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Sammanfattning 
Urbaniseringen ökar globalt och med den ökar även bilanvändningen. Städer står inför 
problematiken att bilanvändningen har en negativ klimatpåverkan och försämrar 
livskvalitén för invånarna i staden. I och med detta måste biltransporter minska och de 
hållbara färdsätten öka. Avsikten med studien är att undersöka hur Malmö stad arbetar 
med hållbara transporter. Malmö är utvald då staden har påbörjat omställningen till mer 
hållbara resor och är i framkant i Sverige. Genom kvalitativ textanalys har fyra dokument 
angående det strategiska arbetet kring hållbara resor analyserats. Staden arbetar på olika 
sätt för att möta utmaningar med hållbara färdmedel såsom cykel, gång och kollektivtrafik. 
De hållbara transportmedlen ska prioriteras genom stadens utformning och 
beteendeändringar. Studien har visat på att Malmö arbetar med social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet med en övervägande del på de sociala aspekterna. Staden 
prioriterar cykel som det främsta transportmedlet där tillgänglighet och närhet ska vara 
ledordet för staden. Det som anses saknas efter genomförandet av studien är fokus på 
samtliga stadsdelar och klimataspekten i relation till hållbara resor. Malmö stad vill vara en 
framstående stad i frågan om hållbara resor, men är det mest för att visa upp en grön sida 
av staden? 

 

Abstract 
Urbanization is increasing globally and with it, the use of cars. Cities are now faced with the 
problem that cars have a negative climate impact and reduce the quality of life for the 
inhabitants of the city. Therefore, the use of cars must decrease and sustainable mobility 
increase. The purpose of the study is to investigate how Malmö city works with sustainable 
mobility. Malmö is selected due to being ahead in the transition to more sustainable 
mobility in Sweden. A qualitative text analysis on four documents regarding sustainable 
mobility has been conducted. Malmö works in various ways to meet the challenges with 
sustainable transportation means for example cycling, walking and public transport. The 
sustainable means of transport must be prioritized through the city's design and behavior 
changes. The study has shown that Malmö works with social, economic and environmental 
sustainability, with more focus on the social aspects. The city prioritized the bicycle as the 
main means of transport, where accessibility and proximity should be leading. What is 
considered missing after the implementation of the study is focus on all neighborhoods 
and the climate aspect in relation to sustainable mobility. 
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Introduktion 

 

Det pågår en global klimatförändring där negativa effekter har märkts över hela världen, 
där städer är en stor påverkningsfaktor på klimatet. Det kommer att innebära stora 
utmaningar att minska samhällets inverkan för att uppnå en hållbar utveckling av städer 
och samhällen. Energi och resursanvändning har varit några faktorer där städer har 
påverkat, men även transporter haft en betydande inverkan på globala 
klimatförändringarna. Globala trender som påverkar transporter är energi- och 
bränslefrågan, klimatfrågan, olika hälsoaspekter och den syn som finns på staden (SKL & 
Trafikverket, 2010). Bilen som transportmedel har en negativ miljöpåverkan vid 
förbränning av fossila bränslen då utsläpp av växthusgaser och andra förorenade ämnen 
sker. Dagens samhällen blir urbaniserade vilket medför en ökad bilanvändning (Mugion 
m.fl. 2018). Transporter i staden kan försämra kvalitén på livet i staden kopplat till 
trafiksäkerhet, folkhälsa och det ökade utrymmen för bilar. Trafiken kan även orsaka social 
utslagning och barriärer i staden för personer med funktionsvariation (Broseta, 2015). 

Städer står inför stora utmaningar i den snabbt ökade urbaniseringen där stora 
omställningar måste ske samt införa ett helhetstänkande ur ett miljöperspektiv (Banister, 
2008). Enligt det globala miljömålet, Hållbara städer och samhällen, behöver den urbana 
miljön ställas inför krav som är ekologiska, ekonomiska och socialt hållbara. Infrastrukturen 
och transporter behöver ses över för att städerna i framtiden ska bli säkra och hållbara 
(UNDP, u.å.). Transporter i Sverige står för ungefär 40 procent av koldioxidutsläppen, vilket 
gör att transportsektorn är där det behöver ske en förändring och då framförallt i städerna, 
där problemen är som störst. Forskningen visar på att det krävs åtgärder inom både teknik 
och styrmedel men även inom planering och beteendepåverkan (SKL & Trafikverket, 2010). 
Sveriges kommuner arbetar med klimatförändringar i relation till transporter genom att 
studera hållbart resande och mobilitetshantering. Det kan leda till nya sätt att 
implementera tekniska lösningar, förändra den fysiska planeringen i staden, nya 
beteenden och en ny livsstil. Vid beteendeförändring kan attityder ändras, liksom sociala 
normer, vilka är viktiga delar i det strategiska arbetet med hållbara resor. Där en viktig 
aspekt är att bryta människors beroende av den egna bilen (Mugion m.fl. 2018).  

En av städerna i Sverige som har börjat arbeta med en förändring inom hållbara resor är 
Malmö stad. Malmö har enligt SKL & Trafikverket (2010) identifierat trafikmiljöarbetet 
redan under 1990-talet och antog sin första trafikmiljöplan 1997. Malmö var tidiga med att 
använda verktyg och metoder för arbetet med hållbart resande kopplat till att göra staden 
attraktiv tillsammans med problematisering av transportsystemet (Boverket, 2018a). 
 

 
 
 
 
 
Nyckelord:  

Klimatförändringar, Trafik, Malmö, Hållbart resande, Fysisk planering, Mobility 
Management  
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Syfte 

Malmö stad har länge arbetat med hållbar utveckling och ligger i framkant i arbetet med 
hållbara resor. Syftet med studien är därmed att undersöka hur Malmö stad arbetar med 
hållbart resande samt hur kommunen motiverar resenärer att resa med hållbara 
transportmedel. Studien fokuserar på att analysera, genom en kvalitativ textanalys, hur 
kommunen ser på hållbara resor samt på vad Malmö stad lyfter fram i utvalda officiella 
dokument. Slutsatserna som dras i studien kan ge lärdomar till andra kommuner och deras 
arbete med hållbart resande. 
 

Frågeställning 
 

x Vilka åtgärder har Malmö stad för att uppnå hållbart resande? 
x Vad prioriterar Malmö stad i arbetet med hållbara resor? 
x Vad lyfts inte fram i Malmös arbete med hållbara resor?   
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Bakgrund 
 

Malmö är framträdande i arbetet med hållbara resor, där ett långsiktigt arbete har 
påbörjats. Malmö har enligt SKL & Trafikverket (2010) identifierat trafikmiljöarbetet redan 
under 1990-talet och antog sin första trafikmiljöplan 1997. I avsnittet kommer stadens 
arbete inom området hållbara resor i relation till studie att presenteras. 
 

Malmös trafikmiljöarbete 

Malmö stad var tidiga med att arbetet med hållbart resande kopplat till att göra staden 
attraktiv tillsammans med problematisering av transportsystemet (SKL & Trafikverket, 
2010). I början av 2000-talet växte engagemanget för miljöfrågor i Malmö, då staden hade 
återkommande problem med luftkvaliteten. Miljökvalitetsnormen för kväveoxider 
överskreds i Malmö och enligt lag var staden tvingad att förbättra luften (Holm, 2016). Det 
var i samband med det arbetet som hållbart resande blev tydligt för Malmö och arbetet 
med att uppnå en attraktiv stad blev prioriterat (SKL & Trafikverket, 2010). 

Malmö har utarbetat övergripande mål för att staden ska vara socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbar. I Malmö är målet att öka gång- och cykeltrafik, där cykeltrafiken år 
2030 ska utgöra 30 procent av alla resor. När stadens invånarantal ökar kommer det 
innebära att dagliga cykelresor kommer öka ungefär 70 procent i jämförelse med år 2013. 
Malmö har i översiktsplanen och Trafik- och mobilitetsplanen, TROMP, utarbetat mål för 
att inneha ett helhetsgrepp över alla trafikslag där staden kopplar samman 
stadsutvecklingen och hållbara transporter (Boverket, 2018a). Arbetet i Malmö med 
hållbara resor har resulterat i att bilanvändningen minskat medan cykel- och 
kollektivtrafiken har ökat (TROMP, 2018;29). 
 

Trafikverkets Fyrstegstegsprincip 

Trafikverket har tagit fram en modell som benämns fyrstegsprincipen, som ska säkerställa 
hållbara resor. Genom åtgärder som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling ska 
modellen vara vägledande i arbete för att säkerställa effektiva och hållbara lösningar. 
Fyrstegsprincipen innebär en prioritering av åtgärder där det första är att minska eller 
ändra behovet av transporter följt av att effektivisera transportanvändningen, begränsa 
fysiska åtgärder och till sist prioritera investeringar i den fysiska infrastrukturen. Principen 
bör utföras i den fysiska planeringen så behovet av transporter minimeras. Principen följer 
en prioritetsordning, gång och cykel är de främsta transportsätten följt av kollektivtrafik 
och sist biltransporter (Trafikverket, 2018). Malmö har arbetat efter fyrstegsprincipen 
sedan 2000-talet genom att påverka resenärers kunskap och beteenden där den fysiska 
planeringen kan förändra samhällsstrukturen för att underlätta hållbara transporter och 
minska biltransporter (SKL & Trafikverket, 2010). 
 

Bilen 
Städer har i modern tid utvecklats för att främja bilen, vilket leder till stora utmaningar för 
kommuner när fler väljer att förtäta och fasa ut bilen ur städerna (Henriksson, 2014). 
Tillväxt i transportsektorn har länge ansetts vara en ekonomisk och social fördel men på 
senare år har det framkommit att det även skapar sociala och miljömässiga problem. 
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(Berger m.fl., 2014). Under senare år har bilens negativa påverkan såsom buller, koldioxid- 
och partikelutsläpp blivit mer påtaglig (Henriksson, 2014). Bilanvändningen har enligt 
Berger m.fl. (2014) nått sin topp i västvärlden, detta har flera anledningar: kostnaden och 
minskningen av olja, begränsat utrymme i städer, social acceptans samt en ändrad politisk 
vilja vilken strävar mer efter hållbara resor.  
 

Hållbara resor 
Trafikverket beskriver hållbart resande som en kombination av bra förutsättningar, 
tvingande åtgärder och mobility management (Trafikverket, 2015). Det krävs åtgärder 
både inom fysisk planering och beteendeförändringar för att hållbart resande ska fungera. 
För att minska de negativa effekterna av transportsystemen behöver myndigheter och 
kommuner arbeta för att hållbara resor ska ses som effektiva transporter som även är bra 
för ekonomi, samhällsutveckling, hälsa samt miljö. En del av arbetet som pågår i 
kommunerna för att minska transportbehovet och uppnå hållbara resor är att se över 
planeringsinriktningen för att transporter ska bli färre och kortare. Med mobility 
management, vilket betyder en beteendeförändring hos resenärerna, kan åtgärder i den 
fysiska planeringen ge bättre effekt. Studier har visat att en kombination av fysisk 
planering och mobility management-åtgärder ger bättre utfall mot hållbara resor (SKL & 
Trafikverket, 2010). Kommuner kan påverka valet av hållbara resor bland annat genom att 
omdisponera vägar, införa hastighetsbegränsningar och öka kollektivtrafik (Fenton, 2016). 
 

Utmaningar 
Trots vetskapen om att biltrafiken har en negativ påverkan är det svårt att få in ändringar 
av minskad bilanvändning och en ökad andel hållbara fordon i kommunerna. Detta är inget 
unikt för Sverige utan en utmaning för hela världen (Fenton & Gustafsson, 2015). Vid 
införande av hållbara resor finns utmaningar såsom konflikter inom kommunen och 
invånarna samt mellan olika aktörer om visioner och intressen (Fenton, 2016). Sverige är 
glesbefolkat och avstånden stora, vilket medför en utmaning att minska bilberoende på 
landsbygden då bilen fortfarande spelar en viktig roll (Fenton & Gustafsson, 2015). Det 
gäller att ha boende på landsbygden i åtanke när städer utvecklas, då alla ska ha tillgång till 
staden. Möjligheter att minska beroendet av bilen för dem som bor i städer är större, vilket 
är viktigt för att minska den negativa påverkan från biltrafik då befolkningen i städer i 
framtiden kommer öka (Fenton & Gustafsson, 2015). 

