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ABSTRACT 
 

Public transportation is important today due to all the problems connected to the 

use of cars. To avoid these problems like pollution and traffic jams people need to 

use the public transportation systems more frequently. Many people today are used 

to the idea of their cars as a primary way of transportation due to the flexibility it 

provides. To make them think twice before using the car they need to find a 

sustainable and flexible substitute to the car, maybe public transportation could be 

that.  

This thesis aims to identify possibilities for development in the public 

transportation system. To do so some inhabitants in the municipality of Österåker 

have been interviewed about their opinion towards the public transportation. The 

results from the interviews have been thematically coded to be able to find common 

themes within the answers. The results show that the public transportation system 

is sufficient to use when commute to and from work, but not adequate enough 

within the municipality during leisure time or trips for service. This could mirror 

the opinions of the interviewed inhabitants that the public transportation is time 

consuming and lack flexibility. To work around these the municipalities and the 

public transportation companies need to work together to be able to change 

people’s views and behavioral towards the public transportations.  

 

Keywords: Public transportations, sustainability, accessibility, Österåker 

municipality 
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1.  Inledning  
 

Att få människor att välja hållbara transportsätt ligger i samhällets intresse. För ett 

hållbart resande krävs det en väl fungerande kollektivtrafik med goda möjligheter för 

människor att vara mobila (Trafikverket, 2015). Då bilen står för en stor del utsläpp 

samt att många resenärer även åker ensamma i bilen bidrar till luftföroreningar och 

trängsel i trafiken (Engström 2005). Dessa negativa konsekvenser av bilåkandet 

påverkar såväl människa som miljö vilket inte är hållbart på sikt, och därför är det 

viktigt att hitta alternativa hållbara transportmedel för människor.  

Människors möjlighet att kunna transportera sig är viktig för att kunna resa till och 

från arbetet, kunna utöva fritidsaktiviteter, samt ha möjlighet att ta del av den service 

och utbud som erbjuds i samhället. Möjligheten för människor att kunna röra sig fritt 

ökar deras livskvalité samt jämställdheten (Trafikverket 2015). Oavsett vilket 

transportsätt som väljs bör det därför vara enkelt för människor att förflytta sig mellan 

platser och ta sig dit de önskar och behöver. Det är essentiellt då det får människor att 

känna sig fria samt att det bidrar till att vardagen fungerar med de transporter som 

görs, till och från arbetet, men även andra resor (Engström 2005). Att ha tillgång till 

ett fungerande transportsystem är därför viktigt för individer i samhället, då tillgången 

till olika fysiska platser med service kan öka känslan av livskvalitét (Gregory et al. 

2009). Detta innefattar inte bara existensen av ett transportsystem eller 

kollektivtrafiksystem utan också att systemen är anpassade efter människors behov, 

att det fungerar snabbt och smidigt samt är bekväma. 

Viktiga delar i rollen som planerare är att tänka långsiktigt och hållbart i sin planering 

av hur samhället ska se ut i framtiden. I städer med befolkningstillväxt ökar 

belastningen på befintliga transportnätverk. För att klara av en ökad tillväxt måste 

därför kollektivtrafiken växa samtidigt som staden för att kunna konkurrera med 

bilanvändandet och bidra till bättre miljö och minskad trängsel. Att städer växer kräver 

god planering för god turtäthet och linjedragningar som tillfredsställer de behov som 

finns hos invånarna (Stockholms läns landsting 2018a). Om fler människor använder 

kollektivtrafik istället för egna bilar ökar hållbarheten i samhället, miljöpåverkan blir 

mindre och människor får en trevligare miljö att vistas i (Trafikverket 2015).  

Det finns en del barriärer som hindrar människor att använda sig av kollektivtrafiken, 

oavsett om dessa hinder är fysiska, såsom trängsel och komfort eller psykiska, 

exempelvis deras inställning (Beirão & Sarsfield Cabral 2007). Dessa barriärer måste 

därför minska. För att få människor att välja mer hållbara transportslag än bilen 

behöver behoven analyseras och attityder och beteenden förändras. Hållbara 

transporter innebär inte endast hållbarhet utifrån en miljösynpunkt utan riktar sig 

också mot individ- och samhällssynpunkt. Utifrån detta behöver människor tänka 

längre än miljön och den personliga ekonomin i valet av transportsätt.  

I den här uppsatsen ska kollektivtrafiken i Österåker kommun utvärderas med hjälp 

av djupintervjuer med individer som använder sig av kollektivtrafiken ofta, mer sällan 
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eller aldrig. Utifrån dessa intervjuer finna de upplevda känslorna av kollektivtrafiken i 

kommunen samt identifiera utvecklingsmöjligheter baserat på respondenternas svar. 

Dessa utvecklingsmöjligheter kan förhoppningsvis medföra en ökad medvetenhet och 

därmed en ökad andel hållbara resor i och utanför kommunen. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att identifiera och analysera utvecklingsmöjligheter eller 

aspekter som kan göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Genom att undersöka hur den 

nuvarande kollektivtrafiken i Österåker kommun upplevs av kommunens invånare och 

utifrån det kunna identifiera och analysera dessa utvecklingsmöjligheter. Målet är att 

detta ska leda till ett ökat nyttjande av kollektivtrafiken och således en ökad andel 

hållbart resande. 

För att uppnå syftet ska uppsatsen söka svar på dessa frågeställningar: 

 

- Vad inom det nuvarande utbudet av kollektivtrafik anses som 

bristfälligt/fördelaktigt? 

 

- Vad skulle kunna få invånare att välja buss/tåg framför bilen i högre utsträckning? 
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2.  Teorier 
 

Människor har behov av att förflytta sig i sin vardag, antingen till arbete eller i andra 

ärenden såsom till mataffären. Oavsett vilka intressen individen har krävs det nästan 

alltid en förflyttning för att ta sig dit. Mobilitet är därför en viktig aspekt i människors 

liv. För att ta sig till dessa fysiska platser som individen önskar eller har ett behov av 

krävs tillgänglighet. Detta kan bland annat vara tillgång till fungerande 

transportsystem eller närhet till service i samhället. Både mobilitet och tillgänglighet 

är viktiga utifrån människors vardag, och anses därför som lämpliga teorier i denna 

uppsats. Dessa teorier kan också påverka hur människor ser på nyttjandet av 

kollektivtrafiken. 

 

2.1  Mobilitet 
 

Sager (2006) definierar mobilitet som rörelser av människor, produkter eller 

information. Han talar om den geografiska mobiliteten där rörelserna sker över någon 

form av geografiskt avstånd (Sager 2006). Då allting inte finns på samma plats måste 

människor förflytta sig för att tillfredsställa de behov de har, samt kunna nyttja de 

funktioner som samhället erbjuder, och detta gör mobilitet essentiell (Engström 

2005). För många människor är mobiliteten en del av vardagen och så har det sett ut 

länge, från de kortare avstånden till fots till de milslånga i dagens transportstyrda 

samhälle (Haugen 2012).  

Engström (2005) menar att människors mobilitet kan delas upp i två kategorier, 

verksamhetssystem och fritid (Engström 2005). Vilhelmsson (2002) kompletterar 

med en tredje, serviceresor.  

Verksamhetssystemet innefattar den typ av mobilitet som är relaterade till arbete, 

exempelvis pendling. Människors sätt att pendla har förändrats över tid då samhället 

gått från ett industrisamhälle till dagens mer flexibla samhälle där inte alla 

arbetsplatser är platsbundna, samt att det i vissa fall finns möjlighet till mer flexibla 

arbetstider. Under slutet av 1800-talet flyttade människor från landsbygden in till 

städerna och fabrikerna för att kunna arbeta. De arbeten som utfördes under den tiden 

var både mer tids- och platsbundna än idag. I dagens samhälle är det lite annorlunda 

då människor ofta pendlar längre sträckor och kan vara mer flexibla i sina arbeten. Den 

platsbundenhet som tidigare fanns har luckrats upp även om många fortfarande har 

bundna arbetstider (Engström 2005). Män och kvinnors sätt att ta sig till sina arbeten 

skiljer sig då kvinnor i högre utsträckning använder kollektivtrafiken medan män ofta 

tar bilen (Sandow & Westin 2010). 

När människor pendlar spelar tiden större roll än själva avståndet och för att 

pendlingen ska vara acceptabel går enligt tidigare studier smärtgränsen vid 45 minuter 
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med bil eller kollektivtrafik, samt vid 20 minuter för cykel eller gång. Den optimala 

restiden för pendling ligger mellan 15 till 20 minuter (Sandow & Westin 2010).  

Fritidsresor handlar om de förflyttningar som människor gör under sin fria tid, de är 

alltså inte lika bundna i tid och rum som arbetsresor. Dessa resor kan vara allt från 

utlandsresor till kortare besök i fritidshuset. Omfattningen av denna typ av resor skiljer 

sig mer mellan människor beroende på socio-ekonomiska förutsättningar än vad 

pendlingen gör (Engström 2005).  

Den typ av resor som sker efter arbetstid till exempelvis mataffären kallas serviceresor. 

Dessa resor likt fritidsresor är inte tids- eller platsbundna på samma sätt som 

arbetsresor men är ändå en del av vardagslivet då människor har behov av att göra 

dessa resor (Vilhelmson 2002). 

 

2.2 Tillgänglighet 
 

Tillgänglighet är ett svårdefinierat begrepp då ordet kan ha olika betydelse beroende 

på användningsområde. Haugen (2012) beskriver tillgänglighet som människors 

möjlighet att flytta sig till platser där det finns olika former av funktioner såsom 

arbeten och service. Tillgängligheten kan vara såväl social som fysisk då vissa 

funktioner är tillgängliga via internet eller telefon medan andra funktioner kräver en 

geografisk resa för individen. För att nå sina mål oavsett om de är fysiska eller sociala 

krävs det kunskaper om att ta sig till rätt plats för att tillfredsställa de behov som finns. 

