att det är ineffektivt att använda 
abstrakt information för att förändra beteenden. Det är mer effektivt med personlig information 
och feedbackmekanismer. Söderberg (2013) berättade om att de tidigare använde personlig 
information i form av dörrknackning i Lund. Utbildade informatörer hälsade på hos hushållen 
och berättade hur de kunde bidra med ett mer hållbart resande. I fallet med Lund var besöken 
väldigt uppskattade och effektiva enligt Söderberg (2013) men den stora nackdelen är den höga 
kostnaden för en sådan personlig metod. Dörrknackningen är inget som genomförs längre, men 
det handlar mycket om att Lund är pionjärer så de har utvecklats vidare och vill prova på nya 
metoder. I Umeå har de en egen lösning för att komma nära befolkningen, nämligen genom deras 
mobila kontor och det har varit ett smart drag enligt Ödling (2013). 

Davies (2012) pratar om att informationen ska vara lätt att förstå, vara visuell, samt ha ett 
iögonfallande meddelande till målgruppen om ökad medvetenhet för problemen ska uppnås. 
Genom att belysa de potentiella positiva effekterna av det önskade beteendet och/eller de 
negativa effekterna i det problemet går det att förändra resebeteenden. Söderberg (2013) talar 
just om det, att marknadsföringen ska vara snygg och slående, men inte heller bli fjantig. Den 
ska även ligga i stil med all annan marknadsföring i kommunen och budskapet ska paketeras och 
formuleras på ett professionellt sätt. Strand (2013) lägger mycket vikt vid enkelheten, att 
budskapet inte ska krånglas till. Ödling (2013) talar om att våga sticka ut och göra något oväntat 
för det lönar sig alltid enligt henne. 

McKenzie-Mohr (2011) presenterar en metod som innebär att personer först blir tillfrågade att 
göra en liten sak för exempelvis miljön. Om de åtar sig att göra den saken finns det en mycket 
större möjlighet till att de sedan åtar sig att göra någonting betydligt större. Åtaganden är viktigt, 
om någon ger ett löfte om att han/hon ska göra något så gör han/hon oftast det. Effektiviteten i 
exempelvis dörrknackningen i Lund och testresenärsprogrammet i Umeå kan ligga i just det, att 
folk som gör åtagandet också håller dem. Angående testresenärsprogram för bussar tar 
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McKenzie-Mohr (2011) upp ett exempel där olika individer behandlades på fyra olika sätt. Det 
visade det sig att det var lika effektivt att individer fick ge muntliga löften om att de skulle åka 
buss två gånger i veckan som att ge dem tio fria bussresor och informationen att de skulle få fler 
när de tio resorna var slut.  

Kotler et al. (2002) menar att genom att göra beteendet roligt, lätt och populärt för målgruppen 
ger det vad de vill och det de känner att de behöver. Cykla-till-jobbet-kampanjen som Strand 
(2012) talar om är enligt honom just det. I och med att det är en så enkel kampanj så tilltalar det 
många och tävlingsmomentet i det hela ger en extra morot som gör att det blir roligare. En 
kampanj i Umeå, ”What’s your löjligaste bilresa?” är också ett exempel på en kampanj som är 
enkel att förstå vilket engagerar deltagarna och får igång snacket (Ödling, 2013). 

Typiska åtgärder som tas upp i vetenskapliga artiklar som berör mobility management är olika 
program/planer för hållbart resande. Många emprisika studier har genomförts och utifrån dessa 
har metaanalyser gjorts. En specifik metaanalys som gjordes av Möser och Bamberg (2008) 
menar att det är svårt att dra starka kausala slutsatser om programmens effektivitet men de kunde 
ändå hitta en starkt signifikant effekt av resplaner som indikerade på en ökning i andelen som 
inte åkte bil från 39 till 46 procent. Det som i teorin kallas för resplaner kan först och främst 
härledas till arbetet som tidigare genomförts i Lund med dörrknackning. Mycket bygger på 
personlig kontakt och uppföljning med befolkningen. Det är viktigt att arbeta med grupper som 
är intresserade av beteendeförändring inom specifika geografiska områden och ge dem aktuell 
information om olika resealternativ som stämmer överens med deras personliga behov. Som 
tidigare nämnts finns det en djupt rotad bilkultur i Eskilstuna enligt Mobilitetsgruppen (2013) 
vilket kan medföra att grupperna som är intresserade av beteendeförändring vara begränsade. 
Genom att förbättra individers uppfattningar om olika tillgängliga resetjänster och möjligheter 
går det dock att ge individerna möjligheten att göra mer informationsbaserade resval. 