För att en förändring ska ske mot hållbara resor räcker det inte med att endast fokusera på 
fysisk planering eller beteendeförändringar utan det krävs satsning på båda aspekterna 
(Nykvist & Whitmarsh, 2008). Att omforma staden och hoppas att människor accepterar 
ändringarna, eller att endast informera människor räcker inte. Tydliga exempel krävs för 
ett skifte, genom guidning och tvångsåtgärder mot hållbara transportmedel (Banister, 
2008; Nykvist & Whitmarsh, 2008). Allmänheten behöver acceptera de förändringar som 
kommunen inför. Utan allmänhetens acceptans finns en risk att politiker och planerare i 
staden inte vågar göra det som krävs, samt att medborgare motarbetar skiftet. Endast när 
människor förstår hur hållbara resor kan påverka städer till att bli hållbara och gynna 
medborgarna kan ett skifte ske (Banister, 2008). 
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Vetenskaplig förankring  
Intresset för hållbart resande har länge funnits, och växer, både i Sverige och i resterande 
Europa (SKL & Trafikverket, 2010; EC, 2019). I kapitlet kommer tidigare forskning inom 
området hållbara resor i relation till denna studie att redovisas samt forskning om 
konceptet mobility managemnet, fysisk planering och förtätning av staden. Kapitlet 
fungerar som analysram för studien för att få djupare kunskap om resultatet av studien. 

 
Tidigare studier om hållbara resor  
Arsenio m.fl. (2016) har undersökt 40 mobilitetsdokument i Portugal där tillgänglighet var 
det som var högst prioriterat i planerna, vilket ledde till att kollektivtrafik, gång och cykel 
främjats. Tillgängligheten var högre prioriterat än miljöfrågan, miljön var inte utskriven i 
målen utan var inkluderat i de andra målen som en positiv bieffekt. Studien visade att det 
var mycket fokus på snabba lösningar för att möta människors behov att kunna resa tryggt 
och flexibelt. Klimatpåverkan såsom utsläpp fanns inte med som ett tydligt mål, dock var 
den lokala miljöpåverkan som buller och luftkvalitet tydligare. Detta för att det kunde lösas 
med kortsiktiga lösningar (Arsenio m.fl. 2016). 

Att tillgängligheten var högst prioriterat framkom även i en intervjustudie med planerare i 
Helsingborg av Henriksson (2014) om stadens arbete för hållbara resor. För att öka 
tillgängligheten i staden prioriterades hållbara transportmedel, vilket skulle ske på 
biltrafikens bekostnad samt förändra miljön genom till exempel bättre cykelnät. 
Respondenterna ansåg inte att resenärer ändrar sina resvanor på grund av resornas 
påverkan på klimatet. Klimatfrågan ska inte vara ett argument för invånarna att välja 
hållbara transportmedel, det är utvecklarna av stadens infrastruktur som har ansvaret att 
underlätta valet för hållbara resor. Arbetet för hållbara resor i Helsingborg fokuserar inte 
på miljön utan på den sociala aspekten, med mer fokus på tillgänglighet där det ska vara 
lätt att resa hållbart.  

En annan aspekt av arbetet med hållbara resor är olika åtgärder som kan införas i staden. I 
en studie av fyra städers mobilitetsdokument i Grekland framkom det att en metod som 
använts var att leda ut trafiken från innerstaden (Bakogiannis m.fl. 2017). Vilket även 
Helsingborg vill uppnå (Henriksson, 2014). Insatserna ger en förbättra miljön inne i städer 
med mindre buller och lägre påverkan på luftkvaliteten. I Grekland var förändring i den 
fysiska utformningen av staden prioriterat, bland annat genom omformning av vägar, där 
bilvägar omformas till cykelvägar för att öka den sociala sammanhållningen i staden. 
Kollektivtrafiken var det prioriterade transportmedlet som ska förbättras och utökas, vilket 
följs i prioriteringsordning av cykel och gång. I Grekland arbetas det med 
informationskampanjer för att öka invånares kunskap och öka förståelsen (Bakogiannis 
m.fl. 2017). 

 

Mobility management 
Mobility Management är ett koncept för att påverka människors beteende via information, 
kommunikation, samarbete och marknadsföring. Några exempel på MM-åtgärder kan vara 
personlig reseplanering, bilpooler och begränsning av parkeringsplatser (SKL & 
Trafikverket, 2010; Winslott Hiselius & Smidfelt Rosenqvist, 2016). MM-åtgärder kan ändra 
attityden hos medborgare och få dem att använda hållbara transportmedel vilket ökar 
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hållbarhet i staden. MM är ett populärt och fungerande arbetssätt i världen för att öka 
antalet hållbara resor samt att investering och planering i infrastrukturen inte behövs i 
samma utsträckning som vid exempelvis fysisk planering (Nykvist & Whitmarsh, 2008). 

I Sverige finns det främst två sätt att presentera mobility management: att ge tips om 
personliga resor samt testperioder av till exempel nya transportmedel eller kollektivresor 
(Winslott Hiselius & Smidfelt Rosenqvist, 2016). Om resenärer får testa att resa annorlunda 
får de känna hur det känns och koppla ihop viljan att ändras med något praktiskt. Den 
andra varianten är informationskampanjer vilket innebär att lyfta fram och informera vilka 
fördelar hållbara resor har, vilket kan medföra att nya vanor utvecklas. 
Informationskampanjer har visat ge bra effekt då det ändrar attityder i större utsträckning 
än testperioder, eftersom det är lättare att ändra attityden innan nya rutiner sätts än att 
bryta redan etablerade vanor. Ekonomiska styrmedel såsom skatt har inte samma 
påverkan på hållbara resor (Winslott Hiselius & Smidfelt Rosqvist, 2016). 

Enligt Winslott Hiselius & Smidfelt Rosenqvist (2016) finns det ett glapp mellan attityd och 
beteende när det gäller invånare och transporter. Människor som vill resa hållbart väljer 
inte alltid bort bilen. Det kan bero på yttre faktorer såsom ekonomiska hinder, bristande 
kunskap hur resenärer ska resa utan bil eller sociala aspekter (Dacko & Spalteholz, 2014). 
Social motivation är även en viktig faktor i människors val av transportmedel, en ändring i 
resvanor måste gynna rent socialt för individen (Winslott Hiselius & Smidfelt Rosenqvist, 
2016). Beteendepåverkan är ofta ett långtidsprojekt, men är något som behövs i längden 
för att ändra invånares attityder samt få stadsplanerare att våga fortsätta ändra den 
fysiska planeringen av staden för att gynna hållbara resor. 

 

Fysisk planering 

Fysisk planering är hur mark avses nyttjas. Det är kommunen som via plan- och bygglagen i 
översikts- och detaljplaner bestämmer hur mark används eller bebyggs (RUS, 2015). 
Kommunerna har enligt Fenton & Gustafsson (2015) en viktig roll i stadsplaneringen där de 
kan påverka medborgarna till hållbara resor vid förändring i infrastrukturen där till 
exempel bilen inte prioriteras. Enligt Nykvist & Whitmarsh (2008) ökar utvecklingen av 
vägtrafik graden av bilanvändning. Om kommuner inte gör åtgärder för att främja hållbara 
resor, genom till exempel minimera framkomligheten för bilar, kan det anses 
uppmuntrande att fortsätta använda bilen. Om infrastrukturen förbättras för trottoarer 
eller cykelvägar, uppmuntras medborgarna att använda dem (Fenton & Gustafsson, 2015; 
Akar & Clifton, 2009; Banister, 2008). Fysisk planering kan vara fingervisande för 
allmänheten om vad planerarna och staden anser som fördelaktigt (Berger m.fl., 2014). För 
att utveckla hållbara resor måste den befintliga infrastrukturen i staden förändras. Vid 
omdisponering av staden kan fler välja att resa mer hållbart (Dacko & Spalteholz, 2014). 
Staden behöver byggas mer hållbart vilket betyder att den behöver förändras från en 
utbredd stad till en mera tät stad. 

 

Förtätning  
Förtätning innebär att staden bebyggs tätare för att nyttjas på bästa sätt genom att göra 
stadsrummet funktionellt samt kan lämna övrig mark, såsom åkrar och skog, orörd. 
Tidigare stadsplanering har utgått från att expandera vilket har ökat beroendet av bilen. 
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Att bygga staden tätare är den mest hållbara planeringen. Förtätning gör reslängden i 
staden kortare samt minskar antalet resor, men gör även trafiksystemet mer effektivt och 
uppmuntra till intermodalitet (Banister, 2008). Vid urbanisering flyttar fler människor in till 
städerna, vilket leder till en ökning av förflyttningar mellan olika platser. Genom förtätning 
kommer stadsformen ge en hållbar reslängd för gång och cykel samt att det blir enklare att 
åka kollektivt vilket gör bilen överflödig (Boverket, 2018a). Vid förtätning minskar 
avståndet mellan olika servicefunktioner och staden kan planeras för långsammare 
rörlighet (Solá & Vilhelmson, 2019). Närhet och täthet är två viktiga aspekter att ta med i 
stadsplaneringen för att gynna hållbart resande (Boverket, 2018a).  

 

Skifte i transportfrågan 
Enligt Banister (2008) krävs ett paradigmskifte för hållbara resor för att förändringar i 
transportfrågan ska ske där planeringen av transporter är en av de största utmaningarna 
vid stadsplanering. Skiftet går ut på att förändra stadsbilden, underlätta för hållbara 
transporter och ny teknik. För att verkställa detta krävs ett samarbete där flera parter 
involveras, till exempel forskning, beslutsfattare, markanvändning, stadsfrågor, miljö och 
folkhälsa. Argumenten för att människor ska välja bort bilen måste vara kraftfulla, där 
Banisters paradigm för hållbart resande går långt över de faktiska åtgärderna för att förstå 
orsakerna till att kunna effektivt genomföra ett skifte. Nyckelaktörer inom hållbart resande 
måste vara engagerade för att de ska kunna utföra politiska initiativ samt att de stödjer 
införandet av hållbara resor. Banister (2008) lyfter även att det inte innebär ett bilförbud i 
staden för att uppnå hållbara resor, då det inte möjligt i dagens samhälle, vilket skulle 
uppröra medborgarna och kan leda till att de vänder sig emot hållbara resor. Utformningen 
av staden kan bli mer svårnavigerat med bil samt göra det lättare att resa med hållbara 
transportmedel. Solá & Vilhelmson (2019) menar att städer ska fokusera på människan och 
närhet, inte på transportsätt och flöden. Medborgarnas behov ska tas i beaktning, där olika 
aktiviteter som människor utför dagligen ska tas hänsyn till, samt att invånarna involveras i 
arbetet kring hållbara transporter. Fördelarna med att minimera bilanvändningen och öka 
hållbara transporter är många, såsom minskande koldioxidutsläpp, bättre luftkvalitet, 
säkrare vägar, bättre hälsa samt att det är mer kostnadseffektivt för staden (Fenton & 
Gustafsson, 2016). 

 

Metod 
 
Metoden som använts i studien för att studera Malmös arbete med hållbara resor är en 
kvalitativ textanalys. Metoden anses passande för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Det empiriska materialet och kommun presenteras i avsnittet samt en 
förklaring över hur analysen har utförts.  
 

Val av metod 
Kvalitativ textanalys är en metod som används dels för att se helheten av materialet, dels 
för att analysera texter på ett djupgående plan för att hitta de väsentliga delarna av texten. 
Detta kräver en noggrann läsning för att se problem och fenomen (Esaiasson m.fl. 2017; 
Fejes & Thornberg, 2015). Textanalys är bra när förståelse av texten och det 
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bakomliggande vill uppnås. Det innebär att tolkning och förklaring av texter sker till 
studiens syfte. Analysen har fokuserat på innehåll och är tematisk, där kategorier har 
urskilts och en gemensam analys har utförts. 