Oavsett om det gäller kunskaper kring hur tidningen ska läsas online, eller hur resan 

hem från köpcentret ska vara möjlig (Niles & Hanson 2003). Tillgänglighet kan 

beskrivas som ett slags mätinstrument för livskvalitet, ju fler funktioner som ligger 

inom ett tillgängligt avstånd desto högre livskvalitet (Gregory et al. 2009). Vissa 

individer kan uppleva tillgången till bil som en faktor i ökad tillgängligheten då de på 

så sätt kan spara tid i sitt resande samt vara mer flexibla i sitt sätt att förflytta sig 

(Sandow & Westin 2010).  

Tillgänglighet är en central komponent i det trafikpolitiska målet. Målet syftar till ett 

fungerande transportsystem där behoven tillgodoses för både människor och 

näringsliv (prop. 2008/09:93).  

Rapporten ”Trafik för en attraktiv stad” (TRAST) framtagen av bland annat 

Trafikverket beskriver strategier utifrån målet för att lösa trafikrelaterade frågor för 

kommuners trafikplaner. Enligt TRAST är tillgängligheten en förutsättning för 

individers mobilitet där individers olika behov tas i beaktande inom planeringen. Då 

det finns det nationella målet som säger att samhället ska vara tillgängligt för alla 

förutsätter det goda kommunikationer mellan platser i samhället, exempelvis genom 

fungerande och utbyggd kollektivtrafik eller bra bilvägar (Trafikverket 2015). 

Trafikplanering med tillgänglighet i fokus kräver en samverkan mellan olika aktörer i 

samhället för att minska den enskilda individens kostnad i form av tid och pengar 

(Trafikverket 2015). Även i TRAST förklaras tillgänglighet utifrån individens 
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möjligheter att tillfredsställa sina behov. Dessa möjligheter mäts i kostnader för 

individen i form av tid, pengar och eventuella hinder som kan finnas på vägen till 

behovet. Exempelvis kan det fysiska avståndet till en busshållplats vara långt och 

därmed räknas som ett hinder (Trafikverket 2015). Tillgängligheten för olika individer 

i samhället kan påverkas beroende på geografisk plats. Detta innebär att en individ 

som bor i tätbefolkade områden ofta har bättre tillgång till service och kollektivtrafik 

medan människor i glesbygden kan gå miste om den typen av tillgänglighet då utbudet 

av de behov som eftersöks är begränsat. Tillgängligheten för dessa individer blir då 

begränsad då kostnaden att ta sig till servicen i staden kan bli för hög (Gregory et al. 

2009). Utöver det fysiska avståndet räknas också tiden som en viktig faktor inom 

tillgänglighet. Inom kollektivtrafiken tas kvalitén upp som en aspekt där turtäthet och 

linjesträckningar är viktiga delar för ett tillgängligt samhälle (Trafikverket 2015). 
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3. Tidigare studier 
 

3.1 Hållbar utveckling 
 

I Brundtlandrapporten (1988) beskrivs hållbar utveckling utifrån tre dimensioner, 
ekonomisk, ekologisk och social. Hållbar utveckling ska enligt rapporten vara: 

”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 
(Brundtland & Hägerhäll 1988).  

För att kunna uppnå den hållbara utvecklingen krävs det att alla tre dimensioner tas i 
beaktning (Gudmundsson et al. 2016).  

Ekonomisk hållbarhet handlar om ekonomisk tillväxt såväl som individens egna 

ekonomiska trygghet (Gudmundsson et al. 2016:33). För individers skull kan detta 

innebära kostnadseffektiva lösningar när de ska färdas i trafiken (Sultana et al. 2017). 

Den ekologiska dimensionen inkluderar de faktorer som påverkar människans hälsa 

och miljön, detta kan mätas genom utsläpp från biltrafiken och utifrån detta se till 

alternativa färdmedel (Sultana et al. 2017). Denna dimension tar upp de fysiska 

problem och avtryck som användning av olika färdmedel bidrar till. Biltrafiken i sig 

bidrar till mycket utsläpp men ger även andra konsekvenser till miljön såsom trängsel 

och buller. I växande städer ökar trafiken och därmed måste staden kunna förse 

människorna som bor där med ett fungerande vägnät som klarar av ytterligare 

belastning av biltrafiken alternativt se till mer hållbara alternativ (Sultana et al. 2017).  

Den sociala dimensionen utgår från hur människor påverkas, exempelvis hur det 

psykiska välmående påverkas av yttre faktorer. Detta kan bland annat vara stress eller 

en känsla av rädsla att vistas ute på kvällarna (Sultana et al. 2017). Den sociala 

hållbarheten handlar om att människor ska kunna tillfredsställa de olika behov som de 

har, oavsett om det gäller tillgång till mat eller möjlighet att skaffa sig ett jobb (Sultana 

et al. 2017). 

I det trafikpolitiska målet lyfts kollektivtrafiken som en viktig aspekt inom planering 

för hållbar utveckling. Fungerande kollektivtrafik ökar bland annat människors 

tillgänglighet men bidrar också till en bättre miljö än användning av bil (Engström 

2005). En hållbar resa ska därför innebära så lite utsläpp som möjligt per person. En 

metod för att uppnå målet med minskad bilanvändning är att öka 

kollektivtrafikanvändandet, detta skulle kunna ske genom bilförbud på gator i staden 

samt införande av trängselskatt (Engström 2005).  
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3.2 Färdmedelsval 
 

Trots de miljöfördelar som kollektivtrafiken medför väljer många människor att åka 

bil. Detta kan bero på deras inställning till det hållbara resandet. Eriksson och Forward 

(2011) menar att de människor som kör bil är mindre flexibla och inte har incitament 

nog till byte av transportslag jämfört med de som cyklar eller åker buss. De menar att 

valet av transport mer beror på ett inlärt beteende och en attityd hos individen och inte 

beroende på kunskapen om alternativa transportslag (Eriksson & Forward 2011). 

Eriksson och Forwards (2011) fann att det är en utmaning att förändra beteendet hos 

dem som väljer bil då det är ett bekvämt färdmedel medan de som använder buss eller 

cykel är mer flexibla till alternativa färdsätt. Människors inställning och behov styr 

vilket färdmedel de väljer. I en kvalitativ studie i Portugal försökte forskare få fram 

vilka motiv och barriärer människor har för användandet av kollektivtrafik (Beirão & 

Sarsfield Cabral 2007). I studien belyser de olika teman bland annat restid, kostnad, 

komfort samt miljön. Restid ansågs viktigt i valet av färdmedel då människor snabbt 

vill ta sig från punkt A till punkt B. Kostnad talade för användningen av kollektivtrafik 

då den anses billigare än att använda bilen. Det var en viktig aspekt för dem med lägre 

inkomst. Komfort ansågs vara en viktig faktor som innebär sköna säten, bra 

temperatur och lagom mängd människor runt omkring sig. I studien beskrivs det att 

många bilanvändare ofta ser på kollektivtrafik som ett obekvämt alternativ medan de 

vana kollektivtrafikresenärerna anser det relativt bekvämt. Miljöaspekten var mindre 

viktig för de flesta i studien, vissa respondenter ansåg den viktig medan några bilburna 

ansåg att bussen också medverkar till sämre miljö och kände därför inte ett behov av 

att byta transportsätt (Beirão & Sarsfield Cabral 2007). Forskarna menar därför att en 

beteendeförändring hos de bilburna endast kan ske om attityden mot kollektivtrafiken 

förändras till att bli mer positiv. Detta skulle betyda att servicen och bilden av 

kollektivtrafiken måste förbättras vilket skulle kunna leda till en högre andel hållbara 

resor (Beirão & Sarsfield Cabral 2007).  

För många människor kan det vara svårt att få livet att gå ihop om resan tar för lång 

tid, det krävs planering och uppoffringar hos individen för att kunna klara vardagen. I 

studier där kvinnors vardag kartlagts utifrån tid visade det sig att kvinnor generellt sett 

lägger mer tid på familj och hemmet än sina män (Fridberg 1992). Det sägs att kvinnor 

lever två liv, arbetsliv och familjeliv där dessa två faktorer ska balanseras för att få 

livspusslet att gå ihop (Friberg 1990). På grund av detta känner många en stress över 

att få tiden att räcka. Tillfällen då kvinnor får andas ut är de gånger då de har ensamtid 

på morgonen eller är på väg till jobbet. Då kvinnor ofta åker kollektivt och ser det som 

en plats till avkoppling bör det läggas vikt vid komfort inom kollektivtrafiken vilket 

skulle kunna innebära färre byten och större möjlighet till sittplats (Friberg 1992). 

De faktorer som i högsta grad talar emot resande med kollektivtrafik (i en jämförelse 

mellan bil och buss) är tid, flexibilitet och bekvämlighet där bilen anses vara bättre 

utifrån en studie gjord i norra Sverige. Det som talar för att färdas med buss är 

säkerheten samt priset (Sandow & Westin 2010). I studien presenteras den sociala 

hållbarheten som viktig för individens val av transportsätt och då hamnar ofta bilen i 
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fokus på grund av dess flexibilitet gentemot bussen. Incitamenten för de människor 

som bor i pendlingsområden att byta transportsätt är relativt små. En faktor som skulle 

göra kollektivtrafiken mer attraktiv är exempelvis möjligheten att räkna in pendlingen 

i arbetstiden och därmed få betalt för restiden (Sandow & Westin 2010). Om ett 

samhälle har sämre eller inga kollektivtrafikmöjligheter kan det vara hämmande för 

individers yrkeskarriär. De kan vara tvungna att söka arbeten närmre hemmet, om de 

saknar bil, för att kunna ta sig till sitt arbete (Friberg 1990). 

