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Förord 
Den här studien om invånarnas syn på den framtida trafiken i Malmös innerstad har 

utförts av VTI på uppdrag av Malmö stad. Frida Beijer har varit kommunens 

kontaktperson för uppdraget och har deltagit i arbetet med utformningen av enkäten.  

Vid VTI har Susanne Gustafsson granskat rapporten och bidragit med värdefulla 

synpunkter och Eva Åström har svarat för slutredigeringen av rapporten. Per 

Henriksson medverkade i enkätutformningen och har genomfört den statistiska 

bearbetningen av datamaterialet. Rapporten har skrivits av Per Henriksson och Tomas 

Svensson.  

Lotta Persson, illustratör från Göteborg, har bidragit med teckningarna i enkäten. 

Jag vill rikta ett varmt tack till alla som har medverkat till studiens genomförande. 

 

Linköping maj 2014 

 

Tomas Svensson 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VTI notat 17-2014 

Kvalitetsgranskning 
Intern peer review har genomförts 1 april 2014 av Susanne Gustafsson. Per Henriksson 

och Tomas Svensson har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Projekt-

ledarens närmaste chef Nils Petter Gregersen har därefter granskat och godkänt 

publikationen för publicering 22 maj 2014. De slutsatser och rekommendationer som 

uttrycks är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s 

uppfattning. 

 

 

 

Quality review 
Internal peer review was performed on 1st April 2014 by Susanne Gustafsson. Per 

Henriksson and Tomas Svensson has made alterations to the final manuscript of the 

report. Nils Petter Gregersen, research director, examined and approved the report for 

publication on May 22nd  2014. The conclusions and recommendations expressed are the 

authors’ and do not necessarily reflect VTI’s opinion as an authority. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryckt på VTI i Linköping 2014 



 

VTI notat 17-2014 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ................................................................................................. 5 

Summary ............................................................................................................ 7 
1 Inledning .................................................................................................. 9 

1.1 Bakgrund ................................................................................................. 9 

1.2 Syfte....................................................................................................... 11 

2 Tillvägagångssätt ................................................................................... 12 

2.1 Metod och datainsamling ....................................................................... 12 

2.2 Urval och bortfall .................................................................................... 13 

2.3 Justering för kön- och åldersfördelning .................................................. 14 

2.4 Statistisk analys ..................................................................................... 14 

3 Resultat .................................................................................................. 16 

3.1 Beskrivning av respondenterna och hushållet ....................................... 16 

3.2 Resultat av huvudfrågan: Hur väljer Malmös invånare? ........................ 17 

3.3 Faktorer bakom individernas val ............................................................ 20 

3.3.1 Resvanor och val av framtidsbild ........................................................... 20 

3.3.2 Sociala och ekonomiska faktorer och val av framtidsbild ....................... 30 

Referenser........................................................................................................ 38 

 

 

 

Bilaga 1 Informationsbrev, beskrivningar och enkät 
 



 

VTI notat 17-2014 



 

VTI notat 17-2014 5  

Invånarnas syn på den framtida trafiken i Malmös innerstad – resultat från en 

enkätundersökning 

av Per Henriksson och Tomas Svensson 

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) 

581 95  Linköping 

 

 

Sammanfattning 
Trafikens utformning i stadskärnorna bör baseras på en avvägning mellan tillgänglighet 

för enskilda bilister och biltrafikens konsekvenser för andra trafikanter och stadsmiljön i 

övrigt. Det är kommunens trafik- och stadsplanering som måste ta ansvaret för trafikens 

utformning i stadskärnan. Frågan är vilket beslutsunderlag som kommunen ska 

använda? Ett alternativ är att utforma enkäter med olika alternativa framtidsbilder eller 

scenarier och på så sätt ta reda på invånarnas uppfattning. Det är denna metod som har 

valts för undersökningen som presenteras i föreliggande rapport.  

En enkät skickades till ett urval av alla invånare i Malmös kommun i åldern 18–75 år. 

Enkätens huvudfråga innehöll tre olika framtidsbilder för trafikens utformning i 

Malmös innerstad. Alternativens rubriker och utfallet av valfrågan framgår av följande 

figur:  

 

Var femte av de tillfrågade anser att Malmös innerstad i högre grad än idag bör anpassas 

till biltrafik enligt framtidsbild A) Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt 

bilarna i innerstaden. I denna framtidsbild utformas gatorna först och främst med tanke 

på god framkomlighet för bilar och goda parkeringsmöjligheter med låga avgifter.  
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Framtidsbild B) Ett lugnare trafiktempo i innerstaden har valts av 32 procent. I 

scenariot ges bilarna mindre utrymme på de större gatorna i innerstaden till förmån för 

fotgängare och cyklister.  

Det för biltrafiken ännu mer restriktiva framtidsbilden C) En innerstad med mer 

gatuutrymme för gång, cykel och kollektivtrafik har valts av närmare 48 procent av 

respondenterna. Bilburna besökare hänvisas till parkeringshusen och genomfartstrafiken 

hänvisas till gator utanför innerstaden. Servicefordon som färdtjänst, taxi, handikapp-

fordon och varutransporter får använda vissa gator på gåendes och cyklisters villkor.  

Detta innebär att 80 procent av Malmös invånare är för en utformning av innerstadens 

trafik som är mer restriktiv när det gäller biltrafik och bilparkering än vad som är fallet 

idag. Närmare hälften av Malmös invånare stödjer långtgående förändringar där 

fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras högt. Den andra gruppen, som utgör 

en tredjedel, förespråkar något mer försiktiga åtgärder där begränsat utrymme för 

biltrafik används för att prioritera fotgängare och cyklister. 

Använder man ofta bil i Malmös innerstad och ställer höga krav på att kunna parkera i 

närheten av besöksmålet, ökar sannolikheten för att Bättre framkomlighet och mer 

gatuutrymme åt bilarna… väljs. Är det istället så att man ofta går, cyklar, åker buss eller 

tåg i Malmös innerstad ökar sannolikheten för att någon av de två andra framtids-

bilderna väljs. 

Män är i större utsträckning än kvinnor anhängare av Bättre framkomlighet och mer 

gatuutrymme åt bilarna ... Bor man i radhus, villa, etc. ökar också sannolikheten för att 

den framtidsbilden väljs. 

Andelen som föredrar Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna… ökar 

med körkortsinnehav, antal bilar i hushållet och årlig körsträcka med bil. Men det kan 

konstateras att En innerstad med mer gatuutrymme för gång, cykel och kollektivtrafik 

väljs av mer än hälften av dem som kör högst 1 000 mil om året med bil. 

Ett intressant resultat som på ett tydligt sätt signaleras av det totala utfallet för huvud-

frågan, är att en majoritet av de Malmöbor som kör och parkerar bil i innerstaden 

föredrar en omläggning av trafiken till förmån för cykel-, gång- och kollektivtrafik. 

Detta resultat pekar på det stora behovet av undersökningar som ger stadsinvånarna 

möjlighet att uttrycka sina uppfattningar direkt.  

En stor majoritet av invånarna i Malmö är anhängare av mindre biltrafik och bil-

parkering i innerstaden under förutsättning att den minskande tillgängligheten med bil 

samtidigt ger direkta positiva konsekvenser för möjligheterna att gå, cykla och åka 

kollektivt i samma område. En sådan omläggning av trafiken uppfattas av de flesta 

invånare i Malmö som att staden får en bättre och mer attraktiv innerstad. 
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Inhabitant opinion about traffic in the inner city of Malmö – results of a 

questionnaire study 

by Per Henriksson and Tomas Svensson 

VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 

SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 

Summary 
The design of the transport system in urban centres should be based on a balance 

between different modes of transport that is in line with the inhabitants’ opinions. But 

there is no functioning market where this balance can be settled. Therefore, the 

municipal transport and urban planning must take responsibility for the design of traffic 

and priorities for different modes of transport in the city centre.  

The question is which information and knowledge the municipality can use to make the 

right decisions when social dilemmas distort the possibility to interpret actual behaviour 

and revealed preferences as the actual demand? One alternative is to design surveys 

with different alternative scenarios and in that way find out people's perception, the 

method chosen for the study presented in this report.  

A questionnaire was sent to a sample of all inhabitants in the municipality of Malmö 

aged 18–75 years. The questionnaire contains three different scenarios for traffic design 

in Malmö urban core. The titles of the scenarios and the outcome of the main question 

are displayed in the following figure: 

 

 

One out of five respondents think that Malmö city centre should be more adapted to car 

traffic following the scenario Better accessibility and more street space for cars in the 
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city centre. In this alternative street design first and foremost care for good access for 

cars and ample parking space with low fees.  

Scenario B, A calmer traffic pace of the inner city, has been selected by 32 percent. The 

space motor vehicles are permitted to use on the major inner city streets is less in favour 

of pedestrians and cyclists.  

The even more car restrictive scenario C, A city centre with more street space for 

walking, cycling and public transport,  has been chosen by about 48 percent of the 

respondents. Service vehicles such as taxis, vehicles for disabled people, goods 

deliveries etc. may use certain streets with respect to the conditions of pedestrians and 

cyclists. All other parking is directed to parking houses and the through traffic is 

directed around the city centre.  

To sum up, this means that 80 percent of the population of Malmö is in favour of a 

traffic policy and a street design that are more restrictive with regard to car traffic and 

car parking than is the case today. Close to every second of the Malmö residents support 

far-reaching changes involving better conditions for pedestrians, cyclists and public 

transport. The second group, which represents one-third, advocates more moderate 

measures such as limited space for cars to give priority to pedestrians and cyclists. 

Frequent use of the car in Malmö city centre and requests to be able to park near the 

visiting location, increase the likelihood that Better accessibility and more street space 

for cars in Malmö city centre is selected. Frequent walking, cycling or travelling by bus 

or train to Malmö city centre increases the likelihood that any of the other two scenarios 

is selected.  

Men are more often than women in favour of the option Better accessibility and more 

street space for cars ... Living in single-family housing also increases the likelihood that 

the car option is chosen compared to living in apartments.  

The proportion that prefer Better accessibility and more street space for cars ... 

increases if a person holds a driving license, with number of cars in the household and 

the annual mileage of the car. But it can be stated that a city centre with walking, 

cycling and public transport priority is elected by the majority of individuals with an 

annual mileage of maximum 10 000 km with car.  

Consequently, an interesting result arising from the analysis, and in a clear manner 

signalled by the overall outcome for the main question, is that a large majority of the 

inhabitants who drive and park the car in the city of Malmö prefer to change the traffic 

situation in the inner city with increased priorities and more space for cycling, walking 

and public transport. This result states the need for the type of studies that is reported 

here.  

A large majority of people living in Malmö are supporters of less car traffic and parking 

in the city centre, provided that the lower access for cars is instantly combined with 

better opportunities to walk, cycle and travel by public transport in the same area. Most 

residents in Malmö think that such a change of traffic priorities makes Malmö a more 

attractive city to live in.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
En god boendemiljö eller en attraktiv innerstad där värden som skönhet, trevnad och 

trygghet tillgodoses, kan sägas vara allmänna nyttigheter eller allmänna tillgångar. En 

renodlad allmän nyttighet eller tillgång kännetecknas av att många individer kan till-

godogöra sig den utan att minska den mängd som finns kvar till andra. Nyttigheten kan 

inte säljas på vanligt sätt via en marknad eftersom det inte finns någon möjlighet att 

utestänga individer som inte betalar. Hur mycket som ska produceras och förbrukas 

måste bestämmas på något annat sätt.  