Det finns enligt Esaiasson m.fl. (2017) två textanalytiska frågeställningar att välja mellan vid 
en kvalitativ textanalys: systematiserande och kritiskt granskande. Systematisering innebär 
att innehållet i texterna blir strukturerade i kategorier och lyfter fram viktiga punkter i 
texten. Vid kritiskt granskande lyfts idéer fram såsom i systematisering men en kritisk 
granskning sker av kategorierna för att hitta argument och maktstrukturer. I den här 
studien har en systematiserande undersökning gjorts för att utforska arbetet på ett mer 
övergripande plan. Esaiasson m.fl. (2017) fortsätter och skriver att ett val mellan att ha ett 
öppet eller fördefinierat förhållningssätt till analysen bör antas. Fördefinierat 
förhållningssätt innebär att möjliga svar på frågor bestäms innan analysen börjar. Ett öppet 
förhållningssätt innebär att analysen styrs mer av textens innehåll och frågorna besvaras 
av materialet. I studien har ett öppet förhållningssätt använts då frågeställningarna är 
öppna och analysen och materialet besvarar frågeställningarna. I ett öppet förhållningssätt 
kan fokus på forskningsfrågan försvinna då ny information kan distrahera från studiens 
syfte (Esaiasson m.fl. 2017). Andra kvalitativa metoder såsom intervjuer hade kunnat 
användas för att besvara frågeställningarna och studiens syfte. Intervjuer med 
kommunanställda i Malmö stad skulle ge möjligheten av en annan bild över kommunens 
arbete som inte framgår i en textanalys. Dock anses för den här studien att en textanalys 
med fokus på innehåll vara en lämplig metod, då Malmös strategiska arbete ska 
framkomma för att se hur Malmö förmedlar sitt arbete och vilken bild staden vill ge med 
de offentliga dokumenten. Metoden är vald för att uppfylla studiens syfte samt för att 
passa tidsram och empiriskt material.  

 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet ställer frågan om studien är tillförlitlig vid val av data, hur den samlats in och 
bearbetas. För att undvika bristfällig reliabilitet kan en studie utföras av flertalet forskare 
oberoende av varandra, för att undersöka om resultatet blir detsamma. Om utfallen blir 
lika är reliabilitet hög (Johannessen & Tufte, 2003). Det är dock viktigt att ha i åtanke att en 
kvalitativ studie kan vara svår att efterskapa då forskaren aldrig är helt objektiv och är en 
stor del av tolkningen och analysen av materialet (Bryman, 2018). 

Ett viktigt begrepp är validitet vilket innebär att det empiriska materialet passar till 
studiens syfte och besvarar frågeställningarna (Bryman, 2018). Validitet delas in i extern 
och intern validitet. Det sistnämnda, intern validitet, innebär att författarna i studien har 
samma teoretiska idéer och samma tolkningssätt. Extern validitet innebär att det kan 
generaliseras till andra forskningsmiljöer, detta kan vara ett hinder vid studier med ett 
begränsat urval (Bryman, 2018). För att nå hög intern validitet i studien har författarna 
innan analysen genomförts diskuterat och bestämt teoretiska grunder och tolkningssätt, 
samt har analysen gjorts individuellt och gemensamt. Extern validitet kan uppnås genom 
att analys och metod tydligt presenteras för att liknande studier ska kunna utföras. 
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Induktiv och kvalitativ studie 
Studien har varit induktiv: analysen utgår från empiri till teori. Material samlas in och 
analyseras för att finna generella mönster i texterna och därefter formas en teori utifrån 
det som återfinns i texterna (Johannessen & Tufte, 2003; Fejes & Thornberg, 2015). En 
induktiv studie blir mer flytande och ger större frihet att undersöka och hitta resultat och 
nya infallsvinklar och används ofta i kvalitativa studier (Fejes & Thornberg, 2015; Bryman, 
2018).  

I studien har en kvalitativ ansats valts för att besvara syftet och frågeställningar. Det ger 
större möjlighet att analysera hur Malmö stad arbetar med hållbart resande som inte 
skulle var möjlig om en kvantitativ metod använts. Kvantitativa metodansatser används i 
större grad för att utreda mätbara egenskaper i vald empiri och undersöker generellt det 
som är öppet och tydligt (Johannessen & Tufte, 2003). En kvalitativ ansats ger en mer 
detaljerad förståelse av fenomenet och anses mer flexibel då analysen ofta sker löpande 
under studiens gång. En nackdel med kvalitativ ansats är att studieområdet blir snävt och 
det empiriska materialet kan vara tunt (Esaiasson m.fl. 2017). Kvalitativa analyser kan 
riskera att bli subjektiva då forskaren gör tolkningar av empirin, detta kan även försvåra för 
andra forskare att få ut samma resultat av liknande studier (Bryman, 2018). 

 
Val av kommun  
I den här studien valdes Malmö stad för att undersöka hur kommunen arbetar med 
hållbara resor. Malmö valdes då det är en stad som har en bild utåt att vara drivande i 
arbetet med att utveckla staden för hållbarhet och miljöfrågor. Staden har under lång tid 
arbetat aktivt med trafik och miljöfrågor och vunnit ett flertal priser för sitt 
hållbarhetsarbete. Malmö har tagit fram en Trafik- och Mobilitetsplan, som är 
framåtdrivande i arbete med hållbara resor som ser till helheten i trafikplaneringen. Då 
Malmö länge har arbetet med hållbara frågor var det en intressant kommun att studera. 
Studien kan ge motivation till andra kommuner att komma längre i arbetet med hållbara 
resor.  

Analysen innefattar hela Malmö stads arbete med hållbara resor. Stadsdelarna Västra 
hamnen och Hyllie, är utvalda som exempel för att studera hållbart resande i specifika 
områden i Malmö stad. De båda stadsdelarna är enligt Malmö stad planerade och 
uppbyggda för att vara hållbara stadsdelar med möjlighet till goda hållbara resor. Västra 
Hamnen var tidigare ett industriområde som har omvandlats till en stadsdel med 
bebyggelse där den europeiska bostadsmässan Bo01 arrangerades 2001. Temat för mässan 
var ”Framtidsstaden i det ekologiska hållbara informations- och välfärdssamhället” vilket 
speglar Malmö stads vision för området (Malmö stad, 2018). Hyllie har ambition att vara 
Öresundsregionen mest klimatsmarta område, där visionen är att vara en föregångare och 
global förebild. Hyllie ska bestå av en tät stadsbebyggelse med förutsättningar för hållbara 
transporter (Malmö stad, 2011). 

Studien är en fallstudie på Malmö stads arbete, vilket gör att det inte går att generalisera 
resultatet på andra svenska kommuner. Dock kan arbetet som Malmö stad påbörjat med 
hållbara resor ge vägledning till andra kommuner. 
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Val av dokument 

Det finns enligt Esaiasson m.fl. (2017) två alternativ vid val av texter, snäva eller breda. I 
den här studien har ett snävt urval använts då endast dokument i relation till hållbart 
resande har analyserats. Dokumenten har hittats via en sökning på Malmö kommuns 
hemsida på relevanta begrepp, såsom hållbart resande, mobilitet och hållbarhet, samt 
genom kontakt med stadsbyggnadskontoret i Malmö.  Dokumenten valdes för att de ger 
en tydlig bild över Malmös arbete med hållbart resande, vilket passar studiens syfte. De 
valda texterna är styrande dokument vilket gör dem till den mest omfattande 
dokumentationen i det strategiska arbetet i staden och därför viktiga att studera. 

Enligt Bryman (2018) finns det fyra aspekter som är av betydelse när dokument väljs ut; 
autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. Dokumenten som valts 
anses uppfylla de fyra aspekterna då det är dokument från Malmö stad. De utvalda 
dokumenten för studien är Översiktsplanen för Malmö och Trafik- och Mobilitetsplan vilka 
är övergripande dokument som är en viktig del av Malmös arbete. För att ytterligare stärka 
hur Malmö arbetar med hållbara resor valdes dokumenten Hållbart Resande i Västra 
Hamnen och Översiktsplan för Södra Hyllie ut som exempel på stadens arbete. De valda 
stadsdelarna i Malmö framgår i interna och externa dokument som hållbart intressanta 
delar och fungera som goda exempel på arbete för hållbara resor.  
 

Översiktsplan för Malmö – Planstrategi (2018) 

En översiktsplan måste alla kommuner inneha enligt Plan- och bygglagen. Dokumentet ska 
ge kommunen en långsiktig inriktning för dess utveckling och fungera som en vägvisare och 
ett stöd för det kommunala arbetet. Översiktsplanen har valts till studien då det är den 
som beskriver hur Malmö stad planerar att utvecklas som har betydelse för hållbara resor. 
I studien refereras dokumentet som Översiktsplan. 
 

Trafik- och Mobilitetsplan (TROMP) – För ett mer tillgängligt och hållbart Malmö (2016) 

Malmö stad har tagit fram en Trafik- och mobilitetsplan för att uppnå en framåtsträvande 
trafikplanering med helhetssyn för att bidra till en ökad livskvalitet för invånarna. Planen 
innehåller målbilder för alla trafikslag där det tas i beaktning till de sociala, miljömässiga 
och ekonomiska hållbarhetsarbete. TROMP används vid verksamhetsplaneringen samt 
budgetarbete för de förvaltningar som berörs av arbetet inom hållbara transporter, där 
styrgruppen bestå av Gatukontoret, Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen, 
Fastighetskontoret, Serviceförvaltningen, Räddningstjänsten Syd och VA Syd (TROMP, 
2016;9&4). TROMP är det dokument som utvecklats för arbetet med hållbart resande och 
därför med i studien. I studien refereras dokumentet som TROMP. 

 

Hållbart resande Västra Hamnen (2014) 

I mobilitetsdokumentet bearbetas hur trafiken till och från Västra Hamnen ska bli mer 
hållbart, då stadsdelen växer och bli tätare. Dokumentet användas som planeringsunderlag 
för de som vidare ska utveckla Västra Hamnen. Hållbart resande Västra Hamnen används i 
studien som exempel på hur Malmö arbetar för hållbart resande. I studien refereras 
dokumentet som Västra Hamnen. 
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Översiktsplan för Södra Hyllie – Fördjupning av Översiktsplan för Malmö 
(Förslagshandling) (2018) 

Den fördjupade översiktsplanen ska se till stadens långsiktiga utveckling i Hyllie på ett 
hållbart sätt. Dokumentet ska användas på ett strategiskt plan och styra hur stadsdelen ska 
utvecklas, där dokumentet ska vara vägledande för konkreta beslut om fysisk planering. 
Översiktsplan för Södra Hyllie används som exempel på hur Malmö arbetar för hållbart 
resande. Förslagshandling kommer godkännas av kommunfullmäktige under året. I studien 
refereras dokumentet som Hyllie. 
 

Genomförande 
Vid kvalitativa analyser finns det inte några tydliga riktlinjer för hur analysen ska 
genomföras. Det är dock viktigt att vara transparent samt kommunicera och motivera val 
av metod och datainsamling (Esaiasson m.fl. 2017; Fejes & Thornberg, 2015). 

Analysen utfördes av båda författarna till studien, där de utvalda dokumenten bearbetades 
genom att läsa texterna två gånger individuellt, första gången utan att värdera dem för att 
få en helhetsbild över dokumentet. Vid andra läsningen, lästes texterna mer noggrant för 
att hitta nyckelord, därefter gjordes en första individuell kategorisering utifrån textens 
innehåll och nyckelorden. Analysen fortskred genom att gemensamma teman diskuterades 
fram utifrån den individuella kategoriseringen, varav sex teman formades: Fysisk planering, 
Mobility management, Tillgänglighet, Hållbara transportsätt, Ekologiska för- och nackdelar 
och Övrigt (se Bilaga 1). Alla fyra dokument lästes och kategoriserades i följd efter varandra 
för att få en helhetsbild av samtliga dokument. Därefter utfördes en sammanställning av 
de olika kategorierna för att sedan ställa frågor till de sammanställda texterna för att 
besvara studiens frågeställningar. Det gör att analysen inte blir en sammanfattning av 
texten utan blir mer djupgående analys där frågorna hjälper till att skapa en förståelse 
(Esaiasson m.fl. 2017). Under kategoriseringen framkom tre huvudkategorier, Fysisk 
planering, Mobility management och Tillgänglighet, vilka blev de huvudsakliga områdena 
som utgjorde analysen samt att underkategorier skapades. Kategorin Hållbara 
Transportsätt slogs samman med Fysisk planering. Ekologiska för- och nackdelar samt 
Övrigt vävdes in under de tre huvudkategorierna då de inte var tillräckligt framträdande för 
att utgöra ett eget tema i analysen.  
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Analys 
 
Efter granskning av de valda dokumenten av Malmö stads satsningar på hållbara resor 
kommer i följande avsnitt en redovisning av analysen av dokumenten att presenteras. 
Malmös arbete med hållbara resor presenteras utifrån de valda huvudkategorierna Fysisk 
planering, Tillgänglighet och Mobility management med underkategorier som arbetats 
fram under studiens gång.  

