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Sammanfattning

Utvärderingar som genomförts i många länder visar att mjuka policyåtgärder i 

form av personlig reseplanering minskar privatbilismen och ökar 

kollektivåkandet. Sverige har en gles befolkning och därmed dåligt underlag för 

kollektivtrafik, långa resavstånd, kallt klimat och en hög täthet av personbilar, 

varför mjuka policyåtgärder genomförda i Sverige troligen är mindre 

kostnadseffektiva än man funnit i andra länder. Trettiotvå svenska 

åtgärdsprogram som använt personlig reseplanering analyserades med avseende 

på huvudmannaskap, geografiskt tillämpningsområde, målgrupp, val av tekniker 

för påverkan samt effekter på bilresande och val av alternativa färdmedel. Inga 

utvärderingar av åtgärdsprogrammen uppfyllde de metodiska krav som måste 

ställas på sådana utvärderingar avseende uppläggning och effektmätning. 

Rapporteringen var dessutom dels bristfällig, dels inte heller standardiserad på 

det sätt som är önskvärt för att jämförande analyser skall kunna göras. Med 

reservation för de nämnda bristerna konstateras ändå att positiva effekter i nivå 

med utländska utvärderingar har erhållits i flera av åtgärdsprogrammen. 

Ytterligare utvärderingar av bättre kvalitet är dock nödvändiga. Vilka krav på 

dessa som därvid måste ställas definieras. 

Nyckelord: mjuka policy åtgärder, hållbart resande, bilism, kollektivtrafik
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Det finns ett växande intresse hos allmänhet och beslutsfattare om 

frågor som rör miljö och transporter. I fokus är bland annat utsläpp av 

koldioxid (CO2) som är en orsak till den globala uppvärmningen. I Sverige 

kommer ca en tredjedel av koldioxidutsläppen från transporter. Medan andra 

sektorer successivt minskar sina klimatpåverkande utsläpp så fortsätter de att 

öka från persontransporterna. Förutom utsläpp av CO2 och andra miljöfarliga 

ämnen medför ökad bilism andra negativa konsekvenser som till exempel buller 

och trafikolyckor (Gärling & Steg, 2007). Fordon tar också en stor plats i vår 

närmiljö och försvårar för människors rörelsefrihet (Greene & Wegener, 1997). 

I framtiden behövs både renare drivmedel och en minskning av bilismen för att 

komma till bukt med miljöproblemen (Steg & Tertolen, 1999). En utbyggd och 

attraktiv kollektivtrafik kan vara ett sätt att minska privatbilismen. I Sverige har 

man sedan 2007 antagit målet om att fördubbla marknadsandelen för 

kollektivtrafiken till år 2020. För utveckling av och för kollektivtrafikens 

fortsatta existens krävs dock att människor väljer och är nöjda med att använda 

dessa alternativa färdmedel (Fellesson & Friman, 2008).  

Under senare år har flera olika typer av policyåtgärder utvecklats för att 

minska bilismen. Denna typ av åtgärder benämns ”travel demand 

management”(Kitamura et al., 1997; Pas, 1995) och delas in i ”mjuka” och 

”hårda” (Loukopouklos, 2007). Vägtullar, trängselskatter och ökade 

bränslepriser är exempel på hårda policyåtgärder. Tidigare forskning har visat 

att hårda policyåtgärder inte ensamma leder till en minskad bilism (Stopher, 

2004). Hårda policyåtgärder som påtvingar en förändring har dessutom ofta 

resulterat i en ovilja från allmänheten och är därför ofta politiskt ogenomförbart 

(Gärling & Schuitema, 2007; Jones, 2003). 

Cairns et al. (2008) har identifierat och definierat tio olika mjuka 

policyåtgärder (se Tabell 1). Förutom personlig resplanering och 

marknadsföring handlar dessa ofta om att informera om problemen med att 

välja vissa färdmedel framför andra. De fem första (olika former av personlig 

reseplanering och information samt kampanjer för alternativa färdmedel) har 

varit de mest frekventa för att påverka bilresandet under de senaste tio åren 

(Möser & Bamberg 2008). I många projekt har flera åtgärder kombinerats för få 

ökad effekt. 
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Tabell 1. Tio typer av mjuka policyåtgärder (från Cairns et al., 2008) 

Typ av åtgärder  Syfte 

1. Resepolicy på arbetsplats Främjar samåkning mellan anställda. 

2. Resepolicy i skolan Val av andra alternativ för skjuts till 

skolan. 

3. Personlig reseplanering  Personligt anpassad resinformation.

4. Information och marknadsföring Ökad kunskap via annonskampanjer och 

förenklad biljettillgång. 

5. Kampanj för alternativa färdmedel Att öka förståelse av problem med vissa 

transportval.    

6. Bilklubb Att erbjuda bilar som betalas vid faktisk 

användning. 

7. Bilkooperativ Att reducera antalet bilresor genom ett 

gemensamt ägande. 

8. Jobba hemifrån Att reducera antalet resor genom att t ex 

erbjuda Internet. 

9. Telefonkonferens Att reducera antalet arbetsresor med 

hjälp av möten via telefon.  

10. Handla hemifrån Att reducera antalet inköpsresor genom 

hemleverans.

Föreliggande rapporterar behandlar personlig reseplanering (se Gärling & 

Fuji, 2009; Jones & Sloman, 2006, för en mer ingående beskrivning och analys 

av denna metod). Personlig reseplanering kan och har implementerats på flera 

olika sätt, ofta angivna under olika namn och bestående av olika kombinationer 

av åtgärder. Andra har genomförts på ungefär samma sätt och har sedan 

marknadsförts som ett åtgärdsprogram. Kommersiella åtgärdsprogram är 

IndiMark (Brög et al., 2009), ”Personalized Travel Planning” (Cairns et al., 

2008) och ”TravelBlending” (Ampt, 2004; Rose & Ampt, 2001, 2003). 

Genomförandet av dessa går till så att ett erbjudande ges till en speciell 

målgrupp att deltaga och förändra sitt resande, varefter de som accepterar 

erhåller olika former av individuellt anpassad information, eventuellt i 

kombination med motivationshöjande åtgärder (för ytterligare detaljer, se 

Richter et al., 2010). Förutom dessa tre välkända åtgärdsprogram finns det 

många andra, vissa av enklare karaktär men andra med mer omfattande 

kombinationer av åtgärder. Richter et al. (2009) påpekar att för att man skall 

kunna dra slutsatser om vad som i framtiden kan utgöra kostnadseffektiva 

åtgärdsprogram behövs mer forskning om vilka typer av åtgärder som har 
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genomförts, hur dessa har implementerats och vilka effekter de har haft vad 

gäller förändrat resbeteende. 

Syftet med föreliggande undersökning är att kartlägga och analysera 

åtgärdsprogram av typen personlig reseplanering som genomförts i Sverige. 

