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Sammanfattning 
Ett av dagens stora miljöproblem är den ökande växthuseffekten. Användningen av fossila 
bränslen stiger varje år, industri, elproduktion och bostadsuppvärmning står för tre fjärdedelar 
av den totala förbrukningen i världen. Den sista fjärdedelen bidrar biltrafiken med genom dess 
användning av fossila bränslen som drivmedel. Sveriges regering har satt upp mål om att 
Sverige ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 4 % under perioden 2008-2012, i 
förhållande till utsläppsnivån 1990. Målet beräknas dock bli svårt att uppnå, främst på grund 
av ökande utsläpp från trafiksektorn. 2001 lade Regeringen fram en klimatproposition som 
innehöll flera olika strategier för att uppnå klimatmålet, bland annat 
klimatinvesteringsprogrammet - Klimp. Investeringsprogrammet syfte är att minska utsläppen 
av växthusgaser och bidra till energiomställning och energibesparing. En viktig del inom 
Klimp är folkbildning och informationssatsningar. Syftet med folkbildning och 
informationssatsningarna är att öka medvetenheten hos allmänheten om klimatproblematiken 
och den egna livsstilen.  
 
Uppsatsens syfte är att studera förutsättningar för metoden mobility management och 
främjandet av hållbara transportlösningar genom analyser av tre mobilitetsnätverk/kontor i 
Sverige: Lund, Linköping och Norrköping. I Norrköping ligger fokus på det planerade arbetet, 
på vad kommunens mobilitetsstrateg och nätverksdeltagarna ser som viktiga mål, frågor och 
utmaningar gällande främjandet av hållbara transportlösningar i kommunen. Lunds 
mobilitetskontor har funnits sedan 1998 och studien riktar in sig på att ta fram faktorer som 
har betydelse för hur arbetet med mobility management fungerar. Linköping har varit i gång i 
lite mer än ett år och även här studeras tillvägagångssätt och betydande faktorer. Analysen 
visar att arbetet med att uppnå beteendeförändring hos allmänheten är svårt och att stödet hos 
politiker, samt att ställa krav i upphandlingar, är mycket viktigt för att kunna uppnå en 
förändring mot hållbar utveckling inom transportsektorn. 
 
 
 
Nyckelord:  
Beteende, kommun, mobility management, mobilitetskontor, mobilitetsnätverk. 
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Förord 
Idén till den här uppsatsen kom till i samarbete med Norrköpings kommun. Inför starten av 
Norrköpings mobilitetsnätverk behövdes en nulägesanalys genomföras med syfte att fastställa 
hur dagens resvanor och möjligheter till hållbart resande ser ut i Norrköping. Inom ramen för 
den här uppsatsen kunde dock inte en nulägesanalys som grundar sig på enkätstudier över 
allmänhetens resvanor och kunskap om klimatproblematiken i Norrköping genomföras, men 
vi fick i uppdrag att göra en nulägesanalys över den information och statistik om bland annat 
resvanor som finns tillgänglig hos parterna som ingår i Norrköpings mobilitetsnätverk.  
 
Utifrån det uppdraget kom intresset för att studera hur andra mobilitetskontor arbetar och 
vilka resultat de uppnått, vilka hinder de stött på och hur de ser på arbetet med mobility 
management (mobility management kallas den arbetssätt som mobilitetskontoren använder). 
Det blev det övergripande syftet med uppsatsen, att studera andra mobilitetskontor och ge vår 
bild av vilka faktorer som har betydelse för att mobility management arbetet ska ge positiva 
resultat.  
 
Vi vill tacka Norrköpings kommun och mobilitetsstrategen för uppdraget, stödet och 
uppmuntran i arbetet med uppsatsen. Vi vill också tacka medlemmarna i Norrköpings 
mobilitetsnätverk för att de har tagit sig tid att träffa oss och letat fram den information vi 
sökt.  
 
Ett tack riktas även till Linköpings Agenda 21 samordnare och Lunds trafikmiljösamordnare 
för att vi har fått intervjua dem om deras arbete med respektive mobilitetskontor och för att vi 
fått ta del av deras dokumentation.  
 
Till sist vill vi tacka varandra och vår handledare för ett gott samarbete. 
 
Med vänliga hälsningar Carin Barrsäter och Ilse Sarady 
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1. Inledning 
Ett av dagens stora miljöproblem är den snabbt ökande växthuseffekten. Den stigande 
uppvärmningen av jorden beror till stor del på de ökade utsläppen av växthusgaser.1 Enligt 
Bernes,2 så har industrialiseringen under 1900-talet medfört att halten av koldioxid i 
atmosfären ökat kraftigt. Utsläppen av koldioxid beräknas stiga med cirka 1,5 ppm per år, 
idag är halten av koldioxid i atmosfären 370 ppm och en sådan hög halt har det troligen inte 
varit på 20 miljoner år.3 Utsläppen av koldioxid beror till stor del på förbränningen av fossila 
bränslen, såsom olja och fossilgas. Användningen av fossila bränslen stiger varje år, industri, 
elproduktion och bostadsuppvärmning står för tre fjärdedelar av den totala förbrukningen i 
världen. Den sista fjärdedelen bidrar trafiken med genom dess användning av fossila bränslen 
som drivmedel.4 
 
Den svenska regeringen har satt upp som mål att Sverige ska minska sina utsläpp av 
växthusgaser med 4 % i förhållande till utsläppsnivån 1990 under perioden 2008-2012. Målet 
är ett delmål i det svenska miljömålet ”Begränsad Klimatpåverkan”. Sveriges klimatstrategi för 
att uppnå klimatmålen och minska de nationella utsläppen av växthusgaser har tagits fram av 
regeringen och godkänts av riksdagen. Strategin innebär bland annat: 
 

• ”Fortsatt satsning på grön skatteväxling med höjd koldioxidskatt 
• åtgärder inom transportsektorn bland annat i form av skattelättnader för 

miljöbilar och biodrivmedel 
• information för att öka kunskapen om klimatförändringar 
• klimatinvesteringsprogram med möjlighet för bland annat kommuner och 

företag att söka bidrag för åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser”.5 
 
Regeringen lade fram en klimatproposition i november 2001.6 Propositionen innehöll de ovan 
nämnda strategierna varav Klimp – klimatinvesteringsprogrammet som syftar till att stärka 
arbetet mot en hållbar utveckling. Inom Klimp är det möjligt att söka stöd för åtgärder som 
främjar arbetet med att minska de nationella utsläppen av växthusgaser.  
 
En viktig del är att det i varje Klimpansökan måste ingå folkbildning och 
informationsinsatser. Syftet med folkbildning och informationsinsatser är att öka 
medvetenheten hos allmänheten om klimatproblematiken och om den egna livsstilens 
betydelse för växthuseffekten. Om allmänhetens medvetenhet och intresse för miljön höjs, 
ökar effekterna av investeringar och kommunens miljöarbete till fördel för miljön.7 
Utvärderingar av Naturvårdsverkets klimatkampanj har visat att människor har blivit mer 
medvetna om hur deras egen livsföring påverkar växthuseffekten samt att man sett en 
positivare attityd till egna åtaganden för att minska utsläppen av växthusgaser.8   
 
Det finns flera sätt att arbeta med folkbildnings och informationsinsatser, ett av dem är att 
arbeta med mobilitetskontor/nätverk. Mobility management kallas den arbetsmetod som 
mobilitetskontoren/nätverken använder. Mobility management är ett efterfrågeorienterat 

                                                 
1 Bernes 2003 s.51 
2 som sammanställt boken ”en varmare värld” baserat på FN:s klimatpanels publiceringar 
3 Bernes 2003 s.51 
4 Bernes 2003 s.63 
5 http://www.regeringen.se/sb/d/3188 Regeringen Miljö 2005-04-29 
6 under våren 2005 kommer regeringen att lägga fram en ny. 
7 klimatpropositionen 2001/02:55 
8 www.naturvardsverket.se3 2005-04-29 
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arbetssätt som syftar till att främja hållbara transportlösningar.9 Att skapa attraktiva alternativ 
till enskilt bilåkande och att öka andelen kollektivtrafikresenärer, gående, cyklande och 
användningen av gemensamma bilpooler är några av målen med  
mobility management. Det viktiga är att påverka resan innan den har börjat.10  
 
En av de bärande tankarna inom mobility management är att samverka och samarbeta. Vikten 
av att ha ett väl fungerande nätverk är stor och aktörer som kan medverka i ett nätverk är olika 
kommuner och organisationer som, vägverk, kollektivtrafikföretag och övriga företag. Det 
centrala om man ska kunna förändra beteenden och få dem varaktiga är att det krävs att flera 
olika aktörer är involverade.11 Skillnaden mellan mobility management och traditionell 
trafikplanering är framför allt att mobility management försöker påverka efterfrågan av olika 
resval. Traditionell trafikplanering strävar efter att tillgodose de behov som finns utan att 
ifrågasätta valet av fordon eller ressätt.12     
 
Att förändra människors beteenden och attityder gentemot alternativa färdmedel verkar vara 
allt mer brådskande med tanke på de effekter som spås komma om inte utsläppen av 
växthusgaser minskar. För att åstadkomma förändringar i dagens sätt att resa krävs aktiva 
handlingar. Att jobba med folkbildnings och informationssatsningar är ett sätt att sprida 
kunskap om vilken betydelse det egna valet av färdmedel har och kunskap anses vara en 
viktig del för att komma åt och förändra resvanor.13 Men det krävs mer än så, det måste finnas 
attraktiva alternativ till den egna bilen så att det inte blir en stor uppoffring att välja ett annat 
färdmedel.14  Syftet med mobilitetskontor bör vara att möta dessa behov och erbjuda 
attraktiva alternativ så att de i framtiden är möjligt med ett hållbart resande. 
 
 
1. 2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att studera viktiga faktorer som påverkar förutsättningar för mobility 
management och främjandet av hållbara transportlösningar. Detta har gjorts genom analyser 
av tre mobilitetsnätverk/kontor i Sverige: Lund, Linköping och Norrköping. Kommunerna 
befinner sig i olika faser av arbetet med mobility management vilket präglat uppsatsens 
upplägg. I Lund och Linköping studeras generella lärdomar och erfarenheter som har gjorts 
under arbetets gång. I Norrköping ligger fokus på det planerade arbetet och på vad 
mobilitetsstrategen och nätverksdeltagarna i uppstarten ser som viktiga mål, frågor och 
utmaningar när det gäller att främja hållbara transportlösningar i kommunen.  
Nätverksdeltagarnas synsätt studeras via intervjuer som genomförts inom ramen för vår 
nulägesanalys. Nulägesanalysen i stort rör nätverksdeltagarnas aktuella arbete med hållbara 
transportlösningar samt statistik över resvanor, fordon och kollektivtrafiken med mera. 
Nulägesanalysen presenteras i sin helhet i bilaga 1.15 I uppsatsen refereras enbart till delar 
som rör synpunkter och perspektiv kring mobilitetsnätverk eftersom det bedöms mest relevant 

                                                 
9 www.epomm.org 2005-05-09 
10 www.mobilitymanagement.se 2005-05-09 
11 ibid. 
12 ibid. 
13 Lönngren 2004 s. 31 
14 Ibid. 
15 Vikten av att genomföra en nulägesanalys inom mobilitetsnätverket är stor. Kraven på uppföljning och 
utvärdering är höga och det blir svårt att genomföra uppföljningar om inte utgångsläget kartläggs och inventeras 
från start. Denna uppsats kommer att vara en del av arbetet med att undersöka hur situationen ser ut i Norrköping 
idag. För att komplettera vår nulägesanalys kommer mobilitetsnätverket att göra en enkätstudie över 
allmänhetens kunskap om klimatproblematiken och deras resvanor.  
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för uppsatsens syfte. I uppsatsens analys diskuteras även frågan om möjligheter och 
svårigheter att uppnå attityd- och beteendeförändringar genom mobility management.  
 
För att kunna studera hur mobilitetskontor fungerar och vad som är viktigt har vi fokuserat på 
ett antal forskningsfrågor:  
 

• Vilka utmaningar med fokus på hinder och möjligheter upplever kommuner att det 
finns för att uppnå hållbart resande? 

• Betydelsen av politiskt stöd för arbetet med mobility management.  
• Betydelsen av folkbildning och informationssatsning för Sveriges klimatmål.  
• Hur uppnås beteendeförändringar? Vad är det viktigt att tänka på för att kunna 

förändra människors attityder till alternativa färdmedel? 
• Finns det några övriga faktorer som kan ha betydelse för arbetet med 

mobilitetskontor/nätverk? 
 
 
1. 3 Disposition 
Efter inledningen redogörs för material och metod. Därefter presenteras en bakgrund till 
investeringsprogram, mobilitetskontor, klimatåtgärder kopplat till trafik, betydelsen för 
folkbildning och informationsinsatser, mobility management och Norrköpings kommun. 
Därefter följer en sammanfattning av intervjuerna Lund och Linköping och därefter 
Norrköpings mobilitetsnätverk och nuläget samt framtida planer och förutsättningar. 
Uppsatsen avslutas med analys och reflektioner.    
 
2. Material & metod  
2. 1 Val av metod 
I vår studie har vi framför allt använt oss av kvalitativa metoder såsom intervju och 
textanalys. Målet med kvalitativ metod är bland annat att identifiera ännu okända, eller 
otillfredsställande kända företeelser.16 Valet av en kvalitativ metod var naturligt då vi i 
analysen försöker komma fram till viktiga faktorer som påverkar resultatet i projekt inom 
ramen för mobility management. Detta kan säkert analyseras genom att använda en 
kvantitativ statistisk metod, men det kräver ett stort statistiskt material i form av inventeringar 
och utvärderingar. Något som idag inte finns tillgängligt och heller inte är tidsmässigt eller 
ekonomiskt rimligt att ta fram inom ramen för vår uppsats.  
 

2. 2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Enligt Starrin och Svensson är skillnaden mellan en kvantitativ metod/analys och en 
kvalitativ, vida omstridd, och kan betyda olika för olika forskare. Den kvalitativa metoden 
kan beskrivas som den sökande av den väsentliga egenskapen hos någonting, en slags, 
företeelse-, egenskap och innebördssökande analys.17 Den kvantitativa metoden undersöker 
istället hur en egenskap eller ett fenomen fördelar sig i en population eller olika grupper och 
hur stor mängd det finns av denna egenskap.18  
 

                                                 
16 Starrin & Svensson 1996 s.21 
17 ibid. 
18 ibid. 
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Ett enklare sätt att beskriva de olika metoderna på är att kvalitativ data har få observationer 
men varierande och mycket information om varje enhet, medan kvantitativ data har mycket 
mindre information om varje enhet fast betydligt fler observationer.19 En kvalitativ forskare 
kan använda sig av flera olika metoder. I vår studie har vi relativt få observationsenheter som 
vi försöker samla in så mycket information som möjligt om, vilket gör att den kvalitativa 
metoden lämpar sig bäst för syftet med studien.  

2. 3 Intervjumetodik  
Enligt Kvale är forskningsintervjun en specifik form av samtal som liknar ett vardagligt 
samtal men som är mer eller mindre strukturerat.20 Det finns flera olika typer av intervjuer, 
allt från strukturerade enkätundersökningar till ostrukturerade samtal som till exempel 
används inom etnografin.21 Enligt Kvale genomförs intervjuer alltid med något tema, de kan 
inte vara helt spontana och inte heller strikt strukturerade.22  
 
För att studera förutsättningar för mobility management och hållbara transportlösningar i 
Norrköping, inom ramen för nulägesanalysen, genomfördes personliga träffarna med parterna 
i nätverket. Dessa träffar kan likna kortare intervjuer och var till viss del strukturerade; frågor 
som vi behövde ha svar på ställdes, därutöver fanns det rum för en friare diskussion. En 
längre intervju genomfördes med Norrköpings kommuns mobilitetsstrateg, vars uppgift är att 
samordna mobilitetsnätverket. Intervjun genomfördes för att få en bild av hur 
mobilitetsstrategen föreställer sig det framtida arbetet för att kunna jämföra det med hur de 
övriga mobilitetskontoren har fungerat.    
 