Värdet av nyttigheten för en enskild individ kan vara beroende av andra individers 

beteende. En park kan beskrivas som en allmän tillgång, men om vissa besökare skräpar 

ned, vandaliserar eller uppträder störande minskar värdet av parkbesöket för andra som 

vistas i parken. Om en individ besöker parken en enstaka gång eller kan förutsäga att 

andras beteende kommer att minska värdet av att besöka parken, finns det få skäl för 

individen att själv uppträda på ett sådant sätt att parkens värde bevaras. 

Denna diskussion är direkt överförbar på det problemområde som rör avvägningen 

mellan individuell nytta av biltillgänglighet och den allmänna nyttan av biltrafik-

begränsningar. En individ eller ett enskilt hushåll kan finna det ytterst bekvämt att 

utnyttja bilen i så stor utsträckning som möjligt. Bilen möjliggör flexibla transporter 

utan byten och resandet kan kontrolleras direkt av individens eller hushållets beslut om 

avgångstid och resväg. Det finns inga tidtabeller eller biljetter att hålla reda på. Bilen 

kan användas för att transportera skrymmande varor och tunga matkassar mellan butiker 

och bostäder. För att bilen ska kunna utnyttjas effektivt ska användandet vara befriat 

från hinder och bilen ska kunna framföras så nära start och mål, t.ex. butiker och 

bostäder, som det är praktiskt möjligt. 

Det är dock ett ofrånkomligt faktum att individens möjligheter att utnyttja bilen är bero-

ende av andra individers/hushålls bilresande. Ju fler som använder bil desto sämre blir 

situationen för det enskilda hushållets bilanvändning. Trängsel uppstår på vägar och 

gator och det blir svårare att hitta lediga parkeringsplatser. Dessutom påverkas vi nega-

tivt av andra förändringar som orsakas av den växande biltrafiken. Inslaget av skönhet, 

trevnad och trygghet i stadsmiljön minskar med ökande biltrafik, buller, avgaser och 

olycksrisker. Det blir svårare och farligare att gå och cykla. Underlaget för lokal kollek-

tivtrafik och närservice försvinner. Välkända exempel på konsekvenser av den ökande 

bilanvändningen är minskad turtäthet och högre biljettpriser för bussar samt nedlagda 

butiker, postkontor och annan närservice i bostadsområden och stadsdelscentrum. 

En intressant aspekt av den här problematiken är att det kan ifrågasättas om dagens 

trafiksituation i städer representerar en avvägning som motsvarar det som majoriteten av 

befolkningen vill ha. Detta beror i första hand på att kopplingen mellan den egna bil-

användningen och konsekvenser för stadsmiljön är obefintlig. Om det enskilda hushållet 

väljer att minska bilåkandet får man inga positiva effekter i utbyte i form av en lugnare 

biltrafik, bättre stadsmiljö etc. så länge som alla andra använder bilen i samma omfatt-

ning som tidigare.  

Ett hushåll på några personer kan inte påverka trafiksituationen i en stad med 

300 000 invånare. Men om hushållet hade garantier för att det egna beteendet fick 

direkta effekter på stadsmiljön, dvs. om tillräckligt många gjorde samma sak, kan det 

inte uteslutas att många skulle föredra en situation som kännetecknas av en annan 

avvägning mellan framkomligheten för olika färdmedel i stadstrafiken.  
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Det är därför inte möjligt att tolka invånarnas bilresande i nuläget och förmågan att gilla 

läget som en bekräftelse på att dagens utformning av trafiken i städer är den som de 

flesta tycker är den bästa. Det kan mycket väl vara så att den utformning av stads-

trafiken som efterfrågas av en majoritet avviker kraftigt från den som gäller idag. Vi har 

i så fall ett s.k. socialt dilemma där de sammantagna konsekvenserna av vårt beteende 

driver fram en förändring som vi egentligen tycker är en försämring, men som vi inte 

kan göra något åt på egen hand. Skulle vi försöka hamnar vi i ett ännu sämre läge som 

individer och blir dubbla förlorare som avstår från bilens praktiska fördelar för oss 

själva samtidigt som trafiken och stadsmiljön fortsätter att försämras. Vi får också ett 

växande problem med felinvesteringar i transportinfrastrukturen när vi satsar stora 

resurser på att bygga ut kapaciteten i stadens väg- och gatunät.  

Det är dessa förhållanden som motiverar att undersökningar av den karaktär som pre-

senteras i denna rapport genomförs. Sådana undersökningar behövs för att förbättra 

kunskaps- och beslutsunderlag för kommunernas trafik- och stadsplanering och kunna 

utforma den stad som invånarna vill ha. Det är endast stadens/kommunens stads- och 

trafikplanering som kan lösa problemet med det sociala dilemmat. Se vidare 

diskussionerna i Grudemo och Svensson (2000) och Svensson (2000a). 
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att analysera och beskriva hur invånarna i Malmö vill att trafiken i 

innerstaden ska utformas och hur tillgänglig innerstaden ska vara för olika färdmedel. 

Det är inte enbart möjligheterna att köra och parkera bil som beskrivs i tre olika 

framtidsbilder, utan även vilka konsekvenser olika grad av biltillgänglighet får för 

kollektivtrafikresenärer, cyklister och fotgängare.  

Malmös innerstad har definierats som det upplysta området i följande figur. 

 

 

Figur 1  Undersökningsområdet – Malmös innerstad. 
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2 Tillvägagångssätt 
 

2.1 Metod och datainsamling 
Den problematik som måste hanteras i kommunens planering rör förhållandet mellan 

den individuella nyttan av biltillgänglighet och den allmänna nyttan av en god 

stadsmiljö. Det finns ingen fungerande marknad där avvägningen kan göras. 

Nyttigheten god stadsmiljö kan inte köpas till marknadspris i önskad mängd. Detta 

innebär att kommunens planering måste fungera som ställföreträdande konsument, 

vilket i sin tur medför att ett relevant beslutsunderlag måste tas fram. 

Beslutsunderlaget kan tas fram på olika sätt. Ett alternativ kan beskrivas som ”social 

ingenjörskonst” och består av att olika miljöfaktorer identifieras, kvantifieras och 

värderas inom ramen för en kalkyl. Detta är det traditionella angreppssättet i samhälls-

ekonomiska investeringskalkyler och används t.ex. av Trafikverket för att bedöma vilka 

vägar och järnvägar som ska byggas. Problemet är att ”mjuka värden” är svåra att 

fastställa i siffror, i jämförelse med mer ”hårda värden” som kostnader för investeringar 

och drift. Ett ytterligare problem är att risken för dubbelräkningar ökar när faktorer som 

skönhet, trevnad, trygghet, tas med i kalkylen. Skönhet, trevnad och trygghet är ju i sin 

tur beroende av ett antal andra faktorer som delvis täcks av andra kalkylposter, t.ex. 

avgasemissioner, buller och risk för olyckor. Dessutom är det svårt att bryta ned den 

komplexa stadsmiljön i olika avgränsade delar som kan värderas i kronor. 

En annan möjlighet är att direkt fråga invånarna om vilken utformning av stadstrafiken 

som de efterfrågar. Detta kan göras genom att låta invånarna ta ställning till olika alter-

nativ i folkomröstningar. Ett billigare alternativ är att med hjälp av enkätundersökningar 

kartlägga vad invånarna anser om stadens utformning rörande avvägningen mellan bil-

tillgänglighet för enskilda bilister och konsekvenser av frihet från biltrafik i olika 

dimensioner. Med ett begränsat antal enkäter riktade till slumpmässigt utvalda personer 

kan man, med utgångspunkt från en fastställd osäkerhet, dra slutsatser som gäller för 

alla berörda individer. Denna metod har tillämpats i den studie som presenteras här. 

En ytterligare fördel med denna metod är att olika faktorer kan föras samman i paket för 

helhetsbedömningar. Det innebär att de som svarar på enkäten måste väga olika faktorer 

mot varandra, faktorer som kan vara både fördelar och nackdelar för den enskilde. 

Trafik och stadsmiljö kan sägas vara ett område som kännetecknas av att det är olika 

sammanhängande lösningar som ska jämföras. En förändring av en faktor, t.ex. bil-

trafik, ger återverkningar på andra faktorer som kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik 

samt stadsmiljöns allmänna attraktivitet.  

För innerstädernas del är det många gånger samma individer som är både vinnare och 

förlorare när biltrafiken förändras. Om det blir fler restriktioner för biltrafik kan bilen 

inte användas på samma sätt som tidigare, vilket kan uppfattas som en försämring. 

Samtidigt kan det bli enklare och säkrare att gå och cykla i innerstaden och stadsmiljön 

blir attraktivare, vilket kan uppfattas som en förbättring. Motsvarande resonemang är 

lika giltigt för förändringar som förbättrar möjligheterna att köra och parkera bil i 

staden. 

När individer ställs inför valet mellan olika alternativ där dessa faktorer varieras 

samtidigt, måste de väga fördelar mot nackdelar för att kunna välja det alternativ som 

anses vara det bästa. Varje individ som svarar på enkäten måste göra just den avvägning 

mellan fördelar och nackdelar som bör styra trafikens utformning i innerstaden. 
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I studien presenteras tre olika framtidsbilder för trafikens utformning i innerstaden. De 

olika framtidsbilderna presenteras i kapitel 3.2. Metoden har utvecklats av Statens väg- 

och transportforskningsinstitut, VTI, inom ramen för tidigare forskningsprojekt, se bl.a. 

Grudemo och Svensson (2000), Gustavsson (2000), Svensson (2000a; 2000b), Svensson 

(2003), Svensson och Haraldsson (2002; 2005) samt Svensson och Henriksson (2010; 

2012; 2013).  

Utskicket till ett urval av Malmös innevånare utgjordes av ett följebrev, en beskrivning 

av tre olika scenarier/framtidsbilder för trafikens utformning i Malmös innerstad och en 

enkät, se bilaga 1. I följebrevet angavs en länk till en webbenkät om mottagaren 

önskade besvara enkäten via internet i stället för via pappersversionen. Enkäten inleds 

med en huvudfråga där respondenten får ange vilken av de tre framtidsbilderna som 

hon/han väljer. I frågan anges att respondenten ska sätta sig in i en situation där det 

finns möjlighet att påverka framtidens trafiksystem för Malmös innerstad genom att 

rösta på en av de tre framtidsbilderna. 

Efter huvudfrågan följer frågor om respondentens resvanor i stadskärnan. Respondenten 

får ange hur ofta hon/han färdas i området fördelat på olika färdmedel. Därefter följer en 

fråga om ärende och frekvens för respondentens resor i undersökningsområdet. Respon-

denten får också ange om hon/han överhuvudtaget kör bil i innerstaden och vilka parke-

ringsalternativ som används samt hur ofta de olika alternativen utnyttjas. Frågorna om 

resvanorna avslutas med frågor om den längsta gångtid som kan accepteras från p-plats 

respektive busshållplats till målet för respondentens besök i området. 