Långa resavstånd, en gles befolkning som ger dåligt underlag för kollektivtrafik, 

en kall väderlek samt hög förekomst av bilar samtidigt som näringen satsar på 

att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandelar gör det viktigt att försöka 

besvara frågan huruvida åtgärdsprogram som genomförs i Sverige är lika 

kostnadseffektiva såsom i de andra länder som sådana genomförts? Nästa två 

avsnitt behandlar översiktligt genomförande respektive påvisade effekter av 

åtgärdsprogram i andra länder. Med det som bakgrund presenteras därefter en 

översikt av svenska åtgärdsprogram. Då det visar sig att dessa är av låg kvalitet 

vid den internationella jämförelsen diskuteras avslutningsvis vad som kan göras 

för att förbättra dem. Denna diskussion är av relevans också för genomförandet 

i andra länder som står i begrepp att starta åtgärdsprogram.  

Åtgärdsprogram i andra länder 

Åtgärdsprogram i andra länder kan delas in i fyra olika kategorier 

beroende på typen av genomförande (Fuji & Tanaguchi 2006). Den första 

kategorin beskriver var projektet har genomförts och avser då om det 

genomförs på en arbetsplats, i en skola eller i ett hushåll. Vilka tekniker för 

förändring av bilresandet som har använts är den andra kategorin, om 

motiverande information, incitament (t ex gratisbiljetter till kollektivtrafiken), 

förändringsplaner eller personlig reseinformation har använts. Utformandet av 

en personlig handlingsplan har visat sig vara särskilt framgångsrikt (Fuji & 

Taniguchi, 2006; Taniguchi et al., 2007). En sådan innefattar personliga mål, t 

ex att förändra sitt resande mot mer miljövänligt, förbättrad hälsa eller 

ekonomisk vinning. Den tredje kategorin gäller hur man har gått tillväga när 

man genomfört projektet och innefattar målgrupp, hur många gånger och hur 

man har kontaktat denna samt hur man har gått tillväga vid utvärderingen. Den 

sista kategorin handlar om typen av kommunikation till deltagarna. Exempel är 

hembesök, personlig kontakt, gruppmöten, brev, telefon, e-mail eller 

användandet av webbsidor. Kommunikationen är viktig i olika steg. 

Inledningsvis är det viktigt att med hjälp av god kommunikation få så många 

som möjligt att delta i projektet. Under projektet är det viktigt att med bra 

kommunikationsverktyg hjälpa till vid eventuella problem, svara på frågor och 
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upprätthålla deltagarnas motivation. Efter projektet behövs det 

kommunikationsinsatser för att deltagarna ska upprätthålla sina nya resvanor. 

Påvisade effekter 

Effekter har främst påvisats i åtgärdsprogram genomförda i Japan (Fuji 

& Taniguchi, 2006), Australien (Taylor, 2007), Storbritannien (Cairns et al., 

2008) och övriga Europa (Brög et al., 2009; Ker, 2003). En genomgång av 

utvärderingar av dessa åtgärdsprogram visar att bilresandet har minskat, att 

resandet med andra färdmedel har ökat samt att mängden utsläpp av CO2 har 

kunnat reduceras. Inga stora skillnader har därvid framkommit i jämförelser 

mellan projekt genomförda i Europa, Australien eller Japan. Nedan följer en 

kort sammanfattning. Frågan om hur länge de påvisade effekterna kvarstår 

behandlas inte. För en sammanställande analys som visar att påvisade effekter 

kan kvarstå efter flera år, se Richter at al. (2010).

Intresset har varit stort för de åtgärdsprogram som genomförts i 

Australien (30-40% av hushållen uppges vara villiga att delta) (se Taylor, 2007). 

Åtgärdsprogram som startade tidigt kunde visa resultat med 14% respektive 23 

% minskad bilanvändning. Senare projekt har resulterat i en minskning av 

bilanvändandet med 10%. Deltagares personliga vinster i form av tid, hälsa och 

pengar har också påvisats.  

I Storbritannien redovisar Cairns et al. (2008) en genomsnittlig 

minskning med 4-5% av biltrafiken som en följd av genomförda 

åtgärdsprogram. Personlig reseplanering på arbetsplatser resulterade i en 

minskning med 10-30%, medan personlig reseplanering i skolor resulterade i att 

skjutsning med bil minskade med 8-15%. Personlig reseplanering inom hushåll 

resulterade i en reducering av antalet bilresor med 7-15%. Information och 

marknadsföring av kollektivtrafik ökade resandet med buss med 1-5%. 

Implementering av åtgärdsprogram i Tyskland och Österrike visade att antalet 

kollektivtrafikresor ökat med 10-30 per person och år jämfört med antalet resor 

i kontrollgrupp (Ker, 2003) medan antalet bilresor minskade med 12%. Holland 

och USA har även framgångsrikt genomfört resplanering på arbetsplatser med 

en genomsnittlig minskning med 17.8% av antalet bilresor (Richter et al., 2010).  

Möser och Bamberg (2008) utförde en metaanalys av resultaten av 141 

åtgärdsprogram genomförda i olika länder. Åtgärdsprogrammen indelades i tre 

kategorier: respolicy på arbetsplats, personlig reseplanering i skolan och 

personlig reseplanering inom hushåll. Resultatet visade en minskning av antalet 
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bilresor med 7% (från 61% till 54%). Författarna noterade svårigheter att dra 

säkra slutsatser från statistiska resultat på grund av avsaknad av kontrollgrupper. 

I Taniguchi et al. (2007) rapporteras en metaanalys av resultaten av 

åtgärdsprogram genomförda i Japan. Åtgärdsprogrammen indelades i tre 

kategorier beroende på var de genomförts: bostadsområde, arbetsplats 

respektive skola. Metaanalysen begränsades dock till åtgärdsprogram i 

bostadsområden. Resultatet visade att antalet bilresor minskade med 7% och att 

antalet kollektivtrafikresor ökade med 69%. En närmare analys av 

åtgärdsprogram som använt kontrollgrupp visade en minskning av antalet 

bilresor med 12%. 

Sammanfattningsvis har mjuka policyåtgärder generellt en positiv effekt 

då sådana program leder till ett förändrat resbeteende. Slutsatsen är att det går 

att förändra individens färdmedelsval med denna typ av åtgärder. Richter et al. 

(2009) noterar dock att olika genomföranden och mål försvårar jämförelser, 

varför det finns många återstående frågor om hur mjuka policyåtgärder skall 

utformas för att vara mest kostnadseffektiva. Det behövs därför mer forskning 

för att förstå betydelse av att genomföra personlig reseplanering på olika sätt 

och för att till fullo förstå vilken effekter som de har. 