 

Fysisk planering 
Malmö stad växer vilket innebär utmaningar för hur stadens ytor ska användas. När staden 
växer ökar även transporter av människor (TROMP, 2016;46). Stadens utformning påverkar 
hur människor resor inom kommunen vilket innefattar fysisk planering. Stadens 
utformning kan influera medborgarna att resa mer hållbart. Malmö planerar för att staden 
ska vara attraktiv och en jämställd stad där alla har tillgång till hållbara transportmedel 
(TROMP, 2016;20). För att nå stadens mål med andelen färdmedel som ska samexistera i 
gaturummet, gäller det att prioritera olika transporter redan i planeringen 
(Översiktsplan2018;38). Enligt forskare står transportplaneringen inför en svår uppgift 
(Banister, 2008; Fenton & Gustafsson, 2015) vilket Malmö har tagit i beaktning när de 
utformat TROMP för att möta utmaningar i stadsplaneringen. Holm (2016) nämner 
problematiken med att bilen tar plats i konkurrensen om den dyrbara ytan i staden både 
när det gäller ytmässigt och hur bilen påverkar det dagliga livet. För att underlätta 
övergången från bil till hållbara transportmedel behöver staden förändras genom att göra 
staden mer attraktiv för människor och hållbara resor (Banister, 2008).  

 

Förtätning 
Malmö står inför utmaningen att staden i dagsläget är kompakt och planeras att ytterligare 
förtätas för att uppnå en resurseffektiv stad där hållbara resor ska bli mer lättillgängliga 
(Översiktsplan, 2018;35&40). Förtätning av staden leder till att alla transportmedel trängs 
på samma yta vilket har resulterat i att Malmös satsning på kollektiv- och cykeltrafiken 
kommer ske på biltrafikens bekostnad (TROMP, 2016;11). Att bilen prioriteras lägre sker 
även i Helsingborgs stad (Henriksson, 2014). Enligt Norell Bergendahl (2016) gör en 
förtätning av staden att biltrafiken kan minska då det blir enklare att cykla och gå i staden, 
samt att resorna blir kortare. Det är viktigt att de ytor som finns i staden används på ett 
effektivt och medvetet sätt. Malmö har sammanfattat förtätningen och transportsystemet 
av staden i TROMP, där de vill sätta människan och hållbara färdsätt främst: 

Ett mer hållbart transportsystem och en förtätad stad ger förutsättningar för 
varandra. Gång, cykel och kollektivtrafik är alla mer yteffektiva färdslag än 
personbilstrafik – både när det gäller parkering och vägutrymme. Detta betyder att 
fler människor får plats att förflytta sig och vistas i en stad om fler väljer att gå, cykla 
eller åka kollektivt (TROMP, 2016;46). 

 Ett av problemen med biltrafik är att den tar upp stor yta till bilvägar och 
parkeringsplatser. Hållbara transportmedel såsom cykel och gång kräver mindre yta per 
person. Kollektivtrafiken kräver mer yta men är mer kapacitetsstark i jämförelse med bilen 
som ofta endast nyttjas av en person. Bilar kräver parkeringsplatser i staden i jämförelse 
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med kollektivtrafik som behöver bangårdar och bussdepåer utanför staden. Samtidigt som 
kollektivtrafiken är ett mer hållbart transportsätt i jämförelse med bil, måste det ses till 
ytan det kräver under färd och utförande av hållplatser samt platsen de kräver när de inte 
är i trafik. Malmö satsar på att gynna kollektivtrafiken runt om i staden där prioritet ligger 
på centrum (Översiktsplan, 2018;39; TROMP, 2016;32). Med en tätare stad kommer 
kortare resor bli ofördelaktiga med bil, då det kräver mer tid att ta sig genom staden 
samtidigt som cykel och gång kommer bli det smarta resvalet (Banister, 2008). Pilar Vettori 
(2016) menar att det är viktigt att tänka framåt och se hur staden och samhället kan tänkas 
utvecklas i framtiden för att utforma staden på ett smart och hållbart sätt.  

 

Hållbara stadsdelar 
Västra Hamnen och Hyllie är de stadsdelar som Malmö utvecklat till hållbara stadsdelar. 
När Västra Hamnen byggdes togs det i beaktning att stadsdelen skulle förtätas vilket gör 
resor kortare och inspirerade resenärer till gång och cykel, vilket är något Hyllie tagit 
hänsyn till i områdesplaneringen (Hyllie, 2018;40). I dagsläget är Hyllie en av de stadsdelar 
som är enklast att nå med bil i Malmö då stadsdelen har ett stort vägnät vilket innebär att 
många är benägna att ta bilen till och från Hyllie. Vid utbyggnaden av Hyllie finns 
möjligheten att utforma trafiken att inte köra genom området utan välja att köra runt 
stadsdelen, därmed kan cykel- och gångtrafiken främjas i området (Hyllie, 2018;27). Malmö 
har haft fördelen med Hyllie och Västra Hamnen att det är stadsdelar som är uppbyggda 
från grunden, vilket underlättar för Malmö stad att utveckla hållbara resor i dessa 
områden. Andra stadsdelar, både i Malmö och andra städer, har problematiken med att de 
är utformade till bilismens fördel samt har platsbrist för utveckling av hållbara 
transportmedel. I och med att Malmö har byggt nya stadsdelar har utvecklingen av 
hållbara resor påverkat resten av staden. Satsningarna i Västra Hamnen och Hyllie är 
främst framträdande i TROMP och översiktsplanen medan resterande stadsdelar nämns i 
liten bemärkelse. Malmö väljer att nämna de två stadsdelarna främst i dokumenten, då 
potentialen att lyckas att utforma dessa områden till hållbara stadsdelar är större i 
jämförelse med andra delar av staden. Andra stadsdelar framhävs inte på samma sätt, då 
det är svårare att förändra redan befintliga stadsdelar. Vilket gör det svårt att se hur 
Malmö arbetar med hållbara resor i hela staden. När staden förtätas och Västra Hamnen 
och Hyllie planeras, kan bilen prioriteras lägre och cykel- och kollektivtrafiken kan byggas 
ut och vara väl fungerande från början, för att öka invånarnas inställning till att utnyttja de 
mer hållbara transportslagen. Satsningen blir svårare och mer kostsamt i andra stadsdelar, 
när de behöver planeras om från befintlig struktur samt att infrastrukturen för gator i 
staden behöver förnyas. 

 

Stadshuvudgator 
Stadshuvudgator är de gator som går igenom Malmös stadsdelar och används för att knyta 
ihop Malmö stad. Gatorna ska prioriteras i stadens omformning då de i dagsläget trafikeras 
med högt tryck av trafik vilket ger trafikbuller och dålig luftkvalitet (Översiktsplan, 
2018;43&34). Vid planeringen av staden ska stadshuvudgatorna utformas till att bli mer 
säkra, levande och attraktiva där gång och cykel ska ha en tydlig prioritering och främja 
hållbart resande (TROMP, 2016;25&52). Stadshuvudgatorna blir därmed mindre attraktiva 
för bilanvändning. Syftet är att de människor som enbart ska passera staden väljer att köra 
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runt stadsdelen och inte genom den. Malmö stad har inga planer på att ta bort all biltrafik, 
men den kommer att prioriteras lägre och dess användning inom staden kommer att 
begränsas (Översiktsplan, 2018; 43&41; Västra Hamnen 2014;26). När stadshuvudgator 
formas kan fysiska och mentala barriärer försvinna och staden blir mer sammanhängande 
och skapar närhet till exempelvis kollektivtrafikstråk, grönska och 
samhällsfunktioner (Översiktsplan 2018;34). 

 

På huvudgatorna koncentreras stadens utmaningar när det gäller att skapa ett mer 
hållbart transportsystem och en attraktiv stad. Utformningen av stadens 
huvudgator bär ett starkt symboliskt värde för vilket trafiksystem och vilka 
stadsmiljöer Malmö vill skapa (TROMP, 2016;47). 

 
Malmö ser stadshuvudgatorna som en av de viktigaste delarna i arbetet med hållbara 
transporter. Genom att Malmö utformar stadshuvudgator med fokus på cykel- och 
kollektivtrafik visar det på att de hållbara transporterna prioriteras och gör det lätt för 
invånarna att välja att resa hållbart. När medborgare ser andra invånare gå, cykla eller åka 
kollektivtrafik blir de influerade att använda samma transportmedel, vilket har visat sig 
vara lyckat enligt forskning. Detta är ett arbetssätt som Malmö har valt att använda för att 
ändra invånarnas beteende. Genom stadshuvudgatorna visas Malmös vision om ett 
hållbart trafiksystem, vilket de nämner i TROMP som ett starkt symboliskt värde för vad 
Malmö vill uppnå. Malmös mål är att bygga en tät stad där bilen inte ska få lika mycket 
utrymme, där stadshuvudgatorna ska representera och symbolisera Malmös arbete med 
hållbara resor för människorna i Malmö. När Malmö skapat stadshuvudgatorna finns det 
en risk efter att dessa gator byggts att motivationen sjunker och det fortsatta arbetet mot 
hållbara resor faller i glömska. Detta då det ger en positiv bild utåt för både invånare i 
Malmö men även andra kommuner och aktörer. Det kan ge en känsla av att Malmö arbetar 
mycket med hållbara resor då det eventuellt är det enda Malmö har gjort.  

När staden prioriterar bilen lägre kan det ge upphov till att bilar får mindre plats vilket 
skapar köbildning. Genom att försvåra för bilisterna vill Malmö ge incitament att välja 
andra transportval, vilket kräver en beteendeförändring av bilisterna. När infrastrukturen 
ska ändras, kan det skapa irritation bland invånarna. Det är viktigt att informera 
medborgarna om varför förändringen utförs och att det ska leda till mera hållbara 
transporter. Ett annat problem för Malmö stad kan vara den ekonomiska frågan för 
förändringar i stadsplaneringen, som måste prioriteras för att uppnå hållbara resor. Malmö 
stad har valt att utveckla de nya stadsdelarna Västra Hamnen och Hyllie samtidigt som 
stadshuvudgator ska främjas i alla delar av Malmö. Enligt översiktsplanen är det inte 
klarlagt hur insatser ska ske eller hur de ska finansieras (Översiktsplan, 2018;38). Då det 
inte finns någon budgetplan för stadshuvudgatorna, kommer då stadshuvudgatorna kunna 
genomföras, eller är det bara en fin vision om ett mer hållbart Malmö? 
 
 

Trafikplanering 
Malmö vill att kollektiv- och cykelvägar ska utgöra ramen för stadsplaneringen för att 
gynna och stärka pendlingen och främja dessa färdmedel inom regionen och i staden 
(TROMP, 2016;38). En resvaneundersökning från 2013 visade att 47 procent av de 
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svarande ville ha en stad som har mer gång-, cykel- och kollektivtrafik (TROMP, 2016;22). I 
USA visade en studie av Akar & Clifton (2009) att fler skulle välja att cykla i större 
utsträckning om väl utformade cykelvägar fanns då resenärerna inte kände sig trygga med 
att cykla på bilvägen. Genom trafikplanering och uppdelad bil-, cykel- och gångtrafik kan 
resenärer lockas till att resa mer hållbart då det blir lättare och säkrare (Pilar Vettori, 2016; 
Akar & Clifton, 2009). Ett alternativ i den tätbebyggda staden kan vara att göra om 
bilparkering längs med gatan till cykelvägar vilket har undersökts och utförts i USA och 
Spanien med framgång (Akar & Clifton, 2009; Marqués m.fl. 2015). När infrastrukturen och 
utformningen av staden prioriterar cyklister kan resenärer lättare ändra sina beteenden 
vilket ökar antalet cyklister (Akar & Clifton, 2009). 

Enligt resvaneundersökningen finns det en vilja från invånarna att öka antalet hållbara 
resor, vilket blir en drivkraft för dem som planerar staden att våga göra satsningar på 
hållbara transporter (TROMP, 2016;22). Ett av de stora problemen som Malmö står inför är 
att påverka dem som fortfarande är beroende av privata bilarna och inte ser att staden 
måste förändras till mer hållbar. Satsningar bör riktas till de som behöver göra förändringar 
samtidigt som de som redan reser hållbart måste känna bekräftelse för att inte återgå till 
bilen. Malmö behöver göra investeringar där tåg- och busstrafik och nybebyggelsen stödjer 
varandra för att möta behovet med fler resenärer i stadsutvecklingen. 
 