En typ av åtgärd kallas för individualiserad marknadsföring vilket Brög et al. (2002) skriver om. 
De menar att det är en kostnadseffektiv åtgärd som kan reducera antalet bilresor avsevärt utan att 
begränsa människors mobilitet. Individualiserad marknadsföring inleds enligt Brög et al. (2009) 
ofta med att kontakt tas med hushållet i en målgrupp som är benägen att förändra sitt beteende, 
en kontakt som tas vid dörren, post eller telefon, alltså helt i linje med dörrknackningen som 
utövades i Lund. Starkt positiva effekter såsom reducering av den globala uppvärmningen, stora 
positiva hälsoeffekter etc. ska marknadsföras och den underliggande framgången bygger på en 
hög nivå av engagemang för hållbara transporter och ett starkt ledarskap, främst på kommunnivå 
snarare än nationellt och internationellt. Mobilitetsgruppen, Krantz, Ödling, Strand och 
Söderberg har alla ett par saker gemensamt, de har ett mycket starkt engagemang i frågorna och 
arbetar på kommunnivå vilket talar för stora möjligheter till ett framgångsrikt arbete. Rent 
konkret kan individualiserad marknadsföring gå till på följande sätt: Först kontaktas hushåll i ett 
utvalt område och dessa delas sedan upp i fyra segment. De som inte är intresserade släpps helt, 
de som redan använder hållbara transportmedel släpps också men får en mindre gåva. De som är 
intresserade men inte använder hållbara transportsätt motiveras får information och även 
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möjlighet till ett hembesök av en specialist. För att motivera kollektivtrafikanvändande erbjuds 
bland annat en månads fribiljett för att testa på och bli mer bekväm med att åka buss. Det som 
Söderberg (2013) pratar om gällande dörrknackningen kan identifieras som individualiserad 
marknadsföring och den har varit effektfull vilket stämmer överens med det Brög et al. (2002) 
skriver. Att det skulle vara kostnadseffektivt som Brög et al. (2002) menar är något som 
Söderberg (2013) inte håller med om då han menar att den här typen av personlig information 
kostar cirka 100 kr per hushåll. Det i kontrast till en stor allmän marknadsföringskampanj som 
kostar 100000 kr i Lund, vilket innebär 1 kr per invånare.  

En annan, än mer omfattande åtgärd än individualiserad marknadsföring kallas för Travel 
Blending. Rose och Ampt (2001) presenterar ett specifikt Travel Blending-program där de 
deltagande hushållen får fyra kit hemskickade som innehåller broschyrer och resedagböcker som 
sträcker sig över en nio-veckors-period. Processen börjar med att det samlas information om 
olika hushåll för att hitta rätt målgrupp och när den är funnen genomgås ett flertal olika steg. 
Hushållen får skriva resedagbok som sedan analyseras för att de sedan ska få personlig feedback. 
Sedan följer flera olika kit med olika innehåll, alla med syftet att informera, motivera och 
utvärdera. Det är som sagt en omfattande process som inte har identifierats under någon av de 
intervjuer som har gjorts. Det som ligger närmast till hands är igen dörrknackningen som 
Söderberg (2013) talade om. Klart är dock att Travel Blending har visat sig fungera på flera olika 
platser i världen och har erhållit positiv feedback (Rose och Ampt, 2001). Som Söderberg (2013) 
säger hade dörrknackningen en väldigt hög nöjdhetsgrad då människor tycker om att bli 
kontaktade personligen.   

5.6  KOMMUNIKATION  

Alla program för att främja hållbart resande innefattar en kommunikationskomponent enligt 
McKenzie-Mohr (2000). Det är viktigt att använda medryckande information eftersom utan 
uppmärksamhet är övertalning omöjligt (Ödling, 2013). Ödling (2013) menar att det är viktigt att 
våga sticka ut och våga ta i ordentligt, våga göra någonting oväntat.  

Enligt Kotler et al. (2002) består kommunikationsstrategin av två steg: (1) skapa ett meddelande 
och (2) välja mediekanal. Meddelandet måste positioneras på rätt sätt genom att visa på större 
fördelar med det önskade beteendet än med det befintliga beteendet.  