För att kunna besvara det övergripande syftet med studien, att studera förutsättningarna för 
mobility management och främjandet av hållbara transportlösningar behövde vi ta del av 
personliga synpunkter om hur det har varit/är att arbeta med olika projekt inom ramen för 
mobilitetskontor och mobility management. För att få reda på detta samt hur arbetet med 
mobilitetsnätverk/kontor fungerar i praktiken genomfördes längre intervjuer med en 
representant från Linköpings mobilitetskontor, Tempkontoret, samt med 
trafikmiljösamordnaren i Lund som representerade Lunds mobilitetskontor. Intervjuerna 
genomfördes genom möte med respektive mobilitetsansvarige för Linköping och Norrköping. 
Vi hade av tidsmässiga och ekonomiska skäl inte möjlighet att träffa Lunds mobilitetskontors 
samordnare personligen, utan var tvungna att utföra intervjun via telefon. Det har betydelse 
om intervjun utförs mellan fyra ögon eller per telefon. Vid användande av telefon går 
kroppsspråket förlorat, och därmed den omedvetna kommunikationen.23 Detta tros dock haft 
en mycket liten betydelse för syftet med vår uppsats. Det kan ibland vara positivt att utföra 
intervjuer per telefon eftersom det ofta uppstår en intimitet mellan dem som samtalar, som 
normalt inte uppstår mellan människor som inte känner varandra.24  
 
Sammanlagt genomfördes 6 stycken kortare intervjuer med representanter för de olika 
parterna i Norrköpings mobilitetsnätverk. Dessa intervjuer spelades in på bandspelare, 
transkriberades och sammanställdes för att sedan kunna användas i nulägesanalysen.  

                                                 
19 Edling & Hedström 2003 s.11 
20 Kvale 1997 s. 25 ff. 
21 Ryen 2004 s.11 
22 Kvale 1997 s. 25 ff. 
23 Jacobsen, 1993. s 159 
24 Ibid. s.160 
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De längre intervjuerna om mobilitetskontor spelades också in på bandspelare och 
transkriberades. Intervjumaterialet från dessa intervjuer användes i analysen om 
mobilitetskontor med syftet att få fram personliga erfarenheter.  
 
Graden av förhandsstruktur på intervjun beror på fokus, forskningsfrågor och urvalskriterier, 
kort sagt vad det är som man vill ha ut av intervjun.25 Om det är fånga intervjupersonens 
perspektiv kommer detta gå förlorat vid en alltför strukturerad intervju. En för fast struktur 
kan bidra till att låsa samspelet mellan intervjuaren och respondenten, medan ingen struktur 
alls gör att det blir svårt att jämföra studier. En lagom strukturerad intervju med likvärdiga 
förhållanden ger intervjupersonen möjlighet att påverka interaktionen som äger rum under 
intervjun.26 Eftersom vi varit ute efter att jämföra olika kommuners mobilitetskontor, behövs 
en strukturerad intervju, dock med möjligenheten att gå utanför intervjuguiden om vi 
upptäcker intressanta ämnen under intervjun som vi själva inte har förberett, vilket enligt 
Ryen är det centrala i en kvalitativ intervjuguide.27  
 

2. 4 Textanalys 
Insamlingen av material från de olika deltagarna i Norrköpings mobilitetsnätverk gav både 
dokument och intervjumaterial. Av parterna erhölls statistisk data till nulägesanalysen i 
skriftlig form eller på diskett vilket underlättade i arbetet med att sammanställa data i 
nulägesanalysen. I analysen av materialet från nätverksdeltagarna, försökte vi skapa oss en 
sån god bakgrundsbild som möjligt till den statistik som vi fått för att bättre kunna förstå 
innebörden av siffrorna. 
 
För att komma ner på djupet i studien av hur andra kommuners mobilitetskontor fungerar 
lades mycket tid på att studera och analysera befintliga dokument såsom rapporter, 
utvärderingar och annat informationsmaterial på respektive hemsidor. Detta material används 
senare i analysen, där vi lyfter fram och analyserar en del av projekten. 
 
Att studera texter är en viktig del i samhällsvetenskaplig forskning. Vid användning av 
textanalys bör man ha en grundförståelse för vad textanalys innebär, på samma sätt som man 
alltid ska vara påläst om den metod som man använder sig av.28 Enligt Bergström och Boréus 
bör denna förståelse vara, att texter relaterar till människor eller grupper av människor på 
olika sätt. Texter är alltid skrivna utav människor och det är alltid människor som är dess 
mottagare. Vad texterna omedvetet eller medvetet speglar är föreställningar som människor 
har i den miljö där texten kom till.29 Det finns flera olika sätt att tolka en text. Det som är 
viktigt i tolkningssammanhanget är fem element: avsändaren, mottagaren, uttolkaren, 
kontexten och texten.30 Uttolkaren är vi som försöker analysera texten. Det är vår förförståelse 
som påverkar den tolkning som görs. Då syftet med denna studie bland annat är att komma 
fram till viktiga faktorer som påverkar resultat av projekt inom mobility management, kom vi 
i vår tolkning av texten att söka efter dessa faktorer.  
 

                                                 
25 Ryen 2004 s.44 
26 ibid.  
27 Ibid. s.46 
28 Bergström och Boréus, 2000  s.15 
29 ibid. 
30 Ibid. s.25 
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2. 5 Tillvägagångssätt för nulägesanalysen åt Norrköpings mobilitetsnätverk (som 
presenteras i sin helhet i bilaga 1) 
Nulägesanalysen är det uppdrag som genomfördes åt Norrköpings mobilitetskontor. Syftet 
med nulägesanalysen är att samla in befintlig statistik och information om resvanor och 
förutsättningarna för hållbara transportlösningar i Norrköping från medlemmarna i nätverket. 
Den empiri som samlats in till nulägesanalysen används till viss del i uppsatsen för att ge en 
bredare bild av Norrköpings mobilitetsnätverks förutsättningar för att arbeta med mobility 
management och hållbara resor. Nulägesanalysen i sin helhet redovisas i bilaga 1. 
  
Vid insamlingen av material till nulägesanalysen genom de personliga träffarna med deltagare 
ur nätverket fick vi in en stor mängd empiri. All den empiri från nuläget som finns i bilagan 
handlar om: allmänhetens resvanor i tätorten, (data från Östgötatrafiken), vilka framtidsplaner 
det finns inom kollektivtrafiken i Norrköping, (data från kollektivtrafikenheten). Hur man 
cyklar i Norrköping och vad man gör för att uppmuntra cyklande, (data från tekniska 
kontoret), hur det fungerar på upphandlingen med tjänstebilar och bränslen, (data från 
upphandlingsenheten). Svensk biogas och Sydkraft som också är med i nätverket ger en bild 
av hur företag arbetar med sina resvanor. De gav också en bild av hur deras framtida visioner 
ser ut inom området för alternativa bränslen. Något som har betydelse för vilka förutsättningar 
som Norrköpings kommun har och hur det är möjligt för kommunen att agera i framtiden. 
Nulägesanalysen handlar till stor del om vilket utgångsläge Norrköpings kommun har idag, 
vilka brister som finns och vad man kan satsa på. Den ger också en bild av inom vilka 
områden man redan har kommit långt.  
 

2. 6 Observationer 
För att få en ökad förståelse för hur Norrköpings mobilitetsnätverk kommer att fungera deltog 
vi på möten med representanter för nätverket under våren. Nätverket ligger i startgroparna och 
även om ett projekt redan har börjat planeras är det mycket arbete kvar med att få nätverket att 
fungera och få ihop en verksamhetsplanering för vilka projekt nätverket ska genomföra.  
 

2.7 Empiri i uppsatsen 
Empirin till den här uppsatsen består av intervjumaterial från intervjuer med respektive 
mobilitetskontorsansvariga, intervjumaterial från träffarna med deltagare från Norrköpings 
mobilitetsnätverk samt flera dokument, rapporter och utvärderingar från olika 
mobilitetskontor. Resultatdelen består av både intervjumaterial och referenser från olika 
dokument. Vi grundar den senare analysen på empirin från intervjuerna och stärker dessa med 
referenser från dokument som stödjer och understryker vissa delar i intervjuerna. I vissa fall 
har respondenten hänvisat till dokument som vi då har använt.    

2. 8 Urval och avgränsning 
Under uppsatsens gång gjorde vi flera val. Det första valet var att anta uppdraget att 
genomföra en mindre nulägesanalys åt Norrköpings mobilitetsnätverk och att komplettera den 
empirin med en intervju av mobilitetsstrategen som leder nätverket i Norrköping. Det gav oss 
en bild av hur Norrköpings mobilitetsnätverks förutsättningar för att arbeta med mobility 
management ser ut och vilka mål de har. Den bilden kunde vi sedan ställa i förhållande till hur 
andra mobilitetskontor har arbetat. Det övergripande syftet med uppsatsen är att studera 
generella lärdomar och försöka analysera vilka faktorer som har betydelse för arbetet med 
mobility management. För att uppfylla syftet genomfördes intervjuer med representanter från 
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andra mobilitetskontor. De kommuners mobilitetskontor som vi valde att studera på djupet var 
Linköpings Tempkontor och Lunds mobilitetskontor. Linköping valde vi på grund av att 
Norrköping och Linköping eventuellt kommer att samarbeta. Lunds mobilitetskontor var först 
ut i Sverige och startade redan 1998, vilket innebär att det finns gott om dokumenterat 
material och utvärderingar om hur arbetet har bedrivits. Att studera ett mobilitetskontor med 
lång erfarenhet motiverades utifrån syftet med uppsatsen. 
 
Lund och Linköpings mobilitetskontor intervjuade vi, men vi studerade även flera andra 
kommuners mobilitetskontor. Dessa studerades utifrån dokument som fanns tillgängliga 
elektroniskt. Vilka kommuners mobilitetskontor vi valde ut med syftet att studera generella 
lärdomar och erfarenheter som har gjorts under arbetets gång, avgjordes med hjälp av tillgång 
till utvärderingar och material hos de olika kommunernas hemsidor. För att ta reda på vilka 
kommuner som har mobilitetskontor tog vi kontakt med Naturvårdsverket för att få en lista på 
de kommuner som fått bidrag för att starta upp olika folkbildningsprojekt. Vi använde även en 
hemsida som kallas mobility management, som ”är ett svenskt forum för nya sätt att se på 
trafiken, med tyngdpunkt på mobility management”.31 På hemsidan finns en förteckning över 
aktiva svenska kommuner som jobbar med mobility management. Utefter dessa listor gjordes 
ett urval och vi valde att studera vidare om de kommuner som hade tillgängligt material på 
sina hemsidor. Vi har särskilt använt Luleå kommuns och Kalmar kommuns rapporter från 
folkbildnings och informationsprojekt i analysen på grund av att vi ansåg att rapporterna 
fokuserar på faktorer vi själva tror, har betydelse.     
 
Uppsatsen innehåller två olika delar och av bland annat tidsmässiga skäl har vi varit tvungna 
att avgränsa studien. Studien av andra kommuners mobilitetsnätverk har avgränsats till att i 
första hand gå på djupet av två mobilitetskontor. Även om intervjuer med fler ansvariga för 
andra mobilitetsnätverk hade gett mer tyngd i analysen så skulle arbetsbördan under de tio 
veckor som har stått till vårat förfogande blivit alltför stor. Analysen stärkts ändå av att flera 
kontor är studerade och analyserade utifrån empiriska material som funnits tillgängligt. 
 

2.9 Vetenskaplig förankring 
För att kunna förankra våra slutsatser har vi använt oss av relevant vetenskaplig litteratur och 
aktuell forskning inom områden som kommunikation och beteendeförändring, 
transportsystem ur ett genusperspektiv och artiklar som handlar om livsstil.  
 
3. Investeringsprogram och mobilitetskontor – Instrument 
för minskad klimatpåverkan? 
3. 1 Klimp – klimatinvesteringsprogram 
Klimp ett investeringsprogram som enbart är inriktat mot klimatförbättrande åtgärder. Målet 
med Klimp är att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till energiomställning och 
energibesparing.32  
 
Under perioden 2002-2004 avsattes 814 miljoner kronor till Klimp. I vårpropositionen 2004 
föreslogs att Klimp skulle tilldelas ytterligare 200 miljoner under perioden 2005-2006. Det är 

                                                 
31 www.mobilitymanagement.se 2005-05-03 
32 Naturvårdsverket1, 2004 
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Naturvårdsverket som administrerar stödet och beslut om vilka åtgärdsprogram som ska få 
bidrag fattas av Rådet för investeringsstöd.33 
 
Programmen till Klimpansökan ska tas fram i samarbete med näringsliv, organisationer och 
övriga aktörer i kommun. Då ett viktigt syfte med klimatprogrammen är att öka kunskap och 
sprida information på lokal nivå för att höja allmänhetens medvetenhet om klimatfrågan och 
dess betydelse, så är det ett krav att programmet ska innehålla folkbildnings- och 
informationsinsatser.34  
 
Uppföljning av Klimp sker genom en årlig verksamhetsrapport som ska lämnas in av 
programägaren till Länsstyrelsen i det län där åtgärden utförs. Senast tre månader efter det att 
samtliga åtgärder i programmet har slutförts ska en slutrapport lämnas in till 
Naturvårdsverket.35 Ett av syftena med investeringsprogrammen är just att sprida erfarenheter 
av olika metoder och lösningar till andra kommuner och aktörer vilket innebär att uppföljning 
och utvärderingar är av stor vikt.36 
 

3. 2 Klimpåtgärder kopplade till trafik  
Mellan åren 1990 – 2002 ökade trafiksektorns utsläpp med 10 % och det är främst tunga 
transporter som ökat.37 Utsläppen av koldioxid från trafiksektorn är hög och för att reducera 
utsläppen av växthusgaser till atmosfären är det viktigt att arbeta aktivt inom trafiksektorn för 
att kunna minska dess påverkan på växthuseffekten.  
 
Inom Klimp riktas en stor del av åtgärderna till att minska utsläppen från trafiksektorn. 
Klimpprogrammen förväntas totalt att minska koldioxidutsläppen med 114 000 ton /år och 
förhoppningen är också att Klimp ska leda till ett ökat samarbete mellan olika aktörer på 
lokal, regional, nationell nivå och kommuner.38 Det finns flera exempel på olika åtgärder som 
planeras och åtgärder som redan har genomförts inom trafiksektorn. Ett exempel på samarbete 
mellan olika aktörer är Business Region Göteborg, där tretton kommuner och andra aktörer 
tillsammans satsar på biogas. Deras åtgärdsprogram inkluderar utbyggnad av nya 
gastankstationer och inköp av nya biogasfordon.39 Flera andra exempel på trafikrelaterade 
åtgärder är: att förbättra gång- och cykelvägar, anordna kampanjer för att få fler att åka 
kollektivt, samåka, cykla eller promenera korta sträckor, uppgradera metangas till fordonsgas.   
 
