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Att fånga 
hela bilden 

Ucil ius dolori dicit, sumquis 

nimillam faciae lab inullam id 

ut esti berferfero estiate sunt 

aboreribusto tes dolenducid 

quat volupta sum que nonem 

volorese nonse nonestiatus 

unti delesti onsequa. 



Förändring är en del  av 

vardagen, inte ett  

undantagstillstånd. 

 

 

Tomas Hylland Eriksen, antropolog, ur Ögonblickets tyranni 2001 



Hur människan påverkar och 
påverkas 



Vardagslivets tre valutor 

Tid Pengar Energi/Emotion 





Tid 
Pengar 

Energi 

Upplevd brist 



Högre krav 

”Det finns inget  
öppet köp  
för min tid” 
  Marie 42 



Hur påverkar det 

vardagsresorna? 



Upplevelsen av tid 

Tid 



”Jag älskar min lilla bil, att susa 
fram tidigt på morgonen. 
Gasen i botten haha! […] Jag 
parkerar i Farsta och tar t-
banan sen, den går hela tiden. 
Att stå i bilköer passar 
inte mig det kanske du 
förstår.” 

  Camilla 61 

Inte stå stilla 



• Bilen är nästan hemma 

och det är avståndet till 

bilen som räknas. 

• Biltid upplevs som nolltid. 

 



Strävan efter enkelhet 

Tid Energi/Emotion 



Inget extra krångel 

• Byte av färdmedel, 

otydlighet eller ovisshet tar 

ork och energi. 

• Väntan upplevs som 

meningslös, negativ och 

osäker. 

”Jag tar antingen buss 807 

eller 818 till centralen. 807:an 

tar ju egentligen längre tid typ 

35 minuter och alltid kö sista 

biten inne i stan. Men det kan 

ju vara skönt att slippa 

ett extra byte.”  

  Linnea, 32 



Tryggt med egen kontroll 

• Bilen upplevs som 

pålitlig och trygg. 

• Att växla mellan olika 

färdmedel upplevs som 

svårt. Både praktiska 

och mentala barriärer. 

” Jag skulle kunna ta pendeln, 

men de dagar jag ska hämta på 

dagis då går det inte. Då kan 

man inte riskera att man blir sen 

helt plötsligt. ”    

    Per, 40 



Bilen familjernas förenklare 

• Föräldrar gör oftare 

kedjeresor 

• Kedjeresor främjar 

bilanvändning 

• Målpunktresor oftare 

kollektivtrafik eller 

cykel/gång 

Målpunktresor eller kedjeresor 



Vanans makt 

Energi/Emotion 



Människan tycker inte 

om förändring! 



Att fånga 
hela bilden 

Ucil ius dolori dicit, sumquis 

nimillam faciae lab inullam id 

ut esti berferfero estiate sunt 

aboreribusto tes dolenducid 

quat volupta sum que nonem 

volorese nonse nonestiatus 

unti delesti onsequa. 



Nya vanor? 

• Andra vardagsvanor 

påverkar resbeteendet 

• Behov av mer flexibla 

resmöjligheter finns 

 

” Bilen står ofta i garaget. 

Varannan vecka har jag 

ju den när jag lämnar och 

hämtar min dotter på dagis, 

annars åker jag buss. Jag har 

letat efter bilpooler men det 

finns inga i Haninge så det är 

inte så smart.”  

  Jens 43

   

   

  



Kort sagt 

Att förändra trafik och stadsrum handlar också om att förstå 

vardagsliv och beteende. 

Tid och personlig ork och energi är viktiga valutor att använda 

som konkurrenskraft och styrmedel. 

Upplevelsen betyder mer än faktiska minuter. 

Enkelhet och tydlighet sparar ork och energi. 

Resvanor är tröga och svåra att förändra eftersom de beror av 

andra vardagsvanor. Medvetenhet om sammanhang öppnar 

upp för nya trafik- och transportlösningar. 

 



“If I had asked people what 
they wanted, they would have 
said faster horses.” 
Henry Ford 
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