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FörordFörordFörordFörord    
 

 
” It's been a hard day's night, 

and I've been working like a dog … ” 
 

John Lennon & Paul McCartney – A Hard Day's Night 

 

 

Arbetet med denna avhandling inleddes år 2000. Sedan dess har jag själv blivit 

småbarnsförälder och strävar liksom de i avhandlingen studerade hushållen 

dagligen med att länka vardagens aktiviteter till varandra. Vad som inleddes 

som en studie av ett intressant fenomen på behörigt avstånd utvecklades där-

med till en deltagande observation av tredje graden.  
 

Att skriva en avhandling och samtidigt ha småbarn i familjen är kanske inte det 

optimala utgångsläget, det är emellertid välgörande för arbetsdisciplinen och 

medför ett effektivt utnyttjande av dygnets timmar. Trots mesta möjliga ratio-

naliseringar av vardagen kräver uppgiften särkskilt i slutskedet arbetsinsatser 

som förutsätter även andras engagemang. Därför skall först, främst och mest 

ett tack riktas till min tålmodiga familj – min fru Carina och våra barn Emilia 

och Martin. 
 

Ett tack riktas också till Värmlandstrafik AB, Kils kommun samt de pendlare 

vilka låtit mig ta del av deras vardag. Viktiga forum för skrivandet har varit de 

formella seminarierna både på den egna avdelningen och Centrum för tjänste-

forskning (CTF) samt även mer informella diskussioner med kollegor på Av-

delningen för geografi och turism vid Karlstads universitet. Jag vill rikta ett 

stort tack till mina handledare Sune Berger och Gerhard Gustafsson. Båda har 

varit till stor hjälp och stöd i mitt arbete. Jag vill också särskilt tacka min bror 

Patrik Gottfridsson för ovärderligt stöd, insiktsfulla perspektiv och ibland kon-

struktiv kritik av den typ som bara en bror skulle drista sig till att framföra … 
 
Jag är också tack skyldig till; Daniel Bergh, Lars Eriksson, Markus Fellesson, 

Margareta Friman, Bengt Gustavsson, Lars Haglund, Leif Kåpe, Jan Lindberg, 

Bertil Lundberg, Margareta Moberg, Stefan Nilsson, Bengt Starrin, Mona 

Stensmar Petersen och Bertil Vilhelmson. 
 

Nu är tid för nya vägar. 
 

Full speed ahead Mr. Boatswain, full speed ahead … 
 

Skoghall, september 2007 
 

Hans Olof Gottfridsson 
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“Now I used to think that I was cool 
Running around on fossil fuel 
Until I saw what I was doing 

Was driving down the road to ruin” 
 

James Taylor - Traffic Jam 
 
 

1111 InledningInledningInledningInledning    
 
Vi lever våra liv efter mönster där vi i många fall förväntas vara på speciella 
platser och utföra handlingar vid vissa specifika tidpunkter. Den tid vi har till 
förfogande för genomförandet av de dagliga aktiviteterna är ofta begränsad och 
olika aktiviteter konkurrerar därmed om tidsutrymmet. I denna dagliga väv är 
arbetet för många den enskilt mest styrande faktorn, då man måste vara vid en 
viss plats under en viss tidsperiod. Vid sidan av det existerar också ett antal 
andra sysslor, vissa mer tvingande än andra, som styr våra liv. Vi sover, äter, 
upprätthåller sociala kontakter eller ägnar oss åt fritidssysselsättningar. En del 
av dessa aktiviteter kräver förflyttningar andra gör det inte. Tillsammans bildar 
detta mönster av aktiviteter det vi vanligen kallar vår vardag. 
 
En faktor som visat sig påverka aktivitetsmönstrens utformning är var i livscy-
keln ett hushåll befinner sig. Varje stadium i livscykeln innehåller särskilda 
kombinationer av kausala faktorer, som till exempel antalet hushållsmedlem-
mar, anställningsförhållanden samt inkomst- och utgiftsmönster, som är verk-
samma i relation till varandra. Dessa faktorer kan tillsammans med individuel-
la val som görs i relation till hushållens beslutsstrategier i sin tur förklara skill-
naderna i beteende mellan hushåll i olika läge i livscykeln. Förekomsten av 
barn i hushållet har stor inverkan på hur de vuxna i ett hushåll utformar sina 
aktivitetsmönster.1 Vardagen i ett småbarnshushåll, där föräldrarna förvärvsar-
betar, kan beskrivas som ett komplext pussel där stopp skall göras vid försko-
lor eller familjedaghem, tider skall passas på arbetsplatser samtidigt som inköp 
och fritidsaktiviteter skall inkluderas i de dagliga rutinerna. En viktig faktor i 
denna ibland ojämna kamp om tiden blir färdmedlet. För många blir bilen 
tidsspararen och möjliggöraren av det omöjliga – att hinna med allt. Andra syr 
ihop sitt aktivitetsmönster med hjälp av kollektiva färdmedel. 
 

                                                 
1 Jones et al., 1992. Hanson och Hanson, 1993. Pas och Harvey, 1997. 
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Detta med hur individer löser sin vardag och vilka färdmedel som de väljer för 
sina förflyttningar beror på vem man är, vilka resurser man har till hands och 
den omgivning man lever i. Förutsättningarna är skiftande och handlingssätten 
varierande. Gemensamt är dock att hur man i slutänden reser är en konse-
kvens av vardagens krav. Detta medför att man för att förstå de ramar som 
omger färdmedelsvalet måste utgå från denna komplexa helhet i all sin detalj-
rikedom och sammansatthet. 
 
Att resa är dock inte en neutral handling, i synnerhet inte då det handlar om 
resor med bil då dessa resor bland annat skapar ett antal miljöproblem i form 
av t.ex. utsläpp och buller. Vägtrafiken står ensam för hälften av kväveoxidut-
släppen och en tredjedel av koldioxidutsläppen i landet. Ser man till transpor-
ter i dess helhet, oberoende av typ, står dessa för 40 % av Sveriges totala 
mängd koldioxidutsläpp2 och enligt Regeringspropositionen Transportpolitik 
för en hållbar utveckling3, drabbas årligen omkring 700 svenskar av cancer till 
följd av luftföroreningar som i mycket beror på biltrafiken. I Kollektivtrafik 
med människan i centrum (SOU 2003:67) dras slutsatsen att kollektivtrafikens 
andel av resandet måste öka om viktiga samhällsmål inom miljöområdet skall 
kunna uppnås. En väg till detta är att fler arbetsresor utförs med kollektiva 
färdmedel. För att en sådan utveckling skall bli möjlig krävs en fördjupad och 
mer allomfattande förståelse av de sammansatta förutsättningar i vardagen som 
sätter ramen för pendlares färdmedelsval. Med utgångspunkt i detta är det 
viktigt att öka vår kunskap om de förutsättningar som ligger bakom valet av 
färdmedel och på sikt minska vårt resande med bil. 
 
 

1.11.11.11.1 Transportforskningens utveckling i korthetTransportforskningens utveckling i korthetTransportforskningens utveckling i korthetTransportforskningens utveckling i korthet    
 
Studier av rörlighet i allmänhet, liksom transportgeografi i synnerhet, har en 
mycket bred innebörd. Detta gäller såväl vilka forskningsområden som inne-
fattas som de metodologiska och teoretiska grunder som studierna utgår ifrån.4 
Den tvärvetenskapliga utgångspunkten är också enligt Tolley och Turton en 
förutsättning för att som geograf framgångsrikt kunna förstå de processer som 
medför vårt resande och våra transporter5.  
 