Att uppnå resultat med hjälp av informationsinsatser och folkbildningskampanjer för att få 
människor att välja mer miljöanpassade färdmedel är en förutsättning om det ska vara möjligt 
att skapa ett hållbart transportsystem.  Enligt propositionen 1997/98:56 ”Transportpolitik för 
en hållbar utveckling” eftersträvas ett säkert och långsiktigt ekologiskt hållbart 
transportssystem. Samtidigt ska transportsystemet vara utformat så att det tillfredsställer 
behovet av transporter för både medborgare och näringsliv samt att det ur ett genusperspektiv 
är rättvist, både kvinnor och män ska få sina transportbehov tillfredsställda.40 Enligt Garvill, 
och Eriksson, skiljer sig kvinnor och mäns sätt att resa åt. Kvinnor har inte lika stor tillgång 

                                                 
33 ibid. 
34 Klimatpropositionen 2001/02:55 1.1.1 
35 Naturvårdsverkets författningssamling 2003:13 
36 Klimatpropositionen 2001/02:55 1.1.1 
37 www.miljoportalen.se 2005-05-09 
38 Naturvårdsverket2 2004 
39 ibid. 
40 Proposition 1997/98:56  
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till bil som män vilket också innebär att män kör mer bil än kvinnor. Detta i sin tur leder till 
att kvinnor reser mer med kollektivtrafik än män och eftersom samhället är uppbyggt kring 
biltrafik drabbas kvinnor negativt och har en mindre rörelsefrihet då de har mindre tillgång till 
bil.41 En intressant tanke att lyfta i diskussionen om folkbildnings och informationsinsatser är 
hur kampanjerna utformas, finns det ett genusperspektiv med i tanken bakom kampanjerna? 
Eftersom män kör mer bil än kvinnor borde män uppmuntras till att åka mer kollektivt.   
 

3. 3 Betydelsen av folkbildning och informationsinsatser exemplet 
Klimatkampanjen 
I förordningen (2003:262) om statligt bidrag till klimatinvesteringsprogram står det i 3§ att ett 
klimatinvesteringsprogram skall innehålla folkbildningsprojekt och informationssatsningar 
om programmets åtgärder.42 Detta belyses även i Klimatpropositionen, att ett av målen med 
Klimp är att öka kunskapen och medvetenheten av klimatproblematiken och hos 
allmänheten.43 Värdet av att koppla ihop informationssatsningar med investeringsprogram har 
visat sig vara stort. Om allmänhetens medvetenhet och intresse för miljön höjs, stimuleras 
kommunens miljöarbete vilket leder till att effekterna av investeringarna ökar till fördel för 
miljön.44  
 
Vikten av att arbeta med informationsinsatser lyftes fram i klimatpropositionen 2001, och 
kommer från början från IPCC, FN: s klimat panel. Naturvårdsverket fick i uppdrag av 
regeringen att ta ansvar för det svenska arbetet med IPCC och resultatet blev 
Klimatkampanjen.45 Målet med Klimatkampanjen var att öka kunskapen hos allmänhet och 
företag om växthuseffektens orsak och verkan. Betoningen låg på att öka kunskapen om 
individuell påverkan av utsläppen av växthusgaser samt att öka förståelsen för de förändringar 
och omställningar av samhället som måste till för att det ska bli en hållbar utveckling.46  
Klimatkampanjen avslutades 2003 och i slutrapporten kan det läsas att allmänhetens 
kunskaper om växthuseffektens orsak och verkan har ökat. Det konstateras också att attityden 
hos människor har förändrats vad det gäller åtgärder och egna åtaganden. För att åstadkomma 
attitydförändringar är det viktigt att det lokala arbetet i kommunen med åtgärder som rör 
individens närmiljö och livsstilsituation lyfts fram.47 Det är just detta som folkbildnings och 
informationsinsatserna i Klimp syftar till. 
 
Men vad är det som krävs för att människor ska ge upp bilen till förmån för mer 
miljöanpassade alternativ? Enligt Garvill vid Umeå universitet är det flera olika faktorer som 
spelar in i valet av färdmedel. En av de viktigaste faktorerna är människans 
miljömedvetenhet, länge har forskare antagit att det är den enda eller i alla fall den största 
anledningen till att människor uppvisar ett miljövänligt beteende.48 Dock har det visat sig på 
senare tid att det är fler faktorer som spelar in, ett beteende som är positivt för miljön har ofta 
andra motiv än att vilja skydda miljön, som till exempel ekonomiska eller hälsomotiv. Ofta är 
det vanor som styr människors sätt att agera, vilket tillsammans med uppoffringar som 

                                                 
41 Eriksson, Garvill, 2000 
42 SFS nr: 2003:262 
43 Klimatpropositionen 2001/02:55 
44 ibid. 
45  www.naturvardsverket.se  2005-05-09 
46 ibid.  
47 ibid. 
48 Garvill et al. 2001 
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individen måste göra för att miljöanpassa sitt beteende, som kan försvåra en 
beteendeförändring.49 
 

3. 4 Norrköpings kommun 
I november 2004 beviljades Norrköpings klimatinvesteringsprogram, kallat ”Långsiktigt 
hållbart miljöarbete”, 25 miljoner kronor av Naturvårdsverket. Programmet är uppdelat i tre 
stora områden: biogasinfrastruktur, energieffektiviseringar och uppvärmning. Nio av de 
femton åtgärdsförslag som programmet innehåller beviljades bidrag, bland annat ett antal 
biogasprojekt och fjärrvärmeprojekt men också folkbildningsprojektet.50  
Norrköpings folkutbildningsprojekt kallas Mobilitetsnätverk och är ett samarbete mellan dels 
inre, kommunala enheter så som; planenheten, planeringskontoret, Agenda 21, 
kollektivtrafikenheten, tekniska kontoret och upphandlingsenheten, men även externa aktörer; 
Vägverket, Östgötatrafiken, Sydkraft, Svensk Biogas och studenter på Miljövetarprogrammet 
Linköpings universitet samt Klimatforskningscentret CSPR vid Linköpings universitet. 
Mobilitetsnätverkets samordnare, också kallad mobilitetsstrateg, är anställd av Norrköpings 
kommun för att leda nätverket. Syftet med nätverket är att genomföra aktiviteter som ökar 
människors kunskap om trafiken och växthusgaser för att kunna minska utsläppen av 
klimatpåverkande gaser från trafiksektorn.51  
 
Mobilitetsnätverket ska verka för att: 

o Öka medvetandenivån gällande smarta resval 
o Öka medvetandenivån gällande hållbar transportstruktur 
o Skapa attitydförändringar hos allmänheten och näringslivet 
o Bidra till långsiktig hållbar utveckling52 

Mobilitetsprojektet kommer att följas upp och utvärderas under tiden som det pågår. Alla 
aktiviteter kommer inte att kunna mätas i formen av minskat koldioxidutsläpp, istället 
kommer människans kunskap om klimatfrågan, acceptans till olika typer av åtgärder som 
minskar koldioxidutsläppen, kunskap om transporternas miljöpåverkan utvärderas före 
respektive efter projektets slut.53  

 
4. 1 Intervju med trafikmiljösamordnaren i Lund om 
mobilitetskontoret 

4. 1. 1 Struktur  
I dag finns mobilitetskontoret i Lund hos trafikmiljöenheten på tekniska förvaltningen. 
Enheten är ny och bildades vid årsskiftet i år (2005). Trafikmiljöenheten uppstod från 
mobilitetskontoret, men mobilitetskontoret finns fortfarande kvar och är ett projekt. På 
trafikmiljöenheten finns två fasta tjänster och tre personer som är projektanställda och jobbar 
med förlängningen av mobilitetskontoret.54  
 

                                                 
49 ibid.  
50 www.norrkoping.se  2005-05-09 
51 www.norrkoping.se  2005-05-09 
52 Norrköpings kommuns ansökan om klimatinvesteringsprogram ”Långsiktigt hållbart klimatarbete” 
53 ibid.  
54 Intervju med Lunds trafikmiljösamordnare 
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När Lund startade sitt mobilitetskontor 1998 var mobility management och sättet att arbeta på: 
efterfrågeorienterat och med syfte att påverka och förändra beteenden, mycket nytt.55 Det var 
svårt att veta vad det egentligen handlade om och vad man gav sig in på. Mobilitetskontoret i 
Lund började med mindre avgränsade projekt som cykelkampanjer och efterhand uppstod fler 
och fler projekt.56  
 
En av styrkorna hos Lunds mobilitetskontor, enligt trafikmiljösamordnaren, är att det har varit 
minst 5-6 personer som arbetat med mobilitetsfrågorna, ingen person har behövt arbeta ensam 
som till exempel många Agenda 21 samordnare gör idag.57  
 
Mobilitetskontoret i Lund har flera olika typer av samarbeten, dels internt inom kommunen 
där mobilitetskontoret samarbetar med tekniska kontoret och en trafikenhet som jobbar 
mycket med cykelfrågor och cykelstruktur. Dels externt, man medverkar i olika 
samarbetsprojekt i regionen till exempel med Malmö och Vägverket i ett projekt och i ett 
annat projekt med Öresundsregionen där det ingår flera olika parter bland annat Vägverket 
region Skåne, Malmö, Köpenhamns kommun med flera.58 Dessutom har Lunds 
mobilitetskontor ett utbyte med andra mobilitetskontor med syftet att dela erfarenheter.  

4.1.2 Arbetssätt och fokus 
Enligt trafikmiljösamordnaren har Lund satsat på att ha ”folk som är ute och pratar med folk” 
snarare än att lägga pengar på reklambyråer och liknande. De har hittills haft mycket fokus på 
persontransporter och framför allt arbetsresor som är lätta att jobba med för de är 
regelbundna.59 I Lund har mobilitetskontoret jobbat väldigt mycket direkt ut mot hushållen 
genom att knacka dörr, på detta sätt har nästan 25 000 hushåll besökts. Samtidigt har man 
jobbat ut mot arbetsplatser. Enligt trafikmiljösamordnaren på mobilitetskontoret i Lund är det 
bästa sättet att engagera allmänheten genom dörrknackning. Det uppskattas av människor att 
kommunen kommer till dem och söker upp folk för en gångs skull istället för att människor 
ska behöva söka upp kommunen. Arbetet på arbetsplatser ser lite annorlunda ut, då har man 
oftast en utställning som folk får komma och titta på. Problemet med det är att endast de 
människor som från början redan är intresserade nås. Bästa effekten fås om tillgång till 
arbetsgivarens interna informationskanaler ges, vilket vi också ofta får säger 
trafikmiljösamordnaren.60 
 

4.1.3 Svåra projekt 
Ett mindre lyckat projekt som mobilitetskontoret i Lund genomfört är en kampanj som var 
riktade mot kommunanställda. Syftet var att anpassa sina resor ytterligare en dag i veckan. 
Människor behöver inte gå från att vara heltidsbilist till heltidscyklist på en gång, utan alla 
kan förmodligen ersätta 2 bilresor i veckan med ett bättre alternativ. Cyklar du två dagar i 
veckan idag så kanske du kan cyklar tre dagar i veckan längre fram och så vidare. I den 
kampanjen ingick ett värvningsmoment. Mobilitetskontoret ville testa om det kunde fungera 
att alla miljöombud och folkhälsosamordnare ute på förvaltningarna, fick materialet och sen 
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skulle försöka värva ytterligare deltagare. Kampanjen fungerade dåligt, det verkade som om 
det var svårt att värva sina medarbetare uppger trafikmiljösamordnaren.61  
 
Samåkning är ett annat projekt som inte har varit helt lyckat enligt trafikmiljösamordnaren. 
Det lades ner en del pengar på direktutskick till hushåll i de mindre tätorterna i kommunen där 
mobilitetskontoret trodde att det fanns potential för att kunna samåka. Det är svårt med 
samåkning och det är en relativt liten grupp av människor som har möjlighet eller behov av att 
samåka. Dels ska folk ha ganska långt till jobbet för att det ska vara aktuellt, och sakna 
tillgång till bra kollektivtrafik. Systemet för samåkning kräver dessutom tillgång till en dator 
och ett intranät för samåkare. Projektet lades ner när mobilitetskontoret insåg att det inte gav 
något att driva det vidare.62  

4.1.4 Politiskt stöd 
En av grundförutsättningarna för mobilitetskontoret har varit det starka politiska stödet. Det 
har gjort att Lunds mobilitetskontor har kunnat arbeta långsiktligt vilket är viktigt eftersom 
mobility management inte resulterar i några snabba förändringar.63 Det finns politiska beslut 
om att kommunen ska öka andelen miljöfordon internt, men det har inte gått så långt att det är 
sagt att alla fordon ska bytas ut. Tyvärr är det ett arbete som inte har gått särkilt fort i Lunds 
kommun men enligt trafikmiljösamordnaren är arbetet på väg att snabbas upp. En arbetsgrupp 
har tillsats för att ta tag i frågan på allvar.64 

4.1.5 Genusfrågor  
Lunds mobilitetskontor har genom åren haft många olika akademiker representerade, 
informatörer, beteendevetare, miljövetare, biologer, kulturvetare och nationalekonomer för att 
nämna några. Trafikmiljösamordnaren anser att det är viktigt att ha en grundläggande 
förståelse kring genus, beteendevetenskap, kulturella aspekter och så vidare. Även om Lund i 
vissa fall känts sig svaga inom beteendevetenskap har man å andra sidan alltid haft ett starkt 
miljökunnande. Idag är en journalist anställd som informatör vid mobilitetskontoret och den 
personen är väldigt duktig på kommunikation. Lunds mobilitetskontor har dels använt 
konsulthjälp i vissa frågor men också vänt sig till en professor på Lunds universitet för att få 
hjälp med frågor inom beteende. Det är svårt att ta hänsyn till ovanstående aspekter i 
informationsmaterial men tankarna finns i bakhuvudet och det funderas mycket över hur 
material och arbetssätt fungerar eller inte fungerar säger trafikmiljösamordnaren.65  

4.1.6 Mobilitetskontorens betydelse för de lokala och nationella miljömålen 
Mobilitetskontor kan vara ett steg på vägen för att uppnå klimatmålen anser 
trafikmiljösamordnaren i Lund, en pusselbit bland många andra. En viktig del är att påverka 
hela den kommunala verksamheten och samhällsplaneringen så att det inte bildas en liten grön 
bubbla någonstans och resten av samhället förblir opåverkat.66  Ekonomiska styrmedel har 
mer styrka än vad mjuka styrmedel har, men det går inte att ”bara rycka bilen ifrån folk” 
enligt trafikmiljösamordnaren. Mobilitetskontorens uppgift blir att se till att det finns 
alternativ och att uppmuntra folk att testa dem. Uppdraget är att skapa någon slags beredskap 
för att människan kommer att behöva förändra sitt resande och sitt beteende.67 
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Det viktigaste med mobility management är att ge det tillräckligt många år och inte testa i ett 
eller två år och förvänta sig häpnadsväckande resultat. Det är viktigt att våga tänka långsiktigt 
och integrera det med befintlig verksamhet samt få lov att influera och bli influerad av 
befintlig verksamhet.  

 
”Vi kan inte bara plåstra och plåstra, det rinner floder av blod och vi försöker plåstra 
med små plåster istället för att försöka stoppa blödningen. Vi måste jobba på båda 
nivåerna, dels försöka påverka beteendet här och nu, att få varje individ att tänka på 
nästa resa och ändra på de extremt korta perspektiven, samtidigt som vi måste 
fundera på vad det är för ett samhälle vi håller på att skapa, säger Lunds 
trafikmiljösamordnare”68 

4.1.7 Framtiden 
Just nu jobbar Lund mycket med ett projekt som kallas människor i förändring. Där har 
mobilitetskontoret identifierat olika målgrupper, och troligtvis kommer man att börja arbeta 
med barn i skolan. Lunds mobilitetskontor har fått en guldklimp av Naturvårdsverket för idén 
om en handbok för samhällsplanerare om hur man integrerar mobility management i 
planeringen. Något som drar i gång nu och kommer att arbetas med framöver.  