Kotler et al. (2002) nämner att reklam oftast är opersonlig och betalas av sponsorer. Den kan 
innefatta massmedia och tv men också tidningar, direktmail och en mängd olika utomhuskanaler. 
Alla intervjuobjekten i denna studie använder reklam på ett eller annat sätt. Söderberg (2013) 
talar om att de har rätt att annonsera gratis i gratistidningarna Metro och City i Lund för att 
tidningarna använder allmänplatser i kommunen för deras tidningsboxar. Söderberg menar dock 
att de aldrig skulle betala för en annons i till exempel Sydsvenskan utan det borde vara i 
tidningens intresse att skriva om olika projekt som de håller på med i kommunen. Annat tryckt 
material såsom broschyrer, kataloger, flyers, planscher etc. presenterar mer detaljerad 
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information om det önskade beteendet (Kotler et al. 2002). Söderberg (2013) menar att de 
använder sig av dessa kanaler, exempelvis har de studenter som delar ut flyers till bilister på 
parkeringsplatser så att de når ut till bilister. 

Enligt Kotler et al. (2002) genererar lycksosamma PR-kampanjer gratis, positiva meddelanden i 
till exempel nyheter, artiklar och kommentarer i tidningar och magasin. Ödling (2013) menar att 
det kan vara väldigt bra att ha en god mediakontakt. Söderberg (2013) pratar också om att 
relationen med dagsmedia är viktig. Krantz (2013) tar upp ett konkret exempel då media 
rapporterade om att luften i Gävle var sämre än väntat. Det var självklart en negativ nyhet 
initialt, men den vändes till något positivt då folk fick upp ögonen för problemet.  

En sak som Kotler et al (2002) tar upp och som speciellt Söderberg (2013) menar att de jobbar 
mycket med är att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Söderberg (2013) tar upp ett exempel med 
att de har agerat när stora omfattande vägarbeten som resulterar i bilköer har gjorts. Då har de 
tagit reda på vilka som åker på den vägen och sedan riktat sig mot dem och gett dem alternativ 
till bilen. Antingen får de sitta i en bilkö eller så får de åka smidigt i det specifika busskörfältet 
vid sidan om. Det ligger helt i linje med det Kotler et al. (2002) skriver om. Effektiviteten av en 
sådan åtgärd kan också kopplas det som Gärling och Schuitema (2007) och Bamberg et al (2011) 
skriver om att hårda och mjuka åtgärder har ett ömsesidigt beroende och är effektiva 
tillsammans. 

McKenzie-Mohr (2011) presenterar flera riktlinjer som kan användas i utformandet av ett 
meddelande eller i valet av kommunikationskanaler som stämmer väl överens med det som har 
framkommit under intervjuerna. Bland annat menar McKenzie-Mohr (2011) att budskapet ska 
vara levande, personligt och konkret. Det ska vara tydligt och specifikt och det ska vara enkelt 
för människor att komma ihåg vad de ska göra, hur de ska göra, och när de ska göra det. Om 
möjligt ska även en personlig kontakt användas för att leverera meddelandet. 
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6.  SLUTSATS 

 
Genom att ha hittat relevanta teorier, fått fram bra information genom intervjuer och hittat 

givande sekundärdata i resvaneundersökningar band vi samman allt i analyskapitlet. Utifrån det 

presenterar vi här vilka målgrupper vi valt att rikta in oss på och med vilka åtgärder vi anser att 

Eskilstuna kommun kan nå dem med.  

 

6.1  MÅLGRUPPER  

Under arbetets gång har vi förstått betydelsen av att arbeta med målgrupper även inom mobility 
management. Det är viktigt för att rikta rätt budskap till den målgrupp som kommer att lyssna till 
det och förhoppningsvis förändra sitt beteende. Vi har valt att skapa målgrupper som har många 
saker gemensamt och som troligtvis kommer att reagera likadant på en åtgärd. Sedan ska 
åtgärder utformas specifikt efter vilka egenskaper en speciell målgrupp besitter. Att arbeta med 
fler målgrupper är viktigt då denna fråga berör alla individer i samhället och därför är det bra för 
Eskilstuna Kommun att försöka påverka så många som möjligt. Som analysen visar så kan det 
dock vara svårt att påverka vissa målgrupper av olika anledningar och då är det fördelaktigt att 
börja med den målgrupp som är mest mottaglig för åtgärder och beteendeförändring. Därför ger 
vi som förslag till Eskilstuna kommun att arbeta med målgrupperna i den ordning som vi föreslår 
nedan: 