Kollektivtrafik 
När staden växer är det viktigt att kollektivtrafiken är fortsatt effektiv, kapacitetsstark och 
miljöanpassad. När kollektivtrafiken främjas genom bussfiler och prioriteras vid 
trafiksignaler ökar motivationen att åka buss (Översiktsplan, 2018;42). I Hyllie ska 
kollektivtrafikstråken tidigt etableras för att möjliggöra bebyggelse utmed 
kollektivtrafikstråken och säkra plats för kollektivtrafiken, vilket leder till att hållplatser blir 
mer lättillgängliga och transportalternativet mer attraktivt (Hyllie, 2018;39&12). Malmö 
ska satsa på utformningen av regional och lokal kollektivtrafik för att locka fler att åka 
kollektivt både korta och långa resor (Översiktsplan, 2016;42). I Västra Hamnen är 
kollektivtrafiken väl utbyggd, där det bör övervägas om flera linjer ska byggas ut till 
området för både regionbussar och för Öresundsmetro som går mellan Köpenhamn och 
Malmö (Västra Hamnen, 2014;24&25). Planområdet runt Hyllie station kommer att 
fungera som en central del av stadsbebyggelsen, då studier har visat att 600 meter är den 
sträcka som en person är villig att gå från en station till en arbetsplats (Hyllie, 2018;55). 
Malmö kan dra fördel av att nya stadsdelar byggs och att kollektivtrafiken planeras in i de 
nya områdena, för att få incitament till att utöka kollektivtrafiken till andra stadsdelar. 

 

Barriärer för kollektivtrafiken  
Vid förtätning av staden försvinner yta till bebyggelse då det blir mindre plats för 
hållplatser och stationer, vilket kan hindra utvecklingen av kollektivtrafiken. Platsbristen är 
även ett hinder för att införa enskilda körfiler för kollektivtrafik vilket idag enbart finns i 
Västra Hamnen (Översiktsplan, 2018;42; Västra Hamnen, 2014;36). Malmö planerar att 
anlägga spårväg för att möta stadens behov av hållbara transporter (Översiktsplan, 
2018;42). En barriär för spårvägar är dock att de kräver mer yta än busstrafik och det krävs 
därmed att mark reserveras för framtida satsning av spårväg (Hyllie, 2018;22). Fördelen 
med spårvägar är att bilresenärer lockas mer till spårtrafik, då det anses ha hög komfort 
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samt att de tar två till tre gånger så många passagerare som en buss (TROMP, 2016;35). En 
fördel med busstrafik är att den är mer flexibel och kan anpassas till stadens utveckling i 
jämförelse med spårvägar som är mer bestående i och med rälsbygge (Hyllie, 2018;22). 
Kollektivtrafiken är en viktig del i hållbara resor, då det mest efterliknar biltrafik i 
förhållande till cykel eller gång. Malmö behöver bygga ut bussfiler för att öka bussarnas 
framkomlighet för att de inte ska fastna i bilköer och argumenten för att välja busstrafik 
försvinner då kollektivtrafiken inte går snabbare än bilen. För att öka andelen resenärer 
som använder kollektivtrafiken är det viktigt att biljettpriserna är lägre i förhållande till 
avgifter för bilen, såsom parkeringsavgifter. Priserna och bekvämligheten behöver locka 
fler resenärer till buss- och tågtrafiken. Malmö prioriterar främst att medborgarna ska 
cykla där kollektivtrafiken ska fungera som ett komplement för de som inte kan cykla. Det 
medför att kollektiv- och cykeltrafiken måste utvecklas, dock i prioriteringsordning. 

 

Cykeltrafik 
I TROMP och Översiktsplanen är hälsoaspekten en stor faktor, vilket är en positiv bieffekt 
vid hållbara resor. Aktiva färdmedelssätt, såsom cykling och gång kan bidra till att 
invånarna mår fysiskt och psykiskt bättre (TROMP, 2016;23). Malmö stad vill att cykling ska 
bli det självklara valet av transportmedel då det ska vara lätt att ta sig runt i staden och 
cyklister ska känna sig trygga och motiverade att cykla (Översiktsplan, 2018; 41). Befintliga 
cykelvägar ska kompletteras med sammankopplade cykelbanor för att bilda ett stort och 
effektivt cykelnät (Översiktsplan, 2018;41). I Hyllie ska en cykelanpassad gata, som innebär 
att bilar får köra på vägen men på cyklars villkor, införas för att främja cykelpendling. Om 
projektet blir lyckat, ska det eventuellt införas i övriga Malmö som en hållbar stadslösning 
(Hyllie, 2018;25). För att underlätta för cykeltrafiken i Hyllie kommer upphöjda 
cykelöverfarter i korsningar byggas, cykelbanor kommer införas på båda sidor av vägen 
samt att cykelbanornas bredd anpassas efter mängden cykeltrafiken (Hyllie 2018;24&26). I 
Västra Hamnen planeras för en ny gång- och cykelbro till och från stadsdelen för att öka 
framkomligheten för hållbart resande (Västra Hamnen 2014;21). Platsbristen kan vara ett 
problem för cykeltrafiken då cykelvägar kräver yta. Även om cykeltrafiken är mindre 
kostsam än andra färdmedel behövs investeringar i vägar, skyltning och underhåll av 
cykelvägar (Översiktsplan, 2018;41). 
 

Cykelanpassad stad  
Utmaningen med hållbara fordon är platsbristen då trafikplaneringen tidigare prioriterat 
biltrafik vilket nu ska ersättas av flera trafikslag, där både cykel- och kollektivtrafik ska få 
utrymme tillsammans med gångbanor. Cykelinfrastrukturen kommer behöva ändras, då 
den består av flera olika slags cyklar, såsom el- och lådcyklar samt olika anledningar till 
cykling: arbetspendling och rekreation. Det gäller att alla cyklister får plats för att inte 
begränsa framkomligheten. Cykeltrafik behöver även parkeringsplatser vilket kräver yta för 
både antalet cyklar samt lådcyklar. Vid prioritering av cykelvägar behöver drift ökas, till 
exempel halkbekämpning där prioritering måste ske för de olika trafikslagen. Den 
ekonomiska kostnaden för driften är svår att förutsäga. Då Malmö vill få fler att cykla krävs 
det väl underhållna cykelvägar året runt, men framför allt för de som redan idag cyklar ska 
försätta. Om antalet cyklister ökar är det angeläget att cykelvägarna anpassas efter antalet 
resenärer vilket kan bli både kostsamt samt svårt att utföra i den täta staden.  
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Arbete med stadsplanering 
Malmös mål är att vara mer tillgängligt och attraktivt vilket de vill uppnå med 
översiktsplanen och TROMP. Tidigare har stadsplaneringen arbetat efter prognoser om hur 
biltrafiken ser ut och beräknas utvecklas i framtiden (Holm, 2016). Att arbeta utifrån hur 
Malmö stad vill att det ska se ut med nya transportmedel som inte finns i dagsläget är ett 
nytt och utmanade arbetssätt. Det nya arbetssättet innebär både utmaningar och 
incitament för staden att skapa en mer tillgänglig och attraktiv stad för att vara ett gott 
exempel för resterande kommuner i Sverige. Malmö har infört olika förändringar mot att 
uppnå en mer hållbar stad, men arbetet kräver ständig förbättring för att möta alla 
människors behov i staden. 

 

Tillgänglighet 
Malmös gaturum ska anpassas för alla trafikanter med särskilt fokus på människor med 
funktionsvariation, barn och äldre genom exempelvis lägre och jämnare hastighet vilket 
ger ökad säkerheten samtidigt som samspelet i trafiken ökar (Översiktsplan, 2018;16). 
Trafiksystemet i Malmö ska bidra till jämlikhet och jämställdhet som uppnås av goda 
transportmöjligheter till alla medborgare där fysiska och mentala barriärer arbetas bort 
(Översiktsplan, 2018; 38&39). Malmö satsar på gång-, cykel- och kollektivtrafikresor, vilket 
både är mer kostnadseffektiva och gör att fler invånare, oberoende av inkomst och kön, får 
tillgång till utbudet i staden (TROMP, 2016;19&20). Om korta bilresor ersätts med hållbara 
resor kan de angelägna resorna såsom färdtjänst få mer tillgång till stadens gator eller 
säkrare vägar för barn (Holm, 2016). 

 

Skolvägar 
Säkra skolvägar i staden ökar barns tillgänglighet och trygghet där resor med bil till och 
från skolan ska minska vilket gör resvägen säkrare. Barn och ungdomars perspektiv ska 
synliggöras i planeringsprocessen för bättre resvägar (TROMP, 2016;21&20). Genom att 
barn själva kan ta sig till skolan och fritidsaktiviteter ökar barnens egenmakt och de lär sig 
nya beteenden (TROMP, 2016;2). Om barn och ungdomar lär sig i ung ålder att inte vara 
beroende av bilen kommer de ta med sig det beteendet när de blir äldre och de kommer 
resa mer hållbart även i vuxen ålder. De kommer snabbare att acceptera Malmö stads 
utvecklig av prioritering av hållbara resor, de kommer även att kunna påverka äldre genom 
deras beteenden. 

 

Tillgänglighet för alla medborgare 
En viktig aspekt i trafikplaneringen är att ta hänsyn till att de som av olika skäl inte kan 
cykla, måste få ta del av stadens utbud. När flera huvudstråk för cyklister skapas samt när 
kvaliteten på kollektivtrafik ökar, prioriteras tillgängligheten för alla (Översiktsplan, 
2018;44). Hur malmöborna reser är beroende på socioekonomiska förutsättningar där 
inkomst är en påverkansfaktor, då hushåll med hög inkomst gör flera resor per dag och då 
framförallt med bil. Malmö ska satsa på gång-, cykel- och kollektivtrafikresor, då dessa 
färdmedel är både mer kostnadseffektiva och gör att invånarna, oberoende av inkomst, 
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och kön, får en större tillgång till utbudet i staden (TROMP, 2016;19&20). Malmös 
medborgare är unga och det finns många nyanlända med lägre inkomst. De ska bli en 
större del av staden genom att införa fler hållbara resor där den ekonomiska segregationen 
kan minska med ökad tillgänglighet av cykelmöjligheter och kollektivtrafik. Fokus för 
Malmös styrande dokument har varit på områdena Västra Hamnen och Hyllie som är 
nybyggda stadsdelar vilket till en större grad ger en befolkning med högre inkomst. Andra 
stadsdelar i Malmö är inte i samma grad prioriterade i de studerade dokumenten, vilket 
kan resultera i lägre turtäthet för kollektivtrafiken eller mindre utbyggda cykelbanor. Hyllie 
planerar att bli en knytpunkt för södra Malmö för att minska segregationen genom att 
koppla ihop olika stadsdelar (Hyllie, 2018;8). Prioriteringen att flera ska cykla kan dock ge 
problem för de som inte har möjligheten att cykla såsom äldre och de med 
funktionsvariation, när staden blir tätare och bilparkeringar prioriteras bort för andra mer 
hållbara transporter. Att utveckla en enkel och billig kollektivtrafik för att människor inte 
ska avskräckas att ta buss på grund av kostnad eller okunskap är av största vikt. I 
Översiktsplanen nämns att det är stor skillnad mellan olika områden i Malmö med tanke på 
folkhälsa där medellivslängden kan vara upp till sju år längre för vissa områden. 
Förutsättningar såsom god hälsa, arbete och utbildning samt ekonomiska och sociala 
resurser saknas vilket påverkar människors välmående (Översiktsplan, 2018;48). För att 
öka andelen cykelresenärer har det i andra delar av landet införts cykelskolor för vuxna, 
vilket kan vara ett koncept för Malmö att införa för att öka andelen cyklister. Det är viktigt 
för Malmö stad att alla områden inkluderas där det är mest nödvändigt att satsa resurser 
och inte där det är enklare, såsom i Västra Hamnen och Hyllie. Genom att planera för 
hållbara resor kan de olika förutsättningarna förbättras, vid utvecklingen av cykelvägar i 
hela staden eller förlägga hög turtäthet i alla stadsdelar. 