4.1.8 Erfarenheter 
Av erfarenhet menar trafikmiljösamordnaren i Lund, att det är bra att satsa på specifika 
målgrupper. Att lägga mycket tid och pengar på breda marknadsföringar kan kosta mer än det 
smakar, samtidigt måste man synas så det går inte att helt låta bli en övergripande 
marknadsföring. Det finns massor av olika målgrupper hos allmänheten såsom 
småbarnsföräldrar, nyinflyttade, anställda på Astra och så vidare. Ett tydligt ledarskap är 
viktigt vid starten av ett mobilitetskontor och att individanpassa arbetssättet, med andra ord 
satsa inte för mycket på breda informationskampanjer utan arbeta mer målgruppsinriktat från 
början tipsar trafikmiljösamordnaren.69 

4.1.9 Om Norrköping 
Enligt trafikmiljösamordnaren i Lund, kan det vara en fördel att vara ett nätverk som 
Norrköping är, och med den integreringen med befintlig verksamhet som man får. Men det 
blir viktigt att formulera tydligt vad som ska göras och att det finns resurser och tid till detta. 
Det behövs att det är någon som jobbar med det på heltid och att det finns möjlighet för flera 
att växla upp och hjälpa till när det behov uppstår.70   
 
4.2 Intervju med Agenda 21 samordnaren på Tempkontoret i Linköping 

4.2.1 Struktur 
I Linköping finns ett fast mobilitetskontor som kallas Temp – Transport, Energi, Miljö, 
Projekt. Kontoret ligger på biblioteket och det finns en fast heltidsanställd Agenda 21 
samordnare och en projektanställd projektledare. Mobilitetskontoret har en styrgrupp som 
fattar beslut om vilka projekt som ska drivas. I den ingår representanter för Östgötatrafiken, 
Vägverket, kollektivtrafiknämnden, affärsområdet trafik och samhällsbyggnad - ATOS, 
kommunledningskontoret, Tekniska verken och energirådgivningen. Styrgruppen har möte 1 
gång i månaden. Efter nyår startade en arbetsgrupp (eller nätverk) som består av samma parter 
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som styrgruppen fast med andra representanter. De ska jobba med utövandet av frågorna. 
Hittills har tre möten hållits och mobilitetskontoret upplever att det är svårt att få alla att 
närvara.71 

4.2.2 Fokus och arbetssätt  
Tempkontoret har fokus på att genom kommunikation och informationsinsatser underlätta 
linköpingsbornas möjlighet att göra smarta resval, öka kännedomen om biogas som 
fordonsbränsle, öka kunskapen om hur det går att minska sin energiförbrukning och öka 
kunskapen om förnyelsebara energikällor för uppvärmning.72 Just nu satsar Temp på att peka 
ut vissa områden där det finns väl fungerande och tidsmässigt konkurrerande busslinjer och 
försöker att få människor utefter dessa att åka buss. Tanken finns på att verkligen rikta in sig 
på den målgrupp som bor på dessa linjer och intensivarbeta dem genom till exempel 
dörrknackning enligt Agenda 21 samordnaren. 
 
Tempkontoret har börjat jobba med utomstående parter inom främst den kommunala 
organisationen, till exempel ett pedagogisk center som bedriver utvecklingsfrågor för skolan. 
Syftet är att förbättra pedagogiken runt växthuseffektproblematiken, genom olika projekt eller 
laborationer. Efter projekttiden ska resultatet samlas ihop till ett häfte som visar hur Temp 
arbetat med de här frågorna i Linköping och som kan användas vid andra skolor. 
Tempkontoret arbetar även tillsammans med miljökontoret på kommunen för att ta fram ett 
material som kan tas med till företagen vid tillsynsbesök som handlar om energibesparing och 
energieffektivisering.73 

4.2.3 Politiskt stöd 
Mobilitetskontoret har mycket lite kontakt med politiker, det ingår till exempel inga politiker i 
styrgruppen. Att söka Klimp bidrag var dock ett politiskt initiativ.74 Linköpings kommun har 
även antagit en resepolicy där tjänstebilar och privata bilar i tjänsten i första hand ska drivas 
med biogas eller annat förnyelsebart bränsle.75 

4.2.4 Genus 
Enligt Agenda 21 samordnaren, arbetas det inte med genus på något särskilt sätt i det 
vardagliga arbetet på Tempkontoret, men man är medveten om att det har betydelse. Det finns 
kunskap om skillnader mellan tjejer och killar när de cyklar och på Tempkontoret är de 
medvetna om att mäns och kvinnors sätt att resa skiljer sig. Men det har inte mynnat ut i några 
särskilda projekt. Däremot har de satsat på ett projekt med invandrarkvinnor, där syftet har 
varit att lära kvinnorna att cykla. Det har visats sig vara en lyckad satsning, och Tempkontoret 
kommer eventuellt att starta upp nya grupper.  

4.2.5 Mobilitetskontorets roll för de lokala och nationella miljömålen 
Att arbeta med mobility management och försöka påverka och förändra folks beteende är 
bland det svåraste som finns. Men samtidigt är växthuseffekten det största miljöproblemet vi 
har säger Agenda 21 samordnaren. Sitt arbete på Tempkontoret tänker hon sig ska vara 
opinionsbildande, att bädda för obekväma politiska beslut som kan komma att tas i framtiden. 
Mobilitetskontorens arbete kan hjälpa till att uppfylla klimatmålen indirekt genom att påverka 
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den enskilda människan och få den att förstå att det går att minska användningen av fossila 
bränslen. Att man kan spara på att minska sin egen användning genom att prioritera 
annorlunda och på köpet få mer motion och en bättre hälsa.76  

4.2.6 Framtiden 
Efter de tre år som Tempkontoret är verksamt hoppas Agenda 21 samordnaren att man har 
påverkat/influerat de olika instanser som det finns ett samarbete med i dag, så att de fortsätter 
att arbeta med mobility management. Syftet är att skapa kompetens och erfarenhet på de olika 
enheterna så att de kan fortsätta jobba vidare. Linköping kommer att söka mer Klimpbidrag 
men man vet inte hur ansökan kommer att se ut, om Tempkontoret blir kvar.  

4.2.7 Erfarenheter 
Agenda 21 samordnaren skulle börja med projekt som de på miljökontoret och pedagogiskt 
center tidigare om hon hade möjlighet att starta upp på nytt.77 De projekten utvecklades just 
för att arbetet med mobility management frågor inte skulle försvinna efter projekttidens slut.  
 
Enligt Agenda 21 samordnaren är det viktigt att tänka på (vid arbete med ett sådant här 
projekt) att arbetet består av tre delar som man kan likna vid en flygtur. Först är det en 
startsträcka innan man kommer upp i luften, därefter flyger man ett tag för att sedan gå ned 
för landning. Det svåra är att få en bra proportion mellan de olika delarna så att inte 
startsträckan blir alltför lång. Då minskar sträckan du har i luften och tiden att påverka 
attityder och beteenden. Tipset är att gasa ordentligt i början så att det finns tid till att landa.78  
 
5. Norrköpings mobilitetsnätverk, nuläge, planer & 
förutsättningar  
Inom ramen för uppsatsen har en nulägesanalys genomförts. Till de olika enheterna och 
parterna i nätverket ställdes frågor med syftet att försöka få en så heltäckande bild som 
möjligt av hur förutsättningarna för miljöanpassat resande ser ut i dagsläget i Norrköpings 
tätort. Utifrån dagens situation och den bakgrundsinformation som representanterna från 
nätverket lämnat har vi reflekterat över olika faktorer som kan ha betydelse för 
mobilitetsnätverkets arbete.  
 
En intervju har även genomförts med kommunens mobilitetsstrateg som är samordnare av 
mobilitetsnätverket. Till mobilitetsstrategen ställdes samma frågor som de andra 
mobilitetskontoren har fått svara på, i Norrköpings fall blev det hur mobilitetsnätverket tänker 
sig att göra istället för att redogöra hur de gjort. Intervjun gav ett underlag som gjorde det 
möjligt att ge bild av Norrköpings mobilitetsnätverk och analytiskt göra kopplingar från 
mobilitetskontoren i Lund och Linköping.  
 
5.1 Norrköpings mobilitetsnätverk 
 
5.1.1 Struktur och syfte med konstruktionen av nätverket 
Norrköping mobilitetsnätverk leds av en mobilitetsstrateg med fast heltidstjänst. De övriga 
deltagarna i nätverken har avsatt ordinarie arbetstid till att delta i nätverket.79 I dag är 
nätverket i det skedet att de skriver avtal med alla berörda parter och en verksamhetsplan där 
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framtida projekt ska strukturera upp. Nätverket håller också på och planerar en 
nulägesanalys.80 
 
I mångt och mycket är det arbetet som sker hos de olika parterna idag inriktat mot hållbara 
transporter och andra uppgifter som mobilitetsnätverket kommer att ha, enligt kommunens 
mobilitetsstrateg. Men idag jobbar man på och med sin egen enhet, fördelen med 
mobilitetsnätverket blir att kunna arbeta tillsammans, i samarbete med andra. Samarbetet 
kommer att ge ett mervärde, i och med bidragsmedlen och samarbetet finns även möjlighet att 
utöka vissa aktiviteter. Kommunens mobilitetsstrateg menar att huvudsaken är mervärdet av 
att arbeta i nätverk och att jobba över gränser.81  
 
Fokus inom mobilitetsnätverket är att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser genom 
intern och extern samverkan mellan olika parter.82 Inom Norrköpings kommun finns det ett 
antal kontor och enheter som arbetar med trafikfrågor på olika sätt. Dessa ingår i nätverket 
tillsammans med externa parter inom näringslivet som arbetar med liknande frågor. Syftet är 
att samverka på ett mer effektivt sätt och genomföra folkbildande åtgärder.83  
 
Sättet att jobba och engagera sig hos de olika parterna skiljer sig inom nätverket. De externa 
parterna är företag med ett vinstdrivande syfte – att nå ut med sin produkt. Kommunen jobbar 
på ett annat sätt. Kommunens mobilitetsstrateg menar att det viktiga är att deltagarna känner 
att nätverket är något som dom vinner på att engagera sig i och att arbeta med, att man är där 
både för att ge och ta. I ett samarbete som detta är det viktigt att ha en gemensam bild av vad 
det är som är målet med nätverket, vilket också är viktigt när man arbetar fram vilka 
aktiviteter som ryms inom nätverkets paraply, enligt mobilitetsstrategen.   
 
Det har uppstått en viss problematik på grund av att ansökan skrevs i början av 2004, att den 
lämnades in den till 1 maj och beslutet om beviljat bidrag inte kom förrän i november 2004. 
Från den tiden till idag har mycket personal byts ut inom kommunen men även hos de externa 
parterna. Det har gjort att förankringsarbetet har blivit dubbelt och utdraget. Hade samma 
personal varit kvar idag hade det troligtvis snabbat upp processen och nätverket hade hunnit 
längre än vad det har.84 
 
5.1.2 Fokus och arbetssätt 
Syftet med nätverket är att genomföra aktiviteter som ökar människors kunskap om trafiken 
och växthusgaser för att kunna minska utsläppen av klimatpåverkande gaser från 
trafiksektorn. Mobilitetsnätverket ska verka för att öka medvetandenivån gällande smarta 
resval, hållbara transporter och skapa attitydförändringar hos allmänheten och näringslivet.85  
Efter att nulägesanalysen är klar kommer Norrköpings mobilitetsnätverk att sätta upp 
effektmål att sträva mot. 
 
Det är inte riktigt bestämt hur mobilitetsnätverket kommer att arbeta men enligt kommunens 
mobilitetsstrateg kommer det troligen att ordnas frukostmöten, olika seminarium, broschyrer, 
föreläsningar och olika typer av kampanjer. Målgrupperna kommer att variera mellan 
specifika målgrupper och hela allmänheten. Mobilitetsnätverket vill arbeta med åtgärder som 
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kan påverka attityder och öka medvetenheten hos allmänheten. Individen ska vara medveten 
om att valen i vardagen påverkar. Man vill också erbjuda ”prova på” aktiviteter som till 
exempel gratis bussbiljetter.  
 
5.1.3 Politiskt stöd 
Det finns ett starkt politiskt stöd att arbeta med mobilitetsnätverket i Norrköping även om ett 
parti har reserverat sig mot förslaget86. I Norrköpings kommuns klimathandlingsplan finns det 
ett åtgärdsförslag om att utreda transportpolicyn. Till exempel att utreda vad ett förbud mot att 
använda privat bil i tjänsten innebär för kommunen och vad det finns för möjligheter för 
kommunen att istället införa en bilpool främst bestående av miljöbilar.87 Viljan att öka antalet 
hållbara transporter finns hos kommunen enligt mobilitetsstrategen. Tätortstrafiken i 
Norrköping drivs nästan uteslutande på förnyelsebara bränslen88 och från och med 2006 
kommer sopbilarna i Norrköpings kommun drivas med biogas med något undantag.89  
 
5.1.4 Genusfrågor 
En av målsättningarna som nämns av mobilitetsstrategen är att försöka föra in genusfrågor i 
förslagen på aktiviteter inom mobilitetsnätverket. Det upplevs som en intressant fråga för att 
den kan ha stor betydelse och påverkan för mobilitetsfrågor. Det finns tydliga genusperspektiv 
när man tittar på kollektivtrafiken och körning med egen bil. Att titta på hur andra kommuner 
har löst frågan och återanvända deras aktiviteter är också ett sätt att lyfta frågan.90 
 
5.1.5 Framtiden och klimatmålen 
Efter arbetet med nulägesanalys och skrivandet av avtal med alla parterna i 
mobilitetsnätverket, är avsikten att så snabbt som möjligt komma igång med de aktiviteter 
som vänder sig till nätverkets målgrupper. Om fyra år är den statligt finansierade delen 
genomförd och slutrapporterad. Då kommer förhoppningsvis uppföljning och utvärdering visa 
på goda effekter av mobilitetsnätverkets arbete. Detta kan i sin tur betyda att kommunen vill 
att ett liknande arbete kvarstår.91 
 
Det är viktigt att kombinera fysiska investeringar med informations och 
folkbildningssatsningar för att de fysiska investeringarna ska få större effekt.92 Kommunens 
mobilitetsstrateg hoppas att arbetet med hållbara transporter och mobilitetsnätverket ska bidra 
till att uppfylla de lokala klimatmålen genom att öka kunskapen inom kommunen. Men det är 
svårt att se att mobilitetskontoret ska ha någon inverkan på det nationella klimatmålet.93   
 
5. 2 Nätverksdeltagarnas reflektioner 
Denna diskussion grundar sig på nätverksdeltagarnas synpunkter/erfarenheter som 
framkommit i intervjuerna till nulägesanalysen (se bilaga 2 nulägesanalys). Vi har valt att ta 
upp faktorer ur nulägesanalysen som i intervjuerna har lyfts fram som viktiga och utmanande 
frågor som har betydelse för hur arbetet med mobilitetsnätverket kommer att bedrivas. Till 
exempel med vad det kan vara klokt att börja arbeta, vad det finns för fördelar och vilka 
svårigheter som kan stötas på. Vi har också lyft fram faktorer som vi sett har påverkat hur 
Linköping och Lunds mobilitetskontor fungerat. 
                                                 
86 Intervju med Norrköpings mobilitetsstrateg 
87 Norrköpings kommuns Klimathandlingsplan 2004-2006 
88 Intervju med kollektivtrafikenheten 
89 Samtal med IL-Recyling 
90 Intervju med Norrköpings mobilitetsstrateg 
91 ibid. 
92 www.mobilitymanagement.se 2005-05-23 
93 Intervju med Norrköpings mobilitetsstrateg 