Målgrupp 1 - Förändringsbenägna bilister: Den första målgruppen är en blandning av 
segmenten “missbelåtna förare” och “strävande miljövän” som vi slog ihop i analysen. Det är en 
grupp som känner en viss oro över dagens klimathot och som är villiga att förändra sitt beteende 
för att främja miljön. Den här målgruppen kör i stor utsträckning fortfarande bil men har den 
största förändringsbenägenheten av alla målgrupper och därför blir det Eskilstuna kommuns 
huvudmålgrupp. Enligt de resvaneundersökningar vi tagit del av finns cirka 15-30 procent av 
befolkningen i den här målgruppen, beroende på lite vart undersökningen skett, och de är kring 
24-44 år. Analysen visar dock att det är svårt att minska bilåkandet hos folk som har mindre barn 
som dagligen måste skjutsas fram och tillbaka från dagis, skola och fritidsaktiviteter. Därför kan 
det vara bra att rikta in sig på folk som inte har barn eller där barnen blivit så pass stora att de 
själva tar sig till de olika aktiviteterna under dagen. Kvinnor tenderar också att ha en lite större 
förändringsbenägenhet än män vilket kan vara viktigt att ta i beaktning även om inte skillnaden 
är avgörande. Den här målgruppen har ofta också lite högre utbildning, många har universitets- 
eller högskoleutbildning, och kommer från medel- till överklassen. De bor i staden och har 
relativt nära till en busshållplats.  

Trots att de har nära till kollektivtrafik känner de att det är krångligt att åka kollektivt och här 
kan åtgärder till att förenkla kollektivåkande förändra beteenden. Analysen visar att en effektiv 
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åtgärd till den här målgruppen är att uppmuntra dem att prova alternativa färdmedel. Genom att 
göra detta och visa på fördelar och enkelhet i beteendeförändringen finns en möjlighet att dessa 
individer anammar det önskade hållbara beteendet. Dessa individer behöver övertalas att deras 
reducering av bilanvändande verkligen kan ha en effekt på samhället i stort så att de inte bara 
slösar sin tid och energi på något som inte leder någon vart. 

Målgruppsprofil: 

● Kvinna, 24-44 år, nuvarande bilförare med vilja att förändras, sambo eller gift, inga barn 
eller barn i tonåren, högutbildad, boende i stadskärnan, nära till busshållplats. 

Målgrupp 2 - Hopplösa bilister: Den här målgruppen har som vi skrev i analysen inga 
intentioner till att förändra sitt beteende i dagsläget och älskar att köra bil. Denna grupp är en 
rejäl utmaning för Eskilstuna kommun då miljöargumentet inte biter på dem och de är otroligt 
svåra att få att sluta köra bil. Hos vissa av dem kan det vara så att de ser bilen som en 
statussymbol. Antingen ignorerar de problemet som finns med bilanvändande, de kanske tror att 
det aldrig kommer att påverka dem personligt ändå eller så är de inte tillräckligt pålästa om att 
det ens finns ett problem. Resvaneundersökningarna visade att ungefär 40 procent av 
befolkningen befinner sig i detta segment och att de flesta är äldre och konservativa. Det finns 
dock några olika segment inom den här målgruppen, det finns de äldre konservativa människor 
som inte har någon lust att förändra sitt resebeteende då de anser att det skulle ta för mycket 
energi och är för krångligt. Det kan också vara människor som bor långt ifrån staden och som 
känner att de måste ha en bil för att ta sig till olika ställen. Ett annat segment inom denna 
målgrupp är människor som har låg utbildning och inte vet eller bryr sig om hur deras 
bilanvändande påverkar miljön. För dessa människor kan bilen också ses som en statussymbol. 
En annat svårt segment att påverka som också ser bilen som en statussymbol är högutbildade 
män i 30-60 års ålder som kommit upp sig i karriären och vill visa att de har pengar.  

För att kunna påverka den här svåra målgruppen är det viktigt att förbättra kunskapen av 
konsekvenserna av att fortsätta köra bil i samma utsträckning. Att betona fördelarna med det nya 
beteendet och uppmuntra till att försöka omvärdera hinder och möjligheter för att anskaffa det 
nya beteendet kan vara viktigt. Genom att göra risken personlig kan det få individen att förstå att 
dennes beteende inte är hållbart. Det är något som kan uppnås via till exempel skrämselbudskap 
men då är det också viktigt att samtidigt visa på vilka andra alternativ och lösningar som finns 
tillgängliga för målgruppen, alltså: “gör så här annars händer det här”. 