Åtgärdsprogram genomförda i Sverige 

Ingen tidigare sammanställning och vetenskaplig analys har skett av 

åtgärdsprogram genomförda i Sverige. Därför företogs föreliggande 

undersökning. Mer specifikt är syftet att beskriva svenska åtgärdsprogram med 

avseende på vilka typer av åtgärder som har genomförts, hur dessa har 

implementerats samt vilka effekter de har haft avseende förändrat bilresande.  

Metod 

Vid litteratursökning och formulering av sökord utgjorde 

utgångspunkten Cairn et al.’s (2008) klassificering av åtgärdsprogram. Olika 

sökord (se appendix 1) användes för sökning på Internet och i en relevant 

databas (SARA, se Diskussionen). Litteratursökningen visade att ett fåtal 

rapporter fanns i databasen. Ytterligare sökningar på Internet resulterade i 

identifiering av relevanta internetsidor (se appendix 2). Analys av dessa 

resulterade i att 50 rapporter om implementering av olika åtgärdsprogram 

genomförda i Sverige kunde identifieras. En närmare granskning visade att 

några rapporter var behäftade med stora brister, t ex att de saknade data därför 
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att de endast rapporterade ett förslag till genomförande av ett åtgärdsprogram 

eller mindre förstudie till ett framtida åtgärdsprogram. Av dessa skäl 

bortgallrades 18 rapporter. Kvarvarande 32 rapporter av genomförda 

åtgärdsprogram användes för den följande analysen. 

De åtgärdsprogram som utvalts har implementerats på många olika 

sätt. För att ge underlag till jämförelser användes ett kodningsformulär som 

utvecklats och använts i Japan vid utvärdering och jämförelser mellan olika 

åtgärdsprogram (Fuji & Taniguchi 2006). För användningen av 

kodningsformuläret i Sverige gjordes en översättning och viss omarbetning (se 

appendix 3). Kodningsformuläret innehåller frågor om var projektet 

genomförts (arbetsplats, skola eller bostadsområde), tekniker för att förändra 

resandet och tillvägagångssätt vid utvärdering. I kodningsformuläret finns även 

frågor om huvudman, genomförare, projekttid, och frågor om effekterna.

Resultat

Åtgärdsprogrammen klassificerades med avseende på i vilken typ av 

geografiskt område de genomförts, i bostadsområde, tätort/kommun, storstad 

eller län/region (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2009). Som redovisas i Tabell 2 

har de flesta åtgärdsprogram (25 av 32) genomförts i en tätort/kommun. 

Tidsramarna varierar från 1 månad till 7 år. Ofta har det funnits olika 

huvudmän. En vanlig kombination är att en kommun har samarbetat med 

Vägverket för att finansiera och organisera åtgärdsprogrammet. De 

åtgärdsprogram som landstinget har organiserat har i högre grad varit 

hälsorelaterade.

Åtgärdsprogrammen har vanligtvis genomförts på en arbetsplats, skola 

eller i bostadsområdet (se Tabell 2). Det vanligaste är att en första kontakt tas 

med personer i deras bostad via brev eller telefonsamtal för en kartläggning av 

deras resvanor. Vid fortsatt deltagande erbjuds någon typ av gratisbiljett till 

kollektivtrafik. Åtgärdsprogrammen på arbetsplatser involverar till exempel 

bilpooler. Exempel på åtgärdsprogram på skolor är tävlingar för att få elever att 

gå eller cykla till skolan istället för att bli skjutsade med bil. 

Fem olika typer av målgrupper finns redovisade i Tabell 2. Det 

vanligaste är att målgruppen utgörs av individer. Mätningar genomförs då på 

individers förändrade resvanor. Målgruppen kan också vara ett 

flerpersonshushåll och mätningarna tar då exempelvis hänsyn till hur många 

bilar som finns i hushållen och fokuserar på eventuella förändringar av resvanor 
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inom hushållen. När åtgärdsprogrammen genomförts på en arbetsplats eller i en 

skola är målgruppen arbetstagare eller skolbarn. 

Tabell 2. Sammanfattande översikt av åtgärdsprogrammen.
Geografiskt område Bostadsområde Tätort/Kommun Storstad Län/Region 

F 1 25 2 3

Projektlängd i månader 

M 5 8.6 45.0 5.8

SD 14.4 55.2 5.5

Range 63 78 10.5

Max/min 64.0/1.0 84.0/6.0 12/1.5

Organisatör 

Kommun 8 2 1

Landsting 3

Stat 1

Kommun och stat 1 12 1

Kommun och landsting 1

Landsting och stat 1

Kommun, företag och stat 1

Forskningsobjekt 

Bostad 1 10 1

Arbetsplats 6 1 1

Skola 2 2

Trafikplats 5

Bostad och arbetsplats 2

Målgrupp 

Hushåll 1 4

Individ 11 1

Arbetstagare 6 1 1

Skolbarn 2 2

Individer och arbetstagare 2

Tidigare resvanor 

Vanebilist 1 17 2 3

Kollektivtrafik 1

Bil och kollektivtrafik 1

Gång och cykel 2

Bil, kollektivtrafik, gång och 

cykel 
4

En majoritet av åtgärdsprogrammen har genomförts i syfte att bryta 

vanebilisters bilresande till fördel för kollektivtrafik, cykel eller gång. I 

åtgärdsprogram saknas dock en definition av vad som menas med en vanebilist, 

t ex hur många resor som skall företas med bil för att denne skall räknas som 
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vanebilist. I de åtgärdsprogram som redovisar personernas tidigare resvanor 

som vanebilister eller som redovisar att de flesta resorna innan 

åtgärdsprogrammet har gjorts med bil är i tabellen redovisade som vanebilister. 

Tabell 2 visar att 23 av åtgärdsprogrammen omfattade vanebilister och fem 

riktade sig till personer som använder bil i kombination med t ex kollektivtrafik 

och cykel.

De olika teknikerna som använts för att påverka deltagarna har 

kategoriserats i fyra olika övergripande grupper (Tabell 3): krav på förändring, 

information/påverkan och återkoppling och incitament. Kategorin ”krav på 

förändring” innehåller tekniker som är relaterade till prestation. Två 

åtgärdsprogram har låtit deltagarna själva utarbeta en plan för hur de ska gå 

tillväga för att förändra sitt resande. Fyra åtgärdsprogram har använt en teknik 

med förändringsmål. Sådana mål handlar om att identifiera och definiera resor, 

antingen av projektledaren eller av deltagarna, som skall ändras. Den vanligaste 

formen av krav på förändring är att använda olika kontrakt, oftast 

färdigformulerade, som deltagarna godkänner i samband med 

åtgärdsprogrammets start. Kontrakten innehåller formuleringar om att man 

förbinder sig att fullfölja åtgärdsprogrammet och att företa en viss del eller alla 

sina bilresor med kollektivtrafik eller cykelresor. 