   22

 

5.2 1 Kollektivtrafikens villkor  
Inom Norrköping trafikeras tätorten av spårvagn, biogasbuss och dieselbuss. 
Spårvagnstrafiken utgör stommen i kollektivtrafiken och runt den finns det kompletterande 
bussar. Kollektivtrafiken ses som en viktig del i arbetet med att utforma ett hållbart 
transportssystem eftersom ett kollektivt resande gör det möjligt att resa med en liten 
miljöpåverkan.94 Kollektivtrafiken i Norrköpings tätort är ur miljösynpunkt ett mycket bra sätt 
att resa. Att åka spårvagn som drivs av lokalt producerad el från vattenkraft, eller biogasbuss 
med lokalt producerad biogas från Norrköpings egna reningsverk är ett bra exempel på en 
utveckling som har en möjlighet att leda till ett hållbart samhälle. Samtidigt visar det sig att 
kollektivtrafiken i Norrköping körde sammanlagt 70 varv runt jorden förra året och knappt tre 
personer per kilometer åkte med. Att öka antalet resenärer inom kollektivtrafiken är helt klart 
en central utmaning för mobilitetsnätverket. En ond cirkel bildas när biljettpriset stiger och 
antalet påstigande minskar. Prishöjningarna på kollektivtrafikresor skapar i detta anseende 
problem enligt Östgötatrafiken.95 Det är väl känt både hos dem och hos politiker som höjer 
priserna att priset är en viktig faktor i avgörandet när det gäller att välja att åka kollektivt eller 
inte. Kollektivtrafikenheten inom kommunen är eniga med Östgötatrafiken om att det är 
viktigt att inte få en för stor prisökning.96  
 

5.2.2 Cykel i Norrköping 
Projektet Cykelstaden Norrköping pågår fram till och med 2010 och innan dess finns det inga 
krav på några utvärderingar. Däremot förs statistik över antalet deltagare i de olika 
cykelkampanjerna och enligt Tekniska kontoret är intresset stort.97 Hur mycket det cyklas till 
vardags i Norrköping är svårt att fastställa. Tillförlitligheten på de mätdata som finns är låg, 
den tekniska utrustningen som räknar antalet förbipasserande cyklar finns på ett ställe i 
Norrköping och där kan samma cyklist cykla förbi flera gånger. De manuella 
cykelmätningarna som sker en vecka på våren är också svåra att bedöma tillförlitligheten på, 
eftersom antalet cyklister varierar beroende på väder.  
 
Tekniska kontoret kommer att genomföra flera fysiska åtgärder för att uppnå målet att bli 
cykelstad 2010, det handlar bland annat om utbyggnad av cykelnät och säkra och bra belysta 
cykelpassager.98 Tekniska kontoret planerar också att bygga en säker cykelparkering i city.99 
 
Att öka antalet cyklister i Norrköping bör vara ett mål för Norrköpings mobilitetsnätverk. 
I Lunds kommun beräknas cyklandet ha ökat med 10 % tack vare aktiviteter inom 
LundaMaTs. Skälet till att fler har börjat cykla är främst på grund av hälsoskäl men även 
miljöskäl uppges vara en av orsakerna. Aktiviteter inom LundaMaTs som har lett till en 
ökning av cyklister är bland annat förbättrade cykelvägar och cykla till jobbet kampanjer.100  
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5.2.3 Miljöanpassad upphandling 
Genom upphandling har kommuner möjlighet att miljöanpassa sina transporter och få 
entreprenörer att satsa på miljövänliga alternativ. Det har både Linköpings och Norrköpings 
kommuner gjort, när de har ställt krav vid upphandlingen om tätortskollektivtrafiken att 
bussarna ska drivas med biogas. Det går långsammare att miljöanpassa kommunens egen 
fordonspark uppger upphandlingsenheten i Norrköping.101 Enligt upphandlingsenheten vore 
det bästa om Norrköpings kommun kunde anamma statens krav om att var fjärde bil ska vara 
en miljöbil. Upphandlingsenheten är styrd av att alltid rekommendera det billigaste 
alternativet vilket inte gynnar miljöbilar. Men upphandlingsenheten får ändå föreslå en 
miljöbil om den motsvarar de behov som enheten som efterfrågar ett nytt fordon ställer, 
därefter är det upp till enhetschefen att välja bil.102 I klimathandlingsplanen står det att 
kommunens möjligheter att starta en bilpool med främst miljöbilar ska utredas.103  
 
I Linköping har kommunen antagit en resepolicy som innebär att tjänstebilar och privata bilar 
i tjänsten i första hand ska drivas med biogas eller annat förnyelsebart bränsle.104 När 
mobilitetskontoret i Lund började jobba med kommunens egna transporter och resor, gjordes 
en inventering av samtliga transporter, tjänsteresor, resor till och från arbetet, arbetsmaskiner, 
godstransporter med mera.105 Det lades fram ett 30-tal förslag och åtgärder av vilka några 
åtgärder har börjat implementerats. Förslagen var till för att kommunen skulle minska 
utsläppen genom till exempel införa fler tjänstecyklar, genomföra olika kampanjer och köpa 
in miljöbättre och bränslesnålare bilar.106 Enligt miljötrafiksamordnaren i Lund, går det 
långsamt att byta ut fordonen i Lunds kommun mot mer miljövänligare bilar. Men de har fått 
en ny chef på Markentreprenaden som har hand om kommunens interna bilpool som förvaltar 
cirka 140 fordon och som har ett starkt intresse för miljöfordon. Det har lett till att en 
arbetsgrupp som ska arbeta med att öka andelen miljöfordon i Lunds kommuns fordonspark 
har satts samman och precis startat upp.107  
 
Norrköpings kommun har ställt krav på biogasfordon vid olika upphandlingar som till 
exempel busstrafiken i tätorten som körs på biogas och sopbilarna som från och med nästa 
årsskifte kommer att köra på biogas med något undantag. Enligt både Sydkraft och Svensk 
Biogas är det viktigt att kommunerna går före och ställer krav vid upphandlingar. Det öppnar 
upp för att till exempel fler biogasmackar byggs vilket skapar bättre förutsättningar för att 
allmänheten ska kunna välja miljöbilar.108  
 
Körning med egen bil i tjänsten kan ses som en nackdel ur miljösynpunkt då kommunen inte 
ställer några krav på dessa bilar. De kan vara av vilken modell som helst och motsvarar inte 
alla gånger de krav som upphandlingsenheten ställer på kommunens egna bilar, som storlek, 
bränsleförbrukning med mera.109 Om milersättning skulle sluta betalas ut uppstår ett ökat 
behov av flera bilar inom kommunen, eftersom de som idag kör med sin egen bil i tjänsten 
skulle behöva använda kommunens bilar. Detta kanske kan lösas genom att antingen utnyttja 
de bilar som redan finns inom kommunen bättre eller att det skapas en bilpool föreslår 

                                                 
101 Intervju med upphandlingsenheten 
102 ibid. 
103 Norrköpings kommuns klimathandlingsplan 2004-2006 
104 www.linkoping.se 2005-05-24 
105 Jönsson, 2001 
106 ibid. 
107 Intervju med Lunds trafikmiljösamordnare 
108 Intervju med Svensk Biogas, intervju med Sydkraft 
109 Intervju med upphandlingsenheten 



   24

upphandlingsenheten,110 något som också föreslås i klimathandlingsplanen.111 Ytterligare 
funderingar från upphandlingsenheten är om de anställda på kommunen skulle börja pendla 
med kollektivtrafiken till arbetet om en begränsning av privat bil i tjänst infördes.112  
                                      

5.2.4 Biogasens betydelse 
Biogas är en inhemsk fordonsgas som ger både lokala och globala miljövinster.113 Sydkraft 
och Svensk Biogas skapar förutsättningar för Norrköpings kommun att kunna satsa på biogas 
och få ett hållbart transportsystem. Samma förutsättningar har även Linköping, deras 
tätortstrafik drivs också på biogas och som tidigare nämnts så bygger Linköpings kommuns 
resepolicy på att biogasen kan användas som drivmedel. Lund har inte tillgång till biogas, där 
satsas det istället på mer bränslesnåla bilar och bilar som drivs på etanol.114 
 
För att öka användningen av biogas till privata bilister är det viktigt att begagnade biogasbilar 
kommer ut på marknaden enligt både Svensk Biogas och Sydkraft.115 Begagnade biogasbilar 
har oftast gått som tjänstebilar, som när leasing tiden gått ut säljs tillbaka till bilhandlarna. Då 
är det möjligt för allmänheten att kunna köpa en bra miljöbil som inte kostar allt för 
mycket.116 Biogasens utveckling är viktig och ger möjligheter att kunna skapa ett hållbart 
transportsystem ur flera synvinklar.117 För det första är det viktigt ur klimatsynpunkt, att 
minska utsläppen av koldioxid från trafiksektorn, sen genererar en ökad satsning på biogas 
fler positiva effekter som ökad försörjningstrygghet och nationell sysselsättning. Biogas är ett 
sätt att utveckla kretsloppet i och med att flera olika restprodukter tas om hand när gasen 
tillverkas.118 
 
Något som kan påverka biogasens utveckling i negativ riktning är enligt Svensk Biogas och 
Sydkraft, regeringens nya lagförslag.119 Lagförslaget handlar om att alla mackar ska ha ett 
alternativt bränsle år 2009. Svensk Biogas och Sydkraft tror att det finns en risk att enbart 
etanol som förnyelsebart fordonsbränsle kommer att gynnas av förslaget, eftersom etanol är 
billigare att installera än biogas.120 Mycket av etanolen importeras dessutom från Brasilien, 
vilket innebär långa transporter, risker för haveri på haven, importberoende osv. till skillnad 
från att ha lokalt producerad biogas som Sverige själv kan reglera priset på.121  
 
6. Analys -faktorer som påverkar arbetet med 
mobilitetsfrågor 
 
Följande avsnitt är en analys över de olika kommunernas upplevelser om hur det är att arbeta 
med mobilitetsfrågor och vilket upplevt stöd som finns hos politiker. Vilken roll som 
mobilitetskontoren/nätverket har för att nå upp till nationella och lokala miljömål, hur 
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beteendeförändring uppnås och förutsättningar för att ta till sig information. I analysen 
diskuteras också betydelsen av hur strukturen av kontoren/nätverket påverkar arbetet som 
sker, vad kommunerna utifrån dagens erfarenhet skulle ha gjort annorlunda om de startat upp 
sitt arbete med mobilitetskontor/nätverk idag och övriga faktorer som kan ha betydelse för 
projekt inom mobility management.  

6.1 Politiskt stöd 
Betydelsen av politiskt stöd spelar roll för arbetet med mobility management. Att ha politiskt 
stöd för arbetet med mobilitetsfrågor bedöms vara avgörande enligt flera informanter, 
eftersom grunden för arbetet, beslut om att mobilitetsarbete över huvudtaget ska bedrivas, 
fattas av politiker. Det starka politiska stödet har varit en grundförutsättning för Lunds 
mobilitetskontor uppger trafikmiljösamordnaren.122 Politiskt stöd kan dock ha flera olika 
dimensioner, att anta en transportpolicy är steg ett, att sedan implementera planen/policyn kan 
ta tid.  
  

”Att ha ett starkt politiskt stöd har ju varit en av grundförutsättningarna för att vi har 
kunnat jobba så långtsiktigt med detta. Hela Lundamats mobility management har 
ett starkt politiskt stöd och har haft det i 10 år nu”.123  

 
Trots skifte i politisk majoritet i Lund har arbetet fungerat bra. ”Självklart har det funnits 
synpunkter på detaljer och lite kursändring beroende på vem som har makten” uppger 
trafikmiljösamordnaren.124 Enligt Ammenberg är det viktigt för företag att ledningen ligger 
bakom och stöttar när man driver miljöprojekt.125 Samma sak gäller för arbetet inom 
kommunen, politikerna kan liknas vid företagsledningen. Att alla involverade, den rådande 
majoriteten, opposition, nätverksdeltagare och allmänheten stöttar och förstår viken av att 
arbeta med mobilitetsfrågor, är också grundläggande för att kunnat bedriva ett långsiktigt 
arbete. Ofta grundar sig eventuellt motstånd till mobilitetsarbetet just i man inte riktigt är 
införstådd och ser vinster med arbetet och/eller att man saknar förståelse för vissa begrepp 
enligt Norrköpings mobilitetsstrateg.126 Som nämnts i intervjun med Linköpings Agenda 21 
samordnare har man väldigt lite kontakt med politikerna, och det är därför svårt att säga något 
konkret om hur stödet upplevs.  
 
Om den politiska viljan saknas och det inte finns några politiska krav i upphandlingen om 
miljöfordon, så sker ingen omställning till miljövänliga fordon inom kommunen. I 
Norrköping och Linköping finns det exempel på en politisk viljeriktning som har resulterat i 
att bussarna i tätorterna drivs på biogas127, samt i Norrköping ska även sopbilarna drivas på 
biogas från och med 2006128. Både Sydkraft och Svensk Biogas understryker vikten av att ha 
politiska beslut och krav om miljöfordon när det gäller upphandling. I intervjuer med 
representanter från företagen uppger de att det är viktigt att kommunen går före och ställer 
krav. Det medför även fördelar för allmänheten, deras tillgång till begagnade biogasbilar ökar 
när fler bilar kommer ut på marknaden och tillgången på tankställen ökar om efterfrågan av 
gas höjs.129  
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Att ha politiskt stöd kan också vara ett kvitto på att arbetet som utförs är betydelsefullt, vilket 
är viktigt för dem som arbetar med frågorna.130 Ett politiskt stöd kan även leda till att tjänster 
permanentas och att arbetet därmed kommer att fortgå en längre tid.131 Trots det politiska 
stöder upplever Lund att det gäller att gå varsamt fram.  
 

”Ibland vill man rusa iväg väldigt men då får man fundera, jaha, men vi 
kanske ska hitta den här lagom taken för att vi ska ha fortsatt brett stöd /…/ 
ibland krävs det ju pengar och då kommer det politiska röster som säger att 
det har vi inte råd med”132  

 
En del politiska beslut kan motverka arbetet med mobility management och åtgärder som 
leder till ett hållbart transportsystem. Skattelagstiftningen kan utgöra ett visst hinder för att 
uppnå hållbart resande inom kommunen. Enligt lagstiftningen så ska man inte beskattas för 
parkering om bilen används i tjänst under minst 160 dagar och då körs minst 300 mil.133 Detta 
blir ett positivt incitament för att använda bilen i tjänst så mycket som möjligt och om detta 
sker i kombination med milersättning är det svårt att motivera ett hållbart resande med andra 
alternativ.  
 

6.2 Att uppnå nationella och lokala miljömål  
En del av syftet med uppsatsen var att studera vilken betydelse arbetet med mobility 
management och mobilitetskontor har för att Sverige ska uppnå sina klimatmål. Ingen av de 
intervjuade för mobilitetskontoren/nätverket tror att arbetet med mobilitetskontor/nätverk 
kommer att göra så att Sverige når upp till de nationella eller lokala miljömålen. Däremot ser 
man sitt arbete som förberedande eller opinionsbildande.  
 

”Växthuseffekten är det största miljöproblemet vi har. Mitt arbete på Tempkontoret 
tänker jag mig ska vara opionsbildande, så att man kan bädda för obekväma politiska 
beslut som kan komma att tas i framtiden. Vårt arbete kan hjälpa till att uppfylla 
klimatmålen indirekt genom att påverka den enskilda människan och få den att förstå 
att det går att minska användningen av fossila bränslen, uppger Agenda 21 
samordnaren för Tempkontoret i Linköping”134.  