För att öka användningen av kollektivtrafik har det gjorts flera ”testa på”- kampanjer 

där medborgare som vanligtvis kör bil får ett gratis busskort under en period 

(Trafikverket 2012). Syftet är att få dessa personer att fortsätta använda sig av 

kollektivtrafiken efter testperiodens slut. Resultatet av dessa kampanjer har varierat 

beroende på ort och utformningen men ofta kan kommunerna se att det leder till ett 

ökat nyttjande av kollektivtrafiken. Ett år efter testperioden i Göteborgsområdet hade 

20 procent av de som varit med i kampanjen fortsatt använda kollektivtrafiken vilket 

var fler än kommunen trott innan kampanjen (Trafikverket 2012). 
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4.  Metod 
 

Denna studie är resultatet av ett samarbete med Österåkers kommun vilket förklarar 

valet av studieområde. Nedan presenteras den metod som använts under arbetets 

gång. Först presenteras den kvalitativa metoden samt tillvägagångssättet som 

användes vid insamling av empiri och relevant litteratur. Sedan presenteras det urval 

som ledde fram till de respondenter som intervjuats samt hur dessa intervjuer gått till. 

Den tematiska analysen som ligger till grund för bearbetningen av intervjuerna 

beskrivs och slutligen diskuteras metoden i sin helhet med för- och nackdelar. Bland 

annat behandlas etiska principer och reflexivitet under metoddiskussionen.  

 

4.1 Kvalitativ metod 
 

Utifrån det syfte som presenterats bedömdes den kvalitativa metoden som den mest 

lämpade för studien. Då syftet med uppsatsen är att få en större inblick och förståelse 

för människors beteende och attityder kopplade till kollektivtrafiken valdes metoden. 

För att få fram dessa attityder kan det vara fördelaktigt att använda sig av exempelvis 

intervjuer vilket har varit relevant i den här uppsatsen. Vid intervjuer får respondenten 

mer utrymme att fritt berätta om sina upplevelser jämfört med den kvantitativa 

metoden som är mer formaliserad (Denscombe 2009). Utifrån detta valdes det att 

empiri skulle hämtas från bland annat tidigare forskning och teorier samt genom 

djupintervjuer med kommuninvånare.  

 

4.2 Tillvägagångssätt  
 

Det valda tillvägagångssättet är djupintervjuer som sedan analyseras i en tematisk 

analys. Intervjuer ger en djupare förståelse för människans beteende och attityder 

kring ämnet som studeras (Denscombe 2009). Då uppsatsens syfte och 

frågeställningar är formulerade att söka svar på hur kollektivtrafiken upplevs ansågs 

djupintervjuer som det mest lämpade tillvägagångssättet. Det valdes att intervjua 

kommuninvånare och andra intressenter som använder sig av kollektivtrafiken i 

kommunen. 
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4.3 Urval av respondenter  
 

Respondenterna till studien kunde själva anmäla sig att delta i intervjun genom en 

utlysning via Österåker kommuns Facebook-sida. I utlysningen framgick studiens syfte 

och vad som efterfrågades av respondenterna. Sedan gjordes ett urval av de inkomna 

anmälningarna utifrån resvanor och kön för ökad spridning. Detta för att få chans att 

se hur attityderna skiljer sig utifrån olika erfarenheter. Antalet som anmälde sitt 

intresse var åtta personer, av dessa var två män. Ur detta valdes fyra kvinnor och en 

man ut då de hade möjlighet att delta vid en personlig intervju. De resterande var 

endast tillgängliga över telefon vilket inte var eftersträvansvärt i första hand eftersom 

faktorer som kroppsspråk och ansiktsuttryck försvinner vilket kan bidra till svårigheter 

i analysen (Denscombe 2009). Det genomfördes även ett urval utifrån vilken 

utsträckning respondenterna använder sig av kollektivtrafiken. Efter detta 

kompletterades det med ytterligare två intervjuer där respondenterna som var män 

valdes via ”snöbollseffekten”. Då det var få män som anmälde sig via utlysningen 

gjordes en avvägning att komplettera med ytterligare två respondenter för ökad 

spridning av erfarenheter. Förutom de två män som tackade ja tillfrågades även två 

män till som valde att inte medverka i studien. Totalt blev det sju respondenter där fem 

anmälde sig själva och två som tillfrågades senare. Antalet respondenter ansågs 

lämpligt utifrån uppsatsens storlek och tiden för arbetets gång. Samtliga respondenter 

har koppling till Österåker kommun och använder kollektivtrafiken i olika hög 

utsträckning. Att välja respondenter utifrån denna metod var tidseffektivt men kan 

också medföra en ökad risk att de respondenter som deltagit har starka åsikter som 

färgar deras resonemang. 

 

4.4 Genomförande av intervjuer  
 

Respondenterna i denna uppsats intervjuades genom semistrukturerade 

djupintervjuer. Detta innebär att intervjuerna utgick från en intervjuguide med öppet 

ställda frågor kopplade till uppsatsens syfte. Frågorna ställdes till samtliga 

respondenter. Semistrukturerade intervjuer ger intervjupersonen chans att kunna 

styra intervjun i viss mån utifrån givna teman i intervjuguiden (Bilaga 1). Detta medför 

en flexibilitet i intervjuerna samt möjlighet att ställa följdfrågor (Denscombe 2009).  

Intervjuerna inleddes med en kort introduktion om intervjuns upplägg och syfte samt 

att respondenten fick ge sitt samtycke till att bli intervjuad och inspelad. Intervjuerna 

utfördes med en respondent i taget och de blev garanterade konfidentialitet i hopp om 

att få sanningsenliga svar och ärliga åsikter. Risken med inspelning under intervjuer 

är att respondenten kan känna sig obekväm (Denscombe 2009), men detta var inget 

som märktes av.  

Intervjuerna skedde under dagtid i ett enskilt rum på kommunhuset. Att sitta i ett 

enskilt rum möjliggör för respondenten att bli mer avslappnad samt att det minskar 
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risken för brus i inspelningen (Denscombe 2009). Alla intervjuer inleddes med korta 

bakgrundsfrågor samt att respondenterna fick berätta om sin upplevelse under sin 

senaste kollektivtrafikresa. Under intervjuerna fördes anteckningar tillsammans med 

ljudinspelningen i syfte att underlätta vid kodning i ett senare skede då intervjuerna 

transkriberades i sin helhet. Några av respondenterna hade förberett sig väl med egna 

anteckningar på förbättringsmöjligheter vilket de gjort trots att de inte sett 

intervjuguiden innan. Dessa anteckningar kunde användas i intervjun då den valda 

intervjumetoden möjliggör för sådana tillägg.  

Förutsättningarna för intervjuerna var goda då respondenterna kändes avslappnade 

och intresserade av ämnet. Varje intervju tog ca 40 minuter med utrymme upp till en 

timme om behov hade funnits.  

 

4.5 Tematisk analys  
 

När intervjuerna var avslutade genomfördes transkribering av det inspelade 

materialet. Transkribering innebär att intervjun skrivs ner ordagrant i sin helhet. Detta 

ligger sedan till grund för kommande analysstrategi (Denscombe 2009). Den 

analysstrategi som använts i uppsatsen är tematisk analys. För att genomföra denna 

analys användes de steg som Cope (2007) presenterar om hur kodning och tematisk 

analys går till i praktiken.  

Tematisk analys är en flexibel metod som ger forskaren en aktiv roll under analysen av 

råmaterialet. Som ett första steg inom den tematiska analysen är att forskaren lär 

känna sitt insamlade material (Cope 2007). Detta skedde genom att transkriberingen 

av de olika intervjuerna lästes upprepade gånger för att bilda sig en uppfattning om 

innehåll och nyckelord.  

Efter detta kodades materialet då dessa nyckelord och andra centrala och 

återkommande begrepp markerades i texten. Dessa koder används också för att lära 

känna materialet samt bilda sig en uppfattning om återkommande mönster när de 

sorteras. De koder som återfanns i råmaterialet gallrades och kategoriserades utefter 

teman. Ett tema identifieras som något som fångar upp viktiga delar och hör till syftet 

eller frågeställningarna samt är återkommande i den empiri som samlats in (Braun & 

Clarke 2006). För att identifiera dessa teman krävs en viss flexibilitet av forskaren och 

en medvetenhet om att inte se till om temat är relevant för alla respondenter 

(kvantitativt) utan huruvida det är kopplat till syfte och frågeställningar, samt bidrar 

till viktig kunskap inom ämnet (Braun & Clarke 2006). Den tematiska analysen kräver 

en aktiv forskarroll då det är forskaren som avgör vad som är ett tema utifrån de 

material som finns. En forskare kan därför identifiera ett tema som en annan inte 

skulle anse vara relevant utifrån studien (Braun & Clarke 2006). Efter att temana är 

framställda revideras och förfinas de för att få fram essensen av temat och kunna 

använda dem i det fortsatta arbetet. De teman som identifierats är: hållbarhet, 
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trygghet, tillgänglighet och utvecklingsmöjligheter som alla kan kopplas till studiens 

syfte och frågeställningar samt den tidigare forskning som presenterats.  

 

4.6 Metoddiskussion 
 

Den valda metoden anses vara lämplig utifrån det syfte och frågeställningar som 

studien har. Då studiens syfte lämpar sig för en kvalitativ ansats valdes intervjuer som 

tillvägagångsätt. Intervjuerna gav en bra bild om den upplevda känslan av 

kollektivtrafiken samt de problemlösningar de identifierat. Då intervjuerna var långa 

fanns det utrymme för respondenterna att tänka igenom sina svar samt svara på 

följdfrågor. Utifrån respondenternas svar och tidigare forskning kunde därför studiens 

syfte och frågeställningar besvaras. Eftersom de flesta av respondenterna själva tog 

kontakt finns det risk att det är de individer med starka åsikter och de som har flexibla 

arbetstider som ställer upp på intervjuer. Detta undveks i möjligaste mån då några 

respondenter hittades genom snöbollseffekten. Då studien är begränsad till åtta 

veckors tid försvårar det möjligheten att hinna intervjua fler människor vilket hade 

varit önskvärt för ytterligare information om de attityder och upplevda känslor som 

kommunens invånare har för kollektivtrafiken. Även om en kvalitativ studie inte ger 

möjlighet till generalisering kan återkommande teman och åsikter belysas och 

lösningar till dem sökas. För att få en mer generell uppfattning av de problem som 

upplevs hade en enkätundersökning kunnat vara ett komplement till studien då fler 

deltagare hade haft möjlighet att yttra sig om frågan. Trots att uppsatsen är skriven 

mot en extern part, Österåkers kommun, har de inte varit med och påverkat innehållet 

i studien utan endast tillhandahållit med arbetsplats samt material i form av 

kommunala dokument. 