Kategorin ”information och påverkan” innefattar vad för slags 

information som deltagarna fått ta del av och hur den har kommunicerats. Det 

vanligast förekommande är att allmän information ges om vad det finns för 

alternativ till att använda den egna bilen, t ex tidtabellsinformation eller 

information om förändrad turtäthet i kollektivtrafiken. Att ge personligt 

anpassad information är inte lika vanligt. För att kommunicera information om 

åtgärdsprogrammet, miljöpåverkan eller hållbart resande är det vanligt att man 

använder sig av ett personligt möte med den enskilda deltagaren. Det kan 

handla om att den ansvarige på till exempel en arbetsplats värvar deltagare 

genom att träffa dessa. Web-verktyg kan användas för att finna en specifik 

resväg, tidtabellsinformation, bilpoolsbokning eller samåkningsverktyg och 

något åtgärdsprogram har valt att låta deltagarna visa upp sina resdagböcker på 

en hemsida. Undervisning och gruppmöten används ofta på skolor respektive 

arbetsplatser för att en eller flera gånger vidmakthålla motivationen för att delta 

eller att fortsätta med de nya resvanorna.

Att det ges en återkoppling till deltagarna under eller efter 

programtiden hör till ovanligheterna (se kategorin ”återkoppling” i Tabell 3). 

De få projekt som har använt sig av tekniken med återkoppling har återkopplat 
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kaloriförbrukning och utsläpp av avgaser. Att återkoppling ges på reskostnader 

eller reducerat resande har således inte framkommit. 

Tabell 3. Typ och förekomst av olika tekniker.  
Teknik f

Krav på förändring 

Förändringsplan 2

Förändringsmål 4

Kontrakt 9

Information och påverkan 

Motiverande information 10

Personlig reseinformation 7

Allmän reseinformation 14

Undervisning 12

Gruppmöten 10

WEB verktyg 11

Personligt mote 14

Återkoppling 

Återkoppling på utsläpp 2

Återkoppling på kaloriförbrukning 1

Återkoppling på resekostnad 0

Återkoppling på reducerat resande 0

Incitament 

Incitament 16

Gratisbiljett 13

Incitament är en vanligt förekommande teknik för att få personer att 

delta i projekten (se Tabell 3). Det kan gälla att man får ett paket innehållande 

viss cykelutrustning (t ex hjälm, reflexväst, rabatt på cykelreparation eller 

cykeldator). Andra incitament är deltagande i tävlingar eller utlottningar av 

priser. För att marknadsföra olika kollektivtrafikalternativ och få deltagarna att 

välja dem istället för bil erbjuds olika sorters gratisbiljetter. Tidsbestämda 

provåkarkort har delats ut till intresserade och även gratis kollektivtrafik har 

erbjudits i en hel kommun eller till vissa evenemang (exempelvis gratis 

”hockeybuss” eller ”speedwaybuss”). 

Olika tekniker kan användas beroende på målet med projektet (målen 

kan vara marknadsföring av visst transportmedel, förbättrad hälsa hos 

personalen, minskade kostnader för reseersättningar eller att förbättra miljön i 

en stad). Andra faktorer som bestämmer vilken eller vilka tekniker man 

använder sig av är budget, tidsramar, hur många personer som skall ingå och 

vilka som är målgruppen.

12



I Tabell 4 redovisas andelen åtgärdsprogram som har använt olika 

kombinationer av tekniker. Ett åtgärdsprogram finns inte redovisat i tabellen då 

information om genomförande saknas. Som framgår är det vanligt att använda 

många olika kombinationer av tekniker. Med några få undantag är dock varje 

åtgärdsprogram unikt med sin kombination av tekniker. Den vanligaste 

kombinationen (omfattar 5 åtgärdsprogram) är att deltagarna har fått en allmän 

information om hur man kan förändra sina vanor, en personligt utformad 

lösning och någon slags gratisbiljett till kollektivtrafiken. Två åtgärdsprogram 

har som enda teknik använt ett web-verktyg för att förmedla information eller 

underlätta för att förändra resvanor (tjänstebilpool vid en kommunal 

förvaltning och åtgärdsprogrammet ”koldioxidutmaningen” där man via e-mail 

och hemsida uppmanats att under en veckas tid cykla eller gå till jobbet). 

Kombinationen med kontrakt och incitament har använts i två åtgärdsprogram 

(deltagarna har skrivit kontrakt om att cykla istället för att köra bil vissa dagar i 

veckan och incitament har varit en cykelhjälm och ett regnställ). 

Tabell 4. Typ och förekomst av kombinationer av tekniker 

Kombinationer av tekniker f

WEB verktyg  2

Allmän reseinformation, Incitament  1

Kontrakt, Incitament 2

Allmän reseinformation, Gratisbiljett  1

Incitament, Gratisbiljett  1

Motiverande information, Återkoppling av 

utsläpp, Incitament  
1

Personlig reseinformation, Allmän 

reseinformation, Gratisbiljett 
5

Motiverande information, Personligt möte, 

Undervisning
1

Incitament, WEB verktyg, Gratisbiljett  1

Motiverande information, Personligt möte 

Undervisning, Gruppmöten 
1

Allmän reseinformation, Incitament  

Gruppmöten, WEB verktyg 
1
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Forts. Tabell 4. 
Motiverande information, Personlig 

reseinformation, Allmän reseinformation, 

Personligt möte, Gratisbiljett 

1

Förändringsplan, Motiverande information  

Återkoppling på utsläpp, Incitament, 

Gruppmöten 

1

Motiverande information, Incitament  

Personligt möte, Undervisning, Gruppmöten 
1

Allmän reseinformation, Personligt möte 

Undervisning, Gruppmöten, WEB verktyg 
1

Kontrakt, Incitament, Personligt möte 

WEB verktyg, Gratisbiljett  
1

Motiverande information, Allmän 

reseinformation, Kontrakt, Incitament, 

Personligt möte, Undervisning 

1

Förändringsmål, Kontrakt, Incitament  

Personligt möte, Undervisning, Gruppmöten 
1

Motiverande information, Incitament, Personligt 

möte, Undervisning, Gruppmöten, WEB verktyg
1

Allmän reseinformation, Incitament, Personligt 

möte, Undervisning, Gruppmöten, WEB verktyg 
1

Allmän reseinformation, Kontrakt, Personligt 

möte, Undervisning, WEB verktyg, Gratisbiljett  
1

Förändringsmål, Kontrakt, Personligt möte, 

Undervisning, Gruppmöten, WEB verktyg, 

Gratisbiljett  

1

Motiverande information, Förändringsmål  

Återkoppling av kaloriförbrukning, Kontrakt 

Incitament, Personligt möte, Undervisning, 

WEB verktyg  

1

Förändringsplan, Motiverande information  

Förändringsmål, Personlig reseinformation  

Kontrakt, Incitament, Personligt möte 

Undervisning, Gruppmöten, Gratisbiljett  

1

Totalt 31

Tabellerna 5, 6 och 7 redovisar effekter av de olika åtgärdsprogrammen 

avseende förändring av antal resor totalt och per vecka samt reslängd i 

kilometer totalt eller per vecka.
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Tabell 5. Procentuell förändring av resor med olika färdmedel. 