Generellt har den transportgeografiska forskningens utvecklingslinjer följt ut-
vecklingen inom geografiämnet i stort. Detta från 1950-talets kvantitativa revo-
lution via 1970-talets kritik mot densamma och fram till 1980- och 1990-talens 

                                                 
2 Vägverket – Nyhetsbrev, mars 2000. Bjärnek, ”Plocka fram cykeln och låt bilen stå”, NWT, 25 mars, 
2000. Energiproduktionen står i sin tur för 54 % av koldioxid utsläppen, medan industrins utsläpp 
motsvarar 6 % och jordbruket 4 % av de sammanlagda koldioxidutsläppen. Omräknat till individnivå 
producerar idag varje svensk årligen omkring 6 ton koldioxid och trots att man strävar efter att mins-
ka dessa utsläpp har de ökat med 7 % sedan 1990. (Vägverket – Nyhetsbrev, mars 2000)  
3 Transportpolitik för en hållbar utveckling, Regeringens proposition 1997/98:56. 
4 Krantz, 1999. 
5 Tolley och Turton, 1995. 
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pluralism med rötter i både den kvantitativa och den kvalitativa forskartradi-
tionen.6 Den tidiga transportgeografiska forskningen fokuserade på kopplingen 
mellan transportledernas utformning och landskapet. Även studier av specifika 
transportsystems framväxt och utveckling stod i fokus. I och med den kvantita-
tiva revolutionen på 1950- och 60-talen och de förbättrade möjligheterna att 
hantera och bearbeta exempelvis statistiska data följde en utveckling mot allt 
mer teoretiskt modellbyggande, simuleringar och därtill kopplade standardise-
rade prognosmodeller. Delvis som en motreaktion på den kvantitativa trans-
portforskningens fokusering på transportsystemen och inte på dess användare 
kom på 1970-talet transportgeografer att allt mer börja bedriva forskning på 
beteendevetenskapliga grunder. Resandet kom att ses som varande en del i en 
social kontext och exempelvis de komplexa beslutsprocesser som ligger bak-
om resande och val av färdmedel kom i fokus.7 
 
I början på 1980-talet gjorde Golob och Golob en kategorisering av den 
forskning med individers och gruppers resande i fokus som bedrivits från mit-
ten av 1970-talet och fram till början av 1980-talet. Resultatet blev en indelning 
av forskningen i fem huvudkategorier. Grunden för uppdelningen utgår från 
vilket tema forskningen behandlar och vilken ansats forskaren valt för sina 
studier.8 
 
– Attitydansatsen: En gemensam nämnare för ansatsen är att studier inom 
denna indelningsgrupp utgår från varseblivningar, värderingar och bedöm-
ningar. Individens förståelse av verkligheten och det förhållningssätt detta le-
der till kan beskrivas som de upplevda ramar som styr individens aktivitets-
mönster. Inom ansatsen förekommer exempelvis forskning om olika gruppers 
attityder till förändringar av trafiksystem samt olika studier där man har försökt 
förstå de subjektiva variabler som styr människors val när det gäller resor.9 
 
– Skiktningsansatsen: Till ansatsen hör olika typer av studier som i någon form 
syftar till att metodiskt dela upp befolkningen i olika grupperingar som är rele-
vanta för förståelsen av deras resvanor och värderingar. Inom resvanestudier 
är indelningar av befolkningen i olika segment efter socioekonomisk bakgrund 
eller exempelvis deras läge i livscykeln vanliga. Till kategorin hör bland annat 
studier som rör skillnader i attityder till olika förändringar i trafiksystemen hos 
olika samhällslager av befolkningen.10  
 
– Experimentella ansatsen: Gemensamt för ansatsen är inriktningen mot ut-
värdering av konkreta försök. Datainsamling för denna typ av ansats kan ske 
genom intervjuer eller enkäter där respondenten ombeds utvärdera ett antal 
på förhand givna alternativ eller verksamheter. Vid tiden för Golob och Go-

                                                 
6 Hallencreutz, 1997. Tolley och Turton, 1995. 
7 Tolley och Turton, 1995.  
8 Golob och Golob, 1983. Krantz, 1999. 
9 Golob och Golob, 1983. 
10 Golob och Golob, 1983. Krantz, 1999. 
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lobs rapport i början på 1980-talet var denna typ av studie redan ett vanligt 
instrument vid marknadsundersökningar men var även på frammarsch vid 
resvanestudier. Ett vanligt användningsområde inom transportforskning är 
utvärdering av förändringar som införts eller som planeras införas i ett kollek-
tivtrafiksystem.11  
 
– Valhandlingsmodeller: Inom kategorin finns många av de studier som ligger 
till grund för olika transportplaneringsmodeller. Många, om än inte alla, av 
dessa utgår i grunden från ekonomiska teorier om nyttighetsmaximering och 
bygger därmed också på ett antal antaganden om människors rationella hand-
lande kopplat till detta synsätt. Avsikten är att försöka förutse vilka val männi-
skor gör vid vissa givna förutsättningar och målet är exempelvis att kunna pro-
gnostisera efterfrågan av transporter.12  
 
– Aktivitetsansatsen: Ansatsen ger delvis en splittrad bild och forskning uppvi-
sar en mångfald i angreppssätt. Den gemensamma nämnare hos studier som 
tillhör inriktningen är synen att individers resvanor är avhängiga av deras var-
dagliga verksamheter. Till ansatsens absoluta styrkor hör en ökad förståelse 
för indirekta faktorers inverkan på resvanor och också hur olika förändringar 
av förutsättningar för individens resande påverkar dennes aktivitetsmönster. 
Till ansatsens svagheter hör bristen på en enhetlig teoribas.13 Aktivitetsansatsen 
diskuteras vidare i mer detaljerade termer i avsnitten 1.2.1 och 2.1. 
 
Enligt Krantz14 är transportforskning i mångt och mycket kopplad till praktisk 
trafikplanering och en stor del av det arbete som bedrivs inom disciplinen görs 
i syfte att kunna ställa tillförlitliga prognoser för trafikutveckling. I det att en 
miljöaspekt allt tydligare tillkommit på vårt resande sedan 1990-talet har också 
fokus inom forskningen förskjutits från att endast söka bereda väg för en obe-
gränsad tillväxt av resandet till att försöka kontrollera det miljömässigt oönska-
de resandet. En konsekvens av detta förändrade perspektiv är enligt Krantz att 
fokus inom transportforskningen förskjutits från att inte endast handla om rent 
statistiska modeller över flöden och rumsliga system, utan också till att försöka 
förstå resandet i sin sociala kontext. I detta har aktivitetsansatsen spelat en cen-
tral roll och inriktningen har också ökat i betydelse sedan Golob och Golobs 
granskning i början på 1980-talet.15 Som ett tillägg till Krantz kan också lyftas 
fram Hallencreutz16 slutsats om att mer övergripande samhällsteorier som den 
strukturalistiska marxistiska ansatsen under 1970-talet, eller den poststruktura-
listiska ansatsen under 1980- och 90-talen inte fått något genomslag inom 
transportforskning. Detta förklaras av att den kvantitativa traditionen fortfa-

                                                 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Golob och Golob, 1983. 
14 Krantz, 1999. 
15 Krantz, 1999. När det gäller aktivitetsansatsens ökade betydelse hänvisar Krantz till Pas (1990) 
och Stopher och Lee-Gosselin (1997). 
16 Hallencreutz, 2000. 
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rande är stark inom ämnet och att den forskning som bedrivs oftast är nära 
kopplad till praktisk problemlösning och att mer övergripande resonemang 
om samhällsteorier därmed hamnat i bakgrunden.  
 