Enkäten avslutas med ett antal frågor om den som besvarar enkäten och om responden-

tens hushåll. Frågorna gäller var man bor och boendeform, kön, ålder, tillgång till cykel, 

tillgång till kollektivtrafikkort, avstånd till busshållplats från bostaden, körkorts- och 

bilinnehav, körsträcka med bil, medlemskap i bilpool, avstånd till p-plats eller garage 

från bostaden, hushållets sammansättning samt inkomster före skatt. Respondenten hade 

möjlighet att ge kommentarer genom att bifoga egna lösblad. I webbenkäten kunde 

kommentarer lämnas i ett speciellt kommentarsfält. Kommentarerna har inte behandlats 

av VTI, utan Malmö stad har sammanställt dem för vidare hantering.  

Enkäten utformades av VTI tillsammans med Malmö stad med utgångspunkt från 

enkäter som har använts i de studier som refereras ovan.  

 

2.2 Urval och bortfall 
Malmö stad drog ett obundet slumpmässigt urval. Bruttourvalet av 2 500 personer i 

åldern 18–75 år bosatta i Malmö. Som urvalsram användes kommuninvånarregistret. För 

12 personer saknades adressuppgifter. Enkäten skickades därmed ut till 2 488 personer, 

vilket skedde den 28/10 2013. Svar som inkommit till och med 10/1 2014 har registrerats. 

Malmö stad ansvarade för kopiering och utskick av pappersenkäten, konstruktion av 

webbenkäten samt registrering av svaren. Två påminnelser skickades ut. Den första 

påminnelsen var i form av ett vykort och till den andra påminnelsen bifogades enkäten. 

Till VTI levererades en Excel-fil med 1 034 poster. Efter att dubbletter och poster där en 

annan person än enkätmottagaren misstänks ha besvarat frågorna exkluderats, återstår 

1 026 svar till analysen. Av dessa är svar från omkring 50 personer som valde att 

besvara enkäten på webben. Detta innebär en svarsfrekvens på 43 % vilket är en 

förväntad nivå i dessa sammanhang. I följande tabell ges en översikt av urvalet och 

bortfallet. 
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Tabell 1  Urval och bortfall. 

 Antal individer Andel i % 

Bruttourval 2 500  
  Avgår: adress saknades eller var inaktuell 97  
       
Nettourval 2 403 100,0 
  Besvarade enkäter 1 026 42,7 
  Bortfall 1 377 57,3 
 
2.3 Justering för kön- och åldersfördelning 
Det var en något lägre andel män (48,3 %) bland respondenterna jämfört med 

befolkningen totalt i Malmös kommun i aktuell åldersgrupp (49,7 % enligt SCB, 2014) 

samtidigt som medelåldern var högre i svarsgruppen (nästan 47 år) jämfört med 

befolkningen i åldern 18-75 år (42 år). För att kompensera för detta, har uppräknings-

vikter utifrån köns- och åldersfördelningen i befolkningen tagits fram. Det innebär att i 

det fall en kvinna eller en man i en viss ålder är underrepresenterad bland respondent-

erna jämfört med befolkningen totalt sett, ges individens svar en större vikt än om 

många individer i den gruppen besvarat enkäten.  

Med hjälp av uppräkningsvikterna erhålls de andelar som publiceras i rapporten. 

 

2.4 Statistisk analys 
För att undersöka om valet av framtidsbild skiljer bland delgrupper av de svarande 

jämfört med hur hela gruppen svarande har valt, har Chi-två-tester använts med en 

signifikansnivå på 0,05. En signifikansnivå på 0,05 innebär att det är fem procents risk 

att det mönster som kan urskiljas i tabellerna inte skulle framträda om alla individer i 

Malmö i åldrarna 18–75 år hade besvarat frågan. Samband med signifikansnivåer på 

0,05 eller lägre brukar kallas för statistiskt säkerställda. För undersökningens del 

innebär det ett statistiskt säkerställt samband att trots att det baseras på 1 026 personer 

gäller för hela den grupp av individer som urvalet har dragits från (alla i åldern 18–75 år 

i Malmös kommun). Alla tänkbara förklaringsfaktorer som återfinns i enkäten har 

signifikanstestats. Det är med något undantag endast de signifikanta sambanden som 

presenteras i tabellerna. 

De statistiska testerna har genomförts på det oviktade materialet eftersom Chi-två-testet 

inte är applicerbart på uppviktade värden. Redovisade p-värden i anslutning till 

tabellerna härrör alltså från test på oviktade data medan andelarna i tabellen är 

uppräknade till populationsnivå. 

Analysen ska tolkas som ett försök att utifrån olika infallsvinklar belysa det val av 

huvudalternativ som görs av individerna i undersökningen. Chi-två-testet anger om de 

preferensskillnader mellan olika kategorier av individer som vi kan utläsa av tabellerna, 

är statistiskt säkerställda. Det bör påpekas att utfallen av statistiska tester här och 

uppdelningen av individer i olika kategorier, inte på något sätt kan förändra det totala 

utfallet av huvudfrågan, det vill säga val av framtidsbild för trafikens utformning i 

innerstaden. Det spelar givetvis heller ingen roll för utfallet på huvudfrågan hur många 

individer som återfinns inom respektive kategori i tabellerna i kapitel 3.3. Det totala 

utfallet av huvudfrågan, som diskuteras i avsnittet ovan, ska ses som ett givet 
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ingångsvärde i analysen av sambanden mellan olika faktorer och val av scenario. 

Analysen avser de mönster som kan urskiljas när individer som har valt olika 

framtidsbilder för trafikens utformning i innerstaden, jämförs utifrån ett antal olika 

utgångspunkter. 
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3 Resultat 
 

3.1 Beskrivning av respondenterna och hushållet 
Två variabler, kön och ålder, användes för att räkna upp resultatet till populationsnivå. 

Detta resulterade i att hälften av respondenterna blev kvinnor och att medelåldern 

uppgick till drygt 42 år (se även kap. 2.3). I de fall respondenten inte hade uppgett kön 

eller ålder, kompletterades detta med registeruppgifter. 

Utifrån en indelning baserad på respondenternas adresser, visade det sig 24 % bodde i 

Malmös innerstad (enligt det område som definierade i enkäten) och 76 % bodde 

utanför innerstaden.  

Nästan 81 % hade körkort för personbil (två personer svarade inte på denna fråga). 

Drygt 30 % av respondenterna tillhörde ett hushåll där ingen bil fanns disponibel för 

privat bruk, 50 % av hushållen hade tillgång till en bil, 17 % två bilar och ca 3 % hade 

tillgång till tre eller fler bilar för privat bruk. Tre personer avstod från att besvara denna 

fråga. Tre procent av respondenterna svarade att de eller någon annan medlem i hus-

hållet tillhörde en bilpool (12 personer besvarade inte frågan). 

En fråga handlade om körd sträcka med bil, både privat och i tjänsten, under det senaste 

året. Av dem som hade körkort för personbil, besvarade alla utom tre personer frågan 

om körsträcka. Det visade det sig att av körkortsinnehavarna hade ca 10 % inte kört bil 

överhuvudtaget, 54 % hade kört upp till 1 000 mil, 25 % mellan 1 000 och 2 000 mil 

medan 11 % körde mer än 2 000 mil under det senaste året. 

Hushållets tillgång till olika cykeltyper och cykelkärra framgår av följande tabell. 

Eftersom flera alternativ kunde markeras, summeras inte tabellens andelar till 100 %. 

 

Tabell 2  Tillgång till cykel och cykelkärra i hushållet. Bygger på uppviktade svar från 
1 021 respondenter. 

Typ av cykel % 

Standardcykel 84,9 

Elcykel 1,5 

Pack/lådcykel 1,2 

Cykelkärra 2,1 

Annan typ av cykel 4,6 

Ingen cykel 13,5 

 

De allra flesta, 79 %, hade tillgång till ett kollektivtrafikkort. Närmare 57 % hade det 

alltid eller för det mesta, medan 22 % hade det ibland. Det var 22 % som sällan eller 

aldrig hade tillgång ett sådant kort. Sex personer besvarade inte denna fråga. 

I nästan 31 % av fallen var respondenten själv den enda personen i hushållet som var 16 

år eller äldre. Vanligast var att det ingick två personer på minst 16 år i hushållet (51 %). 

Motsvarande andelar för en hushållsstorlek på tre respektive fyra eller fler personer (≥ 

16 år) var 12 % respektive 7 %. Svar från 26 respondenter saknas för denna fråga. 



 

VTI notat 17-2014 17 

I 71 % av hushållen fanns inga barn under 16 år, medan det i 14 % av hushållen bodde 

ett barn. Hushåll med två barn under 16 år utgjorde 12 % av de svarande, medan 3 % av 

hushållen hade tre barn under 16 år hemmaboende. Mindre än en halv procent hade fyra 

eller fler hemmavarande barn. Tolv respondenter avstod från att svara på denna fråga. 

De flesta respondenterna (71 %) bodde i lägenhet i flerfamiljshus, medan omkring 29 % 

bodde i radhus, kedjehus, parhus eller villa. Fyra personer uppgav inte boendeform. 

Jämfört med officiell statistik från SCB var fördelningen mellan boendeformer i Malmö 

år 2012 enligt följande: 76 % bodde i flerbostadshus, 19 % i småhus och 5 % i 

specialboende och övrigt boende.  

Hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt behandlades i en fråga. Till inkomst 

räknades förutom lön, även studielån, pension, bidrag eller liknande. Nästan 10 % av 

hushållen hade en bruttoinkomst som var högst 10 000 kr. En tredjedel, 34 %, tjänade 

mellan 10 000 och 30 000 kr och 25 % från 30 000 upp till 50 000 kr/månad. I de två 

översta inkomstintervallen, 50 000–70 000 kr respektive mer än 70 000 kr, hamnade  

18 % respektive 14 % av hushållen. Trettionio personer avstod från att besvara frågan. 

 

 

3.2 Resultat av huvudfrågan: Hur väljer Malmös invånare? 
I enkäten beskrivs tre olika framtidsbilder för hur Malmös innerstad skulle kunna 

utformas med avseende på tillgänglighet för olika färdmedel. Varje framtidsbild 

illustreras också med hjälp av teckningar. Enkäten finns i bilaga 1.  

De tre framtidsbildernas rubriker är: 

A) ”Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i innerstaden” 

B) ”Ett lugnare trafiktempo i innerstaden” 

C) ”En innerstad med mer gatuutrymme för gång, cykel och kollektivtrafik” 

Över 47 % föredrog framtidsbilden med en innerstad där gång, cykel och kollektivtrafik 

gavs mer gatuutrymme, 32 % valde framtidsbilden med lugnare trafiktempo i 

innerstaden och ökat utrymme för fotgängare och cyklister och 20 % valde 

framtidsbilden med bättre framkomlighet och mer gatuutrymme för bilar i Malmös 

innerstad, se figur 2. 
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Figur 2  Fördelning på tre framtidsbilder för Malmö innerstad. Bygger på 1 002 svar 
som viktats upp till populationsnivå. 