 
Närhet i staden 
Närhet kan betyda olika saker för olika medborgare, därför är det viktig att förstå var 
tjänster, bostadsområden och transportinfrastrukturen ska planeras (Solá & Vilhelmson, 
2019). När nya stationer planeras in kan nya rörelsemönster uppstå och tas i beaktning. 
Där en sammankoppling av servicefunktioner, torg och parker kan minska avstånd och 
hållbara resor blir det mest rationella transportvalet (Översiktsplan, 2018;40; TROMP, 
2016;46). Människor i en stad är i behov att förflytta sig i sin vardag, där viktiga mål kan 
vara arbete, skola, fritidsverksamheter etc., vilket gör trafikplaneringen till en viktig del i 
stadsplaneringen då trafiken påverkar invånarnas livssituation när det kommer till 
tillgänglighet och en trygg och säker stad (TROMP, 2016;2). Ett problem som uppstått i 
många kommuner är att stadskärnan inte kunnat fortsätta växa på grund av platsbrist, 
vilket har lett till att städer har expanderat utåt. Det har medfört att arbetsplatser och 
detaljhandeln har flyttats till stadens yttre områden vilket i sig genererar mer trafik 
(Fenton & Gustafsson, 2015). Tidigare stadsplanering har placerat handelscentrum utanför 
stadskärnan vilket har lett till att stadskärnan inte är lika attraktiv. Därmed behöver 
innerstaden utvecklas med nya servicetjänster samtidigt som trafiksystemet till 
ytterområdena utvecklas med nya trafikleder och huvudgator för att knyta samman Malmö 
(TROMP, 2016;45). Ett problem som finns i städer är bristen på rörlighet i 
bostadsmarknaden. När staden har expanderats och arbetsplatser återfinns i många olika 
delar av staden måste det bli lättare att bosätta sig nära arbetsplatsen för att minska på 
antalet resor. Malmö har som mål att inkludera alla i staden, oberoende av ekonomisk 
status. Att kunna bosätta sig nära sin arbetsplats kan vara ett hinder av ekonomiska skäl, 
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vilket kan resultera i mer utanförskap i samhället och samtidigt svårare att leva mera 
hållbart. Då städer har expanderat utåt och utvecklat handelscentrum i ytterkanterna av 
staden, har det gett nya beteenden hos invånarna. Om staden ska förtätas måste 
medborgarnas beteende förändras, där bilen inte blir en del i vardagen i samband med 
exempelvis handel. Många nyttjar stormarknader för dagligvaruhandel. För att inte hindra 
invånare att använda stormarknader, måste planeringen för att resa hållbart förbättras. 
Det måste bli tillräckligt attraktiva att åka hållbart till handelsplatser genom att bland 
annat öka parkeringsytor anpassade för lådcyklar eller utöka bilpoolsystemet. 

 

Barriärer med tillgänglighet i staden 
Malmö vill satsa på att förtäta staden och göra stadskärnan attraktiv för att minska 
transporter. När Hyllie exploateras vill Malmö skapa en stadsdel som kan komplettera 
stadskärnan och utöka servicefunktioner och handel. När handeln ökar, speciellt i området 
för Malmö-Köpenhamnsregionen gynnas Malmö stad ekonomiskt och kan skapa nya 
arbetstillfällen. Eftersom Hyllie är ett nyproducerat område kan Malmö planera in 
kollektivtrafik och cykelleder till området. Med nya sammankopplingar med vägar kan dock 
ny segregation uppstå genom att utvecklingen inte sker i tillräckligt snabb takt eller att 
äldre stadsdelar har sämre möjligheter att bli sammankopplade. För en jämlik stad är det 
av vikt att alla oavsett intersektionalitet och ekonomisk ställning kan nå stadens utbud. 
Stora handelscentrum lockar många att ta bilen då shopping ofta förknippas med 
bil, speciellt till Hyllie där det finns många bilvägar, vilket kan leda till problem med 
hållbara transporter där en förändring i människors beteenden behöver ske. 
 

 

Mobility Management 
Malmö använder mobility management för att uppnå en stad med hållbara transporter. 
Det finns MM-åtgärder som information för att och utbilda människor om hur resor kan 
utföras och bli mera hållbara, samt praktiska åtgärder som innebär att något fysiskt sker i 
stadsplaneringen. Det krävs en utveckling av den fysiska infrastrukturen tillsammans med 
satsningar för att involvera, inspirera och informera medborgarna i Malmö stad (TROMP, 
2016;34). Människorna i staden måste förstå och få kunskap om varför det krävs ett skifte i 
transportsystemet med fler hållbara resor och mindre bilåkande (Banister, 2008). 

 
Information 
MM-åtgärder kan användas i alla skeenden av en resa, från planeringen till utförandet. En 
åtgärd är att förbättra dialogen i olika processer, vilket leder till att fler får ökat inflytande 
över trafiksystemet och trafikmiljön (Översiktsplan, 2018;39). Invånarna måste få göra sina 
röster hörda, det går inte att skapa en stad utan att höra vad invånarna önskar. Det leder 
till stärkt mobilitet för invånarna och när beteendeförändrande insatser införs kan det ske 
en förändring i människors resvanor, både i, men även till och från, staden (TROMP, 
2016;34). MM-åtgärder används för att se till hela-resan-perspektivet där framkomligheten 
för hållbara transportmedel ska prioriteras (TROMP, 2016;39). När medborgarna 
accepterar förändringarna kan det ske lyckade innovationer vilket kräver att hela samhället 
involveras i diskussioner, beslutsfattande och vid implementeringen (Banister, 2008). 
Malmö stad har informerat boende i Västra Hamnen via brev och telefon om hållbara 
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resval (Västra Hamnen 2014;18). Det är viktigt att rikta information till rätt målgrupp där 
inflyttade till Västra Hamnen eller Hyllie troligtvis redan är mer medvetna om arbetet kring 
hållbarhet. I de här områdena är hållbara resor mer normaliserade då stadsdelarna har 
marknadsförts som hållbara. Informationskampanjer behöver riktas till alla delar av staden 
för att uppnå ökad kunskap och förståelse för hållbara resor. Det är samtidigt viktigt att 
Malmö tar del av invånarnas åsikter för vad de prioriterar i frågor om hållbara resor för att 
resenärer ska känna sig delaktiga i utvecklingen och gör beteendeförändringar som är 
nödvändiga. 

Malmö har utfört kampanjer för att informera om hållbart resande (TROMP, 2016;34). 
Enligt Holm (2016) som genomfört en intervjustudie med Malmö stad har kommunen även 
besökt företag och tilldelat dem informationsmaterial. Arbetet har dock varit 
resurskrävande och det har varit svårt att nå ut till företag och privatpersoner. Malmö har 
även arbetat internt med anställda inom kommunen för att ge dem information och 
personlig rådgivning. Vikten av att informera anställda inom kommunen är ett första steg i 
arbetet för att uppnå hållbara resor, då de ska ses som förebilder för medborgarna. Enligt 
Fenton & Gustafsson (2015) efterlever inte alltid kommunens personal de mål som är 
uppsatta i styrande dokument. Målet för att uppnå hållbara resor kräver ett fortsatt arbete 
framåt, och inte att kraven sänks om målen inte nås till en början. 

 

Kampanjer 
En av kampanjerna Malmö har arbetat med hade namnet ”Inga löjliga resor” vilket skulle 
minska bilresor under fem kilometer. Ordvalet var provocerande för att göra budskapet 
tydligt. Kampanjen gav positiv effekt då flera invånare valde att börja cykla (Holm, 2016). 
Winslott Hiselius & Smidfelt Rosenqvist (2016) och Dacko & Spalteholz (2014) skriver att 
MM-kampanjer kan lyckas, när testperioder av olika transportmedel införs, samt genom 
informationskampanjer för att bryta barriärer och forma social motivation. Det gäller att 
göra hållbara resor mer normaliserat och få människor att bryta gamla vanor. En anledning 
till att resenärer väljer att resa med bil istället för med hållbara transportmedel kan vara 
kunskapsbrist som är en barriär för att ändra vanor. Enligt Akar & Clifton (2009) var 
avsaknad av kunskap ett hinder i USA, där de som tog bilen ansåg att de inte hade vetskap 
om hur de skulle resa med gång-, cykel- eller kollektivtrafik. 

Kampanjer är det som visat sig i flertalet studier vara MM-åtgärder som fungerar bra. I de 
analyserade dokumenten nämns ett antal exempel på åtgärder som införts, men inga 
exempel finns på kampanjer. Enligt Holm (2016) har kampanjer genomförts, dock framgår 
det inte tydligt i TROMP. Eftersom kampanjer har visat ha bra effekt, bör det 
uppmärksammas mer som alternativ för åtgärder i TROMP som är det ledande 
dokumentet för trafikmiljöfrågor och införandet av hållbara resor. Om kampanjer har mer 
plats i dokumenten, som även är till för allmänheten, skulle resenärer få mer information 
om vad som gjorts och varför nya kampanjer införts. Informationskampanjer är till nytta då 
allmänheten ofta inte har tillräckligt kunskap om hållbara resor. Genom att informera om 
olika alternativ för att uppnå hållbart resande kan resenärer få hjälp att välja det 
lämpligaste transportvalet. Om informationskampanjer har utförts i olika stadsdelar, som 
kan vara i ännu större behov av information än Västra Hamnen och Hyllie, har inte 
framgått i de analyserade dokumenten.  
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Enligt Winslott Hiselius & Smidfelt Rosenqvist (2016) framställs den ekologiska aspekten i 
MM-kampanjer sällan tydligt, utan framstår mer som en positiv bieffekt av hållbara resor. 
Författarna skriver att resenärer är mer benägna att ändra sina resvanor till hållbara resor 
om positiva miljö- och klimataspekter lyfts fram. Samt att mer information om kopplingen 
mellan transporter med fossila bränslen och klimatförändringar blir tydligare. I analysen av 
de fyra dokumenten kommer miljö- och klimataspekten endast upp ett fåtal gånger där 
Malmö istället motiverar hållbara resor med hälsoaspekter. Malmö bör lyfta de positiva 
effekterna med de ekologiska faktorerna, såsom klimatet, i till exempel TROMP för att nå 
ut till medborgarna. 
 

Praktiska MM åtgärder 
För att uppnå hållbart resande krävs det en koordination mellan aktörer och 
stadsplanerare vid införande av nybebyggelse (Norell Bergendahl, 2016). Malmö stad vill 
inneha en stärkt dialog med exploatörer och byggaktörer (TROMP, 2016;36). I Malmö har 
MM-åtgärder införts, till exempel att bil- och cykelpooler ska finnas i nybyggda bostäder, 
vilket är yteffektivt sätt att använda mark då det kräver mindre yta för färre fordon, samt 
att bilpooler kan bestå av en modern bilpark med miljöfordon. Bilpooler bidrar till ett 
bilfritt boende när alla boende inte själva äger en bil (TROMP, 2016;36). I Västra Hamnen 
och Hyllie ska parkeringshus ha tillgång till både bil- och cykelpool (Västra Hamnen, 2014;3; 
Hyllie, 2018;30). I Hyllie ska ytorna nyttjas effektivt för att minimera parkeringsytor, 
gemensamma parkeringshus ska införas och vid nybyggnation ska parkeringstalet vara lågt 
(Hyllie, 2018;7). Parkeringstal är en vägledning för hur kommuner arbetar med parkering 
vid detaljplaner samt vid bygglov. Ett sätt kan vara att byggaktörer minskar antalet 
parkeringsplatser och istället använder mobilitetsåtgärder som ökar hållbara resor 
(Boverket, 2018b). Boendeparkering är en strategi för att reglera tillgången till parkering, 
där allmänna gator har en parkeringsavgift som är lägre för boende. Detta ska öka 
användandet av kollektivtrafiken och ge incitament att lämna bilen hemma (TROMP, 
2016;40). Boendeparkering kan vara en insats som gör att boende väljer att lämna bilen 
hemma och göra fler hållbara resor i vardagen. Samtidigt som en subventionering utförs i 
samband med bilen, kan det ge intryck av att det är bra att äga en bil. De människor som 
nyttjar boendeparkering i stadens centrum kan även försvåra för centrumhandeln, där ett 
alternativ kan vara att införa boendeparkering i parkeringsgaragen i utkanten av 
stadskärnan. Om fler bilpooler kan införas i större utsträckning kan det medföra att färre 
äger en egen bil och problematiken med parkeringsplatser minimeras. Det är viktigt att 
bilpoolerna finns på många platser, för att det ska vara ett alternativ till flera medborgare 
där exempelvis en barnfamilj ska kunna utnyttja bilpoolen och inte tycka att det är för 
svårhanterat. Barnfamiljer är en grupp som ofta är beroende av bil samt att bilden är att 
det är en nödvändighet för att transportera sig i staden. Om tillgängligheten för lådcyklar, 
bilpooler och kollektivtrafik ökar, kan beroendet av bilen minska för barnfamiljer. I de 
studerade dokumenten prioriteras inte barnfamiljer i den mån att de ska minska 
bilanvändningen genom att öka andra trafikslag. 