Målgrupp 3 - Aktiva miljövänner: Denna målgrupp har redan ett hållbart beteende och åker 
sällan bil för att de vill främja miljön. Vissa av dem gör det ur en miljösynpunkt och är mycket 
medvetna om bilens negativa påverkan på miljön medan andra inte har råd med bil och reser 
hållbart bara därför. De som har en hållbarhetstanke bakom att de inte åker bil är för det mesta 
ganska unga och tenderar att vara politiskt liberala och “gröna”. 
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Till denna grupp är det viktigt att uppmuntra det hållbara beteendet för att undvika återfall eller 
att de av någon anledning börjar åka bil. Genom att uppmuntra dem att känna sig som en bra 
människa när de gör framsteg mot och inom det hållbara beteendet, speciellt där frestelser finns, 
går det att få målgruppen att bibehålla det hållbara beteendet. Det är viktigt att använda positiva 
meddelanden till denna grupp och att stimulera till att de ska fortsätta med sitt beteende. Att 
integrera meddelanden och uppmaningar i existerande infrastruktur som hela tiden påminner kan 
vara en bra idé. Att belöna målgruppen är också essentiellt för att få målgruppen att bibehålla sitt 
hållbara beteende.  

Barriärer och motivationer: Det är dock inte alltid så enkelt som det verkar att skapa åtgärder 
och rikta dem mot en målgrupp. Det kommer alltid att finnas vissa barriärer och motivationer att 
ta hänsyn till. Det vi fann i analysen måste tas hänsyn till och det gäller inom alla dessa tre 
målgrupper och åtgärdsprogram som ska utformas till dessa.  

● Många klagar på att det finns begränsade busslinjer och ser detta som en barriär. 
● Många tycker också att det är så pass bekvämt med en bil att det blir en barriär för 

Eskilstuna kommun att ta sig förbi. 
● I Sverige har vi också ett extremt klimat där snö hindrar gång och cykeltrafik halva året.  
● Många människor ser också bilen som en statussymbol vilket gör det till en stor utmaning 

att försöka få de att lämna bilen hemma.  
 

● En möjlighet som folk ser i det på det personliga planet är dock att det går att få bra 
vardagsmotion genom alternativa färdsätt som inte går att erhålla i en bil.  

● Det går också att spara mycket pengar på att lämna bilen hemma.   

6.2  ÅTGÄRDSFÖRSLAG TILL ESKILSTUNA KOMMUN  

Efter att ha utvärderat vad vi gjort hittills i arbetet har vi nu kommit fram till de åtgärdsförslag 
som vi presenterar för Eskilstuna kommun. Dessa åtgärdsförslag varierar i hur mycket resurser 
som behövs läggas ner på dem, vissa kräver mycket resurser medan andra är relativt enkla 
åtgärder. Vi hoppas att mobilitetsgruppen på Eskilstuna kommun anser sig ha användning för 
några av förslagen vi presenterar här nedan. 

Personlig kommunikation: Är den åtgärd som har visat sig vara mest effektiv på många andra 
håll när det gäller beteendeförändring. Detta är dock också bland de dyraste åtgärderna som kan 
göras och detta måste självklart tas i beaktning av Eskilstuna kommun i sitt planerande av 
åtgärder. Exempel på personlig kommunikation är individualiserad marknadsföring och travel 
blending. Personlig kommunikation ska riktas till de som vi kallar målgrupp 1 och som har en 
benägenhet att förändra sitt beteende. Personlig kommunikation behandlas på sidorna 14-18, 30-
31 och 45-46. 
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Gåva till hållbara resenärer: Samtidigt som individer identifieras för att delta i ett personligt 
kommunikationsprogram kommer även resenärer som redan reser hållbart att påträffas. Då kan 
det vara en bra idé att ta tillfället i akt att belöna dessa individer med en liten gåva för att 
uppmuntra att de redan anammat det önskade beteendet. Självklart behöver inte detta göras i 
samband med ett personligt kommunikationsprogram utan går även att göra separat. På detta sätt 
går det att visa sin uppskattning och även få målgruppen att fortsätta med sitt hållbara beteende 
längre. Målgruppen som ska inriktas mot här är den vi kallar för målgrupp 3. Ämnet behandlas 
på sidan 20. 