 

Var femte tillfrågad anser att Malmös innerstad i högre grad än idag bör anpassas till 

biltrafik enligt framtidsbild A) Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i 

innerstaden. I denna framtidsbild utformas gatumiljön först och främst med tanke på 

god tillgänglighet för bilar och goda parkeringsmöjligheter med låga avgifter. Fler 

parkeringsplatser anläggs i innerstaden och det blir också fler kantstensparkeringar på 

gatorna. Bilfria zoner som gågator behålls, men i huvudsak medför denna framtidsbild 

att biltrafiken ges större utrymme, vilket innebär ökad biltrafik i innerstaden. 

Framkomligheten för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik försämras pga. tätare 

biltrafik. 

Framtidsbild B) Ett lugnare trafiktempo i innerstaden har valts av ungefär var tredje av 

dem som har svarat på frågan. I scenariot ges bilarna mindre utrymme på de större 

gatorna i innerstaden till förmån för fotgängare och cyklister. Antalet parkeringsplatser 

längs gatorna minskas. Framkomligheten för kollektivtrafiken förbättras när bilarna blir 

färre och trängseln mindre.  

Den för biltrafiken ännu mer restriktiva framtidsbilden C) En innerstad med mer 

gatuutrymme för gång, cykel och kollektivtrafik har valts av drygt 47 %. Biltrafik som 

tillåts inom innerstaden måste anpassa hastigheten till gående. Genomfartstrafiken 

hänvisas till gator utanför innerstaden. Servicefordon som färdtjänst, taxi, fordon 

anpassade till funktionshindrade, varutransporter etc. får använda vissa gator på gående 

och cyklisters villkor. Bilburna besökare hänvisas till parkeringshusen. Det blir fler 

gågator och gångfartsområden, ökad prioritet för cyklister och mer utrymmen för 

cykelparkering. Bussar får egna körfält och kollektivtrafikutbudet till innerstaden ökar.  
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Utifrån fördelningen på de olika framtidsbilderna som redovisats ovan kan invånarnas 

inställning till utformningen av trafikmiljön i Malmö innerstad sammanfattas på 

följande sätt: En femtedel anser att stadskärnan i högre utsträckning bör öppnas upp för 

ytterligare biltrafik och att mer utrymme används för bilparkering. Två förhållandevis 

stora grupper av de tillfrågade som tillsammans utgör närmare 80 %, är för en utform-

ning av trafiken i stadskärnan som är mer restriktiv när det gäller biltrafik och bilparke-

ring än vad som är fallet idag. Nära hälften av invånarna stödjer långtgående för-

ändringar där prioriteringen av fotgängare, cyklister och kollektivtrafik ökar avsevärt i 

jämförelse med dagens situation. Den andra gruppen som utgör en tredjedel av 

respondenterna, förespråkar något mer försiktiga åtgärder där bilar tillåts trafikera 

innerstaden, men på ett mer begränsat utrymme i jämförelse med dagens situation.  

Med utgångspunkt från resultaten bör därför Malmös innerstad i högre grad än vad som 

är fallet i dagsläget utformas för att förbättra förutsättningarna för cyklister, fotgängare 

och kollektivtrafikens resenärer på bekostnad av tillgänglighet för biltrafik och 

möjligheter att parkera bilen. En stor majoritet av Malmös invånare anser att en sådan 

förändring skulle bidra till en mer attraktiv innerstad.  
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3.3 Faktorer bakom individernas val 
I det följande analyseras ett antal signifikanta samband mellan utfallet på huvudfrågan 

och olika bakgrundsvariabler. Primärt analyseras om bakgrundsfaktorerna påverkar 

vilken framtidsbild som får flest röster. Det angreppssätt som tillämpas här baseras på 

analyser med hjälp av korstabeller, där de olika förklaringsfaktorerna har relaterats till 

individernas val av framtidsbild. För varje variabel delas individerna in i kategorier 

bestämda av hur de har besvarat just den enkätfrågan. Varje individ kommer därför att 

ingå i ett stort antal delgrupper, en grupp för varje fråga eller delfråga som besvaras i 

enkäten. Metoden kan beskrivas som att man belyser varje individs val, hur de har 

besvarat huvudfrågan om framtidsbilder, genom att i tur och ordning utgå från de 

möjliga förklaringsvariabler som återfinns i enkätmaterialet. 

Redovisningen kommer att följa den indelning av frågeblock som återfinns i enkäten. I 

det första avsnittet nedan redovisas hur val av framtidsbild påverkas av individernas 

resvanor idag. I första hand gäller frågorna hur individen reser/förflyttar sig inom 

undersökningsområdet Malmös innerstad. I det andra avsnittet visas hur val av 

framtidsbild påverkas av de variabler i enkäten som beskriver respondentens och hus-

hållets sociala och ekonomiska förhållanden, s.k. socioekonomiska bakgrundsfaktorer. I 

tabellerna kommer den framtidsbild som valts av störst andel inom respektive kategori 

att markeras med fet stil.  

 

3.3.1 Resvanor och val av framtidsbild 
Med cykel, till fots, med buss och tåg i Malmös innerstad 

I Tabell 3 visas hur val av framtidsbild kan relateras till hur ofta som individen färdas 

med cykel i undersökningsområdet, dvs. i Malmös innerstad. De andelar som visas utan 

parentes gäller för cyklandet under vinterhalvåret och de andelar som visas inom 

parentes gäller för cykelfrekvensen under sommarhalvåret. Samma teknik, med 

uppdelning av vinter- och sommarhalvår, kommer att användas vid redovisningen av 

hur de andra resvanorna påverkar valet av framtidsbild. 

 

Tabell 3  Resvanor med cykel vinter (sommar) i Malmös innerstad och val av 
framtidsbild, %. Bygger på uppviktade svar från 1 000 (996) respondenter. 

 Nästan varje 
dag 

Varje vecka Varje/ 
varannan 
månad 

Aldrig eller 
någon 

enstaka 
gång 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
innerstaden 

7,2 (8,0) 16,0 (22,4) 16,9 (22,4) 29,9 (33,5) 

B) Ett lugnare trafiktempo i 
innerstaden 

29,3 (31,4) 22,2 (32,0) 43,6 (42,7) 35,3 (31,7) 

C) En innerstad med mer 
gatuutrymme för gång, cykel och 
kollektivtrafik 

63,4 (60,6) 61,9 (45,7) 39,5 (34,9) 34,8 (34,8) 

Totalt 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 

p<0,001 (p<0,001) 
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Bland dem som cyklar i innerstaden åtminstone en gång i veckan, var majoriteten av 

individerna för framtidsbild C, En innerstad med mer gatuutrymme för gång, cykel och 

kollektivtrafik. Bland de som cyklade ungefär en gång i månaden framstod framtidsbild 

B som mest attraktiv, medan för dem som mer sällan eller aldrig cyklade framstod de 

tre framtidsbilderna som ungefär lika attraktiva. Hur cykelvanorna påverkar hur 

individerna väljer framgår i första hand av andelarna för framtidsbild A och C. Ju oftare 

man cyklar i Malmös innerstad, desto lägre andel som väljer framtidsbilden med bättre 

framkomlighet för bilar (A) och desto högre andel som väljer den framtidsbild som 

prioriterar cyklister högst (C).  

I nästa tabell visas hur valet av framtidsbild påverkas av hur ofta som respondenten 

färdas till fots i undersökningsområdet. 

 

Tabell 4  Gångvanor vinter (sommar) i Malmös innerstad och val av framtidsbild, %. 
Bygger på uppviktade svar från 997 (998) respondenter. 

 Nästan varje 
dag 

Varje vecka Varje/ 
varannan 
månad 

Aldrig eller 
någon 

enstaka gång 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
innerstaden 

7,9 (9,0) 16,7 (17,3) 21,4 (24,0) 33,1 (36,0) 

B) Ett lugnare trafiktempo i 
innerstaden 26,1 (26,6) 32,5 (37,4) 38,0 (38,3) 36,3 (34,6) 

C) En innerstad med mer 
gatuutrymme för gång, cykel och 
kollektivtrafik 

66,0 (64,5) 50,8 (45,2) 40,5 (37,7) 30,6 (29,4) 

Totalt 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 

p<0,001 (p<0,001) 

 

Även för frekventa besökare i innerstaden till fots, framstår framtidsbild C som mest 

attraktivt. Ju mer sällan innerstaden besöks till fots, desto större andel är det som 

föredrar framtidsbild A.  

I tabellen nedan visas sambandet mellan hur ofta individerna åker med buss till och/eller 

i undersökningsområdet och val av framtidsbild. 
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Tabell 5  Resvanor med buss vinter (sommar) i Malmös innerstad och val av 
framtidsbild, %. Bygger på uppviktade svar från 997 (997) respondenter. 

 Nästan varje 
dag 

Varje vecka Varje/ 
varannan 
månad 

Aldrig eller 
någon 

enstaka gång 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
innerstaden 

12,2 (19,3) 13,7 (13,8) 13,0 (10,9) 31,0 (27,5) 

B) Ett lugnare trafiktempo i 
innerstaden 27,4 (24,3) 26,8 (28,6) 38,1 (39,4) 33,8 (31,6) 

C) En innerstad med mer 
gatuutrymme för gång, cykel och 
kollektivtrafik 

60,4 (56,5) 59,6 (57,6) 48,9 (49,7) 35,2 (40,9) 

Totalt 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 

p<0,001 (p<0,001) 

 

En majoritet föredrog En innerstad med mer gatuutrymme för gång, cykel och 

kollektivtrafik oavsett hur frekvent bussresor genomfördes till/i Malmös innerstad och 

andelen ökar med frekvensen. Den bilanpassade framtidsbilden föredrogs i störst 

omfattning bland individer som sällan eller aldrig använder bussen i innerstaden, men 

denna grupp fann också framtidsbild B som mer attraktiv än A. 

I tabellen nedan visas sambandet mellan hur ofta individerna åker tåg till och/eller i 

undersökningsområdet och val av framtidsbild. 

 

Tabell 6  Resvanor med tåg vinter (sommar) i Malmös innerstad och val av 
framtidsbild, %. Bygger på uppviktade svar från 997 (999) respondenter. 

 Nästan varje 
dag 

Varje vecka Varje/ 
varannan 
månad 

Aldrig eller 
någon 

enstaka gång 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
innerstaden 

11,8 (15,8) 3,0 (3,4) 13,7 (12,4) 24,5 (24,2) 

B) Ett lugnare trafiktempo i 
innerstaden 14,7 (12,9) 19,9 (20,4) 27,8 (28,7) 36,4 (35,9) 

C) En innerstad med mer 
gatuutrymme för gång, cykel och 
kollektivtrafik 

73,4 (71,3) 77,1 (76,3) 58,5 (58,9) 39,1 (39,9) 

Totalt 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 

p<0,001 (p<0,001) 

 

Mönstret är detsamma som i föregående tabell, men andelen som föredrar framtidsbild 

C är betydligt större bland frekventa tågresenärer jämfört med frekventa bussresenärer. 

Som tydligt framgår av tabellerna är sambanden de förväntade. Om individerna är 

frekventa cyklister, fotgängare eller bussresenärer i stadskärnan, föredras 

framtidsbilderna som medför en ökad framkomlighet och tillgänglighet för just dessa 

färdmedel. Bland de respondenter som nästan varje dag cyklar, går, åker buss eller tåg i 
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Malmös innerstad, är det som mest närmare 75 % som väljer En innerstad med mer 

gatuutrymme för gång, cykel och kollektivtrafik.  