 

Intermodala resor 
Ett sätt att använda MM är att öka tillgängligheten genom att gång- och cykelstråk ligger i 
nära anslutning till kollektivtrafiken (Översiktsplan, 2018;42). I Hyllie är ambitionen att 
avståndet till cykelparkering och hållplatser för kollektivtrafiken generellt ska vara kortare 
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än till bilparkeringen (Hyllie, 2018;27&30). När resan blir snabbare, tryggare och 
bekvämare bidrar det till beteendepåverkan för att medborgare ska använda hållbara 
transportmedel (Översiktsplan, 2018;42). Vid tidig prioritering av intermodalitet i 
planeringen kan det öka antalet cyklister (Översiktsplan, 2018;41). Ett exempel i Hyllie och 
Malmö C är parkeringslösningen Bike & Ride som ligger i direkt anslutning till lokal och 
regional kollektivtrafik. Konceptet Bike & Ride består av övervakad cykelparkering, 
cykelservice och omklädningsrum samt information i realtid om kollektivresor i hela 
Öresundsregionen (TROMP, 2016;40). Samma koncept finns i Tyskland där synliga skyltar 
införts med information om närmaste Park & Ride anläggning, vilket är bilens motsvarighet 
till Bike & Ride. Genom skyltning gav det en ökning av användandet av dessa anläggningar 
upp till 50 procent (Dacko & Spalteholz, 2014). För att ytterligare underlätta för 
cykeltrafiken i både Västra Hamnen och i Hyllie ska det finnas vägskyltar och vägvisning för 
att göra cykeltrafiken synligare och enklare (Västra Hamnen 2014;22 & Hyllie, 2018;26). I 
Västra Hamnen ska det även finnas cykelpumpar samt cykelparkering på vissa platser av 
allmänt intresse. Det ska även finnas utrymme för parkering av lådcyklar och cykelkärror 
vid skolor och större butiker vid både Västra Hamnen och Hyllie (Västra Hamnen, 2014;22; 
Hyllie, 2018;30). Ytterligare en del i arbetet med att öka hållbara resor är att utveckla ett 
hyrcykelsystem i Västra Hamnen och Malmö C, vilket kan öka möjligheten till att göra 
kombinationsresor både för malmöbor, men även för inpendlare och besökare (TROMP, 
2016;40; Västra Hamnen, 2014;22). För att underlätta intermodalitet kan cyklar tas med 
gratis på kollektivtrafiken som visats fungerat bra i Österrike och i vissa delar av Sverige 
(Pospischila & Mailera, 2014; Boverket, 2018a). Ett annat alternativ är ett 
cykeluthyrningssystem, där en cykel kan plockas upp på en plats och kan lämnas på en 
annan plats, till exempel vid stationer. Cykeluthyrningssystemet har visat stor framgång 
både i Österrike och Spanien (Pospischila & Mailera, 2014; Marqués m.fl. 2015). Det 
minskar behovet av att äga en cykel samt att ta med cykeln på kollektivtrafiken. I Malmö är 
detta något som tas fram som ett alternativ (TROMP, 2016;40). 

 

Fördelen med cykelresor 
Fördelen med att använda cykel är att de är mera kostnadseffektiva och flexibla i 
jämförelse med att åka bil (Akar & Clifton, 2009). Enligt Dacko & Spalteholz (2014) anser 
bilresenärer att de har mer kontroll över sina resor då de kan utföra sina resor när de 
önskar. Vid resor med kollektivtrafik är resenärer beroende av tidtabeller, tidspress att 
hinna med avgångstider och en känsla av att behöva vänta. Dock kan bilanvändningen vara 
upphov till tidspress då det skapar bilköer samt att resenärerna behöver leta efter 
parkeringsplats. Känslan av kontroll är en anledning till att människor reser med bil. 
Invånarna i staden behöver lära sig att det går bra att cykla och övervinna känslan av att 
det endast är bilen som ger dem frihet. När invånarna i staden ser att det är fler personer 
som använder cykel eller går kan det influera andra att börja resa mera hållbart. När 
staden synliggör koncept såsom Bike & Ride blir det enklare att göra en förändring, då 
normen tidigare har varit att använda sig av bilen. Att det dessutom är åtgärder som införs 
som underlättar för hållbara resor såsom att kunna låsa in cykel eller när cykelleder är 
utbyggda och resenärerna vet att de kan lita på att komma fram i tid, som det verkligen 
lyckas med att få fler att resa hållbart. 
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Diskussion 
 
Malmö stad har skapat TROMP som är unikt i sitt slag då den tar ett helhetsgrepp på 
stadsutveckling och hållbara transporter där ett flertal aktörer samarbetar i frågan. Malmö 
har genom TROMP lyft fram problematiken med trafik- och mobilitetsfrågor, vilket 
underlättar genomförandet av åtgärder. Genom att skapa dokumentet visar Malmö stad 
att de vill och vågar satsa på hållbara resor vilket ska förmedlas till stadens medborgare. 

 

Malmös prioriteringar  
Efter analys av de valda dokument framkommer det att Malmö framförallt satsar på social 
hållbarhet och tillgänglighet, vilket är en viktig aspekt vid kommande befolkningsökning. 
För att möta den ökade befolkningsmängden ska staden förtätas. Förtätningen resulterar i 
att resorna inom staden blir kortare och det blir enklare att resa mera hållbart. Vid 
förtätning ska trafikleder genom staden göras om till stadshuvudgator och därmed leda 
trafiken ut ur staden. På stadshuvudgatorna ska fokus vara på människan, där det blir 
lättare att välja gång, cykel eller kollektivtrafik. Stadskärnan kommer få ett lugnare tempo 
och blir mer attraktivt med fler tillfällen för möten. Med ett lugnare tempo blir 
cykeltrafiken säkrare och fler lockas att cykla eller gå, vilket förbättrar folkhälsan genom 
fysisk aktivitet samt förbättrad luftkvalitet, som är ett framstående mål för Malmö stad. 
Kommunen har bra förutsättningar för att utöka cykeltrafiken då staden är flack samt att 
det är milt väder under vinterhalvåret. Malmö har ambitionen att få fler medborgare att 
cykla då det är det högst prioriterade hållbara transportmedlet. En åtgärd för att öka 
cykeltransporter är att bygga ut cykelnätet. Cykeln är även det mest kostnadseffektiva 
transportmedlet i relation till bil- och kollektivtrafik. Det sker färre allvarliga trafikolyckor, 
bättre fysisk folkhälsa och lägre psykisk ohälsa som i längden minskar 
samhällskostnaderna, vilket ger en vinstsituation för både individen och kommunen. 
Malmö vill även förenkla intermodala transporter, exempelvis vid införandet av koncept 
som Bike & Ride, där övergången från cykeltrafik till kollektivtrafik blir enklare. Genom att 
förenkla med övervakad cykelparkering och information om kollektivtrafikens avgångstider 
ska fler resenärer välja dessa färdmedel. Stadens satsningar på cykel- och kollektivtrafik 
kan ses som en förebild för andra kommuner i Sverige. 

Malmö stad arbetar främst med praktiska mobility managementåtgärder såsom bilpooler, 
utökad cykelparkering och upplysta cykelvägar. Åtgärderna underlättar för resenärer att 
åka mer hållbart och samtidigt försvåra för bilanvändning. Malmö har inte som mål att 
förbjuda bilismen helt, utan istället arbeta med beteendeförändringar för att få resenärer 
att välja hållbara transporter. Mobility managementåtgärder används för att påverka 
medborgarnas resor redan innan de har börjat, där Malmö har arbetat med bland annat 
information om hållbara resor. Staden har även samarbete med byggaktörer för att minska 
parkeringstal och infört bil- och cykelpooler för att minska biltrafiken. 

 

Problematik i arbete med hållbara resor 
Huruvida åtgärderna som Malmö har infört är tillräckliga för att minska biltrafiken är 
osäkert. Det är en balansgång, där förbud mot biltrafiken kan leda till motsatta effekter då 
acceptansen för åtgärder mot hållbara resor minskas. Problematiken med de täta städerna 
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är att bilar tar utrymme och kan ge upphov till en mer osäker stad, där alla ska få ta del av 
ytan. Bilar kan minska utrymmet för de mer hållbara transporterna, där ett skifte måste 
ske inom stadsplaneringen samt beteendeändringar där bilanvändningen måste minska 
och hållbarhet öka. Under analysen har det noterats att ett stort fokus ligger på den 
tätbebyggda staden. Ambitionen är att staden ska bli både tätare och samtidigt mer grön. 
Det finns en risk att Malmö kommer behöva använda alla grönytor för bebyggelse. Det kan 
leda till att människor inte kommer trivas i den täta staden och väljer att flytta ut på 
landsbygden. Det i sin tur medför en ny grupp av invånare som börjar göra längre resor, 
vilket kan leda till att hållbara resor minskar, om bilar används för att komma in till staden. 
Det är därför viktigt att kollektivtrafiken på landsbygden är väl fungerande, så det kan bli 
ett alternativ för de som väljer att lämna staden och planerar in kollektivtrafik redan vid en 
utflytt till landsbygden. Intermodalitet kan vara av vikt för dem som behöver resa längre 
sträckor. Detta ska dock inte vara ett alternativ för de som kan nyttja cykel eller 
kollektivtrafik på hela sin resa. I Malmö bör staden se till alla människor, vilket är av vikt för 
de som inte bor i de centrala delarna av staden. 

 

Malmös fördelar med nya stadsdelar 
I och med att Malmö anordnade bomässan Bo01 i stadsdelen Västra Hamnen har Malmö 
haft möjligheten att bygga upp ett nytt bostadsområde med fokus på miljö från byggstart, 
vilket även gäller för stadsdelen Hyllie. Båda dessa stadsdelar har valts att studeras mer 
ingående, då de benämns som hållbara stadsdelar och kunde ge information över Malmö 
stads arbete med hållbart resande. Genom de nya stadsdelarna Hyllie och Västra Hamnen 
har Malmö större möjlighet att införa hållbara resor, där utbyggnad av kollektiv- och 
cykeltrafik har prioriterats från början. Västra Hamnen och Hyllie är de stadsdelar som är 
mest framträdande i TROMP och Översiktsplanen gentemot andra stadsdelar som inte 
nämns i lika hög grad. Mycket av stadens investering hamnar i dessa nya delar av staden, 
medan andra delar hamnar i skymundan. Gör Malmö rätt som satsar så hårt på två delar av 
staden? Kan dessa stadsdelar ge önskade fördelar även till andra områden, som kan vara i 
större behov av exempelvis husrenovering, integration och information om hållbara resor. 
Når Malmö stad ut till alla stadens medborgare? Görs exempelvis kampanjer för alla 
människor med tanke på de som inte talar svenska samt för dem med funktionsvariation 
och äldre människor? 

 

En stad för alla? 
För att åtgärderna i Malmös arbete med hållbara resor ska få genomslag krävs det att alla, 
både medborgare och ansvariga i staden, engagerar sig i utvecklingen av Malmö. Det är 
även betydande att de inser vikten av införandet av hållbara resor. Malmö stad har utfört 
olika kampanjer för att informera invånarna om hållbara resor, dock framstår 
informationskampanjer i de analyserade dokumenten som lägre prioriterade åtgärder. 
Forskning visar på att informationskampanjer har effekt i arbetet för hållbart resande, 
samt att kunskap om varför hållbara resor ska prioriteras är en viktig del i skiftet till 
hållbara resor. Malmö borde öka andelen informationskampanjer för att fler ska bli 
drivande i arbetet och motivera till beteendeändring. Fokus i MM-kampanjer ligger idag 
ofta på individens vinst, såsom hälsa, ekonomi och på beteendeförändring för bättre 
resvanor, vilket även ses i TROMP. Dock har studier visat att människors beteende mot 
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hållbara resor ändras i större grad om klimat och miljö är den främsta faktorn för 
förändring. Fördelarna med klimat- och miljöperspektiv framkommer ytterst lite i de 
analyserade dokumenten i relation till hållbara resor. Det är överraskande då bilens 
negativa effekter på det globala och lokala klimatet är allmänt känt. Det är även ett av 
målen i TROMP att främja miljömässig hållbarhet. Att miljöaspekten inte framhävs mer i 
mobilitetsdokumentet är besynnerligt då mobilitetsfrågor ofta förknippas med 
klimatpåverkan, vilket även är ett av dagens stora problem globalt. Bristen på miljö i 
dokumenten ger en bild av att Malmö förmodar att invånarna inte intresserar sig om 
klimatet utan mer att det ska vara enkelt att resa och umgås i staden. Invånarna kan även 
uppfatta att kommunen inte lägger stor vikt på klimatet och prioriterar annat. Trots 
vetskapen om bilens negativa klimatpåverkan har det inte fullt ut lett till förändrade 
resvanor. Detta gäller allt från politiker och stadsplanerare till medborgare där bilen 
fortfarande är det främsta transportmedlet. Därmed borde Malmö satsa mer på att 
informera och trycka på hur hållbara resor kan gynna klimatet. Andra kommuner kan ta 
lärdom av studien där tydliga mål och åtgärder syftar till att direkt gynna miljön, samt lyfta 
hur resor påverkar klimatet. 