 

1.1.11.1.11.1.11.1.1 Ett svenskt perspektivEtt svenskt perspektivEtt svenskt perspektivEtt svenskt perspektiv    
 
Utvecklingen inom den transportgeografiska forskningen i Sverige har i stort 
följt den internationella utvecklingen på området. På 1970-talet präglades den 
svenska forskningen främst av olika frågor om tillgänglighet, lokaliseringar, 
rörlighetsmönster och transportsystem. Även gods- och varutransporter i 
rumsliga system var i fokus under decenniet. På 1980-talet kom transport-
forskningen i Sverige att allt mer kännetecknas av en individorienterad inrikt-
ning och ett ökat intresse för persontransporter och olika typer av effekter, 
konsekvenser och beroendeförhållanden.17 Under 1990-talet uppfattar Hallen-
creutz18 fem grundläggande inriktningar inom internationell transportgeogra-
fisk forskning; ”Politik och policyförändringar”, ”Effekter av transportinfra-
strukturella investeringar”, ”Transportgeografiska aspekter på avståndets 
minskade betydelse”, ”Tillgänglighetens och mobilitetens stratifiering” och 
”Transportsystem, miljöpåverkan och energianvändning”. Dessa inriktningar 
finns också enligt honom representerade inom svensk forskning under samma 
period.  
 
Om fördelning av forskningsmedel ses som ett mått på transportforskningens 
prioriterade områden visar den kartläggning av svensk transportforskning som 
genomfördes av Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) i slutet av 
1990-talet att de största finansiärerna inom området förutom KFB själva var 
Vägverket, Statens energimyndighet, NUTEK, Banverket och Byggforsknings-
rådet (BFR). De främsta utförarna av forskning var Statens väg och transport-
forskningsinstitut (VTI), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Chalmers 
Tekniska Högskola (CTH) och Vägverket. Samtliga dessa utövare forskade i 
första hand på vägtransporter även om fördelningen mellan forskning på väg-
transporter och övriga transportformer (järnvägstrafik, sjöfart och luftfart) var 
jämnare när det gällde KTH. Hos KTH var dock vägtrafikforskning det abso-
lut enskilt största forskningsområdet.19 
 
 

                                                 
17 Hallencreutz, 1997.  
18 Ibid. 
19 Börjesson och Eriksson, 2000. Kommunikationsforskningsberedningen, KFB, upphörde den 1 
januari 2001. Verksamheten har gått över till Verket för Innovationssystem, VINNOVA. Utformning av 
linjenät för kollektivtrafik har på senare år i allt högre grad baserats på studier framtagna med kvalita-
tiva metoder (Börjesson och Eriksson, 2000).  
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1.21.21.21.2 Problemdiskussion och avgränsningarProblemdiskussion och avgränsningarProblemdiskussion och avgränsningarProblemdiskussion och avgränsningar    
 
Som framgår av presentationen ovan så ligger trafikforskning ofta på en hög 
aggregeringsnivå där människors behov av kommunikationer i vardagen inte 
identifieras i sin helhet. Detta medför bland annat att kollektivtrafikplanering 
idag enligt Carlstein20 sker i hög grad utan faktisk kunskap om potentiella rese-
närers önskemål. Waldo21 liksom Enquist22 lyfter fram ett antal brister hos pla-
nerare och trafikhuvudmän när det gäller kunskap om befolkningens behov av 
kommunikationer. Hit hör svag kundorientering hos trafikhuvudmän samt 
planerares oförståelse för befolkningens vardagsliv. Schilling23 pekar i sin tur på 
att det finns en skillnad mellan trafikhuvudmäns och passagerares tolkning av 
tillgänglighet. Hans uppfattning är att medan operatören ser tillgänglighet ur ett 
verksamhetsperspektiv så har passageraren ett större helhetsperspektiv. I det 
senare ingår även mer subjektiva tolkningar av färdmedlet. Som exempel kan 
beskrivas att medan trafikhuvudmännen fokuserar på restid med färdmedlet i 
fråga, så utgår resenären från ett hela-resan-perspektiv, där fler aspekter än 
restiden läggs in i bilden.  
 
Befintlig forskning ger en relativt god kunskap om hur resvanor varierar med 
kön, inkomst, ålder samt mellan regioner. Kunskapen är också god om hur 
individer och grupper värderar olika tjänster som erbjuds i samband med re-
sandet.24 Vår kännedom om hur kravet på transporter är kopplat till olika akti-
viteter i våra liv är dock begränsad25. Handy och Niemeier26 pekar på att tradi-
tionella resvanestudier oftast bara är dokumentationer av olika beteenden. 
Dessa belyser däremot inte särskilt väl de bakomliggande behoven och ger 
därför heller igen bra bild av hur kommunikationer skall utformas för att passa 
brukaren. 
 
En viktig utgångspunkt för denna studie är betoningen av att förflyttningar är 
medel för människor att uppfylla sina behov i vardagen. Det handlar här om 
en helhetssyn där två vanligtvis separata forskningsområden - människors be-
hov respektive människors resvanor - länkas samman för att få en bättre för-
ståelse av brukarens krav på kommunikationer. En konsekvens av detta är att 
resor eller ett färdmedel inte kan ses som isolerade företeelser. De är istället 
delar i uppfyllandet av ett antal sociala och biologiska behov som försörjning, 
hälsovård, fritid eller socialt umgänge och måste därför studeras i sitt sam-
manhang.27 Förutsättningen kan tyckas självklar, men får till konsekvens att för 

                                                 
20 Carlstein, 1994. 
21 Waldo, 2002. 
22 Enquist, 1999. 
23 Schilling, 1999. Exemplet gäller resor med tåg. 
24 Se allmän resandestatistik i exempelvis Res 2001 – Den nationella resundersökningen, SIKA, 
2002, Resor i Sverige – Redovisning av resultatet från TSU92-, åren 1996-2002, VTI notat 27-2003 
och Transporter och kommunikationer SIKA: s årsbok 2005. 
25 Se exempelvis Hanson och Schwab, 1995. Wikström och Karlsson, 2002. 
26 Handy och Niemeier, 1997. 
27 Se exempelvis Jones et al., 1992. Jones, 1992. 
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att förstå krav på kommunikationer så måste man mer direkt utgå från olika 
individer, hushåll eller gruppers specifika behov och lösningar på dessa.28 
 
Vidare är det så att existerande nationella res- och tidsanvändningsundersök-
ningar ligger på en hög aggregationsnivå. Enligt Hanson och Schwab29 krävs 
studier på person- och hushållsnivå för att kunna förstå och påverka resvanor 
hos individer och hushåll. Data om resande insamlade på person- och hus-
hållsnivå visar enligt dem, förutom aktivitets- och resmönster, en bild av såväl 
resenären som den omgivning i vilken förflyttningarna utförs. Komplexiteten i 
dagliga aktivitetsmönster blir därmed tydlig. Även Wikström och Karlsson30 
pekar på brister i kunskaper om individers dagliga resmönster. Det behövs 
enligt dem fler och mer djuplodande studier på området för att få bättre ve-
tande om vilka hinder som finns för att välja alternativ till bilen i det dagliga 
resandet. Med detta som utgångspunkt vill jag med denna avhandling gå ned 
på individnivå och ur detta perspektiv studera aktivitetsmönster och deras 
konsekvenser för färdmedelsval hos arbetspendlande småbarnsföräldrar.  
 