 

Färdas med bil och bilparkering i Malmös innerstad 

En spegelbild av åsiktsskillnaderna som presenteras i tabellerna ovan framkommer om 

valet av framtidsbild relateras till om/hur individerna färdas med bil i Malmö innerstad 

samt hur bilen parkeras.  

I enkäten har nästan 63 % (uppviktat andel som bygger på 1 022 personer) av 

respondenterna angett att de någon gång kör bil till Malmös stadskärna. Resterande 

andel, omkring 37 %, kör aldrig bil till innerstaden. Bortfallet på denna fråga uppgår till 

4 personer. Oavsett om individen använder bil eller inte i Malmös stadskärna, är 

framtidsbild C det som föredras av en majoritet, se tabell 7.  

 

Tabell 7  Använder bil i Malmös innerstad och val av framtidsbild, %. Bygger på 
uppviktade svar från 998 respondenter. 

 Ja Nej 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
innerstaden 

27,3 7,9 

B) Ett lugnare trafiktempo i 
innerstaden 35,3 27,2 

C) En innerstad med mer 
gatuutrymme för gång, cykel och 
kollektivtrafik 

37,3 65,0 

Totalt 100,0 100,0 

p<0,001 

 

Sannolikheten att en individ ska välja framtidsbild A är betydligt högre om individen 

använder bil i Malmös innerstad, än om hon/han inte gör det. Bland respondenter som 

aldrig använder bil i stadskärnan föredrar 65 % framtidsbild C. Eftersom inte alla 

respondenter som någon gång kör bil till innerstaden hade valt något av framtids-

bilderna, är tabellen ovan baserad på ett mindre antal än 1 022 personer. 

Hur valet av framtidsbild påverkas av hur ofta som respondenten kör bil i Malmös 

innerstad stadskärna visas av följande tabell. De andelar som visas utan respektive med 

parentes gäller för bilkörning under vinterhalvåret respektive sommarhalvåret. 
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Tabell 8  Bilkörning vinter (sommar) i Malmös innerstad och val av framtidsbild, %. 
Bygger på uppviktade svar från 1 000 (998) respondenter.  

 Nästan varje 
dag 

Varje vecka Varje/ 
varannan 
månad 

Aldrig eller 
någon 

enstaka gång 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
innerstaden 

55,6 (57,8) 22,1 (26,1) 12,0 (11,2) 8,3 (8,8) 

B) Ett lugnare trafiktempo i 
innerstaden 28,9 (28,1) 37,4 (33,2) 37,5 (42,9) 29,8 (29,8) 

C) En innerstad med mer 
gatuutrymme för gång, cykel och 
kollektivtrafik 

15,5 (14,1) 40,5 (40,7) 50,5 (46,0) 61,9 (61,4) 

Totalt 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 

p<0,001 (p<0,001) 

 

Bland de individer som nästan varje dag använder bil i innerstaden väljer runt 57 % 

framtidsbild A, Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i innerstaden 

som därmed blir den vinnande framtidsbilden för kategorin frekventa bilister. Denna 

andel, frekventa bilister som väljer framtidsbild A, utgör 9-10 % av dem som har 

besvarat enkäten och 14-15 % av alla som använder bil i innerstaden överhuvudtaget.  

Nästan 30 % av frekventa bilister är anhängare av framtidsbild B och hälften så många 

föredrar framtidsbild C. Andelen som väljer framtidsbild A är sedan kraftigt fallande 

när frekvensen för bilkörning i stadskärnan faller, samtidigt som andelen som föredrar 

framtidsbild C utvecklas i andra riktningen. Detta innebär att en stor andel (45 % eller 

fler) av de Malmöbor som vid en viss tidpunkt kör bil i innerstaden anser att trafiken i 

innerstaden bör utformas på ett sådant sätt att utrymme och hastighet för biltrafik sänks 

och att antalet parkeringsplatser minskas.  

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan hur svaren fördelade sig på framtidsbilderna 

med hänsyn taget till hur frekvent man åkte som passagerare i bil i innerstaden jämfört 

med den totala svarsfördelningen. Någon tabell liknande den ovan presenteras därför 

inte. 

Om man kör bil för att besöka en målpunkt i Malmös innerstad måste bilen också 

parkeras. I enkäten uppmanas respondenten att ange om parkeringen sker i p-hus, på 

parkeringar eller på gatan. De två sistnämnda parkeringsformerna är också uppdelade 

efter om parkeringen är gratis eller avgiftsbelagd. I tabellen nedan visas sambandet 

mellan frekvensen för parkering i p-hus och val av framtidsbild. 
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Tabell 9  Parkering i p-hus i Malmös innerstad och val av framtidsbild, %. 
Respondenter som svarat ”Ja” på frågan om man någon gång kör bil till Malmö 
innerstad. Bygger på uppviktade svar från 628 respondenter av 656 möjliga. 

 Nästan varje 
dag 

Varje vecka Varje/ 
varannan 
månad 

Aldrig eller 
någon 

enstaka gång 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
innerstaden 

38,1 43,0 29,2 23,2 

B) Ett lugnare trafiktempo i 
innerstaden 43,5 28,8 38,0 34,3 

C) En innerstad med mer 
gatuutrymme för gång, cykel och 
kollektivtrafik 

18,4 28,3 32,8 42,5 

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 

p<0,01 

 

Att det är en majoritet som är för framtidsbild C, gäller för endast för den kategori av 

respondenter som aldrig eller någon enstaka gång parkerar i p-hus. För övriga växlar 

majoriteten mellan framtidsbild A och B.  

Hur sambandet ser ut mellan frekvensen för gatuparkering och val av framtidsbild 

framgår av tabellen nedan. Siffrorna utan parentes gäller andelen av respondenterna som 

har angett att de använder avgiftsbelagda gatuparkeringar och siffrorna inom parentes 

visar andelar för de individer som parkerar på gatan utan avgift. 

 

Tabell 10  Parkering på gatan med avgift (gratis) i Malmös innerstad och val av 
framtidsbild. Respondenter som svarat ”Ja” på frågan om man någon gång kör bil till 
Malmö innerstad. Bygger på uppviktade svar från 627 (629) respondenter av 656 
möjliga. 

 Nästan varje 
dag 

Varje vecka Varje/ 
varannan 
månad 

Aldrig eller 
någon 

enstaka gång 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
innerstaden 

54,6 (59,6) 40,8 (39,2) 23,6 (24,7) 16,6 (22,5) 

B) Ett lugnare trafiktempo i 
innerstaden 26,1 (17,0) 32,7 (26,9) 37,9 (47,5) 36,7 (35,1) 

C) En innerstad med mer 
gatuutrymme för gång, cykel och 
kollektivtrafik 

19,3 (23,5) 26,5 (33,9) 38,5 (27,7) 46,7 (42,4) 

Totalt 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 

p<0,001 (p<0,001) 
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En klar majoritet av dem som parkerar på gatan varje vecka eller oftare väljer 

framtidsbild A och önskar att bilarna får mer utrymme i Malmös innerstad. Framtidsbild 

B och C tilltalar dem som utnyttjar gatuparkering mer sällan.  

Hur sambandet ser ut mellan val av framtidsbild och frekvensen för att använda andra 

parkeringsformer än p-hus och gatuparkering, t.ex. avgränsade parkeringsytor i mark-

plan, framgår av tabellen nedan. 

 

Tabell 11  Annan parkering med avgift (gratis) i Malmös innerstad och val av 
framtidsbild, %. Respondenter som svarat ”Ja” på frågan om man någon gång kör bil 
till Malmös innerstad. Bygger på uppviktade svar från 627 (627) respondenter av 656 
möjliga. 

 Nästan varje 
dag 

Varje vecka Varje/ 
varannan 
månad 

Aldrig eller 
någon 

enstaka gång 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
innerstaden 

44,7 (59,0) 36,1 (35,7) 23,7 (27,0) 24,4 (24,0) 

B) Ett lugnare trafiktempo i 
innerstaden 31,5 (16,6) 32,4 (28,5) 36,5 (39,1) 36,1 (36,8) 

C) En innerstad med mer 
gatuutrymme för gång, cykel och 
kollektivtrafik 

23,8 (24,4) 31,5 (35,8) 39,8 (33,9) 39,6 (39,2) 

Totalt 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 

p<0,01 (p<0,01) 
 

Framtidsbild A får här högsta andelen röster bland dem som utnyttjar denna typ av 

parkering nästan varje dag. De som parkerar någon gång i veckan har ingen tydlig 

favorit, medan det för dem som mer sällan utnyttjar denna typ av parkering växlar 

mellan framtidsbild B och C. 

I tabell 10 och 11 finner vi delgrupperna med de största andelarna som föredrar 

framtidsbild A: runt 60 % av de som parkerar gratis nästan varje dag på gatan eller 

annan typ av parkering har valt den framtidsbilden. 

 

Accepterad gångtid från p-plats och busshållplats 

Vad som är av stor betydelse i trafik- och stadsplaneringen är att ha god kunskap om 

vilka tillgänglighetskrav som invånarna ställer vid besök i centrum av staden. I enkäten 

finns därför frågor om den längsta gångtid som kan accepteras från parkeringsplats 

respektive från kollektivtrafikhållplats till den plats som ska besökas i Malmös 

innerstad. I nedanstående tabell visas hur respondenterna har besvarat dessa frågor. 
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Tabell 12  Accepterad längsta gångtid från p-plats och kollektivtrafikhållplats till 
målpunkt i Malmös innerstad, %. Bygger på uppviktade svar från 928 respektive 949 
respondenter. 

Accepterad gångtid, 
minuter 

Från p-plats Från kollektiv-
trafikhållplats 

0–3 minuter 14,4 24,0 

4–6 28,8 41,7 
7–10 31,9 24,3 

11–15 13,2 6,2 
Mer än 15 minuter 11,7 3,8 

Totalt 100,0 100,0 

 

Som framgår av tabellen har respondenterna högre krav på att det ska finnas 

kollektivtrafikhållplatser i närheten av besöksmålet än vad fallet är för motsvarande 

krav på bilparkering. Nästan två av tre av dem som har besvarat enkäten anser att 

kollektivhållplatsen ska ligga inom 0–6 minuters gångtid från besöksmålet. Mot-

svarande andel för avstånd från parkeringsplats är omkring 43 %. Detta innebär att en 

majoritet av de respondenter som har besvarat frågan accepterar en viss gångtid från 

parkeringsplatsen till besöksplatsen i Malmös innerstad. Det är 14 % av respondenterna 

som ställer de högsta kraven på att kunna parkera i anslutning till eller förhållandevis 

nära den punkt som man ska ta sig till, t.ex. en butik. 

De skillnader som visas i tabellen ovan påverkar också vilken framtidsbild som indivi-

derna väljer i enkätens huvudfråga. Hur detta samband ser ut visas i nedanstående 

tabell. 

 

Tabell 13  Accepterad längsta gångtid från p-plats (kollektivtrafikhållplats) och val av 
framtidsbild, %. Bygger på uppviktade svar från 906 (928) respondenter. 