Ekonomisk hållbarhet är en del av hållbarhetsaspekterna som Malmö stad arbetar efter. 
Finansieringen för de åtgärder som ska utföras enligt TROMP ska rymmas inom ordinarie 
budgetramar. Vad som ingår i de ordinarie budgetramarna framgår inte i de analyserade 
dokumenten mer än att åtgärder ska vara kostnadseffektiva. Hur Malmö ska finansiera alla 
de olika åtgärder som nämns i de analyserande dokumenten nämns inte. Att utföra stora 
förändringar i stadsbilden är kostsamt och kan vara svåra att finansiera. Frågan är om 
Malmö stad anser att de har arbetat tillräcklig med att gynna miljömässig och ekonomisk 
hållbarhet i andra dokument. Eller tycker de att arbetet mot hållbara resor börjar med 
arbetet med social hållbarhet och ekonomi och miljö är positiva sidoeffekter? 

Studierna, de i vetenskapliga förankring samt utförd studie, visar att klimat och miljö inte 
är det som prioriteras i arbetet för hållbara resor. Det är mer fokus på den sociala aspekten 
och tillgängligheten i staden när det gäller att resa med hållbara transportmedel. Att 
miljöfrågan endast ses som en positiv bieffekt har även visats i studier från Portugal, där 
tillgänglighet är störst prioritet.  

 

Slutdiskussion 
Malmö är framstående i Sverige med att arbeta med hållbara resor och är tydliga med att 
inneha en grön vision. TROMP har vunnit priset för bästa Sustainable Urban Mobility Plan 
genom EU-kommissionen för att de bedömer att dokumentet är en ambitiös och realistisk 
plan. Trots att det anses vara en realistisk plan uppfattas de fyra dokumenten som 
övergripande. Det finns ett visst antal konkreta exempel på åtgärder i handlingarna för 
Hyllie samt Västra Hamnen men även de anses generella. När de styrande dokumenten är 
övergripande, finns det en risk att Malmös arbete avstannar efter framtagningen av dessa 
dokument. Dels att kommunen själva får en falsk känsla av att de arbetar mer aktivt med 
hållbara resor än vad som egentligen utförs, dels att det utåt ger en förskönad bild av att 
de är mer framåt än andra städer. Hur mycket Malmö stad gör i praktiken då inget av 
dokumenten är juridiskt bindande kan inte besvaras i studien genom de dokument som 
studerats. Därför är frågan om de åtgärder som nämns i dokumenten har utförts eller 
påbörjats, eller är det åtgärder som ännu är i planeringsstadiet? Om åtgärder ännu inte 
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utförts eller förändringar har skett är frågan varför de inte skett? Är det då som befarats 
att dokumentet är en falsk trygghet i att Malmö har ett fungerande hållbarhetsarbete? För 
att säkerställa att arbetet utförs kan det vid en revidering av dokumenten vara viktigt att se 
till att de mål som inte uppnåtts fortfarande blir drivande frågor och inte nervärderas. En 
annan fråga är om Malmö använder planen för att locka till sig aktörer och finansiärer till 
staden för fortsatt tillväxt? Planen har då huvudfokus på hållbara resor, men kan även 
användas för att ge ekonomisk vinning till staden. Malmö vill locka fler invånare och 
turister för att öka tillväxten av staden, samt göra staden attraktiv som evenemangsstad 
och handelsplats. Hur Malmö stad ska sammanlänka tillväxt med hållbara resor är 
fortfarande otydligt, då tillväxtfaktorer genererar fler transporter. Malmö ligger mitt i 
Öresundsregionen och planerar för att underlätta hållbara resor inom den större regionen, 
genom att bland annat utöka tåg- och busstrafiken. Malmö ser gärna en starkare koppling 
till Köpenhamn, vilket kan stärka förbindelsen till Köpenhamns flygplats och därmed en 
koppling till norra Europa. Det kan göra att fler företag vill etablera sig i regionen och 
förenklar för turismen. Att Malmö, liksom alla andra städer står inför svårigheten att möta 
krav på både tillväxt och hållbart arbete gör att målen för hållbara resor kan vara svåra att 
uppnå. Att en så framstående kommun inom hållbart arbete lyfter fram närheten till 
Köpenhamns flygplats är förvånande då flygresor inte anses hållbara.  

 
Slutsats 

 
Syftet med studien har varit att studera hur Malmö stad arbetar med hållbara resor. 
Malmö stad valdes ut, då de anses vara långtgående med arbetet kring hållbar utveckling 
av staden. Resultatet kan ge lärdomar till andra kommuner i arbetet med att uppnå 
hållbara resor. En kvalitativ textanalys har använts i studien där fyra dokument i relation till 
hållbart resande har studerats.  

Studier har visat att det krävs en kombination av fysisk planering och 
beteendeförändringar för att uppnå hållbara resor. Att endast ändra utformningen av 
staden eller enbart informera medborgarna räcker inte. Tydliga exempel krävs för ett 
skifte, genom guidning och tvångsåtgärder, för att fler ska välja hållbara transportmedel. 
Studien har visat att Malmö stad arbetar med båda inriktningarna, genom att omdisponera 
staden och mobility management. 

Städer har länge planerats utifrån bilens perspektiv där bilen har fått ta en stor plats i 
staden. Bilen har flertalet negativa aspekter såsom klimatpåverkan, buller och att bilen tar 
anspråk av yta som leder till försämrad livskvalitet i städer. Faktorerna har lett till att det 
krävs ett skifte i stadsplaneringen för att fasa ut bilen som det främsta transportmedlet. 
Människor behöver acceptera en förändring och stadsplanerare måste tänka på helheten 
för att hitta kreativa lösningar på den befintliga och den nya bebyggelsen. För att möta 
befolkningsökningen planerar Malmö att bygga staden tätare vilket förkortar reslängden i 
staden och underlättar för hållbara transportmedel. Genom att bygga stadshuvudgator kan 
biltrafiken minska och hållbara resor underlättas. Malmö satsar främst på att förbättra 
cykeltrafiken i staden då det har många fördelar; det lugnar ner tempot i staden, ger bättre 
folkhälsa och är mer samhällsekonomiskt. Malmö vill även gynna kollektivtrafiken vilket de 
gör genom att öka framkomligheten för buss- och tågtrafiken. Malmö har även utfört 
mobility managementåtgärder för att få en beteendeförändring hos resenärer. De satsar 
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främst på praktiska åtgärder för att underlätta för hållbara resor, kommunen har även 
utfört informationskampanjer dock framstår det inte vara en högt prioriterad åtgärd. 
Genom hållbara resor gynnas den sociala hållbarheten och tillgängligheten i staden vilket 
är de faktorer som nämns till störst del i de analyserade dokumenten. 

Malmö har varit framstående i arbetet med hållbara resor, de har visat en vilja att 
omvandla staden för att underlätta hållbara transportmedel. Det bör dock tas i beaktning 
att Malmö har haft fördelar med att bygga nya stadsdelar, Västra Hamnen och Hyllie, från 
grunden och därmed haft möjligheten att prioritera hållbara resor från början. I TROMP 
och översiktsplanen lyfts de nybyggda stadsdelarna fram och de andra stadsdelarna i 
Malmö hamnar i skymundan vilket kan ge en missvisande bild över hur långt Malmö har 
kommit i deras arbete med hållbara resor i hela staden.  

Den miljömässiga hållbarheten nämns ytterst lite i de analyserade dokumenten, vilket är 
förvånande då transportfrågor ofta förknippas med dess negativa påverkan på klimat och 
miljö. Bristen på klimatrelaterade mål ger en känsla av att Malmö inte prioriterar miljön. 
Miljöaspekterna ses främst som positiva bieffekter med minskad negativ klimatpåverkan 
genom mindre biltrafik. Avsaknaden av miljöaspekter gör även att det framstår som att 
Malmö stad inte tror att allmänheten inte intresserar sig för miljön. Forskning har dock 
visat på motsatsen, människor är främst villiga att göra förändringar i transportfrågan om 
klimatet förbättras. 

Malmö stad visar att de har viljan att göra förändringar där det krävs att åtgärder utförs 
enligt handlingsplanerna. Även invånarna i staden måste förändra sina färdsätt till förmån 
för hållbara transporter, såsom gång-, cykel- och kollektivtrafik. Det kommer krävas 
åtgärder för att fasa ut bilen ur staden för att gynna Malmö som stad, folkhälsan och 
miljön. Malmö har utfört mycket arbete för att uppnå hållbara resor, trots det har Malmö 
en lång bit kvar för att uppnå en hållbar stad. Arbetet att fysiskt förändra staden samt att 
medborgarna ska vara beredda att göra en förändring i sitt sätt att resa kommer vara en 
lång process för Malmö stad. 

För att få en klarare bild över hur arbetet med hållbara resor fortskrider kan fortsatta 
studier vara att intervjua statstjänstemän och politiker. Detta för att se hur arbetet har gått 
sedan TROMP upprättades för att ta reda på deras inställning till hållbara transporter samt 
om arbetet har genomförts. Även intervjustudier med invånare i Malmö stad skulle vara 
intressanta att utföra för att ta reda på hur medborgarna anser att arbetet har gått. Samt 
för att undersöka om de har fått ta del av Malmös framtida arbete och har en förståelse 
över varför hållbara resor behövs. 
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Bilaga 1: Definitioner av teman 
 

Fysisk planering  

Inkluderar allt som har med byggnationer av staden att göra, både befintliga områden och 
nybyggnationer som betyder att staden förtätas. Inkluderar byggnader av vägar, hus och 
garage.  

Frågor:  

x Vilka barriärer finns det? Ekonomi, plats, aktörer.  
x Vilka drivkrafter finns det för fysisk planering?  Motivation, miljö, ekonomi.  
x Vem ansvarar för att utföra byggnationer? 
x Hur mycket byggs om? Befintlig byggnation.  
x Hur mycket byggs nytt? Nybebbygelse.  
x Hur sed fördelning ut mellan kollektivtrafik, cykel och gång 
x Övrigt 

 

Mobility management  

Inkluderar kommunikation till olika personer såsom privatpersoner och byggentreprenörer, 
utbildning, samarbete med ex byggaktörer, bilpool, parkeringstal.  

Frågor:  

x Hur definierar Malmö MM? Vad inkluderas? P-tal, information, motivation, 
subventioner, bilpool 

x Hur riktas det till byggaktörer? 
x Hur riktas det till medborgare? 
x Hur riktas det till företagen? 
x Vem har ansvar för MM? 
x Övrigt 

 

Tillgänglighet  

Inkluderar närhet och tillgång i staden för att öka hållbara resor. Hur förtätning påverkar 
hållbara resor? Hur kan resor förkortas till ex skolor och arbetsplatser genom förtätning? 
Ökar förtätningen jämställdhet och ett inkluderande och säkert samhälle?  

Frågor: 

x Vilka barriärer finns det för tillgänglighet? 
x Vilka drivkrafter finns det för tillgänglighet? 
x Hållbara resor kontra säkerhet både vad gäller trafiksäkerhet och genusperspektiv. 
x Hur kan hållbara resor ges i uttryck i jämställdhet och funktionsvariation och ett 

inkluderande samhälle?  
x Vad betyder närhet till ex cykel, busshållplats, handelscentrum för medborgarna   
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Ekologiska för- och nackdelar  

Hur påverkas klimatet av att Malmö stad inför hållbara resor.  

Frågor: 

x Vilka för- och nackdelar för klimatet har planering av hållbara resor? 
x Vilka för- och nackdelar för klimatet har utförandet av hållbara resor? 
x Hur omtalas miljö och klimataspekter i förhållande till hållbara resor? 
x Hur förhåller sig Malmö stad sig till Agenda 2030 mål genom att genomföra 

hållbara resor? 

 

Hållbara Transportsätt  

Här ingår all typ av förflyttning vilket kan ske med bil, cykel, gång, tåg, buss, spårvagn.  

Frågor: 

x Vilken typ av fordon är det mest fokus på?  
x Barriär för varje transporttyp 
x Drivkraft för varje transporttyp 
x När är ett transportsätt bättre än ett annat?  

 

Övrigt  

I den här kategorin är allt som inte har varit stort nog att vara en egen kategori eller något 
som vi inte anser ingå i hållbart resande men som är en viktig del inom dokumentet och 
inte kan lämnas utanför. Detta kan vara hälsa, samarbeten, ekonomi osv. 


