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Färdmedelsval 

• Aktivitetsbaserat perspektiv 
(tidsgeografi) 

 

• Ekonomiskt perspektiv (mikroekonomi, 
transportekonomi) 

 

• Beteendevetenskapligt perspektiv 

Olika kunskapsperspektiv 

Omställning 

• Omställning som effektivisering & utfasning 
av befintlig teknik 

 

• Omställning som spridning av miljö- och 
transportinnovationer, (t ex MAAS) 



Det aktivitetsbaserade 
perspektivet 

Begränsad tidsbudget för transport 

• Hur ska man transportera sig för att hinna 
med dagens aktiviteter?  

• Kan man byta till hållbara färdmedel och 
ändå hinna med? 

• Om man inte hinner, vilka konsekvenser får 
det? (kommer försent, avstå från aktivitet, 
mindre tid för aktivitet). 

 Att ändra färdmedelsval kan  
innebära stora förändringar  

i livet i övrigt (boende, arbete,  
inköp, fritidsaktiviteter mm)  

Källa: Ellegård & Lenntorp (1993) 
Transformation of Everyday Life. In 
THE NATIONAL ATLAS OF 
SWEDEN, VOL.10, WORK AND 
LEISURE: s25. 



Det ekonomiska perspektivet 

• Hur mycket pengar har man? 

• Hur mycket vill/kan man lägga på 

   transport i jämförelse med annat? 

• Vad får man för pengarna?  
     Klara av livspusslet?  
     Fritidsaktiviteter i bilburna lägen? 

 
   

        Nytto/kostnads kvot 

 

     Betalningsvilja (förmåga) Om man investerat i en bil så vill man använda den, 
 för att inte ha lagt pengarna på den i onödan… 



Beteendevetenskapligt perspektiv 

• Vanor (och dess funktion) 

• Sociala normer 

• Konsumtion som identitet 

Källa:http://www.readersdigest.ca/cars/classics-sports- 
cars/top-five-phone-apps-luxury-car-aficionados/view-all/ 

Källa: http://www.cykelfabriken.se/category/ladcyklar/ 



Effektivisering & Utfasning 

Var uppmärksam på 
 

Effektivisering: 

• Mindre, billiga, bränslesnåla bilar. Åka mer? Råd att parkera i 
innerstan? Rekyleffekter. 

 

Utfasning: 

• Från bensin/diesel till biodrivmedel eller el – om inga nya funktioner 
eller fördelar utan bara dyrare/krångligare för samma transport – trög 
eller obefintlig spridning bland privatpersoner. 

 
Regleringar eller ekonomiska styrmedel? 



Spridning - andra färdmedel, nya tjänster  
(kombinerad mobilitet, MAAS) 

Privatpersoner – kriterier för förändring 

 

Relativa fördelar (tex transportfunktion, hälsoaspekter, ekonomi, livsstilsmarkörer 
mm). Människor gör en sammanvägd bedömning. 

Möjligheter att testa före (ekonomiskt) beslut.  

 Enkelt att använda och integrera i vardagen (inte så mycket annat behöver ändras). 

 Synlighet/verifiering, helst genom relevanta andra (grannar, vänner, arbetskamrater, 
social geografi). 

 

 Förändring = komplex beslutssituation 

 

 

 



Sammanfattande slutsatser 

• Förändring är komplext – bör bilda utgångspunkt för arbetet. 
 
• Verksamma/professionella inom hållbara transporter behöver både bred & 

djup kunskap om förändrat beteende (det vanliga gäller alltså även här).  
 
• Paket av insatser på olika nivåer (från individ till samhällsplanering). 
 
• På vilket sätt är en insats effektiv, när och för vilka? 

 
 
 TACK! 
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