 

4.6.1 Etiska principer 
 

I alla studier är det viktigt att forskaren värnar deltagarens integritet. I den 

samhällsvetenskapliga forskningen finns det fyra principer som bör följas vid 

forskning: deltagarens intressen ska skyddas, deltagandet ska vara frivilligt och 

baserat på informerat samtycke, forskaren ska arbeta på ett öppet och ärligt sätt 

med hänsyn till undersökningen samt att forskningen ska följa den nationella 

lagstiftningen (Denscombe 2009).  

Att deltagarens intressen ska skyddas är viktigt då de inte ska komma till fysisk, psykisk 

eller personlig skada som följd av studien (Denscombe 2009). Utifrån denna studie 

gjordes bedömningen att det inte var sannolikt att de deltagande skulle ta skada som 

följd av deltagande i intervjun. För att försäkra deltagarna om deras integritet valdes 

intervjuerna att redovisas utan namn för att respondenterna ska känna sig trygga och 

ha möjlighet att på ett avslappnat sätt svara på frågorna och slippa känna sig 
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utlämnade. Frågorna som ställdes var inte heller av den grad att de skulle anses som 

kränkande eller skadlig för respondenterna. 

Människor måste frivilligt hjälpa till med forskning och får inte tvingas till medverkan. 

Detta innebär också att deltagarna ska vara informerade om vad studien går ut på för 

att kunna göra den bedömningen (Denscombe 2009). Detta anses ha beaktats i kontakt 

med respondenterna då de tydligt informerades om studiens syfte samt gav sitt 

samtycke till medverkan samt att bli inspelade. Respondenterna hade också möjlighet 

att avsluta sin medverkan om de inte längre önskade vara med samt välja att inte svara 

på frågor om de skulle upplevas kränkande eller för privata. Detta var inte något som 

inträffade, vilket tyder på att intervjuerna genomfördes med respekt för 

respondenterna. 

Att arbeta på ett öppet och ärligt sätt innebär att det sker en transparens om hur 

studien gått till och även deltagarnas roll i studien (Denscombe 2009). Detta har gjorts 

bland annat genom metoddelen i uppsatsen där tillvägagångssättet presenterats samt 

hur urval och intervjuer gått till.  

Forskare har skyldighet att följa den lagstiftning som finns i landet och får inte ställa 

sig utanför den. Detta kan exempelvis innebära att undvika ämnen som är känsliga och 

där genomförandet leder till att lagar bryts (Denscombe, 2009). Då ämnet och syftet 

valts i samråd med Österåker kommun och Umeå universitet upplevs denna studie 

ofarlig utifrån nationell lagstiftning. 

 

4.6.2 Reflexivitet och validitet 
 

Under studiens gång är det viktigt att som forskare inte styras av sina tidigare 

erfarenheter och värderingar. Det är omöjligt att helt stänga av sin identitet och vara 

objektiv men det är viktigt att vara medveten om sin egen roll som forskare och gå in i 

studien med ett öppet sinne (Denscombe 2009). Denna studie är framtagen utifrån 

intressen från forskaren och påverkas därför av yttre faktorer och tidigare erfarenheter 

såsom lokalkännedom. Arbetet som till stor del består av analysering och tolkning av 

empirin kräver god medvetenhet och försiktighet hos forskaren som också är en del av 

samhället och vars värderingar inte får påverka studien (Denscombe 2009). Andra 

problem som kan uppstå är att intervjuerna kan variera beroende på vem som 

intervjuar dem. Intervjuareffekten kan leda till att respondenterna svarar bristfälligt 

eller oärligt på grund av egenskaper hos intervjuaren, exempelvis kön, ålder eller 

etnicitet (Denscombe 2009). Intervjuareffekten kan också leda till att respondenterna 

svarar som de tror att forskaren vill att de ska svara. Denna effekt är viktig att vara 

medveten om inom kvalitativ forskning då det kan ha stor påverkan på det resultat som 

uppnås (Denscombe 2009). För att vara transparent är metodavsnittet utformat så 

utförlig som möjligt. Det fanns även en medvetenhet när intervjuguiden skrevs att den 

påverkar det svar som respondenterna ger trots öppet ställda frågor. I mötet med 

respondenterna reflekterades det över exempelvis neutrala klädval för att styra 

uppmärksamheten från mig som intervjuare till frågorna som ställdes. Det finns också 
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en medvetenhet om åldersskillnaden under intervjutillfällena och att det kan påverka 

de svar som gavs. Det har under intervjuernas gång funnits en vetskap om att en del av 

de deltagande i studien kan ha ett starkt intresse av ämnet. Detta kan medföra att deras 

svar kan bli starkt positiva eller starkt negativa vilket måste tas hänsyn till. Under 

kategorisering av teman har också kännedomen om tidigare erfarenheter funnits för 

att inte låta dem styra de teman som valdes.  

Validiteten i de källor som används i en uppsats är väsentliga för uppsatsens resultat. 

Därför har det på ett källkritiskt sätt valts vetenskapliga artiklar och texter som är 

publicerade i exempelvis tidskrifter och böcker. Alla de källor som använts har därför 

bedömts vara tillförlitliga. Att kontrollera reliabiliteten hos respondenterna är 

omöjligt, speciellt när det handlar om någons upplevda känsla (Denscombe 2009). 

Intervjuerna är basen till empirin. Det upplevdes som att respondenterna var trygga 

och avslappnade under intervjutillfällena vilket kan anses positivt ur ett sanningsenligt 

perspektiv. Eftersom studien är tidsbegränsad kunde endast ett fåtal individer 

intervjuas, det är därför svårt att dra generella slutsatser då det hade krävts ett större 

urval. 
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5.  Österåker kommun 
 

5.1 Bakgrund 
 

Österåker kommun är belägen nordost i Stockholms län med Åkersberga som 

centralort (figur 1). Kommunen har en stor andel skärgård i sitt östra läge samt flera 

öar av varierande storlek. Av kommunens totala yta på 554 km2 består nästan hälften 

av vatten. Kommunen har en population på ca 44 000 invånare som ökar varje år, 

dessutom fördubblas populationen under sommarhalvåret med turister och 

fritidsboende (Drakenberg 2018). Kommunens nattbefolkning är högre än dess 

dagsbefolkning då arbetsplatskvoten ligger på 0,51 vilket innebär att de flesta 

kommuninvånare i arbetsförålder har sin sysselsättning på annan ort (Skogström 

2018). Sett till resvaneundersökningen pendlar de flesta kommuninvånare till 

Stockholm, Täby eller Danderyd (Tiedje & Indebetou 2017). 

 

Figur 1 Österåkers kommuns geografiska läge i Sverige 
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5.2 Kollektivtrafiken 
 

Från centralorten Åkersberga tar det ca 30 minuter till Stockholm med bil eller 

kollektivtrafik. Den tillgängliga kollektivtrafiken i kommunen består främst av buss 

och tåg via Roslagsbanan som går till Stockholms östra (Tekniska Högskolan) och 

ansluter till tunnelbanan (Österåkers kommun 2017). Figur 2 illustrerar hur 

Roslagsbanans Österskärslinje går samt de olika stationslägena. Under rusningstid går 

tågen ca var tionde minut från Österskär, Österåker och Åkersberga (snabbtåg och 

vanliga tåg). Bussarna till tunnelbanan i Danderyd går var tionde minut från 

bussknutpunkterna i kommunen, Åkersberga station, Kulla vägskäl och Åkerstorp 

(Österåker kommun 2018). De utmaningar som finns i kommunen är kollektivtrafiken 

lokalt utanför rusningstrafik samt tillgänglighet till skärgården med varierade 

transportsätt. Utanför rusningstrafiken är det sämre turtäthet och det kan vara svårt 

att ta sig till rekreationsområden i kommunen. I skärgården tar båtarna längre tid än 

bussen och tåget samt att den kollektivtrafik som går dit stannar på många hållplatser 

längst vägen (Österåker kommun 2018). Infartsparkeringar är också en del av 

problematiken för kollektivtrafikanvändning i kommunen, då dessa konkurrerar om 

mark i attraktiva lägen (Österåker kommun 2018).  

 

 

Figur 2 Österskärslinjen av Roslagsbanan. Källa: © OpenStreetMap (and) 
contributors. CC BY-SA. Med egna bearbetningar. 
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Roslagsbanan har dagligen ca 50 000 resenärer och tre linjedragningar som utgår från 

Stockholms östra till Näsby park i Täby, Kårsta i Vallentuna och Österskär i Österåker 

(Stockholms läns landsting 2018b). Roslagsbanans historia sträcker sig från 1885 

under Stockholm-Rimbo Järnvägs (SRJ) regi med sträckan Östra station till Rimbo. 

Österskärslinjen har försett kommunen med tågtrafik sedan den öppnades 1906 men 

från år 1901 kunde resenärer åka till Stockholms östra från Åkersberga station 

(Stockholms läns landsting 2018b).  