Avhandlingens perspektiv är individens och de hinder och möjligheter indivi-
der upplever för att välja olika transportlösningar för arbetsresan. En tänkt bild 
är att de avgränsningar av omfattning och med vilket djup olika processer, 
strukturer och hinder skall studeras utgår från individens horisont. Förutsätt-
ningar för förflyttningar och färdmedelsval blir därmed viktiga främst då de 
påverkar individens handlingsrum. Då ett mikroperspektiv valts blir under-
lagsmaterialet detaljerat och erbjuder andra möjligheter att förstå individers val 
av färdmedel i samband med arbetsresan jämfört med mer övergripande na-
tionella studier på området. Då individens aktiviteter anses vara motorn för 
rörlighet och dessa är i fokus fångas här också orsakssamband som inte blir 
tydliga i traditionella res- och tidsanvändningsundersökningar31. 
 
 

1.31.31.31.3 Avhandlingens syfte och forskningsfrågorAvhandlingens syfte och forskningsfrågorAvhandlingens syfte och forskningsfrågorAvhandlingens syfte och forskningsfrågor    
 
Med utgångspunkt i ovanstående diskussion är avhandlingens grundläggande 
syfte att söka en ökad kunskap om de komplexa förutsättningar som ligger 
bakom valet av färdmedel för arbetsresan bland pendlare i småbarnshushåll. I 
detta ingår att bättre förstå helheten, delarna och samspelet som bildar ramen 
för dessa val.  
 

                                                 
28 Se exempelvis Åhlander, 1998. Wahlström, 1990. 
29 Hanson och Schwab, 1995. 
30 Wikström och Karlsson, 2002. 
31 Kwan, 1998. 
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För att uppnå syftet ställs den övergripande forskningsfrågan: 
 

Hur ser pendlarens handlingsutrymme för färdmedelsvalet ut? 
 
Ur denna övergripande fråga har sedan tre delfrågor formulerats: 
 

• Vilka krav ställer arbetet på pendlarens färdmedelsval? 
 

• Hur inverkar omgivande förutsättningar på färdmedelsvalet? 
 

• Hur inverkar pendlarens faktiska och upplevda förutsättningar på 
färdmedelsvalet? 

 
Då fokus i föreliggande studie är på ett segment ur befolkningen – småbarns-
föräldrar med barn inom den kommunala barnomsorgen med exempel från 
Kils kommun i Värmland – lyfts olika perspektiv på kommunikationer fram. 
Genom detta täcker studien in resande med olika färdmedel och olika typer 
av hinder att välja ett kollektivt färdmedel eller bilen blir tydliga. Information 
som riskerat att gå förlorad om bara användare av ett färdmedel studeras. 
 
 

1.3.11.3.11.3.11.3.1 AktivitetsansatsenAktivitetsansatsenAktivitetsansatsenAktivitetsansatsen    

 
Som framgår ovan är avhandlingens ambition att öka kunskapen om de sam-
mansatta förutsättningar som ligger bakom valet av färdmedel för pendlingsre-
sor. För en fördjupad och mer allomfattande förståelse av färdmedelsvalets 
komplexitet krävs en forskningsansats där valets ursprung, möjligheter och 
hinder blir tydliga. Med detta som utgångspunkt har främst valts att ta grund i 
den s.k. aktivitetsansatsen som på olika sätt möjliggör studier utifrån dessa 
grundvalar. 
 
Aktivitetsansatsen som metod och som grund för avhandlingens synsätt på 
resande beskrivs närmare i teoriavsnittet (2.1). Nedan följer en resumé över 
forskningsinriktningen i mer allmänna ordalag. 
 
Aktivitetsansatsen har sin grund i tidsgeografi, socialpsykologi och transport-
forskning32. Det skall därmed också redan inledningsvis påpekas att denna in-
riktning inte är någon homogen teori eller metod för studier av människors 
aktiviteter och beteenden. Ansatsen präglas snarare av mångfald såväl när det 
gäller teorigrunder som metoder och tillämpningar.33 Här har jag valt ut ett 
antal, som jag ser det, representativa verk för inriktningen. Ledande för urvalet 
har varit studiens syfte och målet med avsnittet är att förutom att visa på ett 
                                                 
32 Frändberg et al., 2005. 
33 Se exempelvis Fox, 1995. Pas och Harvey, 1997. Vilhelmson, 1997. 
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antal grundläggande gemensamma teman för aktivitetsansatsen också belysa de 
övergripande moment i ansatsen som avhandlingen vilar på34.  
 
Enligt Ettema och Timmermans35 samt även Fox36 har aktivitetsansatsen an-
vänts som grund för forskning inom en rad olika discipliner. Exempel på ve-
tenskapsgrenar där detta förkommer är geografi, ekonomi och psykologi. 
Samtliga dessa discipliner har, var och en utifrån sin utgångspunkt, utformat 
sina egna teorier och modeller. En skiljelinje i forskning med aktivitetsansat-
sen som grund markerar enligt Vilhelmson37 att man utgår från själva valet av 
aktiviteter eller om man fokuserar på de restriktioner som begränsar hand-
lingsutrymmet för valet. Han pekar på att psykologer och ekonomer i sin 
forskning främst fokuserat på den första av de två utgångspunkterna, medan 
geografer i första hand inriktat sig på de restriktioner som begränsar vårt hand-
lingsutrymme i tid och rum. Att geografers forskning bidragit till en ökad för-
ståelse av dessa restriktioner är något som också Ettema och Timmermans38 
framhåller. 
 
Enligt Jones et al.39 kan studier med en aktivitetsansats som utgångspunkt delas 
in i fem olika huvudkategorier. Den första gruppen (a) är resbaserade studier 
som utifrån en sociologisk utgångspunkt undersöker resandets roll i individers 
liv. Nästa kategori av studier (b) är de som utgår från resornas strukturer. Det 
kan då handla om analyser av hela rundresor eller ett antal sammanlänkade 
resor och fokus ligger på stopptider och reskedjor. En tredje grupp av studier 
(c) är de som fokuserar på aktiviteter utförda utanför hemmet och deras 
mönster. Denna typ av studier bygger ofta på en omtolkning av konventionell 
resdata. Som fjärde grupp (d) listas den typ av studier där mönster för både 
inomhus- och utomhusaktiviteter utforskas. Det är en form av studier där 
kopplingar mellan händelser och människor blir tydliga. Den sista kategorin 
av studier Jones et al.40 listar (e) är de där en komplett analys av samtliga de 
objektiva och subjektiva faktorer som påverkar vårt beteende ingår. Det som 
skiljer de studier som klassas inom denna femte kategori (e) från dem som 
ingår i den fjärde gruppen (d) är att i kategori (e) ingår inte bara beskrivningar 
av beteendet i sig självt utan också analyser av de beslutsstrategier och prefe-
renser som ligger bakom handlingssättet. Av de uppdelningar av ansatser inom 
studier utförda med aktivitetsansatsen som bas hamnar den här genomförda 
studien enligt Jones et al:s41 definition närmast inom den femte kategorin (e). 