Bil Buss Cykel

F 7 10 2

M -21.6 36.1 43.0

Sd 20.1 38.4 62.2

Max/min -1/-60 93/2 87/-1

I samtliga fall gäller det jämförelser mellan mätningar före och efter. 

Resultaten redovisas också på många olika sätt, vilket försvårar 

sammanställningen och jämförelsen. I flera fall har inte heller några resultat 

redovisats, då en uppföljning inte har genomförts eller rapporterats.  

Procentuell förändring av antal resor redovisas i Tabell 5. De flesta 

åtgärdsprogrammen har varit riktade mot personer som har gjort större delen 

av sina resor med bil. I 7 av dessa är minskningen av antalet bilresor 22%. Den 

största andelen av åtgärdsprogram som redovisat förändring av resor i procent 

har syftat till att få personer att välja buss som resalternativ. I genomsnitt har 

dessa lett till en ökning av antalet bussresor med 36%. Den högsta siffran är 

93% ökat kollektivtrafikresande och den lägsta 2%. Två åtgärdsprogram som 

har syftat till att öka användandet av cykel och redovisar en genomsnittlig 

ökning med 43% cykelresor.  

Den övre delen av Tabell 6 visar förändringen av antalet resor totalt 

per vecka. Två åtgärdsprogram har redovisat en minskning av antalet bilresor. 

Den största minskningen är 141 bilresor/vecka. Bussresandet i Tabell 6 

omfattar fem projekt med stor spridning. Som mest ökade antalet bussresor 

totalt per vecka med 3076 resor och som minst med 4 resor. Ett 

åtgärdsprogram redovisar antalet förändringar av resor totalt per vecka med 

cykel (ökning med 94 resor). I den nedre delen av Tabell 6 redovisas hur dessa 

resor är fördelade per person. Det var därvid nödvändigt att utesluta 

åtgärdsprogram som inte har redovisat antalet deltagare. Två av 

åtgärdsprogrammen som påvisat en ökad användning av buss har inte redovisat 

antal personer. Åtgärdsprogram som redovisar ett ökat resande med cykel har 

omfattat 15 personer som i genomsnitt har gjort 6 fler resor med cykel per 

vecka.
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Tabell 6. Förändring av antalet resor per vecka med olika färdmedel.
Förändring av totala antalet resor 

Bil Buss Cykel

F 2 5 1

M 117.5 931.4 94

Sd 33.2 1287.8

Max/min -94/-141 3076/4 94/94 

Förändring av antalet resor per person 

Bil Buss Cykel

F 2 3 1

M 6.64 0.68 6

Sd 0.52 0.89

Max/min -6.27/-7 1.7/0.1 6/6

I Tabell 7 redovisas åtgärdsprogram i vilka man registrerat hur många 

kilometer deltagarna har rest med alternativa färdmedel. Två åtgärdsprogram 

har redovisat hur lång tid projektet har varat och resultatet av förändringen i 

kilometer men inte angett antalet deltagare. Detta har omöjliggjort en beräkning 

av hur stor förändringen var per person.  

Tabell 7. Förändring av reslängd km/vecka med olika färdmedel. 
Förändring av resor totalt

Bil Buss Cykel Gång Bilpoolsbil

F 3 1 2 2 1

M -2646.67 5045 960.5 1447.5 385

Sd 2181.34 429.21 942.57

Max/min -781/-5045 5045 1264/657 2114/781 385

Förändring av resor per 

person

Bil Buss Cykel Gång Bilpoolsbil

F 2 1 2 1 1

M -152 252 30.8 52 9.6

Sd 141.42 40.87

Max/min 52/-252 252 59.71/.9 52 9.6

Till skillnad från Tabell 5 och 6 tillkommer här åtgärdsprogram som 

syftat till att få deltagare att använda bilpool och att gå. I genomsnitt har de som 

16



främjat gång redovisat en ökad sträcka på 1447.5 kilometer. Det 

åtgärdsprogram som även redovisat antal deltagare och projekttid visar att varje 

individ i genomsnitt ökade sitt promenerande med 52 km/vecka. För 

åtgärdsprogram som erbjudit bilpool har dessa bilar använts för resor 385 

km/vecka, vilket motsvarar i genomsnitt 9.6 km per person och vecka. 

Diskussion

Syfte var att analysera åtgärdsprogram för att minska bilresandet som 

genomförts i Sverige, specifikt att jämföra de svenska åtgärdsprogrammen med 

de som genomförts i andra länder. Resultatet visar att det har genomförts flera 

åtgärdsprogram i Sverige med fokus på förändrat bilresande. Det har dock varit 

svårt att hitta dokumentation av dem, dels på grund av att det är olika 

huvudmän som implementerat åtgärderna, dels att resultaten inte är publicerade 

i tillgängliga källor eller på annat sätt är tillgängliga för allmänheten. Av de 50 

rapporter som hittades innehöll 32 tillräcklig information för att kunna 

analyseras. Redovisningen av dessa varierar dock mycket i detaljeringsgrad. Två 

projekt har dokumenterats enligt en standardiserad metod med målsättning, 

tillvägagångssätt och resultat på olika nivåer. Återstående projekt har inte 

dokumenterats utifrån någon redovisad mall och visar skiftande upplägg och 

typer av mått.

Åtgärdsprogrammens utvärderingar baseras genomgående på en 

inadekvat utvärderingsdesign, därför att randomiserade kontrollgrupper saknas 

(Fujii et al., 2009). Endast för ett åtgärdsprogram har angetts att en 

jämförelsegrupp har använts, men det saknas dokumentation av hur deltagarna 

till denna har valts ut. Inga jämförelser med jämförelsegruppen finns heller 

beskrivna. Slumpmässiga urval av experimentgrupper existerar inte heller. I 

flertalet åtgärdsprogram har man okontrollerat rekryterat så många som möjligt 

som uttryckt intresse för att delta. 

Den vanligaste formen för finansiering och genomförande i Sverige är 

att en kommun söker statliga medel för att kunna genomföra 

åtgärdsprogrammet. Det implementeras sedan på en arbetsplats, i 

bostadsområden eller på en skola. Exempel är ”koldioxidutmaningen”, ”en 

bilfri dag, ”hälsotrampare”, ”vandrande skolbuss” eller ”smart trafikant” som 

alla syftar till att förändra människors bilresande utifrån ett på förhand fastställt 

koncept. 