 
Enligt Lönngren, författaren till utvärderingen av Kalmars mobilitetskontor, är 
opinionsbildning viktigt för att projekt inom mobilitetskontor/nätverk ska uppnå resultat ”en 
medveten och positiv opinion skapar också tryck på alla instanser och aktörer som har makt 
och befogenheter att påverka förutsättningar”.135  
 
Det viktigaste med mobility management och folkbildnings och informationssatsningar är, 
enligt Norrköpings mobilitetsstrateg, att kombinera det med fysiska investeringar för att få 
effekt.  

 
”Man hoppas att arbetet med hållbara transporter och mobilitetsnätverk ska bidra till 
att uppfylla de lokala klimatmålen/…/men det är svårt att se att mobilitetskontoret ska 
ha någon inverkan på det nationella klimatmålet, säger Norrköpings 
mobilitetsstrateg”.136  
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Mobilitetskontoret kan vara ett steg på vägen för att uppnå klimatmålen säger Lunds 
trafikmiljösamordnare, dock är det en pusselbit bland många. En viktig del är att påverka hela 
den kommunala verksamheten och samhällsplaneringen och att kontoret inte blir en ”grön 
bubbla någonstans och resten av samhället förblir opåverkat”.137 
 

6.3 Att uppnå beteendeförändringar  
Hur uppnås beteendeförändringar? Att ha grundläggande förståelse för beteende är viktigt 
anser Lunds trafikmiljösamordnare, även om det inte alltid har varit deras starkaste sida.138 
Linköpings Agenda 21 samordnare anser att arbetet med att försöka förändra invånares 
beteende är bland det svåraste som finns.139  
 
Anledningen till att det tar lång tid innan mobilitetskontor kan mäta förändringar hos 
människor och deras resvanor är flera. Människors sätt att resa är enligt Garvill och hans 
medförfattare ”en följd av deras behov eller önskan att utföra olika aktiviteter på olika platser 
i sin omgivning. Aktiviteterna kan vara vanemässiga, planerade eller impulsiva”.140 Det är 
också skillnad på attityd och handling. Att lyckas förändra människors attityd är inte samma 
sak som att förändra deras handlingar eller vanor. Det går att vara positivt inställd till bussen 
utan att för den sakens skull åka buss. Enligt Lindén, händer det ofta att människor stöter på 
hinder i vardagslivet som gör att man inte kan leva upp till det beteendet som det först var 
tänkt.141 Man gör därmed skillnad på ideal livsstil och förverkligad livsstil, det individen säger 
att den vill göra och det den verkligen gör.142  
 
Trots att människor kan vara mycket medvetna om miljön spelar vanor en stor roll när det 
kommer till valet av olika färdmedel. Oftast är användning av bil ett gammalt beslut som 
hängt kvar även sedan nya alternativ blivit möjliga.143 Vid val av färdmedel görs vanligen en 
snabb bedömning av bekvämlighet, pris, säkerhet, förbrukning av tid, etc. Eventuellt vägs 
också den negativa miljöpåverkan in som transporten har. Att första gången välja färdmedel 
kräver energi i form av tanke över för och nackdelar. När beslutet är fastställt och handlingen 
blir automatiskt upplevs den som mindre krävande, och tillslut har man skapat en vana som 
man inte längre reflekterar över.144 Beslutet om att använda bil handlar också om sociala 
dilemman. När människor väljer att cykla istället för att åka bil för att minska växthuseffekten 
så upplever de mer besvär i stunden. När de sedan ser alla andra som åker bil blir det svårt att 
motivera den just gjorda personliga uppoffringen att cykla istället för att ta bilen, vilket gör att 
människor upprätthåller sin vana att åka bil.145 
 
Det kan vara lättare att påverka människors resor innan de hunnit utveckla starka vanor därför 
kommer Lunds mobilitetskontor i framtiden att rikta sig mot människor i förändring.146 Till 
exempel med människor som just har flyttat till Lund eller genom intresseorganisationer till 
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människor som blivit allvarligt sjuka som då på grund av sjukdom måste förändra sin 
livsstil.147 
 
Enligt Lönngren är kunskap grunden till att komma åt och förändra ohållbara resmönster, 
människor behöver känna till varför en beteendeförändring är nödvändig. För att sedan kunna 
leva upp till den önskade förändringen måste det finnas bra alternativ. Att uppleva personliga 
vinster är också en viktig del för att människor ska känna sig motiverade till att förändra sina 
vanor.148 Kalmars mobilitetskontor har upplevt att de flesta Kalmarbor vet att det borde 
förändra sitt beteende och att de rent konkret kan göra det. Problemet är att människor 
upplever olika faktorer som hinder för förändring, till exempel att de har för lite tid och därför 
måste ta bilen vilket sätter stopp för förändringen.149 På dessa människor kommer 
mobilitetsprojekt i form av folkbildning och informationssatsning om växthuseffekten och 
klimatproblematiken, troligen inte att bita.  
 

6.3.1 Förutsättningar för att ta till sig information och vikten av att rikta budskap 
Vad är det viktigt att tänka på för att kunna förändra människors attityder till alternativa 
färdmedel? Som del i att få stånd och påverka beteendet hos olika grupper i samhället är det 
bra om budskapet/informationen är riktat mer till olika användargrupper, något som Lunds 
trafikmiljösamordnare också nämner.150 Till exempel skiljer sig resmönstret åt när handlar om 
kvinnor och män151 genom att de anser att olika faktorer är viktiga vid val av resa.152 Kvinnor 
och män skiljer sig även åt i medvetenhet om miljön och inställningen till olika färdmedel.153 
Resmönstret kan också variera beroende på ålder och etnisk bakgrund.154  Ett exempel på 
lyckad satsning inom genusområdet är Linköpings Tempkontors projekt med att lära 
invandrarkvinnor att cykla. Det projektet bidrog till, (och som det var mycket stor uppslutning 
till) en utökning av gruppens rörelsefrihet, men projektet hade mycket liten effekt på 
koldioxidutsläppen eftersom den här gruppen troligtvis inte kör bil som ett alternativ till 
cykel.155    
 
Som nämnts ovan så är det viktigt att förstå hur olika grupper ser/tänker om alternativa 
transportmedel till bilen för att kunna öka dessa transportmedels attraktivitet. När det gäller 
bussen till exempel, anser både kvinnor och män att resa med buss är negativ gällande nöje, 
kostnad, bekvämlighet, restid och frihet. Män anser dock i större grad än kvinnor att 
bussresor är tråkigare, mer obekvämt, tar längre tid osv.156 Hur ska då mobilitetskontor bära 
sig åt för att öka andelen män som åker buss? Det är även känt att bussen associeras med 
något kvinnlig medan bilen förknippas med manlighet, makt och pengar157 vilket kan ha en 
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stor outtalad betydelse för hur det kommer att gå att rekrytera manliga bussresenärer för 
projekten inom mobilitetskontoren/nätverket.  
 
Det är intressant att ingen av kommunerna som intervjuats har direkt medvetet tagit tag i 
genusfrågor och konkret satt upp mål och jobbat med dem. Detta trots att kommunerna verkar 
vara mycket medvetna om att ett genusperspektiv spelar stor roll för hur vi reser och ser på 
olika transportmöjligheter.  
 
Ett sätt att minska den negativa inställningen till olika färdmedel är prova på upplevelser, 
något som flera kommuner använder sig av idag.158 Genom att rekrytera så kallade 
”testresenärer” (arbetspendlande med stark bilvana som uppmanas att prova på 
kollektivtrafiken i några månader gratis) så ökar chansen för att de även senare efter 
testperiodens slut ska överge bilen för sin nya vana.159 Resultaten av testresenärsprojekt visar 
att ca 50 % av testresenärerna fortsätter att åka med det nya färdmedlet ca ett år efter 
projektet avslutats.  
För att stimulera testresenärer och visa att det de gör anses viktigt kan det vara bra att ha 
uppsamlingsmöten, som Lunds mobilitetskontor har haft, där deltagarna fått möjligheten att 
diskutera med planerare från Skånetrafiken.160   
 
I Luleå har en del av försöken i att nå ut till allmänheten varit att gå runt och knacka dörr. 
Upplevelserna från Luleås mobilitetsprojekt var att de boende inte hade tid eller intresse av att 
diskutera transporter i deras hemmamiljö. Däremot fick erbjudandet om kaffe och kaka i 
trapphusen samt information bättre respons av dem som stannade och talade med 
informatörerna.161 Slutrapporten från Luleås mobilitetsprojekt, visar dock att man nådde 
väldigt få personer på detta sätt. I Lund har mobilitetskontoret däremot jobbat mycket med 
dörrknackning162 och har andra erfarenheter av metoden. Där upplevdes kommunens kontakt 
som positiv, folk uppskattade att kommunen sökte upp dem istället för tvärtom.163 Linköpings 
Tempkontor överväger om de ska arbeta med dörrknackning när det gäller att få fler att åka 
buss.164 Ett argument till att samtala med folk direkt och som tas upp av Lönngren, är att det 
har större påverkan och är mer effektiv än att förmedla budskap i skrift.165 Detta eftersom 
budskapet lätt drunknar i all annan information. Samtal bidrar också till att människor berörs 
lättare och känner att de deltar i utvecklingen.166  

6.4 Att uppnå resultat – övriga faktorer som påverkar arbetet med 
mobilitetskontor/nätverk 

6.4.1 Struktur – kontor eller nätverk?  
Strukturen av mobilitetskontoren/nätverket och hur arbetet bedrivs är en faktor som påverkar 
hur kommuner arbetar för att uppnå ett hållbart resande. Strukturen över hur de olika 
kontoren/nätverket arbetar varierar mellan de olika kommunerna. Lund har haft flera personer 
som arbetar på mobilitetskontoret, i Linköping har man två anställda och i Norrköping har 
man valt att arbeta i form av ett nätverk med en mobilitetsstrateg som samordnare. Resterande 
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inblandade arbetsresurser i Norrköpings mobilitetsnätverk är människor som har avsatt 
ordinarie arbetstid för att arbeta med mobilitetsfrågor.167 Lunds trafikmiljösamordnare uppger 
att en av styrkorna med deras mobilitetskontor, som hon upplever, är att de har varit flera 
anställda på kontoret som arbetat tillsammans (minst 5-6 stycken, som mest 10). På 
mobilitetskontoret i Lund har man också varit väldigt noga med att alla som arbetar på 
kontoret har ansvarat för något delprojekt, vilket trafikmiljösamordnaren tror har haft en 
betydelse för dem som arbetat där.  Att få ta ansvar har gjort så att de anställda har känt en 
stor lojalitet till projektet i sin helhet och därmed inte bara gjort sin del inom sitt delprojekt 
utan hoppat in i varandras projekt när hjälp har behövts till exempel när något större projekt 
dragit igång.168  
 
Enligt Roome, lever vi i en tid av nätverk, där samarbete mellan olika aktörer så som företag 
och myndigheter skapar förutsättningar för ett bättre miljöarbete mot en hållbar utveckling.169 
Att arbeta i nätverk kan ha sina styrkor när det kommer till hållbarhetsfrågor eftersom det 
länkar ihop olika aktörer och kan under rätt omständigheter uppmuntra till att det åstadkoms 
något nytt allt eftersom kunskapsutbytet ökar mellan aktörerna.170 Norrköpings kommun har 
valt att folkbildnings och informationssatserna ska göras av ett mobilitetsnätverk, medan 
Lund och Linköping istället har satsat på att ha fasta kontor. Men Lund och Linköpings 
mobilitetskontor arbetar även de tillsammans med eller i form av nätverk. Tempkontoret i 
Linköping har en styrgrupp vars sammansättning av deltagare påminner om strukturen i 
Norrköpings mobilitetsnätverk och Lunds mobilitetskontor samarbetar med flera olika 
nätverk. Fördelen för Norrköpings mobilitetsnätverk kan vara just deras sammansättning, 
integreringen i befintlig verksamhet blir starkare när representanter från flera olika enheter i 
kommunen är med i nätverket. Nätverket kommer förhoppningsvis att leda till att det 
traditionella tänkandet inom samhällstrafikplaneringen förändras. En av teserna inom mobility 
management är just att förändra traditionell trafikplanering genom att samarbeta och 
samverka med olika aktörer och på så sätt skapa attraktiva alternativ till enskilt bilåkande.171 
Trafikmiljösamordnaren i Lund menar dock att det kan vara viktigt att se till att inte arbetet 
med mobilitetsfrågor drunknar under någons arbetstid när man arbetar i nätverk, för då blir 
det i praktiken ingenting av mobilitetsarbetet.172  
 
En annan viktigt faktor i arbete med mobilitetskontor/nätverk är engagemang hos de olika 
deltagarna i nätverket, som varierar både hos Linköping och Norrköping enligt intervjuerna 
med respektive samordnare. En anledning, enligt intervjun med Linköpings Agenda 21 
samordnare, till att engagemanget varierar hos nätverksdeltagarna är att människor inte vill ha 
mer arbete utöver sin befintliga arbetsbörda.173 Mobilitetsstrategen i Norrköping har även 
noterat att engagemanget varierar hos sina nätverksdeltagare men anser att det troligen beror 
på att man inte är på det klara med vad samarbetet kommer att ge för vinster.  
 

”Det är viktigt att deltagarna känner att nätverket är något som dom vinner på att 
engagera sig i, att man är där både för att ge och ta, menar Norrköpings 
mobilitetsstrateg” 174  
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I Norrköping har det också uppstått ett visst problem med att få arbetet att starta upp och 
komma igång och arbeta med aktiviteter inom mobilitetsnätverket enligt mobilitetsstrategen. 
Detta eftersom arbetet har dragit ut på tiden genom att mycket av personalen som förarbetet 
förankrats i, bytts ut. Vilket kan vara en förklaring till varför engagemangsnivån upplevs ha 
gått ner i Norrköping.  
 
6.4.2 Tidsperspektiv hos beslutsfattarna 
Att politiker vågar satsa på mobilitetsåtgärder en länge tid är avgörande för att hinna uppnå 
resultat, vilket kan vara svårt inom 3-4 år, som projekttiderna vanligtvis är. 
Trafikmiljösamordnaren för Lund tror att man behöver ge ett sådant här arbete närmare 20 år 
för att verkligen kunna se resultat och då gäller det att politikerna vågar satsa långsiktigt vilket 
trafikmiljösamordnaren anser att man gjort i Lund.175  
 

6.4.3 Erfarenheter  
Linköpings Agenda 21 samordnare uppger att om de hade börjat om med sitt mobilitetsarbete 
så skulle de ha börjat tidigare med projekt i flera organisationer. Projekten utvecklades för att 
förankra arbetet med mobility management frågorna även efter projekttidens slut, något som 
de inte direkt hade funderat över i projektets början.176 Agenda 21 samordnaren för 
Tempkontoret tar också upp att arbetet med mobilitetskontor kan likna en resa med ett 
flygplan, det är viktigt att startsträckan (förarbetet) inte blir för lång så att man hinner flyga 
(arbeta konkret) ett tag innan det är dags att landa (utvärdera och avsluta projektet). Det är 
angeläget att komma igång ordentligt redan i början.177 Lönngren som skrivit en utvärdering 
om Kalmars mobilitetsprojekt poängterar också vikten av att komma i gång i början av 
projekttiden. Om än det är svårt, så är det vikigt att komma igång snabbt med konkreta projekt 
så att allmänheten märker att något positivt händer.178 Om Lunds trafikmiljösamordnare 
skulle starta om idag med arbetet med mobilitetskontoret, så skulle de inte lägga ner lika 
mycket tid och pengar på bred marknadsföring, utan mer satsa på målgruppspecifika 
kampanjer.179  

6.4.4 Projekt inom mobility management  
Att projektresultaten varierar olika mycket inom mobility management kan ses som att 
behovet och attraktiviteten för projekten också varierar. Att lära sig cykla för den som inte 
kan upplevs troligen som ett mycket stort behov och därmed kan det förklara det goda 
resultatet för Linköpings Tempkontors projekt ”lära sig cykla för invandrarkvinnor”. Det har 
dock varit svårare för andra projekt att nå ut och locka deltagare. Som Lunds 
trafikmiljösamordnare nämner har det varit mycket svårt att rekrytera folk till samåkning.180 
Anledningen är att det svårt att rekrytera människor till samåkning och som nämnts i intervjun 
med trafikmiljösamordnaren i Lund, är det få som har de rätta förutsättningarna för att 
samåka. Det har också visat sig att människor som väl har registrerat sig vid en hemsida för 
samåkning, nöjt sig med detta och väntat på att själva bli kontaktade av andra villiga 
samåkare. Problemet verkar vara att alla gör likadant.181    
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7. Avslutande reflektioner  
Syftet med uppsatsen var att studera viktiga faktorer som påverkar förutsättningar för mobility 
management och främjandet av hållbara transportlösningar. Vi studerade vilka utmaningar 
med fokus på hinder och möjligheter som kommuner upplever att det finns för att uppnå 
hållbart resande genom att intervjua personer med erfarenhet från mobilitetskontor. Studien 
har visat att arbeta med mobility management i ett samhälle som strävar efter att resandet ska 
gå så snabbt som möjligt och att friheten ska vara stor inte är enkelt. Det är många faktorer 
som har betydelse för hur människor väljer att resa. För att det ska bli möjligt att resa med 
miljöanpassade resalternativ för människor som vill, är det viktigt att samhälls och 
trafikplanering ingår i arbetet med mobilitetsåtgärder något som Lund, Linköping och 
Norrköping har poängterat.  
 