                                                 
34 Inom aktivitetsansatsen förekommer ett antal exempel på olika modeller för att förklara och förut-
säga individers handlande i samband med resande. Dessa modeller kommer här endast beröras 
mycket ytligt. För en genomgång av de försök som gjorts att inom transportforskning bygga upp olika 
simuleringsmodeller och statistiska modeller för förutsägelse av aktivitetsmönster utifrån en aktivi-
tetsansats hänvisas till Fox artikel Transport planning and the human activity approach (Fox, 1995). 
35 Ettema och Timmermans, 1997.  
36 Fox, 1995.  
37 Vilhelmson, 1997. 
38 Ettema och Timmermans, 1997.  
39 Jones et al., 1992. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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I en genomgång av utvecklingen inom aktivitetsansatsen gjord i slutet av 1980-
talet konstaterar Jones et al.42 att en förändring av tyngdpunkten inom ansatsen 
skett sedan 1970-talet. På 1970-talet syftade forskningsarbetet till stor del till att 
bygga upp ett grundläggande teoretiskt ramverk för förståelse av rörlighet. Un-
der 1980-talet däremot kom tyngdpunkten att alltmer förskjutas mot utveck-
landet av metoder och modeller.43 Även Fox44 lyfter i sin beskrivning av aktivi-
tetsansatsen fram att 1980-talet markerade en utveckling mot en ökad kon-
struktion av olika typer av modeller. Det handlar om allt från simuleringsmo-
deller till olika försök att skapa modeller för att kunna prognostisera aktivi-
tetsmönster. I vad mån dessa modeller varit framgångsrika eller inte har disku-
terats bland forskare. Ett utmärkande exempel ur ett svenskt perspektiv är 
dock enligt Krantz45 att aktivitetsansatsen helt saknas i den översikt över olika 
modeller som idag används inom transportforskningen i Sverige.  
 
I slutet av 1980-talet var situationen inom aktivitetsansatsen enligt Jones et al.46 
att inriktningens fortsatta utveckling hämmades av bristen på ett gemensamt 
teoretiskt ramverk och dåligt utvecklade modelleringstekniker. Att utveckla 
dessa områden ansågs därför vara en av de stora utmaningarna under 1990-
talet. Trots uttalade ambitioner konstaterar Krantz47 i sin avhandling från 1999 
att aktivitetsansatsen som forskningsinriktning fortfarande i slutet på 1990-talet 
gav ett splittrat intryck och att det ännu saknades ett gemensamt ramverk för 
den forskning som görs med ansatsen som grund inom olika discipliner. Han 
påpekar också att även om aktivitetsansatsen lett till en ökad förståelse av hur 
fysiska och sociala faktorer i vår omgivning formar vår rörlighet så har inrikt-
ningen i mångt och mycket ännu att bevisa sin betydelse för praktisk trafikpla-
nering. Delvis samma uppfattning uttrycker Lee-Gosselin och Pas48 men de ser 
problemet främst som att aktivitetsansatsen ännu inte fått det erkännande efter 
sina förtjänster inom transportforskning som de anser den förtjänar.  
 
Som exempel på senare tids forskning kring resvanor med aktivitetsansatsen 
som bas kan nämnas studier av kopplingar mellan hushållens resvanor och 
tätorters utformning49, modeller för förutsägelser av resandebehov utifrån indi-
viders aktivitets- och resmönster50 samt samband mellan individers sociala kon-
taktnät och resvanor51. Exempel på forskning med grund i aktivitetsansatsen 
med nära koppling till avhandlingens forskningsområde är Frändberg et al:s52 

                                                 
42 Fox, 1995. 
43 Jones, 1990. 
44 Fox, 1995. 
45 Krantz, 1999. Den text Krantz refererar till är: Beser et al.,1996, ”Kan vi lita på trafikprognoser? – 
En kritisk granskning av några trafikprognosmodeller”, Arbetsrapport TRITA-IP AR 96-38. Institutio-
nen för infrastruktur och samhällsplanering. Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.  
46 Jones 1990. 
47 Krantz, 1999. 
48 Lee-Gosselin och Pas, 1997. 
49 Buliung och Kanaroglou, 2006. 
50 Bowman och Ben-Akiva, 2001. 
51 Harvey och Taylor, 2000. 
52 Frändberg et al., 2005. 
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forskning om kopplingen mellan rörlighet och virtuell kommunikation, Gär-
ling et al:s53 utvecklande av en begreppsmodell för analys av olika styrmedels 
inverkan på biltrafik, Gärling och Loukopoulos54 studier av ekonomiska och 
psykologiska faktorers påverkan på bilägandet och bilresande, Lyons och Ur-
rys55 studie om restiden sedd som aktivitetstid och inte bara en tidskostnad 
samt Timmermans et al:s56 studier av betydelsen av rumsliga strukturers och 
trafiksystems betydelse för resmönster (reskedjor). 
 
 

1.41.41.41.4 Varför studera den utvalda undersökningsgruppenVarför studera den utvalda undersökningsgruppenVarför studera den utvalda undersökningsgruppenVarför studera den utvalda undersökningsgruppen? ? ? ?     

 
Avhandlingens undersökningsgrupp utgör arbetspendlande småbarnsföräldrar 
med barn inom den kommunala barnomsorgen i de två tätorterna Kil och 
Fagerås i Kils kommun. Att användarna av en verksamhetsstation snarare än 
nyttjarna av ett färdmedel satts i fokus beror på att ett segment av befolkningen 
och inte endast resenärer med ett visst färdmedel önskats studeras. Att hushåll 
med barn inom den kommunala barnomsorgen valts beror på att en majoritet 
av yrkesarbetande småbarnsföräldrar utnyttjar denna verksamhet och att den-
na därmed utgör en gemensam nämnare för de flesta hushåll med små barn.  
 
Det som gör hushåll med barn57 till en intressant målgrupp för studien är att de 
i allmänhet har komplicerade dagliga handlingsprogram58 vilket gör dem till 
mindre troliga nyttjare av kollektivtrafiken än många andra grupper. Ofta är tid 
en bristvara i denna typ av familjer och bilen blir då en tidsbesparare59. En 
konsekvens av detta är att barnfamiljer i högre grad än andra innehar bil och 
att de reser längre sträckor i bil per dag än barnlösa hushåll60. Det är också 
vanligare med flerbilsinnehav bland barnfamiljer än andra grupper och inom 
denna grupp kan man också finna de flesta slutanvändarna av bilar61. Med 

                                                 
53 Gärling et al., 2002. 
54 Gärling och Loukopoulos, 2006. 
55 Lyons och Urry, 2005. 
56 Timmermans et al., 2003. 
57 Statistiken gäller för hushåll med barn från 0-18 år. 
58 Krantz, 1997. Jämställda transporter?, 2002. 
59 Barnfamiljer använder dock bilen i lägre grad för transporter till förskolor och skolor än övriga typer 
av resor. En förklaring till detta kan vara att dessa servicestationer oftast är lokaliserade nära bosta-
den. En annan förklaring är att denna typ av transporter oftast utförs av kvinnor (Jämställda transpor-
ter? 2002). 
60 Det finns här en skillnad mellan föräldrar till äldre och yngre barn. De med äldre barn kör i genom-
snitt längre sträckor främst beroende på att barnen i större utsträckning deltar i fritidsaktiviteter på 
längre avstånd från hemmet. (Jämställda transporter? 2002). 83 % av befolkningen har tillgång till 
minst en bil. Andelen för sammanboende med barn ligger på 96 % (utan barn 91 %). Ensamstående 
med barn har däremot en lägre tillgång till bil än ensamstående utan barn. (Res 2001 – Den nationel-
la resundersökningen, 2002).  
61 Krantz, 1997. Hushållen och bilen – Klämda hushåll, 2001. Med slutanvändare avses den som kör 
en gammal bil de sista ett- eller tvåtusen milen före skrotning. Då barnfamiljer tillhör de grupper som 
är de vanligaste slutanvändarna av bilar och att dessa är av sämre miljöklass än nyare bilar kan 
också antas att det här finns särskilda direkta miljövinster att göra om fler av gruppens resor görs 
med kollektiva färdmedel. 
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grund i ovanstående antas studier av barnfamiljer ge mycket information om 
hinder för att resa med kollektiva färdmedel.  
 