Syftet i de analyserade åtgärdsprogrammen har varit att minska 

bilåkande till förmån för kollektivtrafik eller cykel. Flera olika tekniker har 
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använts för att få till stånd ett förändrat resande. I en majoritet av 

åtgärdsprogrammen har man använt flera tekniker. Få projekt har dock 

kombinerat samma tekniker. Några har utgått från konceptet ”smart trafikant” 

som har implementerats på samma sätt i olika geografiska områden. ”Smart 

trafikant” kombinerar personlig och allmän reseinformation med gratisbiljett till 

kollektivtrafiken. Två projekt har som enda teknik använt ett web-verktyg för 

att förmedla information eller underlätta förändrade resvanor. Via e-mail och 

hemsida uppmanas deltagarna att under en viss tid cykla eller gå till jobbet. Det 

förefaller som det saknas en samstämmighet om vilka tekniker som är effektiva. 

Troligen har man inte utgått från den samlade internationella kunskapen om 

framgångsrika tekniker, att mål ställs upp (eventuellt genom kontrakt), att man 

ger avpassad information och begär av deltagarna att de utformar resplaner. 

En vanlig teknik för förändrat resbeteende är att använda olika typer av 

incitament som t ex någon typ av gratisbiljett. Gratisbiljetter och gåvor är bra ur 

marknadsföringssynpunkt men för långsiktiga beteendeförändringar är de som 

regel otillräckliga. Forskning visar att förändringsmål och förändringsplaner är 

av större vikt för hållbara förändringar (Fuji & Tanaguchi, 2006). I de fall man 

valt att ställa krav på förändring har man i huvudsak använt förskrivna kontrakt. 

Forskning visar också att personlig information har bättre effekt än allmän 

information (Brög et al., 2009). Det har dock varit vanligare att tillhandahålla 

allmän än personligt utformad information.  

Få åtgärdsprogram har gett återkoppling till deltagarna om resultatet. 

Återkoppling är viktigt för en hållbar förändring av beteenden (Bamberg et al., 

2010; Gärling et al., 2002). Ytterst få projekt har dessutom genomfört 

uppföljande mätningar för analys av långvariga effekter. 

Effekter av åtgärdsprogrammen har varit svårt att utvärdera, dels har 

de som nämnts använt inadekvata utvärderingsdesigner, dels brister de med 

avseende på standardisering av effektmätningar. Majoriteten av 

åtgärdsprogrammen har dock redovisat något slags mått på förändrat 

resbeteende. Dessutom är i samtliga utvärderingar statistiska analyser 

begränsade till deskriptiva mått. Med beaktande av dessa reservationer 

konstateras att många åtgärdsprogram visar på stora förändringar när det 

kommer till förändrat resbeteende under genomförandetiden, fullt i nivå med 

de internationella resultaten. De största förändringarna gäller en minskning av 

bilåkandet och en ökning av kollektivtrafikresandet och i viss mån även av 

resande med cykel. Andra positiva förändringar som inte analyserats här är 

subjektiv tillfredsställelse, upplevd hälsa eller koldioxidutsläpp. 
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Valet av tekniker i framtida svenska åtgärdsprogram bör grundas på 

teori (Bamberg et al., 2010) och utvärderingen bör använda randomiserade 

kontrollgrupper (Fujii et al., 2009) samt använda standardiserade mått både av 

deltagarnas förändrade resande och av andras resande i det berörda samhället 

(Stopher et al., 2009). Dessutom rekommenderas en standardiserad 

dokumentation för att möjliggöra jämförelser. Först då kan en ackumulerad 

kunskap erhållas som kan vara till hjälp vid val av olika tekniker och sätt att 

implementera liknande åtgärdsprogrammen. Att kunna genomföra statistiska 

metaanalyser (Bamberg & Möser, 2007) är också ett starkt önskemål, eftersom 

de tillåter slutsatser om orsakssamband. En stark rekommendation är att för 

dokumentationen använda SUMO (System för Utvärdering av 

MObilitetsprojekt) (Vägverket, 2010) som bygger på MOST-MET metoden 

utvecklad inom EU-projektet MOST (Mobility Management STragegies for the 

next decades) (Information Society Technologies [IST], 2010) som 

genomfördes 2000-2002.  

SUMO är en vidareutveckling som anpassats till svenska förhållanden. 

Kodning sker utifrån målsättning, indikatorer och resultat på olika nivåer (se 

Tabell 8). Resultaten bör vidare dokumenteras och arkiveras i en nationell 

databas, t ex SARA (Sektorns Aktörers Resultat av Aktiviteter) som 

tillhandahålls av Vägverket och som är ett verktyg för utvärdering av 

policyåtgärder som på olika sätt påverkar transporter, resvanor och 

trafikantbeteende. Det kan gälla ”testresenärsprojekt” (personer i projektet 

avstår under en viss tid från att åka bil för att istället åka kollektivt), inköp av 

miljöeffektiva och säkra bilar eller införande av en bilpool. SARA fungerar som 

ett referensarkiv där utvärderingarna delas in i tre olika kategorier; Ramprojekt, 

Utvärderingar och Vägverksprojekt.  
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Tabell 8. Kodningsschema enligt SUMO (Vägverket, 2010). 

B
ak

g
ru

n
d

 Y

Yttre faktorer 

En beskrivning av de yttre föreutsättningarna för åtgärden. Dessa är lika 

för alla användare. 

P

Personrelaterade faktorer 

Information om den personliga situationen för olika individer. Möjliggör 

en sortering i olika målgrupper. 

T
jä

n
st

er

A

Nyttiga prestationer 

Beskriver den ansträngning man gör i åtgärden, t ex antal möten, utdelat 

material, inför datasystem eller beslut om respolicy. 

B
Kännedom

Antal/andel som känner till åtgärden eller projektet. 

C
Användningsgrad  

Antal/andel som visar intresse och använder projektet eller åtgärden. 

D
Nöjdhet 

Mäter hur nöjd användarna är med erbjudna tjänster. 

E
rb

ju
d

an
d

e 

E

Acceptans

Antal/andel som accepterar det erbjudna alternativet och har för avsikt 

att ändra beteendet. 

F
Experimentellt individuellt beteende 

Antal/andel som provar ett nytt färdmedel/nytt beteende. 

G
Nöjdhet med erbjudande 

Visar om de som provat det nya alternativet är nöjda med det. 

E
ff

ek
te

r H

Permanent individuellt resbeteende 

Antal/andel som permanent har förändrat sitt färdmedelsval eller annat 

beteende i trafiken. 