Människors sätt att resa är starkt kopplat till deras vanor, vanorna är ”invanda” och att bryta 
en gammal vana och testa något nytt sker sällan av sig självt. Därför anser vi att arbetet med 
mobility management är viktigt. Att erbjuda personer att testa nya sätt att resa och visa vilka 
alternativ det finns skapar möjligheter för att beteenden ska förändras. Det är även viktigt att 
se närmare på hur olika grupper i samhället upplever dagens resalternativ. Detta för att 
uppmärksamma viktiga målgrupper till vilka mobilitetskontoren/nätverken bör göra en 
satsning mot i form av folkbildning, samt för att göra eventuella ändringar med vilka 
färdmedlens attraktivitet ökar för dessa målgrupper. 
 
Att politiker stödjer arbetet med mobility management och har viljan att sträva efter ett 
samhälle med hållbara transporter, upplever vi är av avgörande betydelse för hur arbetet för 
mobilitetskontoren fungerar. Vikten av att kommunen går först och ställer krav i bland annat 
upphandlingar har nämnts av flera informanter. Beslutsfattare i form av bland annat politiker 
måste fundera på vad det är för ett samhälle som är önskvärt i framtiden och därefter sätta upp 
tydliga riktlinjer och stötta olika enheters arbete mot den framtidsvisionen. 
 
Ett av målen med mobility management, som också tagits upp i inledningen, är att skapa 
attraktiva alternativ till enskilt bilåkande. Att uppnå det målet blir mycket svårt med stigande 
biljettpriser på kollektivtrafiken. Ett tecken på kollektivtrafikens nedgående popularitet är att 
antalet påstigande resenärer minskar i Norrköping vilket är synd för att kollektivtrafiken i 
Norrköpings tätort är som nämnt, ett bra sätt att resa ur miljösynpunkt. Att få bukt med 
prispolitiken är absolut nödvändigt om kommuner vill lyckas med sina satsningar på 
mobilitetsprojekt. Att samarbetet mellan olika parter flyter på är nödvändigt för att kunna 
skapa möjligheter till hållbara transporter, och för att förankra arbetet med mobilitetsfrågor på 
så många platser som möjligt. Desto fler som är med och samarbetar mot samma mål, desto 
lättare blir det att uppnå målet 
 
Vi tror på idén med mobility management och att arbeta i form av mobilitetskontor/nätverk. 
Om vi ska uppnå klimatmålen och kunna dämpa växthuseffekten måste dagens resvanor 
förändras och bli mer hållbara. För att det ska bli så finns det flera vägar att gå, ett är att 
använda mjuka styrmedel, att informera och sprida kunskap så att människor själva kan välja 
att anpassa sitt resande, ett annat är att genom starka ekonomiska styrmedel tvinga folk att 
byta resstil. Mobility management är ett mjukt styrmedel, som uppmuntrar människor att 
själva välja. Lyckas det har Sverige kommit längre på vägen till ett hållbart samhälle.   
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Bilaga 1. Resultat från nulägesanalysen  
 
 
Introduktion och metod 
Medlemmar i nätverket, bakgrund och samverkan: 
Fokus inom mobilitetsnätverket är att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser genom 
intern och extern samverkan mellan olika parter.182 Inom Norrköpings kommun finns det ett 
antal kontor och enheter som arbetar med trafikfrågor på olika sätt. Dessa ingår i nätverket 
tillsammans med externa parter inom näringslivet som arbetar med liknande frågor. Syftet är 
att samverka på ett mer effektivt sätt och genomföra folkbildande åtgärder.183  
De som ingår i nätverket är (som tidigare presenterats i bakgrunden): 
 
De interna samverkansparterna: Agenda 21-kontoret, kollektivtrafikenheten, planenheten, 
planeringskontoret, tekniska kontoret, samt upphandlingsenheten. Med dessa enheter 
representerade, innebär det att även ett flertal politiska nämnder samverkar inom projektet: 
kommunstyrelsen, utskottet för strategiska frågor, utskottet för välfärd och hållbar utveckling, 
tekniska nämnden, kollektivtrafiknämnden och stadsplaneringsnämnden. 
 
De externa samverkansparterna: Linköpings universitet, ÖstgötaTrafiken, Vägverket Region 
Sydöst, Svensk Biogas och Sydkraft. Fler parter kommer att kunna var med som temporära 
parter under programtidens gång, så att samarbetet utökas.  
 
Vi intervjuade samtliga parter i nätverket förutom Linköpings Universitet, Agenda 21 
kontoret och Vägverket Region Sydöst. Anledningen till att vi uteslöt universitetet är att det 
blev för stort att ta med Linköpings universitets resvanor och resstatistik. Agenda 21-kontoret 
i Norrköping tas inte upp i resultatet då de inte har någon statistik över resvanor men de har 
länge arbetat med aktiviteter som faller inom ramen för mobility management. Vägverket har 
lämnat statistik över beräkningar av utsläpp på det statliga vägnätet i Norrköping vilket 
redovisas i den här bilagan. 
 
Till de olika enheterna och parterna i nätverket ställdes frågor med syftet att försöka få en så 
heltäckande bild som möjligt av hur resandet ser ut i dag i Norrköping. Utifrån dagens 
situation och den bakgrundsinformation som representanterna från nätverket lämnat har vi 
reflekterat över vad som kan vara viktigt att jobba med i framtiden. Vid insamlingen av 
material till nulägesanalysen genom de personliga träffarna med deltagare ur nätverket fick vi 
in en stor mängd empiri. Empirin redovisas i nulägesanalysen, varje träff med representanter 
från de olika parterna i nätverket var för sig. Därefter sammanställdes resultatet i en 
diskussion kring hur nuläget ser ut (den delen ligger i uppsatsen). Det resultat som vi fått fram 
grundar sig på de frågor som vi ställde till de olika parterna. Men då det fanns gott om 
utrymme för diskussion fick vi en del övrigt material, främst bakgrundsinformation som 
hjälpte till att fördjupa studien.  
 
Kollektivtrafik 
Intervjuer med kollektivtrafikenheten på Norrköpings kommun och Östgötatrafiken 
För att ta reda på hur kollektivtrafiken ser ut i Norrköpings tätort tog vi kontakt 
kollektivtrafikenheten på kommunen och Östgötatrafiken. Det vi ville ha reda på var hur 
många det är som åker kollektivt i Norrköpings tätort och hur utvecklingen av antal resande 
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har sett ut de senaste åren. Vilka förändringar som kommer att ske inom kollektivtrafiken och 
hur fördelningen ser ut mellan de olika bränsleslagen. 
 
Antalet resande 
År 2003 var det fler påstigande personer på kollektivtrafiken inom tätorten än 2004. 
Skillnaden är cirka 350 000 personer färre år 2004.184 Statistiken över antalet resande med 
kollektivtrafiken inom Norrköpings tätort visar att resandet har minskat från år 2000. Enligt 
Östgötatrafiken kan nedgången i resandet (antalet påstigande) bero på trafikförändringar, t ex.  
i form av neddragning av linjer, omläggning av linjer samt att Östgötatrafiken har blivit ålagd 
att spara in trafik.185  
 
Fördelningen av fordon inom tätortstrafiken 
Inom Norrköpings tätort trafikeras linjerna med spårvagn, biogasbuss och dieselbuss. 
Spårvagnstrafiken utgör stommen i kollektivtrafiken och runt den har kommunen 
kompletterat med bussar. Under perioden 13 juni  till 31 december 2004var fördelningen av 
hur mycket de olika fordonen körde följande:  

• 29 % av spårvagn (motsvarande 455 010 km)  
• 48 % av biogasbussar (motsvarande 757 275 km)  
• 23 % av dieselbussar (motsvarande 368 966 km)186  

 
Sammanlagt under 2004 körde alla fordon inom kollektivtrafiken 2 782 920 km, antalet 
kilometrar motsvarar nästan 70 varv runt jorden. 187 År 2004 var påstigningarna inom 
Norrköpings tätort 7 390 300 stycken vilket betyder att det är ungefär 2,7 resande personer 
per kilometer.188 
 
Idag finns det 24 bussar som kör i Norrköpings tätort. 16 av dessa är biogasbussar och 8 
stycken drivs av diesel. Dessa 8 bussar kör cirka 435 700 km på ett trafikår (mellan juni – 
juni), men kommer att tas ur trafik när utbyggnaden av spårväg till Ringdansen är klar.189 
Biogasbussarna kör cirka 1 210 600 km under samma period. I liten omfattning kommer ändå 
dieselbussar att fortsätta köra i tätorten även efter det att utbyggnaden av spårvagnsnätet är 
klar, genom att landsbygdsbussar ibland används för att köra på industrilinjer eller 
förstärkningstrafik.190 
 
Det finns totalt 23 spårvagnar, 13 stycken av dessa körs i daglig drift och utav reservfordonen 
som är 10 stycken, är de flesta av sådan typ att det inte har handikappanpassat golv. 
Sommaren 2006 kommer 5 stycken nya spårvagnar till Norrköping.191  
 
Spårvagnarna drivs med lokalt framställd grön el som kommer från Motala Ström.192 Idag är 
det Sydkraft som levererar biogas till bussarna i Norrköping. Gasen produceras i Sydkrafts 
egen rötkammare i Slottshagen av det slam som kommer från reningsverket i Norrköping.193 
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Prisproblematik  
Östgötatrafiken ägs till 50 % av alla kommuner i Östergötland, resterande 50 % ägs av 
Landstinget. Intäkterna från biljettförsäljningen täcker endast 40 % av kostnaderna för 
kollektivtrafiken, de övriga 60 % står kommunerna och landstinget för.194 Det innebär att när 
kommuner måste spara pengar drabbas även kollektivtrafiken. Det kan medföra 
neddragningar i trafiken, omläggningar av linjer samt högre biljettpriser. Priset på biljetten du 
köper på bussen beslutas av kommunerna och Landstinget i Östergötland.195     
 
Det ekonomiska ansvaret för kollektivtrafiken i Norrköping ligger helt och hållet på 
kommunen idag. För att få en bättre ekonomi måste kommunen få upp intäkterna vilket har 
lett till en höjning av biljettpriset.196 Tyvärr stimuleras inte resandet av höjningarna och 
kollektivtrafiksenheten menar att det är viktigt att få ordning på prispolitiken för att det aktivt 
ska gå att marknadsföra kollektivtrafiken som ett attraktivt alternativ. Något det måste vara 
för att öka antalet resande.197 
 
Olika projekt för att öka användningen av kollektivtrafiken hos allmänheten: 
I samband med bygget av första etappen av Ringdansen kommer möjligheten att ta sig in till 
centrum med bil bli begränsad. Olägenheten kommer att användas för att marknadsföra 
kollektivtrafiken, detta kommer att ske under 2006.198  
 
En kompetensgrupp har satts ihop med syftet att stimulera tillväxt i Norrköpings kommun. 
Det hela går ut på hur Norrköping bättre kan nyttja sina interna resurser för att utveckla 
kommunen. Näringslivskontoret kommer att söka upp stora arbetsplatser (ca 200 stycken) och 
fråga vad kommunen kan göra för att bli en bättre samarbetspartner. Man kommer också att ta 
med sig frågor ut till företagen som handlar om kollektivtrafiken, på vilket sätt som den kan 
bli bättre och tillfredsställa företagens behov. Fokus inom kompetensgruppen är dock på vad 
som krävs av kommunen för att företagen ska utöka sin verksamhet eller vara positiva till att 
stanna kvar i Norrköping.   
 
Kollektivtrafikenheten vänder sig inte direkt till allmänheten som resenär i sig utan oftare till 
arbetsplatser för att skapa ett trafiksystem som har en högre servicenivå. Men i och med 
kontakt med företag får man automatiskt en viss marknadsföring mot allmänheten. Målet är 
att förbättra servicen utan att det ska kosta mer, vilket är ett sätt att öka intäkterna samt antalet 
resenärer på den trafik som redan körs.199  
 
Idag har kollektivtrafikenheten kontakt med Hyresbostäder för att fånga upp en hyresvärds 
åsikter och tillsammans har man även startat en viss översyn av kollektivtrafiken till Ättetorp. 
För Hyresbostäder kan en väl fungerande kollektivtrafik vara ett hjälpmedel för att få fler 
hyresgäster och i och med samarbetet får kollektivtrafikenheten hjälp med att marknadsföra 
kollektivtrafiken ut mot hyresgästerna.200 
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Avgränsningar 
Statistiken över resandet i Norrköping gäller enbart för tätortstrafiken i Norrköping.  
Anledningen till detta är att landsorttrafiken inte bara går inom kommunens gränser. Det går 
att få fram siffror på det som kallas för Östra området, där ingår Finspång, Söderköping, 
Norrköping och Valdemarsvik, men vi har bedömt att det ligger utanför ramen till vår 
uppsats.   
 
Cykel i Norrköping  
Intervju med Tekniska kontoret 
Cykelkampanjer 
Fler och fler cyklar i Norrköping – i år har projektet Norrköping cykelstad rullat på i 8 år. I 
projektet ingår kampanjer som Cykla till jobbet och Cykla stan runt. Projektet Norrköping 
Cykelstad pågår fram till år 2010 och innan dess kommer ingen utvärdering att göras. 
Däremot sammanställs antalet deltagare varje år. År 1999 var det 3880 deltagare i ”cykla till 
jobbet kampanjen” och år 2004 var deltagarantalet 7073. I cykelloppet ”Cykla stan runt” har 
deltagarantalet stigit från 300 cyklister år 2001 till 580 stycken år 2004.201 Intresset för 
cykelkampanjerna är mycket stort enligt Tekniska kontoret – men antalet arbetstillfällen i 
Norrköping år 2003 var 54 738 stycken och om man räknar på hur stor andel som är med i 
cykelkampanjen ”Cykla till jobbet” är detta ca 13 %.   
 