Ett ytterligare argument för att studera resandet i barnfamiljer är att vi i olika 
lägen av livet tar beslut som avgör vårt handlande för längre eller kortare peri-
oder framåt i tiden. Åkerman et al.62 talar om att vi i livet hamnar i vad de kal-
lar vägvalssituationer. När det gäller aktivitetsmönster och förflyttningar kan 
det exempelvis vara att skaffa en andra bil till hushållet. När väl detta är gjort 
följer en process där allt mer av resandet inkluderar den nya bilen. Inte bara 
resor som ursprungligen var orsaken till att bilen införskaffades. I linje med 
samma resonemang kan också kopplas till Hjorthol63 och hennes uppfattning 
om att mycket bilresande i tidiga år riskerar att befästa en framtida vana hos 
barn. Att som småbarnsfamilj skaffa sig vanan att i hög grad utnyttja bilen och 
eventuellt även skaffa en andra bil i hushållet antas befästa resvanor för fram-
tiden som man sedan behåller efter att de behov som en gång påkallade lös-
ningen inte längre är aktuella. Detta gör att kunskap om att öka utnyttjande av 
kollektivtrafik bland småbarnfamiljer, en grupp som vanligen inte ses som den 
främsta målgruppen för kollektivtrafikproducenter, i sin förlängning har bety-
delse för kollektivresandet i stort.  
 
 

1.4.11.4.11.4.11.4.1 UndersökningsområdetUndersökningsområdetUndersökningsområdetUndersökningsområdet    

 
Tätorterna Kil och Fagerås ligger båda inom Kils kommun och tillhör arbets-
marknadsregion Karlstad64. Huvudargumentet för att välja dessa orter som un-
dersökningsområde utgörs dels av att pendlingsmöjligheterna med såväl bil 
som kollektivtrafik uppfattas som goda, dels att en relativt stor daglig inpend-
ling sker till Karlstad från Kils kommun. Ett ytterligare argument utgör planer-
na på en modernisering av tågtrafiken på Värmlandsbanan vilken passerar 
Fagerås, Kil och Karlstad. Dessa planer genomfördes slutligen i sin helhet un-
der sommaren 200365. 
 
I Kils kommun var totalt 11 083 invånare bosatta i november 2006. Av dessa 
bodde 7 631 i Kils tätort och 433 i Fagerås66. Kommuninvånarna i Kil utgör 
totalt 8 % av befolkningen i den s.k. Karlstadsregionen som förutom Karlstad, 

                                                 
62 Åkerman et al., 2000. 
63 Hjorthol, 2006. 
64 Enligt Nuteks indelning av lokala arbetsmarknadsregioner i Värmland ingår Kils kommun tillsam-
mans med Hammarö, Forshaga, Grums, Kristinehamn och Munkfors i lokala arbetsmarkandsregio-
nen Karlstad. En annan möjlig uppdelning är den gjord av SCB. Enlig den tillhör Karlstad, Hammarö, 
Forshaga, Grums och Kil Karlstads lokala arbetsmarknad (Hållbar värmländsk växtkraft – Fördjupad 
trendbeskrivning i statistisk belysning och indikatorer, Bilaga B, 2003).  
65 De interregionala snabbtågen Linx, från Stockholm till Oslo via Karlstad rullar sedan sommaren 
2002 (trafiken upphörde vid årsskiftet 2004/05). Under hösten 2002 tog Värmlandstrafik tre Regina-
tåg i bruk. Dessa kördes inledningsvis enligt den befintliga tidtabellen (här refererad till som trafikut-
bud 1). Från och med 16 juni 2003 går de i snabbtrafik i Värmland (trafikutbud 2).  
66 Information via E-post från Inga Östberg, Kils kommun 2006-11-21. 
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där drygt hälften av regionens befolkning bor, också utgörs av kommunerna 
Hammarö, Forshaga, Grums och Kristinehamn67. Karlstadsregionen i sin tur 
innehåller nära hälften av Värmlands totala befolkning (c:a 274 000 invånare) 
och utgör navet för länet68. 
 
Det lokala näringslivet i Kils kommun utgörs främst av tillverknings- och bygg-
industri, handel, utbildning och sjukvård. Den öppna arbetslösheten i kom-
munen för kvinnor var år 2002 sammantaget 2,81 % och för män 4,4 %. An-
delen arbetslösa i kommunen har sjunkit sedan 1999. Jämförande siffror för 
landet i stort för år 2002 var 3,0 % arbetslöshet bland kvinnor och 3,8 % bland 
männen.69  
 
Sammanfattande siffror för länet i stort visar att totalt 16 % (riket 16 %) av in-
vånarna mellan 20 och 64 år har som högst folk-/grundskoleutbildning, sam-
mantaget 54 % (48 %) har gymnasial utbildning och 28 % (33 %) eftergymnasi-
al utbildning.70 Generellt har en större andel kvinnor i Karlstadsregionen en 
eftergymnasial utbildning än männen. Störst skillnad mellan könen finns i Kils 
kommun. Knappt 28 % av kvinnorna någon form av eftergymnasial utbild-
ning, medan drygt 20 % av männen har detta.71 Andelen med eftergymnasial 
utbildning är högre bland gruppen 25-44 åringar till vilken de flesta småbarns-
föräldrar hör. Även här är andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning 
högre än bland männen. För övriga utbildningskategorier är relationen den 
omvända (se tabell 1).  
 
 
Tabell 1: Befolkningens utbildningsnivå Karlstadsregionen 2005 (25–44 år) 

 
 Förgymnasial 

utb. 
Gymnasial utb.  Eftergymnasial 

utb. 
Uppgift sak-
nas 

25–44 år Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Forshaga 10 % 10 % 56 % 66 % 33 % 22 % 1 % 2 % 
Grums 12 % 16 % 61 % 68 % 26 % 15 % 1 % 1 % 
Hammarö 6 % 7 % 43 % 56 % 51 % 36 % 1 % 0 % 
Karlstad 8 % 9 % 40 % 50 % 52 % 41 % 1 % 1 % 
Kil 9 % 12 % 55 % 65 % 36 % 23 % 1 % 0 % 
Kristinehamn 10 % 14 % 53 % 64 % 36 % 22 % 1 % 1 % 
Värmland 9 % 12 % 51 % 61 % 39 % 26 % 1 % 1 % 
RIKET 9 % 12 % 46 % 52 % 43 % 35 % 1 % 1 % 
Källa: SCB, Utbildningsregistret/På tal om kvinnor och män Värmlands län 2006 

 
 

                                                 
67 Rydin, 2004. 
68 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmlands län 2004-2015. 
69 Rydin, 2004. 
70 Kommunfakta, www.regionfakta.com, 07-08-05. 
71 Rydin, 2004. 