Åtaganden: Att få en grupp att via ett skriftligt, muntligt eller inofficiellt kontrakt att lova att 
utföra ett hållbart beteende kan också vara effektivt utifrån vad vi kommit fram till. 
Undersökningar visar att individen oftast håller vad den lovar efter att den har sagt en sak. En 
sådan åtgärd bör riktas mot målgrupp 1 som redan är förändringsbenägen. Åtaganden behandlas 
på sidorna 12-13 och 45. 

Reklambudskap: Reklam i form av bland annat annonser i tidningar är någonting som Eskilstuna 
bör använda sig av enligt oss. Det kanske inte är lika effektivt för att ändra attityder och 
beteenden som mer personlig marknadsföring men det har fortfarande sin plats i den 
övergripande marknadsföringsstrategin. Vi har tagit fram ett exempel på en annons (se 8.1 
Bilagor) som riktar sig till en väldigt bred målgrupp. Den skulle kunna publiceras i många olika 
magasin och tidningar, eller kanske användas som en flyer. Tanken med annonsen är att den ska 
vara stilfull, tilltalande och ha ett enkelt budskap. Tanken är att den inte ska tillhöra någon 
speciell kampanj utan den kommunicerar att det är bra att cykla och gå till jobbet utifrån ett 
hälsoperspektiv. Hälsoargumentet är starkt och att går att anspela spela på. Det har potential att 
påverka många, till och med den annars så svåra målgruppen medelålders män som analysen 
visar. Angående ordvalet, formuleringen, tror vi att användandet av uttrycket “beach 2013” kan 
dra åt sig uppmärksamhet och vara rätt i tiden. Vidare kommunicerar annonsen inget tvingande 
och svårt budskap utan det handlar om att göra en liten förändring och valet ligger helt hos den 
som tar del av annonsen. Notera att det endast är ett exempel (vi äger inte rättigheterna till 
cykelbilden) och att vi inte har tagit hänsyn till Eskilstunas nuvarande grafiska profil utan vi har 
utformat den efter vårt eget tycke och smak. Som sagt så riktas detta budskap till en bred 
målgrupp men vi tror också att det här finns möjlighet att påverka målgrupp 2, som inte har 
någon lust att förändra sitt beteende. Genom att anspela på hälsoaspekten finns det kanske en 
chans att nå gruppen med 30-60 åriga män som kommit upp sig lite i karriären och vill visa det 
med en fin bil. Förhoppningsvis sätter de ändå hälsan i första rummet och kan därför komma att 
påverkas av budskapet. Reklambudskap/kommunikation behandlas på sidorna 19, 31 och 47-48. 

Utrymme i lokal media (PR): Det är också viktigt med en god kontakt med lokal media. Med 
Eskilstunas olika mediekanaler i ryggen blir arbetet med att nå ut till invånarna mycket lättare då 
människor oftast anser att redaktionell publicitet anses vara mer objektiv än betald reklam. Det är 
viktigt med en aktiv kontakt med exempelvis Eskilstunakuriren så att de kan skriva om när 
mobilitetsgruppen jobbar med någon kampanj för att främja hållbart resande. Det går också att 
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försöka styra media till att skriva om problem som bilåkande innebär, till exempel 
luftföroreningar, dålig hälsa, buller osv.  PR behandlas på sidorna 19 och 31. 

Nyinflyttade: En person som precis har flyttat till en ny stad och inte har gamla invanda vanor än 
kan vara lättare att påverka. Genom att ge personen information om alternativt resande till bilen 
tillsammans med incitament som gratisbiljetter kan det vara effektivt att få den att prova på. 
Denna åtgärd är inte riktad mot någon speciell målgrupp men även här är det förmodligen lättare 
att påverka målgrupp 1. Information om nyinflyttade finns på sidorna 13. 

Rätt plats vid rätt tidpunkt: Att budskapet ska finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt kan vara 
mycket effektivt för att förändra ett beteende. Till exempel vid en trafikomläggning där det kan 
bildas långa köer för billisterna kan det vara effektivt att vara på plats och visa att de kan ta 
bussen istället för att den kanske kör en annan rutt och går mycket snabbare. Här kan alla 
målgrupper påverkas men troligtvis är det målgrupp 1 som påverkas mest effektivt. Ämnet 
behandlas på sidorna 19, 28 och 48. 

