
Hur vi fick fler att resa hållbart 

genom beteendepåverkan



• Bakgrund Tyresö

• Interna transporter

- CERO-processen

• Externa transporter 

- Delad skolstart

- Emotionell kampanj

- Testresenärsprojekt



• 45 000 invånare 

• 15 000 pendlar ut

• 10 000 arbetar i Stockholm 

• 5 000 pendlar in

• Kommunen största arbetsgivare, *

ca 2800 anställda

Tyresö kommun  



Resval Tyresö

• Startade 2012

• Samlar kommunens åtgärder för hållbara transporter

• Framtagande av kommunikationsmaterial

• www.tyreso.se/resval



Interna transporter

Arbetar enligt CERO-processen sedan 2012

• Analys av pendlings- och tjänsteresor

• Åtgärder med störst besparing

utsläppsmässigt + ekonomiskt

- hälsotramp

- milersättning

- tjänstecyklar

- sparsam körning

- distansarbetsplats

• Vinnare uppföljningspris 2015

- 8 % utsläppsminskning

• -



Externa transporter – fokus Tyresövägen



Utredning Tyresövägen

Steg 1
Tänk om 

Steg 2
Optimera

Steg 3
Bygg om 

Steg 4
Bygg nytt

• Åtgärdsförslag med utgångspunkt enl. fyrstegsprincipen

• Arbete startade 2012

• Mål: säkerställa hållbart transportsystem



Delad skolstart

• Två stora skolor längs Tyresövägen

• Senare skolstart måndagar – inga köer

• Projekt delad skolstart HT 2013

• Syfte: 
- sprida trafiken över tid

- utnyttja vägutrymmet effektivare

- minska trängsel

- korta restider med buss



Högre hastigheter – minskad trängsel



Kvalitativ resvaneundersökning 

• Djupintervjuer

• Emotionella och rationella drivkrafter

• Underlag kampanjer

Självständiga Sjöberg

Familjebildar-

Farzards

KollektivKarlssons

MåsteMårten

EpokskiftarPerssons

BussBerit

BilBosse

+ CykelKim

Ung       Tanke på familj        Familjeliv       Mellanfas         Senior



Två exempel, barnfamiljer

Behöver bilen i jobbet och 

understryker att den är bekväm. I 

övrigt är  frihet och familjekärlek

drivkrafter.

Emotionella motiv 

Rationella motiv Ser till familjen och lyfter tiden som 

det viktigaste. Drivkrafterna är 

familjekärlek och sinnesro.

KollektivKarlssons

Emotionella motiv 

Rationella motiv 

MåsteMårten

Emotionell kampanj – få MåsteMårten att byta till buss 



Testresenärsprojekt 1, 2014

• Åtgärd i CERO samt Tyresövägenprojektet

• Målgrupp: vanebilister

- Östra Tyresö 

- kommunanställda 

- totalt 5733 utskick

• Mål:

- 630 bilister provåker under 2 veckor

- 130 bilister fortsätter resa med SL



Marknadsföring



Resultat testresenärsprojekt 1, 2014

• 860 provåkare, fler än väntat. 15 % av utskick och 59 % av inkomna svar.

• 82 % använde SL-korten under testperioden

• 15 % tyckte det var enklare att åka kollektivt än förväntat

• 80 % rekommenderar SL efter testperioden

• 29 % ökade sitt bussresande efter testperioden (250 personer)



Resultat Testresenärsprojekt 2, 2015

• 2552 provåkare (15 764 utskick) 

• 69 % använde SL-korten 

• 11 % tyckte det var enklare 

att åka kollektivt än förväntat

• 72 % rekommenderar SL 

• 32 % ökade sitt kollresande 

efter testperioden (817 personer)

I



Kostnad
Projekt 1 

Tyresö kommun: 189 700 kr

Koncept, projektledning

Direkt- och e-postutskick 

Svarshantering 

Utskick av kort 

Uppmaning att ladda om 

SL: 67630 kr

Provåkarkort (600 kr st, kostnad ej 
medräknad)

Mätning av effekt och rapportering: 
47 500 kr 

Porto för utskick: 20 130 kr  

Projekt 2

Tyresö kommun: 319 000

Koncept, projektledning

Direkt- och e-postutskick 

Svarshantering

Utskick av kort 

Uppmaning att ladda om 

SL – 152 500 kr

Provåkarkort (600 kr st, kostnad ej 
medräknad)

Mätning av effekt och rapportering: 
77 500 kr 

Porto för utskick: 75 000 kr  

Tot: 257 330 Tot: 471 500 



Nytta

• Klimatåtgärd

• Mindre trängsel, färre bilar

• Trafiksäkerhet

• Skjuter på bygget av ett tredje körfält

• Vinst SL:

• Projekt 1: ca 1000 000 kr/år

• Projekt 2: ca 2 500 000 kr/år



Vad händer framöver?

• Fortsätter jobba på i samma riktning

• Spänner bågen ytterligare med nya CERO-åtgärder

• Utvärdering delad skolstart

• Testresenärsprojekt nyinflyttade

• Kommunikationskampanj emotionella drivkrafter

I



Tack!

Hedda Ericsson

010-452 24 59

hedda.ericsson@tyrens.se
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