 14

Medelinkomsten i Kils kommun, enligt 2005 år siffror, visar att män i kom-
munen i genomsnitt tjänar 225 700 kr/år och kvinnor 161 000 kr/år. Jämfö-
rande siffror för riket i stort är 241 100 kr/år för män och 173 700 kr/år för 
kvinnor.72 
 
 

1.51.51.51.5 Avhandlingens disposition och strukturAvhandlingens disposition och strukturAvhandlingens disposition och strukturAvhandlingens disposition och struktur    

 
Avhandlingen är uppdelad i sex delar. I den inledande delen presenteras och 
diskuteras det valda forskningsproblemet och hur detta kan studeras. Här be-
rörs också denna studies förhållande till tidigare forskning inom området.  
  
Avhandlingens teoribas redovisas i del två. Här läggs också den struktur i form 
av omgivande och individrelaterade förutsättningar för färdmedelsvalet som 
den följande redovisningen och analysen av insamlad data bygger på. Denna 
struktur är sedermera också genomgående i redovisningen av avhandlingens 
slutsatser. 
 
Del tre av avhandlingen innehåller en genomgång av de metoder för insam-
lande av data som använts och information om hur insamlandet har gått till. 
 
Den insamlade empirin redovisas och genomgår en inledande analys i del fyra 
av avhandlingen. Här ingår såväl data om de omgivande förutsättningarna för 
färdmedelsvalet som villkor kopplade till individen och dennes resurser och 
upplevda förutsättningar. 
 
En analys av det insamlade materialet följer i del fem. Här förs ett mer ingå-
ende resonemang om resultatet, kopplingar görs till resultat från den forskning 
på området som tidigare lyfts fram i teoribasen och ett antal mönster i materia-
let presenteras.  
 
Den sjätte delen innehåller avhandlingens slutsatser och förslag till vägar för ny 
forskning på området. 
 
I den sjunde och avslutande delen följer en sammanfattning på engelska. 

                                                 
72 Kommunfakta, www.regionfakta.com, 07-08-05. 
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II.II.II.II.     TEORIBAS OCH TILLÄMPNINGTEORIBAS OCH TILLÄMPNINGTEORIBAS OCH TILLÄMPNINGTEORIBAS OCH TILLÄMPNING    
 
 
 

“Tumble outta bed 
And stumble to the kitchen 

Pour myself a cup of ambition 
Yawnin, stretchin, try to come to life 

Jump in the shower 
And the blood starts pumpin 

Out on the streets 
The traffic starts jumpin 

And folks like me on the job from 9 to 5” 
 

Dolly Parton - Nine to Five 
 
 

2222 AAAAtt förstå valet av färdmedel för arbetsresantt förstå valet av färdmedel för arbetsresantt förstå valet av färdmedel för arbetsresantt förstå valet av färdmedel för arbetsresan    
 
I kapitlets första del (A) byggs en teoretisk referensram baserad på tidigare 
forskningsrön upp för att skapa en förståelse för hur valet av färdmedel går till 
sett utifrån ett individperspektiv. Denna referensram fungerar sedan som 
grund för avhandlingens studie av pendlande småbarnsföräldrar. Teoribasen 
är i sig en vidareutveckling av en begreppsmodell för rörlighet framtagen av 
Vilhelmson73. Till denna har kopplats synsättet från tidsgeogra-
fi/aktivitetsansatsen om att individens möjliga val är kringgärdat av ett antal 
restriktioner. Härtill kommer också aktivitetsansatsens tes om resor och färd-
medel som medel för att kunna medverka i önskade eller tvingande aktiviteter 
och inte främst ett mål i sig självt. Senare i del B kommer den teoretiska refe-
rensramen och översiktsbilden som ges i del A att fördjupas med detaljer om 
respektive del. 
 
 

A.A.A.A. TTTTeoretisk referensrameoretisk referensrameoretisk referensrameoretisk referensram    
 
Strukturmässigt inleds del A med en diskussion av avhandlingens förankring i 
teoriområdet tidsgeografi och kopplingen till aktivitetsansatsen. Därefter läggs 
förutsättningarna för färdmedelsvalet. I detta ingår ett resonemang om arbets-
situationen och dess betydelse för resan och färdmedelsvalet och de här for-
made begreppen; omgivande förutsättningar för färdmedelsvalet och individre-
laterade förutsättningar för färdmedelsvalet. I slutet av del A följer en genom-

                                                 
73 Vilhelmson, 1997. 
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gång av de processer bakom val och fattade beslut som avhandlingen utgår 
ifrån och en sammanfattande modell (figur 3).  
 
Processen att ta fram den teoretiska referensramen bygger på ett kontinuerligt 
utbyte mellan teori och praktik, en s.k. iterativ process, då erfarenheter från 
insamlad empiri använts för att ytterligare tydliggöra de centrala momenten i 
färdmedelsvalets komplexa helhet och därigenom givit indikationer om vilka 
teoridelar, begrepp och modeller som behövts finnas med för att ge en bra 
grund för att uppfylla studiens syfte. 
 
 

2.12.12.12.1 Att studera rörlighet i det geografiska rummetAtt studera rörlighet i det geografiska rummetAtt studera rörlighet i det geografiska rummetAtt studera rörlighet i det geografiska rummet    

 
Intresset inom geografiämnet för vad som formar människors aktivitetsmöns-
ter har sin främsta utgångspunkt i två texter, Chapins Human Activity Patterns 
in the City (1974) och Hägerstrands What About People in Regional Science 
(1970b)74. Både Chapin och Hägerstrand anser att människors aktiviteter i 
grunden är en följd av ett behov att uppfylla vissa basala behov och önskning-
ar. Däremot ser de båda delvis olika på vad det är som styr utformningen av 
en individs aktivitetsmönster. Chapin betonar betydelsen av individens egna 
önskemål medan Hägerstrand lägger tyngdpunkten vid de restriktioner som 
finns för en individs möjliga handlingsutrymme. Både Chapin och Häger-
strand sätter dock, om än ur delvis olika perspektiv, människans verksamheter 
i det geografiska rummet i centrum på ett helt nytt sätt jämfört med tidigare.75  
 
Hägerstrands och Chapins tankar om vad som styr individens beteende har 
inspirerat ett antal forskare, främst Jones och hans medarbetare Dix, Clark 
och Heggie vid Transport Studie Unit vid Oxford University, att från mitten av 
1970-talet utveckla vad Pas och Harvey76 beskriver som en ny skolbildning 
inom transportforskning – Aktivitetsansatsen. Grunden presenterades i Un-
derstanding Travel Behaviour (1983) och en av ambitionerna var att utveckla 
och förbättra modeller för trafikprognoser. Resultatet blev en ansats där det 
faktiska behovet för resan tydligare sattes i fokus.77 Utifrån detta kan man be-
skriva aktivitetsansatsen som en tillämpning av tidsgeografi på trafikfrågor.  
 

                                                 
74 Se exempelvis Ettema och Timmermans, 1997. Fox, 1995. Hanson och Hanson, 1993. Att texten 
”Tidsanvändning och omgivningsstruktur”, publicerad av Hägerstrand i SOU 1970:14 (Hägerstrand, 
1970a), inte omnämns av dessa källor beror troligen på att denna text endast är tillgänglig på svens-
ka. 
75 Ettema och Timmermans, 1997. Fox, 1995. Hanson och Hanson, 1993. 
76 Pas och Harvey, 1997. Jones et al. uppger att förutom Hägerstrands tidsgeografi har de även 
utgått från amerikanen Chapins texter för framtagandet av sin modell (Jones et al., 1992.). Ambitio-
nen i denna avhandling är dock inte att närmare utreda förhållandet mellan Hägerstrands och Cha-
pins betydelse för aktivitetsansatsen och jag nöjer mig därför med att konstatera det faktum att vissa 
forskare endast relaterar till Hägerstrand och tidsgeografin som grund för aktivitetsansatsen, medan 
andra också gör kopplingar till Chapins arbeten. 
77 Jones et al., 1992. 
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Aktivitetsansatsen och tidsgeografin ger för avhandlingen synsättet att resandet 
och de färdmedel detta kräver är ett medel för att delta i olika aktiviteter och 
inte ett mål i sig självt. Ansatserna utgör också grunden för uppfattningen att 
individers handlingsutrymme vid olika val begränsas av ett antal restriktioner. I 
följande avsnitt redovisas ett antal för avhandlingen viktiga grundtankar inom 
såväl tidsgeografi som aktivitetsansatsen.  
 