Samverkan med organisationer: Att synas tillsammans med andra organisationer och arbeta 
med dem mot samma mål kan göra så att åtgärdsprogrammen får en extra skjuts. Dels för att det 
går att få ett ökat utbyte av erfarenheter men också för att genom att associeras med en 
organisation som många bryr sig om vilket kan göra att de även börja gilla det mobilitetsgruppen 
gör. Ämnet behandlas på sidan 32. 

Exponering på hemsida och sociala medier: Det är viktigt att Eskilstuna Kommuns 
hållbarhetsarbete exponeras och får utrymme på hemsidan. Kommunens miljöarbete i allmänhet 
exponeras till viss del genom startsidan men just mobilitetsgruppens egen sida är inte alls lätt att 
hitta. Det måste lösas, antingen genom en omstrukturering på sidan eller genom att 
mobilitetsgruppen skapar en helt ny, egen hemsida i stil med den som Be Green i Umeå har: 
www.begreenumea.se. Den är verkligen modern och tilltalande, och ett föredöme. Att synas i 
sociala medier är även det viktigt men vi ser inget behov av en egen facebooksida, det är snarare 
viktigast att nå ut med frågorna genom Eskilstuna Kommuns allmänna facebooksida.   

6.3  SLUTDISKUSSION  
Alla åtgärder vi presenterat här ovan är grundad på empirisk forskning och vetenskaplig teori. 
Detta är dock ingen garanti för att åtgärderna verkligen kommer att ha positiv effekt på 
eskilstunabornas resevanor eftersom varje individ är unik och kan reagera olika på olika 
stimulanser. Däremot har de förslag vi presenterar gett positiv effekt på andra håll i Sverige eller 
i världen och vi tror att några av dem även kommer att ha positiv effekt på eskilstunabornas 
resvanor.  

Det är viktigt att hela tiden ta i beaktning att det är en ganska liten del av populationen i 
resvaneundersökningarna som svarar att de skulle kunna tänka sig att förändra sitt resebeteende 
och även om de svarar att de skulle kunna tänka sig att förändra sitt beteende är steget långt till 
att verkligen göra det. Mobility management är ett arbete som kommer stöta på många hinder på 
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vägen och aldrig vara särskilt smärtfritt, vilket Eskilstuna kommun också är väldigt medvetna 
om. Det är ett långsiktigt arbete där små förändringar bör göras steg för steg för att sakta 
förändra människors attityder, vanor och samhällsnormer. Därför ligger de mål som satts upp för 
Eskilstuna kommun långt fram i tiden och de har mycket tid att arbeta med hållbarhetsfrågorna. 
Målen är dock ganska tuffa och ska de uppnås krävs ett hårt och dedikerat arbete med mjuka 
åtgärder i samverkan med hårda åtgärder för att skapa ett mer hållbart samhälle. 

Miljö och hälsa är något som människor i dagens samhälle tänker mycket på och tillsammans 
med den privata ekonomin utgör dem viktiga argument som mobilitetsgruppen på Eskilstuna 
kommun bör anspela på vid utvecklandet av mjuka åtgärder. Det svåra med det är att det är 
viktigt att veta vilka av de argumenten som biter på vilka människor. Når de ut till en målgrupp 
med fel argument kommer inte budskapet ha någon effekt men lyckas de hitta rätt argument till 
rätt målgrupp är sannolikheten större att budskapet kommer ha effekt på den berörda 
målgruppen. Detta är något som vi hoppas att vi genom uppsatsen har hjälpt Eskilstuna kommun 
att få klarhet i då vi presenterat vilka åtgärder som vi anser passar till olika enskilda målgrupper 
samt på vilket sätt de bäst kommunicerar ut dem. 

Vi tycker att det har varit roligt och mycket intressant att ha fått göra en uppsats på uppdrag av 
en offentlig myndighet inom ett ämne som verkligen berör och är mycket viktig i dagens 
samhälle. Vi hoppas att vi genom uppsatsen hjälpt mobilitetsgruppen på Eskilstuna kommun att 
få en lite annan syn på sitt mobility management-arbete och att åtgärderna vi presenterat kan vara 
användbara i framtiden. 
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8.  BILAGOR 

8.1  ANNONS 

 
Förslag på en annons i format “utfallande liggande halvsida” 217 x 136 mm. Observera att 

annonsen endast är ett förslag på hur det kan se ut.   