År 2010 pekade Trafikverket ut Roslagsbanan som ett riksintresse för kommunikation, 

detta skyddar tågtrafiken mot sådant som begränsar nyttjandet av den. Det planeras 

ombyggnationer som kommer att stoppa trafiken under vissa perioder på 

Roslagsbanan (Stockholms läns landsting 2018c). Under 2018 kommer exempelvis 

arbetet med utökat dubbelspår fortsätta vilket kommer öka turtäthet i tågtrafiken. 

Ombyggnationen kommer medföra att tågtrafiken i Österåker kommer ersättas med 

bussar. Det finns även beslut om förlängning av Roslagsbanan till T-centralen i 

centrala Stockholm och det pågår utredningar om en förlängning till Arlanda flygplats 

(Österåker kommun 2018).  

Under hösten 2015 genomfördes en resvaneundersökning av Stockholms läns 

landsting med 1200 svarande i Österåker kommun. Kommunens invånare reser oftast 

till Stockholms stad, Täby, Danderyd eller inom sin egen kommun. En tredjedel av 

resorna har både sin start och sitt stopp i Österåker. När kommuninvånarna reser från 

Österåker till Stockholms stad används ofta kollektivtrafiken men när de ska till Täby 

är bilen det främsta färdmedlet (Tiedje & Indebetou 2017).  

Tillgången till olika typer av färdmedel i kommunen anses som god då de flesta har 

tillgång till bil, cykel eller kollektivtrafik. 11 procent av kommunens invånare anger att 

de aldrig åker kollektivt och därför inte har biljett för den typen av resande. 71 procent 

av de svarande uppger att de alltid har tillgång till en fungerande cykel och 21 procent 

cyklar mer eller mindre även under vinterhalvåret. Av kommuninvånare i åldern 18–

84 har 89 procent körkort och de flesta har tillgång till bil i hemmet, endast 8 procent 

har inte tillgång till bil (Tiedje & Indebetou 2017). 

Det dominerande färdmedlet i kommunen är bil. Bilen används vid 63 procent av 

resorna på vardagar och 67 procent av de resor som görs under helgen. 

Kollektivtrafiken som innefattar buss, tåg, tunnelbana och båt användes vid 22 procent 

av resorna under vardagar och 15 procent på helgen. Resterande resor görs till fots, 

cykel eller ”annat”. De resor som invånarna gör är i genomsnitt 22 km långa (Tiedje & 

Indebetou 2017). 

Kvinnor och mäns resor skiljer sig i undersökningen. Båda könen använder bilen som 

främsta färdmedel, oavsett veckodag. Däremot skiljer sig andelen då män använder 

bilen upp till 70 procent jämfört med 56 procent hos kvinnor på vardagar. Ålder spelar 

också roll för vilken typ av färdmedel som kommunens invånare använder under 

vardagar. Undersökningen visar att mer än 50 procent av resorna som görs i åldern 

16–24 är med kollektivtrafik och 32 procent åker bil.  
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I de övriga ålderskategorierna skiljer sig inte färdmedelsvalen nämnvärt mycket från 

varandra då bilen utgör mellan 65 och 72 procent (Tiedje & Indebetou 2017).  

Beroende på syftet med sin resa väljer invånarna olika färdmedelsätt. Exempelvis 

väljer fler att åka kollektivt i arbetsrelaterade resor medan de service- och 

fritidsrelaterade resorna lockar till högre bilanvändning. I arbetsrelaterade resor står 

bilen för 59 procent och kollektivtrafiken för 29 procent medan bilen inom service- och 

fritidsrelaterade resor står för 73 procent och kollektivtrafiken för 12 procent (Tiedje & 

Indebetou 2017). Det främsta målet med resorna som görs i genomsnitt över en vecka 

i kommunen hör till arbete (31 procent), efter det kommer skjutsa (13 procent), inköp 

av dagligvaror (11 procent) och nöje och fritid (11 procent) (Tiedje & Indebetou 2017).  
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6.  Resultat 
 

6.1 Presentation av respondenterna 
 

De djupintervjuer som genomförts har varit med människor med koppling till 

Österåker kommun och som nyttjar kollektivtrafiken där i varierande grad. 

Respondenterna har olika rörelsemönster samt olika erfarenheter och känslor 

gentemot kollektivtrafiken i och utanför kommunen. I tabell 1 finns information om 

respondenterna och nedan presenteras de mer utförligt.  

 

 Tabell 1 Beskrivning av respondenter 

Respondenter Kön Ålder Boende Färdmedelsval 

Respondent 1 Kvinna 33 Fredsborg Bil 

Respondent 2 Kvinna 48 Skånsta Buss 

Respondent 3 Kvinna 40 Ruggsätra Bil och tåg 

Respondent 4 Kvinna 45 Tuna gård Tåg 

Respondent 5 Man 72 Östra Kanalstsden Bil och tåg 

Respondent 6 Man 24 Vasastan Buss och tåg 

Respondent 7 Man 24 Skärgårdsstad och Täby 
Buss och 
tunnelbana 

 

6.1.1 Respondent 1 
 

Respondent 1 är en 33 årig kvinna som bor i Fredsborgsområdet. Hon åker oftast bil, 

både till arbete och under sin fritid. Hon arbetar i Danderyd som hon kör till på ca 35 

minuter. Under sina fritidsresor åker hon bil, antingen inom kommunen eller till Täby. 

Hon upplever att Roslagsbanan är långsam samt har bristfällig turtäthet. Hennes 

främsta anledning till att använda bilen är det långa avståndet till tågstationen på 1,9 

km.  

 

6.1.2 Respondent 2 
 

Respondent 2 är en kvinna i 48 års ålder. Hon arbetar i Mörby centrum och till jobbet 

åker hon buss och på sin fritid åker hon med Roslagsbanan eller bil beroende på 

destination. Hon upplever bussen som ett smidigt färdsätt då det ger henne tillfälle till 

avkoppling så länge det finns tillgång till säkerhetsbälte. 
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6.1.3 Respondent 3 
 

Respondent 3 är en kvinna på 40 år som bor i Ruggsätra. Hennes sysselsättning är 

arbete och studier. Hennes arbete ligger i kommunen och dit tar hon sig med bil. När 

hon ska till Kungliga tekniska högskolan åker hon bil till en infartsparkering för att 

sedan ta Roslagsbanan till Stockholms stad, totalt tar det ca 1 timme och 10 minuter. 

Hon gillar att åka kollektivt men blir irriterad över bristen på infartsparkeringar vid 

tåget. Då hon har problem att gå längre sträckor krävs det ibland att hon åker till Täby 

för att hitta en parkeringsplats för att sedan ta tåget till högskolan.  

 

6.1.4 Respondent 4 
 

Respondent 4 är en 45 årig kvinna som studerar på heltid. Hon bor i Tuna gård och 

åker alltid tåg när hon ska till Stockholms universitet där hon studerar. Hon upplever 

Roslagsbanan som ett bekvämt färdsätt då hon endast har 400 meter till närmsta 

hållplats. Hon använder dock bilen på fritiden då tågen har dålig turtäthet och är mer 

bekväm om hon ska ha med sig mycket packning.  Hon hade velat använda 

kollektivtrafiken mer under sin fritid då hon vill nyttja sitt redan befintliga 

månadskort.  

 

6.1.5 Respondent 5 
 

Respondent 5 är en 72 årig man som är pensionär. Han bor i östra Kanalstaden och 

varierar sina färdmedel. När han rör sig inom kommunen för att exempelvis handla, 

skjutsa barnbarn eller nyttja rekreationsområden tar han alltid bilen. När han ska in 

till stan kör han bil till Österskär och åker Roslagsbanan in till Stockholms östra där 

han sedan byter till tunnelbana eller tar taxi. Han upplever Roslagsbanan som en 

naturupplevelse och finner tåget mycket bekvämt och trivsamt.  

 

6.1.6 Respondent 6 
 

Respondent 6 är en 24 årig man som arbetar heltid i Österåker kommun. Han är bosatt 

i Stockholm, Vasastan. Han använder kollektivtrafiken dagligen och som 

huvudfärdmedel då han inte har körkort. Han åker buss och Roslagsbanan varje dag 

till och från jobbet i Åkersberga, den totala restiden är ca 1 timme dörr till dörr. Han 

använder sig också mycket av Roslagsbanan under sin fritid då han har ärenden i 

Norrort, han finner spårbunden trafik som väldigt bekväm och upplever inga större 

problem med Roslagsbanan.  
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6.1.7 Respondent 7 
 

Respondent 7 är en 24 årig man som arbetar heltid. Han är folkbokförd i Österåker 

kommun, Skärgårdsstad men bor oftast i Täby på grund av pendlingsavstånd till stan. 

Han arbetar vid Tekniska högskolan och reser oftast med buss och tunnelbana från 

Täby. När han åker mellan Skärgårdsstad och Täby tar det ca 1 till 1,5 timme att åka 

med buss, roslagsbana och buss igen vilket han anser omständligt. Anledningen till att 

han hellre bor i Täby är för att det minskar hans pendlingstid jämfört med att bo i 

Skärgårdsstad.  

 

6.2 Kategorisering utifrån tematisk analys 
 

Utifrån de svar som respondenterna givit under intervjun har fyra teman 

kategoriserats med hjälp av tematisk analys. Dessa teman är; hållbarhet, trygghet, 

tillgänglighet och utvecklingsmöjligheter. Nedan kommer de beskrivas mer 

djupgående med hjälp av citat från intervjuerna.  

 

6.2.1 Hållbarhet 
 

Hållbarhetens tre dimensioner var återkommande i alla intervjuer. Vare sig det 

handlade om ekonomi där månadskorten visar på ekonomiska fördelar jämfört med 

att ta bilen, ekologiska såsom trängsel och utsläpp eller sociala där vardagspusslet ska 

gå ihop. Inom den ekonomiska dimensionen finns det faktorer förutom att just betala 

bränsle till bilen, såsom parkeringsavgifter (om de hittar en lämplig parkering) samt 

trängselskatt om målet är Stockholms stad vilket respondenterna anser som onödiga 

kostnader.  