Cykelmätningar 
Det genomsnittliga antalet cyklister per vecka är för år 2004, 8 700 stycken. Värdet har varit 
ganska jämnt under hela 2000-talet och inga större förändringar har skett, mätningen sker med 
en elektronisk cykelmätare.202 Denna mätning är dock väldigt osäker och inte heller den 
manuella cykelmätningen som sker på våren är särskilt tillförlitlig eftersom den är extremt 
väderberoende.  
 
Säker cykelparkering & utbyggnad av cykelväg 
Längden på cykelbanorna har ökat från att vara 15 km 1998 till att 2004 vara 17,5 km i 
Norrköping. Man bygger ungefär ut 2 km cykelväg per år och under 2005 ska man bygga ut 
cykelbanor till Händelö.203 Idag finns det inga säkra cykelparkeringar, men kommunen har 
planer på att bygga en vid Olai Kyrkogatan, dock är det oklart när det kommer att ske.  
 
 
Kommunens fordonspark 
Intervju med upphandlingsenheten 
För att ta reda på hur många tjänstefordon det finns inom kommunen och hur fördelningen 
utav olika bränslen ser ut intervjuades Upphandlingsenheten på kommunen.  
 
Tjänstefordon 
Det finns 234 stycken tjänstefordon i Norrköpings kommun idag. Dessa fordon drivs på 
bensin, diesel, etanol och biogas.204 Antalet bilar i kommunen beror lite på tiden på året, dvs. 
hur behovet är i kommunen just då, samt på olika leasingtider. Leasingbilar har man under en 
avtalsperiod på 3 år, efter periodens slut säljer kommunen tillbaka bilarna till bilförsäljaren 
och kommunen leasar in nya. Anledningen till att man väljer att göra så i Norrköping är att 
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man beräknar att efter 3 år kommer bilen att kosta för mycket i försäkringar, premier, 
reparationer osv.205  
 
När det kommer till förmånsbilar är det oklart hur många som finns. Det beror på att 
bihanteringen ändrades för 3 år sedan förut köptes bilhanteringstjänsten av Sydkraft.206 Några 
av förmånsbilarna är inräknade i statistiken över kommunens tjänstefordon. Andra 
förmånsbilar har leasats genom andra bolag och finns därför inte med. Uppskattningsvis rör 
det sig om 6-7 bilar och det antas av upphandlingsenheten att de drivs på bensin eller 
diesel.207  
 
Miljöbilar 
Det finns inga politiska beslut om att kommunen ska göra sig av med bensin och dieselbilar 
och ersätta dem med miljöanpassade alternativ enligt upphandlingsenheten.208 När 
upphandlingsenheten förser andra enheter inom kommunen med bilar och man ser att de 
behov som finns överensstämmer med en bilmodell för alternativa drivmedel, så ställs frågan 
om enheten skulle ha intresse av en miljöbil. Miljöbilar är vanligen inte billigare än 
traditionella bilar vad det avser inköpskostnad, vilket gör det svårt genom traditionell 
upphandling att köpa in dem. Upphandlingsenheten måste alltså rekommendera bensin eller 
dieselbilen, men man kan fortfarande ställa frågan om enheterna är intresserade av en 
miljöbil. Därefter är det upp till varje enhet att avgöra frågan om vilken bil man vill ha.209   
 
I höstat hade Ford en kampanj där miljöbilen Ford Flexi fuel kostade lika mycket som den 
bensindrivna modellen. Då köpte Norrköpings kommun in 10-11 stycken genom att 
enhetscheferna gav samtycke till miljöbilen istället för den traditionella.210 Just nu försöker 
upphandlingsenheten förhandla med bilförsäljare om att få fram en liten, billig miljöbil så att 
man förhoppningsvis i framtiden kan byta ut de 100 småbilar som finns i kommunens 
fordonspark. Bäst vore det enligt upphandlingsenheten, om kommunen anammade statens 
krav om att var fjärde bil ska vara en miljöbil.211  
 
Egen bil i tjänsten 
Det körs mycket med egen bil i tjänsten, enligt upphandlingsenheten, hur mycket är dock 
svårt att säga. Det som gynnar egen bilanvändning i tjänsten är bland annat milersättning. Om 
personal får tillgång till ett personligt busskort av arbetsgivaren beskattas detta som en 
löneförmån.212 Hur många som har sådana här bilavtal är svårt att ta reda på enligt 
personalkontoret. Kommunen har 8500 anställda och cirka 250 chefer. Varje bilavtal skrivs 
mellan cheferna och arbetstagarna och för att ta reda på vilka som har bilavtal måste man gå 
in på varje enskild person.213  
 
 
 
 
 
                                                 
205 Intervju med upphandlingsenheten 
206 Intervju med upphandlingsenheten 
207 ibid. 
208 ibid. 
209 ibid 
210 ibid. 
211 ibid. 
212 ibid. 
213 Samtal med personalkontoret 



   41

Sparsam körning 
Ingen inom kommunen har utbildats i sparsam körning, men det har funnits tankar på det. 
Förra året satsade man dock på säkerheten genom att upphandlingsenheten sponsrade 90 
platser till en halkbana ur sin budget. Det finns tyvärr inga särskilda medel för liknande 
aktiviteter inom sparsam körning vilket medfört att man inte har kommit igång med det. 
Upphandlingsenheten anser dock att det handlar om att intyga enheterna att sparsam körning 
är något man kan ha nytta av t ex att det kan leda till en besparing genom minskad 
bränslekostnad.214 
 
Sopbilar 
Den nya upphandlingen av kommunens sophantering har lett till att Norrköpings kommun 
kommer att ha 11-12 biogassopbilar vid årsskiftet.215 Att det växlar mellan elva eller tolv bilar 
beror på att man alternativt kommer att behöva en dieselsopbil för länge rutter.216 I dagsläget 
är det företaget Sita som har hand om kommunens hushållssopor. Sita har 2 sopbilar drivna på 
biogas och 11 på diesel.217 Vid årsskiftet är det företaget IL-Recycling som tar över 
sophanteringen och byter ut dieselsopbilarna till biogassopbilar.  
  
Parkering för miljöbilar 
Äger man en miljöbil och bor i Norrköping har man tillgång till gratis parkering i staden max 
tre timmar per tillfälle under en tre års period. För en administrativ avgift på 300 kr får du 
parkera i stan i 3 år kostnadsfritt. Gratis parkering för miljöbilar är fortfarande relativt nytt, 
men sedan starten i mars 2005 så har man gett ut 70st parkeringstillstånd till miljöbilar.218  
 
Sydkraft 
Intervju med en representant från företaget 
Tjänstebilar och respolicy 
Idag finns det 4 stycken tjänstebilar som drivs på biogas i Norrköping. Man har ganska liten 
omsättning av bilar och kommer att ha svårt att komma upp i 100 % biogasbilar eftersom det 
krävs en del fyrhjulsdrivna bilar som måste kunna ta sig fram överallt, till exempel i 
skogen.219 
  
Sydkrafts respolicy poängterar i första hand säkerheten för den resande personalen, reglerna 
beskriver dessutom en hantering som innebär att kollektivtrafik alltid är att föredra, förutsatt 
att det kan ske på ett effektivt sätt. En formulering som kan ha valts exempelvis för att 
personal inte ska behöva övernatta hemifrån mer än nödvändigt.220 
 
Sydkraft är positiv till användandet av alternativa, miljöanpassade drivmedel. De förare som 
väljer sådana lösningar kompenseras av Sydkraft för ökade kostnader. Det innebär att 
Sydkraft står för den kostnad som uppstår om den anställde väljer samma bilmodell i 
miljöanpassad version jämfört med standardmodellen.221 
  
Sydkrafts personal är inte utbildad inom sparsam körning. En sådan utbildning skulle kunna 
vara av intresse för den gruppen av Sydkraft personal som med nödvändighet kör bil i sin 
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yrkesroll exempelvis montörer som alltid måste ha sin utrustning med sig. Generellt fördrar 
Sydkraft kollektivtrafik i tjänsteutövning.222 
 
Biogasmackar och Gasförsäljning 
I Norrköping har Sydkraft 1 mack för snabbtankning av biogas och 19 platser för 
långsamtankning. I övriga landet har man 17 mackar för snabbtankning av fordonsgas varav 4 
är biogas och man har 170 platser för långsamtankning varav 25 för biogas. I framtiden 
planeras 1 ny snabbtankningsmack för biogas i Norrköping och 10 nya platser för 
långsamtankning. I övriga landet planeras det 6 nya mackar till snabbtankning varav hälften 
för biogas till år 2010 och 5 nya enheter för långsamtankning med 10-20 tankplatser per enhet 
och även där blir hälften till biogas.223 
 
Sydkraft säljer 900 000 Nm3 biogas till bussarna i Norrköping varje år och till övriga delar av 
landet säljs 10 700 000 Nm3 fordonsgas varav 1 900 000 Nm3 är biogas. Till allmänheten 
säljer Sydkraft 50 000 Nm3 biogas i Norrköping och 1 400 000 Nm3 fordonsgas till övriga 
landet varav 400 000 Nm3 är biogas.224 
 
Aktiviteter inom Sydkraft  
Sydkraft har inga annonskampanjer för att öka försäljningen eller produktionen av biogas. 
Istället försöker man att arbeta tillsammans med kommuner för att öka biogasanvändningen, 
enligt Sydkraft är det viktigt att kommuner ställer krav vid upphandlingar av olika tjänster.225 
Även i kontakt med kunder där man diskuterar energiförsörjning pratar man om alternativa 
bränslen och hur man bäst uppfyller företagets behov. Hos företag kan det vara viktigt att visa 
upp en god miljöprofil vilket gör att fler väljer att ha tjänstebilar som drivs på alternativa 
bränslen.226 
 
 
Svensk biogas 
Intervju med en representant för företaget  
Tjänstebilar och respolicy 
Alla tjänstebilar inom Svensk Biogas drivs med biogas. Vid användande av bilpooler/hyrbilar 
eller andra fordon ska dessa också drivas på biogas. Undantag gäller endast vid nyttjande av 
fordon som inte finns i biogasutförande. Personal inom Svensk Biogas som kör tunga fordon 
har utbildning i sparsam körning.227  
 
Biogasmackar och mängd biogas 
Svensk Biogas har ett tankställe i Norrköping och kommer att öppna ytterligare ett under 
hösten 2005. I och med klimppengarna kommer produktionen av biogas att öka. Man planerar 
att bygga en biogasanläggning i anslutning till Agroetanol eftersom man kommer att använda 
deras drankvatten vid produktion av biogas.228 Som det är idag transporteras biogas från 
Tekniska Verket i Linköping på flak till Norrköping. Den produktion som planeras i 
Norrköping kommer i första skede producera omkring 2,1 miljoner Nm3 gas och kan sedan 
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utökas till det dubbla som i praktiken kommer att räcka till 2500 personbilar. Idag finns det 
cirka 600 fordon i regionen Linköping/Norrköping med omkringliggande område.229  
 
 
Gemensamma nämnare för biogasens utveckling enligt Sydkraft och Svensk biogas  
För att öka användningen av biogas till privata bilister är det enligt både Svensk Biogas och 
Sydkraft, viktigt att begagnade biogasbilar kommer ut på markanden. Begagnade biogasbilar 
har oftast gått som tjänstebilar, som när leasing tiden gått ut säljs de tillbaka till bilhandlarna. 
Då är det möjligt för allmänheten att kunna köpa en bra miljöbil som inte kostar allt för 
mycket.230  
 
Något som kan påverka biogasens utveckling i negativ riktning är enligt Svensk Biogas och 
Sydkraft, regeringens nya lagförslag. Lagförslaget handlar om att alla mackar ska ha ett 
alternativt bränsle år 2009. Både Sydkraft och Svensk Biogas tror att det är stor risk att enbart 
etanol som förnyelsebart fordonsbränsle kommer att gynnas av förslaget, eftersom etanol är 
billigare att installera än biogas.231 Mycket av etanolen som importeras dessutom från 
Brasilien, vilket innebär långa transporter, risker för haveri på haven, importberoende osv. till 
skillnad från att ha lokalt producerad biogas som man själv kan reglera priset på.232  
  
 
En sammanfattande diskussion utifrån resultaten i nulägesanalysen finns i uppsatsen under 
rubriken 5.2 Nätverksdeltagarnas reflektioner. 
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Bilaga 2. Frågemanual till intervju med kommunerna 
 
Generella metodfrågor 
 

1. Hur är erat mobilitetskontor/nätverk uppbyggt? Är det ett fast kontor, ett 
nätverk, antal arbetande? Vilka är med i nätverket? Hur stort är 
engagemanget hos de medverkande i nätverket? 

 
2. Hur är arbetet inom Mobilitetskontoret upplagt? Hur ser det dagliga arbetet ut 

om det finns ett fysiskt kontor? Hur ofta träffas samtliga inblandade parter i 
projektet? Tar man hjälp ifrån utomstående deltagare? 

 
3. Vilken typ av förförståelse/kunskap hade ni innan arbetet med 

mobilitetskontoret började? Till exempel beteendevetenskap, kommunikation, 
attitydförändring med mera. Hade ni de kunskaper som ni behövde? Om inte, 
vad fattades? 

 
4.  Vad gjordes för att inventera nuläget? 

 
5. Vilka frågor har ni i fokus på i erat mobilitetskontor? Vad är syftet med 

mobilitetskontoret? Vilka mål har ni satt upp? Vilka projekt och åtgärder har 
gjorts? Varför just dessa projekt och åtgärder? 

 
6. Vad upplever ni är det bästa sättet att engagera allmänheten på till att vilja 

förändra sina resvanor? 
 
7. Finns det ett starkt politiskt stöd för arbetet med mobilitetskontoret? Finns det 

ett fortsatt politiskt stöd för de åtgärder som vidtas och de projekt som 
bedrivs? 

 
8. Finns det en politisk uttalad vilja att byta ut kommunens fordon till 

miljöanpassade alternativ? Varför/varför inte? 
 

9. Har ni tagit hänsyn till genusfrågor i arbetet på mobilitetskontoret? 
 

10. Har man anpassat informationsmaterial, utställningar m.m. utefter olika 
kulturella mönster, könsroller och olika generationer som finns i samhället?  

 
 
11. Hur arbetar ni med uppföljning och utvärdering av era projekt? Vilka faktorer 

tittar ni på när ni utvärderar? 
 

12. Var har ni dragit gränsen för ett lyckat projekt/misslyckat projekt?  
 
13. Hur upplever ni era resultat hittills? 
 
14. Hur planerar ni att arbetet skall fortgå efter att KLIMP projekttiden är slut? 
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15. Är det en bra idé att satsa på mobilitetskontor? På vilket sätt är det bra/inte 
bra? Anser du att mobilitetskontoret har betydelse för uppnåendet av 
lokala/nationella klimatmål? Vilken roll spelar mobilitetskontor jämfört med 
andra satsningar vad det gäller uppfyllandet av målen? Hur ser ni på den här 
typen av nätverksarbete som styrmedel? 

 
 

16. Om ni skulle starta upp ett nytt mobilitetskontor idag med den erfarenhet ni har 
samlat på er, hur skulle ni göra då? – Vad är viktigt att tänka på? Vilka goda 
råd vill ni lämna till andra kommuner som ska starta upp nya mobilitetskontor? 

 
17.  Vad kommer ni att göra den närmaste framtiden? Vad har ni åstadkommit om 

fem år? 
 
 
 Lund 

 
1. Ni har haft ett projekt inom samåkning där man blev erbjuden ett årskort på 

lokaltrafiken om man gick med i en bilpool. Hur gick det? 
 

2. Hur ser ni på bilpooler och olika samåkningssystem i framtiden? 
 

3. Vad har ni för alternativa fordonsbränslen och vilket satsar ni på? 
  
 