I

Systemfakta 

Ger en uppskattning av hur mycket trafikarbetet, utsläpp, olyckor etc har 

minskat genom det förändrade beteendet. 
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Bilaga 1 

Plan för kollektivtrafikprojekt i Göteborg: 

http://www5.goteborg.se/prod/stadsbyggnad/dalis2.nsf/vyFilArkiv/Skaneg.K

RINGEN.planb.U..pdf/$file/Skaneg.KRINGEN.planb.U..pdf

Lista på genomförda projekt hos olika Länshuvudmän: http://www.danielson-

trafik.se/projekt1.htm

Pågående Vinovaprojekt ”Samordnad kollektivtrafik på landsbygd” 

http://www.vinnova.se/misc/VINNOVA-projekt/Projekt---

Listhuvud/Samordnad-kollektivtrafik-pa-landsbygd---Del-2/

Projektet TEMP (Transport Energi Miljö Projekt) i Linköping: 

http://www.linkoping.se/Organisation/ks_forvaltning/verksamhet/Informati

onskontoret/temp/index.htm

Klimatkommunerna har flera pågående projekt: 

http://www.klimatkommunerna.infomacms.com/?page=page440c6aecec69c

Lista på olika projekt som genomförts i Östersunds kommun 

http://www.ostersund.se/kommunalservice/gatortrafik/grontrafik/projektinfo

rmation/arkiv.4.1e0f2f6f2dce47f517fff12432.html

Utvärderingar och sammanfattningar från LundaMaTs mellan 1999-2004: 

http://www.lund.se/templates/Page____371.aspx

Lista på olika miljöprogram inom transport (vägtrafik) inom Naturvårdsverket 

http://klimp.naturvardsverket.se/mir/submitQuickSearch.do

Mobility management presenterar olika hållbarhetsprojekt: 

http://www.mobilitymanagement.se/Infotek/?tabIndex=4

Trendsetter, ett EU-projekt som samlar över 50 delprojekt som syftar till att 

bidra till en hållbar transportsituation i städer, ett 20tal av dem genomfördes i 

Stockholm: http://www.trendsetter-europe.org/
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Hållbar Mobilitet Skåne är ett regionalt centrum för miljöanpassade transporter. 

Dom arbetar för att minska miljöpåverkan från resor och transporter och för 

att få fler att välja mer hållbara alternativ. http://www.hmskane.se/

Projektdatabas: http://projekt.hmskane.se.space2u.com/prodb/sok.asp

Från olika lokaltrafikwebbplatser 

Hallandstrafiken. Utförde KLIMP i slutet av 2007, ett projekt som syfta till 

att minska utsläppet av växthusgaser i Varbergs kommun: 

http://www.hlt.se/page.asp?lngID=124&lngLangID=1

Regionförbundet Uppsala län. Projekt 1: Samordning av färdtjänst och 

sjukhusresor:

http://www.regionuppsala.se/?pageID=186&projectCategoryID=14&projectI

D=31

Projekt 2: Tydliggöra ägarnas syn på hur kollektivtrafiken i länet kan utvecklas: 

http://www.regionuppsala.se/?pageID=186&projectCategoryID=14&projectI

D=105

Skånetrafiken. Olika utredningar angående kollektivtrafik: 

http://www.skanetrafiken.se/templates/FileListing.aspx?id=7715&epslanguage

=SV

Stockholms Lokaltrafik. Kundundersökningar: 

http://www.sl.se/Templates/PageListing.aspx?id=4165
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Bilaga 2 

Sökord 
Bilpoolutvärdering 

Cykla och gå till jobbet utvärdering 

Cykelutmaningen utvärdering 

Cykelskola utvärdering 

Ensambilister

Europeiska trafikantveckan utvärdering 

Europeiska mobilitetsveckan

Färre vanebilister utvärdering 

Förändra resevanor 

Gratis kollektivtrafik utvärdering 

Gå och cykla till skolan kampanj 

Gå och cykla till skolan tävling 

Hockeybussar utvärdering 

Hälsa på väg utvärdering 

Hälsotrampare utvärdering 

Hälsocyklare utvärdering 

Hållbart resande utvärdering 

Kollektivtrafikprojekt – 380 träffar 

Miljöanpassa resor till arbetet utvärdering 

Minskat bilresande utvärdering 

Minska antalet bilresor utvärdering 

Minskat bilskjutsande 

Nolltaxa för busstrafik utvärdering 

Parkeringsstyrning 

Pendlometer

Provåkare kollektivtrafik utvärdering 

Resecoachning 

Samåkning utvärdering 

Skolvägar utvärdering 

Smart trafikant utvärdering 

Tjänstebilpool utvärdering 

Trängselskatter utvärdering 

Utvärdering kollektivtrafik projekt – 119 000 träffar 

Vandrande skolbuss utvärdering 

Ökat resande stadsbussar utvärdering 

Ökat resande med kollektivtrafik
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Bilaga 3 

Kodningsformulär 

ID nr: __________ 

Bakgrund 

1. Projektnamn: __________ 

2. Utförarens namn: _____________ 

3. Referenser (titel, författare, utgivningsår): 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

4. Namn på plats: ______________ 

4a. Plats för genomförande: _____________ 

5a. Projektstart (år/månad/dag): ____________ 

5b. Projektslut  (år/månad/dag): ____________ 

5c. Projektets längd: ____________ 

6. Huvudsaklig organisatör: ____________ 
0 Kommun 

1 Landsting 

2 Forskningsinstitution 

3 Staten 

4 Företag 

7. Försöksobjekt: 
0 Bostad 

1 Arbetsplats 

2 Skola 

3 Trafikplats 

8. Försökspersoner: 
0 Hushåll 

1 Individer 

2 Arbetstagare 

3 Skolbarn/föräldrar 
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Utvärderingsdesign 

Experimentgrupp

9. Tidigare resvanor:
0 Vanebilist  

1 Kollektivtrafikresenär 

2 Bil och kollektivtrafik 

3 Gång och cykel 

10. Antal mätningar: ______ 

10a. Metod: 

10b. Antal testpersoner: 

10c. Svarsfrekvens första mätningen: 

10d. Svarsfrekvens andra mätningen: 

10e. Ange om fler mätningar: 

11. Första kontakt via
0 E-mail                                

1 Brev  

2 Personlig kontakt               

3 Genom organisation/förening  

4 Annan 

12. Urvalsmetod 
0 Annonsering                         

1 Genom bekanta   

2 Slumpmässigt urval                     

3 Annan  

13. Kontrollgrupp

0  Nej, gå vidare till fråga 18 

1  Ja, svara på fråga 14-17 

14. Respondenter 
0 Personer utan intention att förändra sina resvanor   

1 Personer med intention att förändra resvanor. Använder inte KT i dag 

2 Personer med intention att förändra resvanor. Använder KT i dag 

3 Andra

15. Antal mättillfällen: ______ 

 (a) Typ av mättillfällen: _______ 

16.  Första kontakt via  
0 E-mail                                

1 Brev  

2 Personlig kontakt               

3 Genom organisation/förening  

4 Annan
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17. Urvalsmetod 
0 Annonsering                         

1 Genom bekanta   

2 Slumpmässigt urval                     

3 Annan

Typ av påverkan 

18. Förändringsplan krävs av deltagarna 
0  Nej 

1  Ja                           
19. Motiverande information  

0  Finns inte 

1  Finns

       