”Bilen är så dyr, det hade varit ett billigare alternativ för mig att ta 

månadskortet eftersom jag redan har betalat för det, då hade jag tagit 

tåget om det fungerade med tiderna” (Respondent 4). 

Respondenten om att hon hellre hade använt kollektivtrafiken än bilen under sin fritid 

då hon redan betalar sitt månadskort. Den uppfattningen delades även av andra 

respondenter som anser att om de köpt ett månadskort vill de använda det så mycket 

som möjligt, inte bara när de reser till och från jobbet.  

Miljöaspekten ansåg vissa respondenter som viktig men inte som anledningen att de 

färdades kollektivt. Detta beror på att vissa av dem tänker att bilarna kommer bli 

miljövänliga i framtiden och anser att problemet istället ligger i trängseln. Trängseln 

uppfattades som ett problem dels ur sina egna resor men också inför framtiden med 

den ökade urbanismen i Stockholm. 
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”Även om det skulle öka till en miljöförbättring i bilarna så finns det inte 

utrymme för dem. Även om man får en grön bilism så kvarstår 

utrymmesproblemet.” (Respondent 6). 

Han menar att det viktiga är att se till vilka som är de faktiska problemen med 

biltrafiken. Han anser att det är trängseln eftersom bilarna utvecklas till att bli mer 

miljövänliga. Trängseln ut från kommunen och in mot Stockholms stad är ett stort 

irritationsmoment hos respondenterna som använder sig av bussen. Därför väljer vissa 

att hellre åka buss än bil. De känner att det ger tillfälle att koppla av, de slipper 

koncentrera sig på körning och de vet att bussfilerna ger dem en fördel när övrig trafik 

står still. Att få koppla av under bussturen ansågs uppskattat hos några respondenter. 

Detta förutsätter att det inte är några byten och att de får en sittplats på bussen.  

Respondenternas sätt att transportera sig skiljer mellan arbetsrelaterade resor, fritid 

och service vilket beror på olika faktorer.   

”Bil i Stockholm är ett problem och det är dyrt att parkera och krångligt 

att ta sig. Du kanske inte hittar parkering precis dit du ska.” (Respondent 

5). 

Respondenten fortsätter med skillnader mellan de olika färdsätten: 

”Bilen behövs i Åkersberga men in till Stockholm åker man kollektivt.” 

(Respondent 5). 

Han menar att det är smidigast att ta bilen runt i kommunen medan kollektivtrafiken 

är att föredra in till Stockholms stad. Hans resonemang liknar de allra flesta 

respondenters som också anser att kollektivtrafiken inom kommunen är bristfällig. 

Några påstår att det går att åka smidigt till Stockholm men att det inom kommunen är 

krångligt med många byten vilket gör att de använder bilen under sin fritid.  

Som ovan nämnt har den sociala dimensionen en stor betydelse hos respondenterna. 

Ord som livspussel var återkommande i intervjuerna. Det som var viktigt var bland 

annat möjligheten att handla mat samt utföra de behov som finns i vardagen, 

exempelvis skjutsa och hämta barn vilket bör ske på ett så smidigt sätt som möjligt. På 

grund av de bristfälliga förbindelserna inom kommunen anser alla respondenter 

(förutom en som inte är bosatt i kommunen) att bilen är att föredra efter arbetstid då 

den ger mer flexibilitet åt att röra sig mellan platser på ett snabbt och smidigt sätt. 

Många respondenter anser att det är jobbigt att ta med sig exempelvis matvaror på 

bussen då det är tungt att bära och kräver att de orkar bära kassarna från 

busshållplatsen. Att kunna vara flexibel i sitt resande anser respondenterna som en 

viktig faktor, det ska gå snabbt att ta sig från punkt A till punkt B med så få byten som 

möjligt. En respondent uttrycker sin oro inför framtiden: 

”Vi kommer ha barn snart och då kommer inte min man vara den som akut 

hämtar på dagis eftersom han inte kommer kunna ta sig hem då vi bor i 

Åkersberga.” (Respondent 1). 
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Den oro som hon känner inför framtiden grundas i att tåget går för sällan samt att 

avståndet mellan tåget och bostaden är för långt (1,9 km) för att kunna gå. Eftersom 

hon tar bilen och hennes man åker kollektivt tar det samma tid för henne att ta sig till 

jobbet med bil som det gör för honom att gå till tåget från bostaden. 

 

6.2.2 Trygghet 
 

Trygghet var återkommande i några av intervjuerna där fokus låg på tre saker: 

sittplatser, säkerhetsbälten samt personal som arbetar i kollektivtrafiken.  

Att inte få sitta ner på tåget eller bussen ger många en otrygg känsla i sitt dagliga 

resande. Denna typ av upplevelser är vanligast under rusningstrafik när flest 

människor är i rörelse. Bristen på sittplatser beror på att bussen eller tåget tar in fler 

människor än vad de har kapacitet för. På grund av bristande turtäthet kan inte 

respondenterna vänta på nästa buss då det tar för lång tid. Risken att den bussen är 

full är också en faktor som de reflekterat över. Respondenterna beskriver problemet 

med sittplatser utifrån komfort och trygghet, att det är fysiskt ansträngande och ett 

irritationsmoment i resan. Respondent 4 åker Roslagsbanan varje dag och beskriver 

sina hemresor såhär: 

”Det är 20 minuter man får stå och det är varje dag, det spelar ingen roll 

om det är måndag eller fredag och det är alltid bara tre-vagnståg och det 

är ju som sagt en negativ upplevelse varje dag.” (Respondent 4). 

Detta visar att både bussar och tåg har problem med trängsel av människor. Att inte 

ha möjlighet att sitta ner kan innebära risker för resenärerna då bussarna ofta kör på 

motorvägen. En respondent beskriver sina morgnar: 

”Vanligtvis när man åker på morgnarna när man ska till jobbet brukar 

man få stå som i en konservburk vilket inte är så komfortabelt då man blir 

inklämd mellan en massa människor.” (Respondent 7). 

Han upplever sina resor med buss som väldigt obekväma då han måste stå och 

beskriver de gånger då det finns sittplats som ovanliga och som en positiv 

överraskning. 

Förutom de problem som upplevdes med trängseln har vissa respondenter reagerat på 

avsaknaden av fungerande säkerhetsbälten på vissa bussar vilket de brukar vilja 

använda på grund av att bussarna kör på motorvägar.  

”Det jag inte tyckte om var att det var en buss utan säkerhetsbälte vilket 

sker jätteofta.” (Respondent 2). 

Hon beskriver sin senaste kollektivtrafikresa där hennes första reaktion var att det 

saknades säkerhetsbälte i bussen. Problemet är något som hon även försökt kontakta 

SL, bussbolaget, men känner inte att hon fått klarhet i vilka regler som faktiskt gäller. 
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 Hon fortsätter: 

”Vissa kör så man är livrädd när man sitter i bussen. Jag är livrädd ibland. 

Jag känner mig så utlämnad när jag sitter utan bälte.” (Respondent 2). 

Hon anser också att vissa busschaufförer kör på ett sätt som bidrar till ökad rädsla. En 

annan respondent är också negativ till bussen då hon upplever att de ofta är av sämre 

kvalité och kan ha svårt att köra i uppförsbackar under vintertid. Detta leder till ökad 

risk för olyckor vilket får henne att känna sig otrygg och tveksam till att nyttja bussen. 

I några andra intervjuer upplevs inte detta som ett lika stort problem och några 

upplever att personalen som arbetar inom kollektivtrafiken medför en trygghet. Detta 

då de ofta är trevliga och att konduktörerna medför en trygghet då resenärerna vet att 

de alltid finns i närheten. 

”Ofta väldigt trevliga konduktörer, det tillför en trevlig reseupplevelse. En 

konduktör med trevligt humör bidrar mycket.” (Respondent 4). 

Hon tillsammans med några andra beskriver det trevliga bemötandet av konduktörer 

på Roslagsbanan som en av de positiva upplevelser som de har av kollektivtrafiken. 

 

6.2.3 Tillgänglighet 
 

De flesta respondenter är missnöjda med tillgängligheten till kollektivtrafiken inom 

kommunen. Bland annat att de har för långt till tåget och bussen eller att bussen till 

tåget inte matchar med tågets avgångar. Främst handlar det om när de ska pendla till 

och från sina arbeten. För de flesta respondenter är restiden viktig, inte bara den tid 

de sitter på bussen eller tåget utan väntetiden vid byten spelar också stor roll. Något 

som skilde sig mellan respondenterna var deras syn på de olika transportsättens 

pålitlighet. En respondent anser att bussen är mindre pålitlig då de oftare är sena men 

att tågen alltid kommer till slut medan några andra tycker att tåget är mindre pålitligt, 

speciellt under vintertid då de upplever att tågen är väldigt sena eller inte ens kommer. 

Detta skapar irritation och bidrar till större incitament att ta bilen nästa gång. 

En respondent som sällan använder kollektivtrafiken själv beskriver skillnader mellan 

buss och tåg. Hans uppfattning är att bussen transporterar människor medan tåget är 

en upplevelse.  

”Det är ju en upplevelse att åka roslagsbanan, du kan göra en utflykt med 

den. Det är ju halva Roslagen du åker igenom och jag njuter av att åka 

roslagsbanan.” (Respondent 5)  

Han anser tåget som pålitligt men skulle inte använda ersättningsbussar om tåget var 

avstängt. 

Restiden är något som många respondenter uppmärksammat. De noterar restiden och 

är minutprecisa om hur bussar och tåg brukar gå beroende på om det är köer, snabbtåg 

eller om allt flyter på som det ska. Restiden anses väldigt viktig för respondenterna och 
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fem minuters längre restid kan leda till irritation hos vissa av dem. Respondenten som 

är pensionär påverkas inte lika mycket av hur lång tid tåget tar och påstår att han har 

tid att åka tåg. Respondenten som åker från Vasastan i Stockholm sätter inte lika högt 

värde i tiden samtidigt som han föredrar snabbtåget då han sparar sex minuter restid.  