 0–3 min 4–6 min 7–10 min 11–15 min > 15 min 

A) Bättre framkomlighet 
och mer gatuutrymme åt 
bilarna i innerstaden 

49,8 (24,9) 23,5 (19,5) 11,3 (13,2) 11,6 (19,4) 16,5 (32,0) 

B) Ett lugnare trafiktempo i 
innerstaden 26,2 (25,8) 40,0 (34,4) 31,4 (34,1) 28,7 (33,8) 24,5 (24,4) 

C) En innerstad med mer 
gatuutrymme för gång, 
cykel och kollektivtrafik 

24,0 (49,3) 36,5 (46,1) 57,3 (52,7) 59,7 (46,8) 59,0 (43,6) 

Totalt 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 

p<0,001 (p=0,397) 

 

Bland de respondenter som inte accepterar mer än 3 minuters gångtid från p-plats är 

Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna… den framtidsbild som väljs av 

hälften av respondenterna. Det rör sig om ca 6 % av respondenterna.  
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Det fanns ingen signifikant skillnad mellan hur svaren fördelade sig på framtidsbilderna 

med hänsyn taget till accepterad gångtid från kollektivtrafikhållplats jämfört med den 

totala svarsfördelningen. 

 

Ärenden till Malmös innerstad 

Det fanns fyra typer av ärenden i enkäten där respondenten skulle ange hur ofta dessa 

uträttades i Malmös innerstad: 

 arbete, skola eller liknande 

 ärende för arbetets räkning  

 handla eller andra ärenden  

 nöjen, fritidsaktivitet eller besöka någon. 

För den första ärendetypen ovan saknades signifikanta skillnader mellan hur frekvent 

dessa ärenden uträttades och hur samtliga svar fördelade sig på framtidsbild. För de tre 

andra ärendetyperna visas resultateten i Tabell 14–Tabell 16. 

 

Tabell 14  Ärenden för tjänstens räkning i Malmös innerstad och val av framtidsbild, %. 
Bygger på uppviktade svar från 995 respondenter. 

 Nästan varje 
dag 

Varje vecka Varje/ 
varannan 
månad 

Aldrig eller 
någon 

enstaka gång 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
innerstaden 

27,9 23,9 21,6 17,7 

B) Ett lugnare trafiktempo i 
innerstaden 29,0 35,3 31,9 32,6 

C) En innerstad med mer 
gatuutrymme för gång, cykel och 
kollektivtrafik 

43,1 40,8 46,5 49,7 

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 

p<0,01 

 

Oavsett hur frekvent tjänsteärenden uträttades i innerstaden, valde en majoritet 

framtidsbild C. 

Ju oftare inköps- och serviceärenden uträttades i innerstaden, desto mer attraktiv ansågs 

framtidsbild C vara, se följande tabell. 
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Tabell 15  Inköps- och serviceärenden i Malmös innerstad och val av framtidsbild, %. 
Bygger på uppviktade svar från 998 respondenter. 

 Nästan varje 
dag 

Varje vecka Varje/ 
varannan 
månad 

Aldrig eller 
någon 

enstaka gång 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
innerstaden 

19,9 20,6 16,8 24,0 

B) Ett lugnare trafiktempo i 
innerstaden 26,8 29,1 44,1 33,7 

C) En innerstad med mer 
gatuutrymme för gång, cykel och 
kollektivtrafik 

53,3 50,3 39,1 42,3 

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 

p<0,05 

 

Ännu starkare preferens för framtidsbild C fanns bland respondenter som frekvent åkte 

till innerstaden med anledning av nöjes- eller fritidsärenden. 

 

Tabell 16  Nöjes- eller fritidsärenden och besöka någon i Malmös innerstad och val av 
framtidsbild, %. Bygger på uppviktade svar från 996 respondenter. 

 Nästan varje 
dag 

Varje vecka Varje/ 
varannan 
månad 

Aldrig eller 
någon 

enstaka gång 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
innerstaden 

13,4 16,2 20,8 33,7 

B) Ett lugnare trafiktempo i 
innerstaden 26,2 29,9 38,7 34,7 

C) En innerstad med mer 
gatuutrymme för gång, cykel och 
kollektivtrafik 

60,5 53,8 40,6 31,6 

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 

p<0,001 
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Sammanfattande diskussion - resvanor och val av framtidsbild 

Utfallet av huvudfrågan visar att nästan hälften av respondenterna väljer En innerstad 

med mer gatuutrymme för gång, cykel och kollektivtrafik (C), en tredjedel väljer Ett 

lugnare trafiktempo i innerstaden (B) och var femte Bättre framkomlighet och mer 

gatuutrymme åt bilarna i innerstaden (A).  

När betydelsen av olika res- och parkeringsvanor relateras till hur individerna väljer 

framträder ett förväntat mönster. Använder man ofta bil i Malmös innerstad och ställer 

höga krav på att kunna parkera nära besöksmålet, ökar sannolikheten för att framtidsbild 

A väljs. Bland de respondenter som använder bilen varje dag i innerstaden och som 

ställer de högsta kraven på tillgänglig parkering är 50-58 % av individerna anhängare av 

framtidsbild A. Är det istället så att de som besvarar enkäten ofta går, cyklar, åker buss 

eller tåg i Malmös stadskärna ökar sannolikheten för att framtidsbild C föredras, En 

innerstad med mer gatuutrymme för gång, cykel och kollektivtrafik.  

Det kanske mest intressanta resultatet som följer av analysen, och som på ett tydligt sätt 

signaleras av det totala utfallet för huvudfrågan, är att en majoritet av alla som kör bil i 

dagsläget i Malmös innerstad föredrar en omläggning av trafiken i innerstaden till 

förmån för cykel-, gång- och kollektivtrafik. Denna förändring ska göras på bekostnad 

av minskade utrymmen och prioritet för biltrafik och bilparkering. Av de Malmöbor 

som trafikerar gatunätet i innerstaden en genomsnittlig dag är en stor majoritet 

anhängare av framtidsbild B eller C.  

Detta resultat är ett stöd för diskussionen i inledningen av rapporten om sociala dilem-

man (se avsnitt 1.1) och visar på behovet av den typ av undersökningar som redovisas 

här. En klar majoritet av invånarna i Malmö är anhängare av mindre biltrafik och 

bilparkering i innerstaden under förutsättning att den minskande tillgängligheten med 

bil samtidigt ger direkta positiva konsekvenser för möjligheterna att gå, cykla och åka 

kollektivt som beskrivs i framtidsbilderna. En sådan omläggning av trafiken uppfattas 

av de flesta invånare som att centrala Malmö blir en bättre och mer attraktiv innerstad. 

 

3.3.2 Sociala och ekonomiska faktorer och val av framtidsbild 
Av bilagan framgår att enkäten innehåller ett antal frågor om respondenten själv och 

respondentens hushåll. På samma sätt som för resvanorna har dessa faktorer kors-

tabellerats mot huvudfrågan, val av framtidsbild, för att belysa hur skillnader mellan 

individer och hushåll påverkar vilket framtidsbild som väljs. Resultaten från den 

analysen redovisas i detta avsnitt.  

Det är inte alla bakgrundsfaktorer som registreras från enkäten som uppvisar ett signifi-

kant samband med hur respondenterna svarar på huvudfrågan om val av framtidsbild. 

Hur många vuxna eller antal barn under 16 år som bor i hushållet har ingen statistiskt 

signifikant betydelse för valet av framtidsbild, inte heller hushållets inkomst. Vidare 

finns inget samband mellan val av framtidsbild och avståndet från ytterdörren till 

p-plats/garage bland dem som har tillgång till p-plats eller garage i anslutning till 

bostaden. 
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Betydelsen av kön och ålder  

Skillnader mellan hur män och kvinnor väljer framtidsbild framgår av följande tabell. 

 

Tabell 17  Kön och val av framtidsbild, %. Bygger på uppviktade svar från 1 002 
respondenter. 

 Kvinna Man 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
innerstaden 

12,9 27,3 

B) Ett lugnare trafiktempo i 
innerstaden 34,6 30,1 

C) En innerstad med mer 
gatuutrymme för gång, cykel och 
kollektivtrafik 

52,6 42,7 

Totalt 100,0 100,0 

p<0,001 

 

Bland männen är framtidsbild A ett populärare val än bland kvinnorna. Drygt en 

fjärdedel av männen är för en utökad biltillgänglighet i Malmös innerstad. Kvinnorna 

väljer i större utsträckning än männen framtidsbild B och C.  

De svarande delades in i fyra åldersgrupper (18-29, 30-44, 45-64 och 65-75 år). Hur 

dessa grupper har valt framgår ur följande tabell. 

 

Tabell 18  Åldersgrupp och val av framtidsbild, %. Bygger på uppviktade svar från 
1 002 respondenter. 

 18-29 år 30-44 år 45-64 år 65-75 år 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
innerstaden 

23,2 18,6 21,5 13,2 

B) Ett lugnare trafiktempo i 
innerstaden 22,3 33,3 35,8 43,2 

C) En innerstad med mer 
gatuutrymme för gång, cykel och 
kollektivtrafik 

54,6 48,1 42,7 43,6 

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 

p<0,01 

 

Det är en klar majoritet för framtidsbild C upp till 64 års ålder. I den högsta 

åldersgruppen är B och C likvärdigt attraktiva. Framtidsbild B:s popularitet ökar med 

respondentens ålder. 
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Betydelsen av bostadsområde och bostad 

Betydelsen av om respondenten bor i innerstaden eller utanför undersöks i följande 

tabell. Indelning i boendeområde har baserats på respondenternas adresser. 

 

Tabell 19  Boendeområde och val av framtidsbild, %. Bygger på uppviktade svar från 
995 respondenter. 

 

I Malmö 

innerstad 

Utanför 

Malmö 

innerstad 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
innerstaden 

14,8 21,6 

B) Ett lugnare trafiktempo i 
innerstaden 25,6 34,7 

C) En innerstad med mer 
gatuutrymme för gång, cykel och 
kollektivtrafik 

59,6 43,7 

Totalt 100,0 100,0 

p<0,001 

 

Personer som bor utanför Malmös innerstad föredrar i högre utsträckning ett lugnare 

tempo i innerstaden (framtidsbild B) jämfört med dem som är boende i innerstaden. De 

senare föredrar oftare framtidsbild C). 

Valet av framtidsbild ser också olika ut beroende på i vilken typ av bostad som 

respondenten är bosatt, se följande tabell. 

 

Tabell 20  Bostadstyp och val av framtidsbild, %. Bygger på uppviktade svar från 998 
respondenter. 

 Lägenhet i 
flerfamiljshus 

I radhus, 
kedjehus, parhus 

eller villa 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
innerstaden 

18,6 23,9 

B) Ett lugnare trafiktempo i 
innerstaden 30,0 38,3 

C) En innerstad med mer 
gatuutrymme för gång, cykel och 
kollektivtrafik 

51,4 37,8 

Totalt 100,0 100,0 

p<0,001 
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Över hälften av de som bor i lägenhet i flerfamiljshus föredrar framtidsbild C, En 

innerstad med mer gatuutrymme för gång, cykel och kollektivtrafik. De som bor i 

radhus, kedjehus, parhus eller villa tilltalas i ungefär lika stor grad av framtidsbild B 

som C. 