(a). Information om miljökonsekvenser 
0  Finns inte 

1  Finns                      

(b). Information om hälsokonsekvenser 
0  Finns inte 

1  Finns                      

(c). Information om påverkan på framkomlighet (trängsel) 
0  Finns inte 

1  Finns                      

20.  Förändringsmål krävs av deltagarna  
0  Nej                         1  Ja                     2 Vet inte 

(a). Beskriv vad som krävs

_________________________________________ 

21. Personlig reseinformation ges till deltagarna 
0  Nej                                   1  Ja                          2 Vet inte 

22. Allmän reseinformation ges till deltagarna
0  Nej                                   1  Ja                          2 Vet inte 

23. Återkoppling på resebeteende, om ja, när?_________ 

(a). Om utsläpp 
0  Nej                                   1  Ja                          2 Vet inte 

(b). Om kaloriförbrukning
0  Nej                                   1  Ja                          2 Vet inte 

(c). Om reskostnad 
0  Nej                                   1  Ja                          2 Vet inte 
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 (d). Om reducerat resande 
0  Nej                                   1  Ja                          2 Vet inte 

24. Övertalning/kontrakt att förändra resandet 
0  Finns inte                         1  Finns                      

Vad?: _____________ 

25. Incitament för att förändra resandet 
0  Finns inte                         1  Finns                      

Vad?: _____________ 

26. Personligt möte
0  Finns inte                         1  Finns                      

27. Undervisning 
0  Finns inte                         1  Finns                      

28. Gruppmöten 
0  Finns inte                         1  Finns                      

29. WEB verktyg 
0  Finns inte                         1  Finns                      

30. Gratisbiljett 
0  Finns inte                         1  Finns                      

Typ av gratisbiljett:________________

Svarsfrekvens 

31. Svarsfrekvens vid första mätningen? _______________% 

32. Svarsfrekvens vid sista mätningen? _______________ % 

Ange om fler mätningar genomförts (och hur många):_________________

Förändring  

33. Förändring av intention till förändrat resande: ________ %
0  Icke signifikant                     1  Signifikant                     2 Ej signifikans prövning  

34. Förändring av attityd till förändrat resande: ________ %
0  Icke signifikant                     1  Signifikant                     2 Ej signifikans prövning  

35. Förändring av tillfredsställelse till förändrat resande: ________ %
0  Icke signifikant                     1  Signifikant                     2 Ej signifikans prövning  

36. Förändring av antalet resor.     

(a) Bil: ________ % ___________gånger/vecka
0  Icke signifikant                     1  Signifikant                     2 Ej signifikans prövning  
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(b) Buss:  ________ % ___________gånger/vecka
0  Icke signifikant                     1  Signifikant                     2 Ej signifikans prövning  

(c) Tåg:  ________ % ___________gånger/vecka
0  Icke signifikant                     1  Signifikant                     2 Ej signifikans prövning  

(d) Buss + tåg: ________ %  ___________gånger/vecka
0  Icke signifikant                     1  Signifikant                     2 Ej signifikans prövning  

(e) Cykel: ________ %  ___________gånger/vecka  
0  Icke signifikant                     1  Signifikant                     2 Ej signifikans prövning  

(f) Gång: ________ %  ___________gånger/vecka
0  Icke signifikant                     1  Signifikant                     2 Ej signifikans prövning  

37. Förändring av restider. 

(a) Bil: ________ % ___________min./vecka
0  Icke signifikant                     1  Signifikant                     2 Ej signifikans prövning  

(b) Buss: ________ % ___________min/vecka
0  Icke signifikant                     1  Signifikant                     2 Ej signifikans prövning  

(c) Tåg 

34a(1) ________ %  ___________min/vecka
0  Icke signifikant                     1  Signifikant                     2 Ej signifikans prövning  

(d) Buss + tåg: ________ %  ___________min/vecka
0  Icke signifikant                     1  Signifikant                     2 Ej signifikans prövning  

(e) Cykel: ________ %  ___________min/vecka  
0  Icke signifikant                     1  Signifikant                     2 Ej signifikans prövning  

(f) Gång: ________ % ___________min/vecka
0  Icke signifikant                     1  Signifikant                     2 Ej signifikans prövning  

38. Förändring av resans längd. 

(a) Bil:  ________ %  ___________km/vecka
0  Icke signifikant                     1  Signifikant                     2 Ej signifikans prövning  
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(b) Buss: ________ % ___________km/vecka
0  Icke signifikant                     1  Signifikant                     2 Ej signifikans prövning  

(c) Tåg: ________ %  ___________km/vecka
0  Icke signifikant                     1  Signifikant                     2 Ej signifikans prövning  

(d) Buss + tåg: ________ %  ___________km/vecka
0  Icke signifikant                     1  Signifikant                     2 Ej signifikans prövning  

(e) Cykel: ________ %  ___________km/vecka
0  Icke signifikant                     1  Signifikant                     2 Ej signifikans prövning  

(f) Gång: ________ % ___________km/vecka
0  Icke signifikant                     1  Signifikant                     2 Ej signifikans prövning  

39. Andra effekter eller förändringar:________________________________
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En analys av åtgärdsprogram genomförda 

i Sverige för att minska privatbilismen

Utvärderingar som genomförts i många länder visar att mjuka policyåtgärder i 

form av personlig reseplanering minskar privatbilismen och ökar kollektivåkandet. 

Sverige har en gles befolkning och därmed dåligt underlag för kollektivtrafik, långa 

resavstånd, kallt klimat och en hög täthet av personbilar, varför mjuka policyåtgärder 

genomförda i Sverige troligen är mindre kostnadseffektiva än man funnit i andra 

länder. Trettiotvå svenska åtgärdsprogram som använt personlig reseplanering 

analyserades med avseende på huvudmannaskap, geografiskt tillämpningsområde, 

målgrupp, val av tekniker för påverkan samt effekter på bilresande och val av alternativa 

färdmedel. Inga utvärderingar av åtgärdsprogrammen uppfyllde de metodiska krav 

som måste ställas på sådana utvärderingar avseende uppläggning och effektmätning. 

Rapporteringen var dessutom dels bristfällig, dels inte heller standardiserad på det 

sätt som är önskvärt för att jämförande analyser skall kunna göras. Med reservation 

för de nämnda bristerna konstateras ändå att positiva effekter i nivå med utländska 

utvärderingar har erhållits i flera av åtgärdsprogrammen. Ytterligare utvärderingar 

av bättre kvalitet är dock nödvändiga. Vilka krav på dessa som därvid måste ställas 

definieras.