”Om ett tåg inte går på grund av personalbrist så får man bara hoppa på 

nästa och det upplever inte jag som ett problem om man inte har ett möte 

och sånt, det gäller ju att kolla upp nästa och planera sin resa.” 

(Respondent 6). 

Han fortsätter sen på frågan om restiden är viktig: 

”Ja, väldigt viktig. Jag tar snabbtåget istället för det andra och vissa 

tycker att det är lite larvigt för det är ju bara sex minuter men jag vill ju 

helst inte förlänga min restid liksom.” (Respondent 6). 

Att resan ska vara flexibel med få byten anses som viktig för en komfortabel resa. Det 

ska också vara enkelt att tampas med de olika vardagssysslor många har. En 

respondent belyser frågan om att alla människor måste handla mat och att det måste 

kunna ske på ett smidigt sätt vilket hon inte upplever att kollektivtrafiken bidrar till.  

 

6.2.4 Utvecklingsmöjligheter 
 

Den generella inställningen till kollektivtrafiken var positiv bland respondenterna men 

när den inte fungerar som den ska, blir de ofta irriterade och motvilliga att använda sig 

av den. Alla respondenter kom med förslag på vad som skulle förbättra 

kollektivtrafiken och få fler att nyttja den. Respondenterna såg till sin egen vinning i 

en del av utvecklingsmöjligheterna och gav förslag på åtgärder som skulle gynna deras 

vardag, från lokalisering av busshållplatser till nya stopp för snabbtåget i nära 

anslutning till deras bostäder eller liknande. Utöver de förslagen var alla överens om 

att kollektivtrafiken i kommunen måste bli bättre genom tätare turer, fler 

linjedragningar, mindre förseningar och högre komfort. Många av respondenterna 

uppmärksammar skillnaden i hur de olika transportsätten prioriteras. De anser att 

tåget är det som erhåller mest resurser medan busstrafiken glöms bort. Något som de 

flesta också var överens om är att det måste bli bättre kommunikationer till och från 

de befintliga tågstationerna då tåget är ett smart och smidigt sätt att ta sig till och från 

Stockholm. Många påpekade att bussarna inte alltid matchade tågen och att de 

antingen missar tåget eller får vänta på nästa vilket de upplever som jobbigt, speciellt 

hem från jobbet då de vill ha en smidig resa.  

De förslag som respondenterna kom med var bland annat alternativa färdsätt, 

infartsparkeringar, pris och marknadsföring.  

Under de alternativa färdsätten låg fokus på bland annat att utöka närtrafiken. 

Respondent tre beskriver den nuvarande situationen såhär: 
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”Bilarna kommer bytas ut mot något mer miljövänligt men fordonen 

kommer finnas kvar. Det kanske kommer finnas mer alternativ. De 

behöver kanske inte vara jättestora bussar som går, det kan vara någon 

liten mindre shuttlebuss som tar några stycken. Nu finns det en storlek som 

är jättestor och sen en dragspelsbuss som är ännu större.” (Respondent 3).  

Respondenterna anser att det borde läggas fokus på mindre bussar: 

”Det kan inte vara vettigt att köra in stora bussar in i samhället. Det som 

skulle kunna vara en lösning är att man gör ett ordentligt nätverk med 

närtrafiken, små bussar många hållplatser och runt ut på alla småvägar. 

De ska vara täta turer. Inga stora bussar i samhället utan många små 

smidiga platser. Tänk dig 50 bussar som kör runt. Sen bygger du stora 

hubbs där man kan hoppa på tåget eller bussar in till stan som dessa små 

bussar går till. Då skulle behovet av bil minska.” (Respondent 5). 

Även fler respondenter håller med om att en utökning av närtrafiken som en slags 

”matarbuss” till tågen skulle vara ett bra alternativ då dessa bussar kan gå från 

knytpunkter i kommunen och ansluta till Roslagsbanan. Det respondenterna trycker 

på är att denna närtrafik i sådana fall ska vara eldriven och fungera som ett modernt 

alternativ till bilen som dessutom är miljövänligt. En annan tanke är att dessa bussar 

ska gå under den tid då färre människor använder sig av kollektivtrafiken då de är 

smidigare än de stora bussarna. En respondent tycker dock att det skulle vara bättre 

att satsa på tätare turer hos de befintliga bussarna i kommunen och tror att det 

alternativet är att föredra, alternativt på bussar som åker direkt från Åkersberga till 

Stockholms stad utan byten vilket fler respondenter också önskade.  

Respondent 6 lyfter frågan om hur båttrafiken kan utvecklas i kommunen. Exempelvis 

att införa en snabbåt som åker direkt till stan från kommunen för att underlätta för 

invånare i skärgårdsnära lägen att ta sig till och från jobbet. 

”Man ska erbjuda ett sånt system som på riktigt konkurrerar mot bilismen. 

Och därmed locka människor.” (Respondent 6). 

Han tror att kollektivtrafiken kan vara ett sådant system. Han funderar mycket på hur 

människor ska lockas att använda kollektivtrafiken i högre utsträckning. Han ger 

exempel på att samåkning kan vara en start och att det krävs god marknadsföring och 

argument för att få människor att se till fördelarna med kollektivtrafiken. Något som 

två av respondenterna uppmärksammade var att det endast finns ett alternativ till 

kollektivtrafik, SL som är Stockholms lokaltrafik. De lyfter frågan om konkurrens 

skulle kunna bidra till en ökad kvalité på kollektivtrafiken eller inte.  

En annan åtgärd som diskuterades under intervjuerna var behovet av 

infartsparkeringar. För att göra delar av resan mer miljövänlig skulle det vara bra med 

tillgång till fler parkeringar i anslutning till tågstationerna. Detta skulle också medföra 

en mer flexibel resa för de som handlar och hämtar barn efter jobbet. Förslaget som en 

respondent gav var att bygga en stor infartsparkering vid Åkers Runö station och sedan 
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ha snabbtåget som stannar där för att göra resan så snabb och smidig som möjligt för 

så många som möjligt. 

Busskortet som kostar 860 kr i månaden upplevs dyrt av några respondenter men det 

är ett billigare alternativ än bil och ger möjlighet att åka långa sträckor. De som endast 

köper biljetter ibland upplever att engångspriset på 44 kr är dyrt. Något som 

Respondent 4 reagerade på var priset under ersättningstrafiken: 

”Förövrigt vad gäller kollektivtrafiken, att det är förvånande att de kan ta 

ut måndaskortspris under ersättningstrafik och då behöver vi stå på 

bussen eller om bussen inte kommer.” (Respondent 4). 

Hon anser att de borde sänka priset på biljetterna då Roslagsbanan inte går för att det 

innebär en mer obekväm resa för resenärerna som ofta får stå på ersättningsbussarna. 

Några av respondenterna tycker att kommunen bör marknadsföra kollektivtrafiken för 

att få bort stämpeln om att den inte fungerar bra. De tycker att det ska erbjudas nya 

moderna system såsom eldriven närtrafik som ska locka människor att åka kollektivt. 

Att skapa kampanjer tycker några därför kan vara ett smart sätt för kommunen att nå 

ut till invånarna och samtidigt ge information. En respondent säger att kommunen bör 

svara på frågan ”Varför tycker ni att jag ska åka kollektivt?” för att komma med bra 

argument som ger invånarna rimliga incitament till att använda kollektivtrafiken.  
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7.  Diskussion 
 

Den här uppsatsen har belyst de upplevda brister samt det som fungerar i 

kollektivtrafiken till och från, och inom Österåker kommun. Utifrån den empiri och 

teorier som presenterats ges förslag på utvecklingsmöjligheter för ett ökat nyttjande av 

kollektivtrafiken.  

 

7.1 Social hållbarhet och flexibilitet 
 

Utifrån resultatet i denna studie går det att se de behov som respondenterna har, vilket 

är att få en enklare vardag. De behöver kunna ta sig till sina arbeten men också till 

andra viktiga funktioner i samhället, såsom mataffären eller hämta på skolan. 

Respondenterna behöver och vill vara mobila i sin vardag för att ha tillgång till olika 

samhällsfunktioner. När de pendlar till sina arbeten går det på rutin och att ändra på 

de vardagliga rutinerna kan vara en utmaning. Att de resor som görs ska vara så 

smidiga som möjligt trycker respondenterna på då det oftast handlar om att få 

vardagen att gå ihop. Respondenterna uppmärksammar variabler såsom att handla 

mat och hämta på skolan som essentiella delar i vardagen. Det faller in under den 

sociala hållbarheten som i detta fall syftar till att få livspusslet att fungera (Sultana et 

al. 2017). För individerna i denna studie är inte ekonomin eller miljön de viktiga 

faktorerna i valet av transportsätt utan det ska gå smidigt och underlätta för dem själva 

och sin vardag. Den sociala hållbarheten handlar om människors välmående, och det 

kan därför upplevas stressande att få vardagens olika moment att gå ihop, speciellt om 

transportsättet inte bemöter de behov individen har (Sultana et al. 2017). Det studien 

visar är att faktorer såsom många byten, tillgång till sittplats, trängsel och flexibilitet 

genom smidiga resor påverkar respondenternas upplevelser av resandet. 

Vad studien pekar på är att bilen i stor utsträckning används till de resor som görs 

utanför de platsbundna resorna till arbetet. Problem såsom bristande turtäthet och 

tidskrävande resor i form av många byten bidrar till en minskad tillgänglighet för vissa 

invånare i kommunen, och då upplevs bilen som det enda alternativet. Bilen ger därför 

en ökad känsla av flexibilitet och tillgänglighet.  