 

Tillgång till cykel och kollektivtrafikkort 

Tillhör respondenten ett hushåll som har tillgång till en eller flera cyklar, föredras oftast 

framtidsbild C. Bland övriga är de tre framtidsbilderna tämligen lika attraktiva, men en 

liten övervikt kan noteras för C. 

 

Tabell 21  Cykeltillgång och val av framtidsbild, %. Bygger på uppviktade svar från 
997 respondenter. 

 Minst en cykel i 
hushållet 

Ingen cykel i 
hushållet 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
innerstaden 

18,4 32,0 

B) Ett lugnare trafiktempo i 
innerstaden 32,5 31,5 

C) En innerstad med mer 
gatuutrymme för gång, cykel och 
kollektivtrafik 

49,1 36,5 

Totalt 100,0 100,0 

p<0,01 

 

Det fanns också skillnader i val av framtidsbild när hänsyn tas till hur ofta man hade 

tillgång till ett kollektivtrafikkort, se följande tabell.  

 

Tabell 22  Tillgång till kollektivtrafikkort och val av framtidsbild, %. Bygger på 
uppviktade svar från 996 respondenter. 

 Alltid eller för det 
mesta Ibland Sällan eller aldrig 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
innerstaden 

11,3 39,3 23,0 

B) Ett lugnare trafiktempo i 
innerstaden 33,7 30,0 31,3 

C) En innerstad med mer 
gatuutrymme för gång, cykel och 
kollektivtrafik 

55,0 30,6 45,7 

Totalt 100,0 100,0 100,0 

p<0,001 
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Om respondenten innehar ett kollektivtrafikkort alltid eller för det mesta, föredras 

framtidsbild C och samma förhållande råder bland dem som sällan eller aldrig har ett 

sådant kort. De som har det ibland, föredrar framtidsbild A i högre utsträckning än de 

två andra framtidsbilderna. 

 

Körkortsinnehav, tillgång till och användning av bil 

I enkäten ställs också frågor om bilinnehav och hur bilen används. De samband som kan 

utläsas mellan dessa faktorer och hur respondenterna väljer framtidsbild i enkätens 

huvudfråga går i förväntad riktning. Till att börja med finns det en skillnad mellan hur 

de 81 % av individerna i materialet som har B-körkort väljer framtidsbild, i jämförelse 

med de 19 % som inte är innehavare av B-körkort. Detta samband framgår av tabellen 

nedan. 

Tabell 23  Körkortsinnehav och val av framtidsbild, %. Bygger på uppviktade svar från 
1 000 respondenter. 

 Har B-
körkort 

Saknar B-
körkort 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
innerstaden 

22,0 12,1 

B) Ett lugnare trafiktempo i 
innerstaden 33,3 28,0 

C) En innerstad med mer 
gatuutrymme för gång, cykel och 
kollektivtrafik 

44,7 59,9 

Totalt 100,0 100,0 
p<0,001 

 

De som inte har B-körkort väljer i större omfattning den mer bilrestriktiva 

framtidsbilden C än vad individer med B-körkort gör. Har respondenten denna 

körkortsbehörighet är sannolikheten högre att framtidsbild A väljs, skillnaden är 10 

procentenheter. 

I förväntad riktning går också sambandet mellan hur många bilar som respondentens 

hushåll förfogar över och val av framtidsbild, vilket beskrivs i följande tabell. 

 

  



 

VTI notat 17-2014 35 

Tabell 24  Antal bilar i respondentens hushåll och val av framtidsbild, %. Bygger på 
uppviktade svar från 999 respondenter. 

 Ingen bil 1 bil 2 bilar 3 eller fler 
bilar 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
innerstaden 

6,0 23,5 34,7 27,2 

B) Ett lugnare trafiktempo i 
innerstaden 26,8 34,3 37,8 23,9 

C) En innerstad med mer 
gatuutrymme för gång, cykel och 
kollektivtrafik 

67,2 42,2 27,5 48,9 

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 

p<0,001 

 

Mönstret att ju fler bilar som hushållet har tillgång till, desto större sannolikhet att 

framtidsbild A väljs och att omvänt gäller att individer som bor i hushåll med högst en 

bil är mer benägna att välja framtidsbild C. Om respondenten bor i hushåll med tre eller 

fler bilar rangordnas framtidsbild C som den bästa framtidsbilden sett för gruppen som 

helhet med en andel på nästan 50 %. Det är dock få respondenter som uppger att de har 

tre eller fler bilar i hushållet. Det kan jämföras med de respondenter som bor i billösa 

hushåll där det är 6 % som föredrar framtidsbild A, Bättre framkomlighet och mer 

gatuutrymme åt bilarna i innerstaden  

Ett mer förväntat mönster kan registreras om individernas användning av bil, mätt som 

antal körda mil totalt under det senaste året, relateras till val av framtidsbild. Sambandet 

visas i tabellen nedan. 

 

Tabell 25  Antal körda mil per år och val av framtidsbild, %. Endast respondenter som 
har körkort ingår. Bygger på uppviktade svar från 823 respondenter av 845 möjliga. 

 0 1–1 000 1 001–2 000 Mer än 2 000 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
innerstaden 

4,2 15,2 37,6 38,6 

B) Ett lugnare trafiktempo i 
innerstaden 38,4 34,1 29,3 32,4 

C) En innerstad med mer 
gatuutrymme för gång, cykel och 
kollektivtrafik 

57,5 50,7 33,2 29,0 

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 

p<0,001 

 

Som framkommer av tabellen ökar andelen som väljer framtidsbild A, Bättre 

framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i innerstaden med stigande körsträcka 

samtidigt som andelen som väljer framtidsbild C faller. Bland de som kör mer än 1 000 
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mil per år väljs de tre olika framtidsbilderna av ungefär en tredjedel var av 

respondenterna i kategorin, med en majoritet för framtidsbild A. 

 

Sambandet mellan respondentens val av framtidsbild och hushållets eventuella 

medlemskap i en bilpool framgår ur följande tabell. 

 

Tabell 26  Bilpoolmedlemskap och val av framtidsbild, %. Bygger på uppviktade svar 
från 990 respondenter. 

 Ja Nej 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
innerstaden 

5,4 20,8 

B) Ett lugnare trafiktempo i 
innerstaden 10,5 32,9 

C) En innerstad med mer 
gatuutrymme för gång, cykel och 
kollektivtrafik 

84,1 46,3 

Totalt 100,0 100,0 
p<0,01 

 

Här finner vi den största andelen av någon delgrupp som väljer framtidsbild C. Ungefär 

84 % av dem som tillhör ett hushåll som är medlem i en bilpool väljer den 

framtidsbilden. Resultatet i ”Ja-”kolumnen bygger dock på svar från endast 26 personer. 

 

Sammanfattande diskussion – sociala och ekonomiska faktorer och val av 

framtidsbild 

I de allra flesta fall attraherar framtidsbilden En innerstad med mer gatuutrymme för 

gång, cykel och kollektivtrafik den största andelen av individerna i de olika kategorierna 

när socio-ekonomiska faktorer relateras till val av framtidsbild. I de fall en majoritet 

väljer någon av de andra framtidsbilderna, handlade det om respondenter som har två 

bilar i hushållet, kör bil mer än 1 000 mil per år, bor i radhus, kedjehus, parhus eller 

villa eller ibland innehar ett kollektivtrafikkort.  

Män är i större utsträckning anhängare av Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme 

åt bilarna i innerstaden än vad kvinnorna är. Bor man i radhus, villa etc. ökar också 

sannolikheten för att framtidsbild A väljs.  

Respondentens körkortsinnehav, tillgång till en eller flera bilar och hur mycket dessa 

bilar används påverkar valen av framtidsbilder i förväntad riktning. Andelen som före-

drar framtidsbild A ökar med körkortsinnehav och antal bilar i hushållet medan den 

minskar med ökad cykeltillgång och ökad tillgång till kollektivtrafikkort. 

Det kan också konstateras att resultaten från Malmö till stora delar sammanfaller med 

de resultat som finns från motsvarande undersökningar i andra städer som Sundsvall 

(Svensson och Haraldsson, 2002), Örebro (Svensson och Haraldsson, 2005), Linköping 

(Svensson och Henriksson, 2010), Helsingborg (Svensson och Henriksson, 2012) och 

Lidköping (Svensson och Henriksson, 2013). I Malmö har emellertid en hastighetsgräns 
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på 40 km/h införts i de centrala delarna för att öka trafiksäkerheten1, varför 

beskrivningarna av framtidsbild B i föreliggande studie skiljer något jämfört med 

motsvarande beskrivningar i de tidigare studierna.  

Det kan konstateras att en stor majoritet av invånarna i dessa svenska städer är 

anhängare av mindre biltrafik och bilparkering i stadskärnan under förutsättning att den 

minskande tillgängligheten med bil samtidigt ger direkta positiva konsekvenser för 

möjligheterna att gå, cykla och åka med buss i samma område. En sådan omläggning av 

trafiken uppfattas av de flesta invånare som att staden får en bättre och mer attraktiv 

stadskärna. 

 

                                                 

1 http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Trafik--hallbart-

resande/Trafiksakerhet/Omradet-for-40-km-h.html [2014-03-03] 

http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Trafik--hallbart-resande/Trafiksakerhet/Omradet-for-40-km-h.html
http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Trafik--hallbart-resande/Trafiksakerhet/Omradet-for-40-km-h.html
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Hur vill du att gator och trafik i Malmös innerstad ska se ut? 
 
 

Vi vill bygga ett Malmö där du trivs! 

 

Här har du möjlighet att dela med dig av vilken utveckling du helst ser av Malmös 

gator och trafik. När du tar dig tid att delta i den här undersökningen ger du oss som 

planerar för framtidens trafik i Malmö en bättre förståelse för vad du tycker är 

viktigt i din stad.  

 

Ditt svar är värdefullt för oss och vi tackar på förhand för din medverkan! 

 

 

 

Med vänlig hälsning 
 

 

 

 

 

Kerstin Gustafsson 

Gatudirektör, Malmö Stad 
 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Undersökningen görs i samarbete med VTI i Linköping.  

VTI är ett oberoende forskningsinstitut inom trafikområdet. 

 

Vid frågor om undersökningen kontakta Frida Beijer: 

frida.beijer@malmo.se 

040-34 21 30 
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Gator och trafik i Malmös innerstad 
 
 
På kommande sidor beskrivs tre olika fr amtidsbilder för trafiken i Malmös innerstad. 
”Innerstaden” avser det upplysta området på kartan. 
 
 

 
 
 
 
Försök att tänka dig in i hur varje framtidsbild skulle kunna se ut i Malmö. De 
förklarande texterna och teckningarna motsvarar inte exakta gator, utan visar mer 
allmänt hur en utveckling i innerstaden kan se ut.  
 
När du läst igenom de tre framtidsbilderna, A, B och C, ber vi dig välja vilken av 
dem du tycker bäst om. För att få ett så bra underlag som möjligt för framtida beslut 
vill vi också att du svarar på några frågor om dig själv, ditt hushåll och dina resvanor. 
 
Vi hoppas att du vill besvara enkäten och skicka in svaret i det bifogade, portofria 
svarskuvertet inom en vecka. Du kan också välja att besvara enkäten på 
www.malmo.se/framtidsbilder. Där ber vi dig ange det ID-nummer som står tryckt 
överst på din enkät.  
 
Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. ID-numret på enkäten är endast till för att hålla 
ordning på vilka som svarat och skicka ut påminnelser till dem som glömt att svara.  
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Framtidsbild A 
 

Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i 
innerstaden 
 

Det blir mer 
biltrafik i och 
genom 
innerstaden. 

Innerstaden 
anpassas för att 
rymma den ökade 
biltrafiken. 

 

Det blir lättare för 
bilister att parkera 
sina bilar i och nära 
innerstaden.  
 

Framkomligheten för 
gående och cyklister 
minskar. 

 

 

 
Bil:  
Det är tillåtet att köra bil på flertalet 
gator i innerstaden, utom på nuvarande 
gågator. 
 
 

Bilparkering:  
Ytterligare parkeringsplatser byggs i 
innerstaden. 
 

Gator och torg används i större 
utsträckning för parkering. 
 

Det är billigt att parkera i hela 
innerstaden.  
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Kollektivtrafik:  
Kollektivtrafiken har 
svårare att ta sig fram när 
biltrafiken ökar. 
 
Inga förbättringar för 
ökad framkomlighet för 
kollektivtrafik görs. 

Gång:  
Inga nya gågator anläggs. 
 
Trafikljusen släpper i första 
hand fram bilarna för att 
undvika bilköer. Det blir då 
längre väntetider för 
fotgängare. 

Cykel:  
Cyklister ges mindre 
utrymme och får längre 
väntetider till följd av den täta 
biltrafiken. 
 
Det är svårt att få plats med 
mer cykelparkering. 
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Framtidsbild B 
 

Ett lugnare trafiktempo i innerstaden 
 
En större del av 
utrymmet på gatorna 
ges till fotgängare 
och cyklister för att 
de ska kunna ta sig 
fram bekvämt och 
säkert.  
 

Bilarna ges mindre 
utrymme på de 
större gatorna i 
innerstaden, för att 
få plats med cykel- 
och gångbanor samt 
kollektivtrafik-
körfält.  
 
  

Ett lugnare 
trafiktempo ger 
ett jämnare flöde 
i trafiken.  

 

 

 
Bil:  
Vissa av dagens bilvägar blir 
gångfartsområden där bilarna får 
färdas på gåendes villkor. 
 
Det kan i vissa fall ta längre tid att 
köra bil i innerstaden än det gör idag.  
 

 
 
 

Bilparkering:  
Bilar får parkeras i p-hus och på 
större p-platser på samma sätt som 
idag. 
 
Vissa p-platser längs gatorna tas bort.  
 
Det blir i vissa fall längre att gå från 
bilen till butiker och arbetsplatser i 
centrum. 
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Kollektivtrafik:  
Färre bilar gör att 
kollektivtrafiken 
kommer fram snabbare 
genom innerstaden. 

Gång:  
De nuvarande gågatorna är 
fortfarande gågator. 
 
 

Cykel:  
Fler cykelvägar byggs, 
vilket ger cykeltrafiken 
fördelar. 
 
Det finns plats för fler och 
säkrare cykelställ 
. 
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Framtidsbild C 
 

En innerstad med mer gatuutrymme för gång, cykel och 
kollekti vtrafik 

 
Gatorna byggs om för 
att gående och 
cyklister ska kunna ta 
sig fram enkelt och 
bekvämt. 
 
 

Förbättrad 
framkomlighet för ökad 
kollektivtrafik. 
 

 

Fordon såsom 
färdtjänst, taxi, 
handikappfordon och 
bilar som levererar 
varor till butiker får 
använda vissa gator på 
gåendes och cyklisters 
villkor. 
 

Bilparkering hänvisas 
i huvudsak till p-
husen.  
 
Utrymmet ökar för 
planteringar, 
mötesplatser, 
uteserveringar och 
liknande. 
 

 
Bil:  
Biltrafik i innerstaden ska anpassa 
hastigheten till de gående. 
 
Biltrafik genom innerstaden försvåras. 
Genomfartstrafiken hänvisas till gator 
utanför innerstaden. 
 

Bilparkering:  
Besökare som åker bil till innerstaden 
hänvisas att parkera i p-husen. 
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Kollektivtrafik:  
Bussar får egna körfält. 
 
Kollektivtrafikutbudet till 
centrum ökar.  

Gång:  
Mer utrymme ges till 
gående, i form av 
bredare trottoarer och 
gångbanor. 
 
Det blir fler gågator 
och gångfarts-
områden. 

Cykel:  
Cyklisterna prioriteras på fler 
gator och fler cykelvägar 
byggs.   
 
På gångfartsgatorna får 
cyklisterna färdas på de 
gåendes villkor.  
 
Det blir gott om säker och 
bekväm cykelparkering. 
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ENKÄT    ID-NUMMER:  

1 Föreställ dig att du skulle ha möjlighet att påverka framtidens trafiksystem i 

Malmös innerstad genom att rösta på en av de framtidsbilder som beskrivits på 

föregående sidor. 

 
 Vilken av framtidsbilderna skulle du då välja? (endast ett kryss) 

 
  A ”Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i innerstaden” 

 
  B ”Ett lugnare trafiktempo i innerstaden” 

 
  C ”En innerstad med mer gatuutrymme för gång, cykel och kollektivtrafik” 

 

 

Några frågor om dina resvanor idag 

 

2 Hur färdas du till och/eller inom Malmös innerstad under vinterhalvåret? 

 (Ett kryss per rad)  

 

    Nästan  

varje dag 

Varje 

vecka 

Varje/ 

varannan 

månad 

Aldrig eller 

någon enstaka 

gång 

 Cykel     

 Till fots     

 Buss     

 Tåg     

 Kör bil     

 Åker bil som passagerare     
 Annat     
      
3 Hur färdas du till och/eller inom Malmös innerstad under sommarhalvåret? 

 (Ett kryss per rad)  

 
    Nästan  

varje dag 

Varje 

vecka 

Varje/ 

varannan 

månad 

Aldrig eller 

någon enstaka 

gång 

 Cykel     

 Till fots     

 Buss     

 Tåg     

 Kör bil     

 Åker bil som passagerare     
 Annat     
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4 Hur ofta har du följande ärenden i Malmös innerstad?  
(Ett kryss per rad) 

 
    Nästan  

varje dag 

Varje 

vecka 

Varje/ 

varannan 

månad 

Aldrig eller 

någon enstaka 

gång 

 Arbete, skola eller liknande         

 Ärende i tjänsten     

 Handla eller serviceärenden     

 Nöjen, fritidsaktivitet eller 

besöka någon 
    

      

5 Kör du någon gång bil till Malmös innerstad?   

  Ja  Nej     
      
  

Om du svarat Ja på fråga 5, besvara fråga 6. 

Om du svarat Nej på fråga 5, gå vidare till fråga 7. 

 

6 Var brukar du parkera när du kör bil till Malmös innerstad? 

(Ett kryss per rad) 

 
    Nästan  

varje dag 

Varje 

vecka 

Varje/ 

varannan 

månad 

Aldrig eller 

någon enstaka 

gång 

 I p-hus med avgift     

 På parkering med avgift     

 På gatan med avgift     

 På parkering, gratis     

 På gatan, gratis     

      
7 Vilken gångtid kan du som mest acceptera mellan den plats i Malmös innerstad du 

ska till och: 
  

p-plats? 

 

  0-3 min  4-6 min  7-10 min  11-15 min  mer än 15 min 

      
 kollektivtrafikhållplats? 

 
  0-3 min  4-6 min  7-10 min  11-15 min  mer än 15 min 
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 Avslutningsvis några frågor om dig själv och ditt hushåll 

 
8 Var bor du? 

  I Malmös innerstad (enligt kartan i det bifogade materialet) 

  Utanför Malmös innerstad (enligt kartan i det bifogade materialet) 

  

9  

 Kvinna  Man 

  
10  

Din ålder? ………år 
  

11 Vilken typ av cyklar har du och ditt hushåll tillgång till? 

  Standardcykel  Elcykel 

  Pack/lådcykel  Cykelkärra 

  Annan typ av cykel  Ingen cykel 

   
12 Har du något kort för kollektivtrafikresor? 

  Ja, alltid eller för det mesta  Ja, ibland  Nej, sällan eller aldrig 
    
13 Hur långt är det från din bostad till närmaste busshållplats?    

  0-100 m  101-200 m  201-400 m  401 m-1 km  mer än 1 km 

      
14 Har du körkort för personbil?    

  Ja  Nej    

      

15 Hur många bilar har du och ditt hushåll tillgång till för privat bruk?  

  0  1   2  3 eller fler  

      

16 Hur många mil har du kört med bil under det senaste året?  

(privat och/eller i jobbet) 

  0  1-1000   1001-2000  mer än 2000  
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17 Hur långt är det från din bostads ytterdörr till din p-plats eller ditt garage? 

  0-10 m  11-24 m  25-49 m  50-100 m  mer än 100 m 

  har ej p-plats eller garage 
  

18 Är du eller någon i ditt hushåll medlem i en bilpool? 

  Ja  Nej    

      

19 Hur många personer 16 år eller äldre bor i ditt hushåll, inklusive dig själv? 

  1  2   3  4 eller fler  

      

20 Hur många barn under 16 år bor i ditt hushåll? 

  0  1   2  3   4 eller fler 

      
21 Hur bor du? Om du hyr eller äger bostaden spelar ingen roll.  

  I lägenhet i flerfamiljshus   I radhus, kedjehus, parhus eller villa  
   

22 Vilken sammanlagd månadsinkomst har ditt hushåll före skatt?  

(lön, studielån, pension, bidrag etc.) 

  0-10 000 kr  10 001-30 000 kr  30 001-50 000 kr 

  50 001-70 000 kr  mer än 70 000 kr  
    
  

Om du har något du vill tillägga kan du skriva på egna lösblad och 

skicka med enkäten. Vi välkomnar dina åsikter och synpunkter! 

 

 

  

Ett stort tack för din medverkan! 
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VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och 
internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. 
Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, 
trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är 
ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är 
dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och 
finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund. 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), is 
an independent and internationally prominent research institute in the 
transport sector. Its principal task is to conduct research and development 
related to infrastructure, traffic and transport. The institute holds the 
quality management systems certificate ISO 9001 and the environmental 
management systems certificate ISO 14001. Some of its test methods are 
also certified by Swedac. VTI has about 200 employees and is located in 
Linköping (head office), Stockholm, Gothenburg, Borlänge and Lund.

www.vti.se 
vti@vti.se

HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE 
LINKÖPING 
POST/MAIL SE-581 95 LINKÖPING 
TEL +46(0)13 20 40 00 
www.vti.se

BORLÄNGE 
POST/MAIL BOX 92 
SE-721 29 BORLÄNGE 
TEL +46(0)243 446 860 
www.vti.se 

STOCKHOLM 
POST/MAIL BOX 55685 
SE-102 15 STOCKHOLM 
TEL +46(0)8 555 770 20 
www.vti.se

GÖTEBORG 
POST/MAIL BOX 8072 
SE-402 78 GÖTEBORG 
TEL +46(0)31 750 26 00 
www.vti.se

LUND 
POST/MAIL Medicon Village 
SE-223 81 LUND 
TEL +46(0)46 540 75 00 
www.vti.se
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