Individerna föredrar bilen som färdmedelsätt under sin fria tid och under serviceresor 

vilket visar på upplevda brister i kollektivtrafiken. Som studier tidigare nämnt handlar 

det om det inlärda beteendet och de attityder som människor har till kollektivtrafiken, 

den fungerar under pendling men undviks helst annars (Beirão & Sarsfield Cabral 

2007). Trots att kollektivtrafiken kan upplevas som avkopplande och skön för vissa kan 

den samtidigt snabbt bli till ett stressmoment. En resa som upplevs otrygg på grund av 

avsaknad av säkerhetsbälten, mycket trängsel, inga sittplatser eller obekväma byten 

kan därför medföra en negativ syn på kollektivtrafiken (Friberg 1992).  
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Trots de problem som lyfts har resenärer i den här studien incitament att resa 

kollektivt. Några av dem upplever det som avkopplande och en skön stund på 

morgonen vilket Friberg (1992) lyfter i sin studie. Även om hennes studie var mer 

kopplad åt kvinnornas känslor visade det sig i den här studien att männen också 

upplever kollektivtrafiken som något avkopplande. Det är därför viktigt att göra 

resorna så bekväma som möjligt för så många som möjligt. Ett alternativ skulle vara 

tätare turer där alla har tillgång till sittplats under rusningstiden.  

 

7.2 Vad kan öka nyttjandet av kollektivtrafiken? 
 

Att hitta ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen har visat sig svårt då de flesta idag 

använder bilen som huvudsakliga färdmedel, framförallt på sin fritid och under 

serviceresor (Eriksson & Forward 2011). För att öka nyttjandet av kollektivtrafiken 

krävs det därför vissa åtgärder. Eftersom den sociala hållbarheten och flexibiliteten 

visar sig vara den avgörande faktorn till bilanvändandet är det detta beteende som 

behöver förändras. De som pendlar till Stockholms stad åker oftast kollektivt vilket de 

också anser är ett bättre alternativ än bilen. Det är under de ej platsbundna resorna 

som bilen används och det är också där det är svårt att ändra beteendet. 

För att få människor att överväga ett byte av transportsätt måste de erbjudas något 

som är i deras egen vinning. Ett exempel på det kan vara en ”testa på”-kampanj, där 

några individer som annars använder bil får ett busskort under en tid (Trafikverket 

2012). När dessa individer fått testa på kollektivtrafiken under en längre period 

utvärderas deras fortsatta färdmedelssätt och deras upplevelser av kollektivtrafiken. 

Det kan leda till ett ökat nyttjande om de goda upplevelserna och fördelarna med 

kollektivtrafiken överväger de negativa. Då många individer har en negativ inställning 

till kollektivtrafiken kan detta därför vara ett alternativ (Trafikverket 2012). 

Kollektivtrafiken i kommunen fungerar relativt bra under de perioder då många 

människor är i rörelse. Eftersom den är utformad att passa arbetsresenärerna. Då färre 

människor nyttjar den under helger är också utbudet sämre. Detta har exempelvis 

utryckts i form av sämre turtäthet. Människor är i rörelse även under dessa tider men 

upplever kollektivtrafikens tillgänglighet och flexibilitet som sämre vilket bildar en ond 

cirkel i slutändan, då behoven och resmönstren ser annorlunda ut under dessa 

perioder. Studier på människors resande under fritiden skulle därför kunna medföra 

möjligheter att förbättra kollektivtrafiken under de tiderna.  

Även om tanken är god kan det vara svårt att bli av med bilarna helt i kommunen då 

bilen ofta underlättar i människors vardag (Eriksson & Forward 2011). Därför kan det 

vara en god idé att planera för att delar av resan ska vara hållbar, och ett förslag kan då 

vara infartsparkeringar vid Roslagsbanan som några respondenter föreslagit. Dessa 

kan göra att människor enkelt kan ta sig till tåget och sedan tillfredsställa de 

servicebehov de har efter jobbet såsom att exempelvis handla mat. En effekt av detta 

kan då bli att resan till och från Stockholms stad blir enklare för många då bytena blir 
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färre samt att resan hem blir mer flexibel. Om närtrafikens utbyggnad, som också var 

ett förslag av respondenterna, inte är ett alternativ skulle infartsparkeringar kunna 

vara det, åtminstone för pendlingsresor. Människor vill ha bekväma resor där de kan 

koppla av och snabbt ta sig från punkt A till punkt B. Därför krävs det att 

kollektivtrafiken konkurrerar om den komfort som bilåkandet erbjuder. I slutändan 

handlar det om att göra livet så bekvämt för människor som möjligt och om 

kollektivtrafiken kan erbjuda detta kommer människor välja den (Beirão & Sarsfield 

Cabral 2007). Att få livspusslets alla delar att gå ihop genom flexibla resor är alltså det 

som kommer få människor att nyttja kollektivtrafiken mer. 

 

7.3 Förslag till fortsatta studier 

 
Under arbetets gång har fler intressanta aspekter uppkommit. Dessa har på grund av 

tidsbrist varit svåra att utveckla men det hade varit en intressant utökning av studien. 

Det hade varit bra att intervjua fler personer för att få ett större urval att utgå från. 

Dessa intervjuer skulle också kunna kompletteras med enkäter som kan gå ut till en 

större del av kommunens invånare. Det kan leda till större kunskap och djupare 

förståelser om människors resvanor och behov i vardagen.  

Vidare hade det varit intressant att kartlägga de befintliga linjedragningar för att se 

vilka utvecklingsmöjligheter som finns, samt se hur mycket de nyttjas under olika 

tider. Att se vilka linjer som används i högre och lägre utsträckning kan därför förbättra 

planering av nya bostadsområden i kommunen, och därmed ge tätare turer där behovet 

finns. De icke arbetsrelaterade resorna kan också vidare studeras för att se till vilka 

behov och möjligheter till utveckling som finns eftersom statistiken visar att de 

fritidsrelaterade resorna domineras av bilen, exempelvis genom en kvalitativ studie. 
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8.  Sammanfattning 
 

Denna uppsats har ämnat söka svar på de utvecklingsmöjligheter som finns inom 

kollektivtrafiken i Österåker kommun. Syftet har därför varit att identifiera vad som 

skulle kunna göra kollektivtrafiken mer attraktiv för människor och därmed öka 

nyttjandet av den. Genom djupintervjuer har respondenters känslor och upplevelser 

kring kollektivtrafiken undersökts för att söka svar på syftet och frågeställningarna. 

Intervjuerna skedde med sju individer med koppling till Österåker kommun, de alla 

använder kollektivtrafiken i varierande utsträckning, och bor på olika ställen. Utifrån 

intervjuerna har en tematisk analys utförts där temana hållbarhet, trygghet, 

tillgänglighet och utvecklingsmöjligheter identifierats. Dessa teman har diskuterats 

tillsammans med teorier och tidigare studier inom hållbar utveckling, mobilitet, 

tillgänglighet och färdmedelsval. Teorierna och de tidigare studierna har visat sig 

betydelsefulla i respondenternas liv då de belyser de behov människor har. Förutom 

behovet av mobilitet och flexibilitet har den sociala faktorn en stor betydelse. Det 

handlar i de flesta fall om att människor vill få vardagen att gå ihop, och detta kan ske 

genom färdmedelsvalet.  

Individerna upplever att deras val av färdmedel påverkas av vilken typ av resa de ska 

göra. När de pendlar till jobbet väljer de ofta kollektivtrafiken medan de väljer bilen 

under mindre platsbundna resor såsom fritids- eller serviceresor. För dessa resor 

lämpar sig bilen bättre då den erbjuder högre flexibilitet enligt respondenterna i 

studien. 

För att öka nyttjandet av kollektivtrafiken i Österåker kommun är det viktigt med en 

beteendeförändring där kollektivtrafiken konkurrerar om den komfort och flexibilitet 

som bilen erbjuder. Även om kommunen inte kan bli bilfritt kan bilanvändningen 

minska om invånarna känner incitament till att åka kollektivt utöver resorna de gör till 

jobbet.  

Förslag på utvecklingsmöjligheter har varit att erbjuda en grupp individer ett busskort 

under en period för att se hur deras inställning ändras samt se om deras nyttjande av 

kollektivtrafiken förändras. En annan åtgärd är utveckling av närtrafiken eller att 

erbjuda fler infartsparkeringar i anslutning till Roslagsbanan.  

Vidare har det getts förslag till fortsatta studier i ämnet för att kunna få ett större 

underlag och utreda frågan mer. Detta för att ytterligare kunna identifiera 

utvecklingsmöjligheter som gör livet enklare för människor.  
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Jupiter Reklam AB i Översiktsplan för Österåkers kommun 2040 
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BILAGA 1 
 

Intervjuguide: 

 
Hur gammal är du och var bor du? 

Vad har du för sysselsättning och vart ligger din arbetsplats? 

Berätta om din senaste kollektivtrafikresa, hände något speciellt? hur kändes den? 

Vart brukar du åka och hur lång tid tar det? 

Skiljer sig ditt resmönster under jobb och fritid? Hur? 

Vilket transportsätt brukar du oftast använda? 

Skiljer det sig mellan jobb och fritid? Varför? 

Har du tillgång till bil? Hur ofta? 

Upplever du skillnader mellan att ta bil och åka kollektivt? Vilka? 

Upplever du skillnad mellan olika kollektivtrafiksslag (buss, tåg, tunnelbana)? 

Upplever du några hinder till att åka kollektivt? Vilka? 

Vad skulle få dig att åka mer kollektivt? 

Vad tycker du fungerar eller inte fungerar med kollektivtrafiken? 

Hur kan detta åtgärdas? 

Vad skulle göra att fler människor nyttjar kollektivtrafiken? 

Berätta om något negativt när du rest kollektivt? 

Berätta om något positivt är du rest kollektivt? 

 