 

2.1.12.1.12.1.12.1.1 Aktivitetsansatsen och tidsgeografiAktivitetsansatsen och tidsgeografiAktivitetsansatsen och tidsgeografiAktivitetsansatsen och tidsgeografi    

 
En viktig utgångspunkt i tidsgeografin är att individer, objekt och händelser 
måste studeras i sina sammanhang och målet är att försöka fånga en situation. 
Om objektet tas ut ur sin kontext och isoleras förloras förståelsen av deras 
relationer till omgivningen.78  
 
Enligt tidsgeografins synsätt bygger vardagen på ett komplext anpassningsarbe-
te där konkurrerande aktiviteter av olika storheter skall samordnas med var-
andra utifrån sin betydelse inom en begränsad tidsbudget. Flertalet av dessa 
aktiviteter är återkommande handlingar som utgör ramarna för vårt dagliga 
handlingsprogram och som styr över aktiviteter av mer kortlivad karaktär. Till 
rutiniserade aktiviteter hör måltider, sömn och förvärvsarbete. När det gäller 
barnfamiljer tillkommer exempelvis också skoltider, förskoletider och fasta 
sovtider. Många aktiviteter kräver att en individ befinner sig på en viss plats vid 
en viss tidpunkt. Att förflytta sig kostar tid och i vilken grad olika aktiviteter 
kan passas in i vardagslivet bygger till stor del på individens förmåga att förflyt-
ta sig mellan olika platser. En avgörande begränsning för den geografiska radie 
inom vilken vi dagligen rör oss är att vi är bofasta och därmed regelbundet 
återvänder till samma plats. En större förflyttningskapacitet leder vanligtvis till 
en större rörelseyta med fler aktiviteter att välja mellan och/eller mer tid att väl 
på plats utföra aktiviteten.79  
 
Tidsgeografin behandlar huvudsakligen de förhållanden som gör vissa indivi-
duella val möjliga och andra inte. Målet är att genom en inringning av de hand-
lingsbegränsningar som finns vid en given situation visa på det faktiska hand-
lingsutrymme en individ har att agera inom.80 För att förstå det handlingsut-

                                                 
78 Carlestam och Sollbe, 1991. Hallin, 1988. Åquist, 1992. 
79 Friberg, 1990. Hallin, 1988. Ellegård, 1990. Trots fler alternativ att välja mellan kan människor 
endast utföra en aktivitet på en plats åt gången (Ellegård, 1990). Det faktum att aktivitetsmönstret för 
de flesta människor i stora drag är det samma från dag till dag gör att studien av ett normalt dygns-
schema under en enskild arbetsdag, veckoslutsdag och semesterdag tillsammans kan anses ge en 
god bild av ett samhälles uppbyggnad. (Hägerstrand, 1970a) Att så är fallet gör också enligt min 
uppfattning att studien av ett normalt dygnsschema för en familj under en enskild arbetsdag kan 
anses ge en god bild av grundstrukturerna i deras vardagsliv. 
80 Friberg, 1990. Tidsgeografin har ett synsätt som bygger på fysikalism. Med fysikalism menas att 
det endast är det som förkroppsligas fysiskt och materiellt i världen som observeras (Åquist, 1992). 
Utifrån detta har kritik riktats mot tidsgeografin för att den inte tar fasta på de inre processer som 
ligger bakom olika beteenden. Detta synsätt leder enligt kritikerna till att betydelsen av människan 
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rymme som finns vid ett bestämt ögonblick måste man ta fasta på att detta inte 
till fullo kontrolleras av individen allena eftersom inga val är helt fria. De olika 
val en individ kan göra är kopplade till andra individers handlande och indivi-
dens egna tidigare val. De val som en individ gör är också ofta delar i längre 
eller kortare handlingsscheman som individen strävar efter att genomföra.81  
 
Hägerstrands ursprungliga modell grupperar de viktigaste restriktionerna för 
vårt handlande i följande tre rubriker82: 
 

• Kapacitetsrestriktioner som begränsar individens verksamhet på grund 
av dennes biologiska egenskaper och prestationsförmågan hos de red-
skap denne använder. 

• Kopplingsrestriktioner - individer, redskap, material och signaler måste 
kopplas ihop i samverkande grupper för att det skall ske produktion, 
konsumtion och social samvaro. 

• Styrningsrestriktioner - inom varje område eller domän har vissa per-
soner eller grupper av personer rätt att fatta beslut och utöva kontroll.  

 
Baserat på denna ursprungliga modell har flera andra bestämningar av och sätt 
att klassificera restriktioner introducerats83. Trots att dessa indelningar delvis 
gjorts efter olika systematik är utgångspunkten och slutsatsen densamma för 
alla; det är restriktionerna som i slutändan avgör det handlingsutrymme som i 
en given situation står en individ till buds. 
 
Enligt Hanson och Hanson innebär studerandet av aktiviteter detsamma som 
att studera vad folk gör, var de gör det och när de gör det, samt även ibland 
också att dra slutsatser om varför de gör det. Enligt dem har aktivitetsansatsen 
bidragit till att öka vår kunskap om hur människors resvanor ser ut och vad 
som formar dessa i urbana miljöer. Studier med denna utgångspunkt har ock-
så givit oss svar på frågor om hur människor tillbringar sin tid och hur detta 
skiljer sig mellan olika socialgrupper. Vi har också fått möjlighet att öka vår 
kunskap om hur omgivningens struktur inverkar på människors beteenden, till 
exempel när det gäller sambandet mellan förändringar av transportsystem och 
ändrade beteenden. Andra områden där vi fått ökade kunskaper är exempel-
vis vilka fysiska eller sociala miljöer som individer kommer i kontakt med un-
der sin dagliga verksamhet samt hur transporter och kommunikationer är rela-
terade till varandra och hur de inverkar på våra dagliga aktivitetsmönster.84  

                                                                                                                                        
som handlande subjekt underskattas. Hallin pekar dock på att det finns en skillnad mellan tidsgeo-
grafin och den renodlade fysikalismen i det att tidsgeografin tar hänsyn till att det inom vissa givna 
ramar finns en mänsklig handlingsfrihet (Hallin, 1988). 
81 Friberg, 1990. Hallin, 1988.  
82 Dessa restriktioner finns presenterade i Hägerstrands artikel: What About People in Regional 
Science från 1970 (Hägerstrand, 1970b) samt i SOU 1970:14. 
83 Se exempelvis Hägerstrand: Om en konsistent, individorienterad samhällsbeskrivning för framtids-
studiebruk (SOU 1972:59). Hägerstrand och Lenntorp: Samhällsorganisation i tidsgeografiskt per-
spektiv (SOU 1974: 2) och Ellegård (1990). 
84 Hanson och Hanson, 1993. 
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Pas och Harvey beskriver skillnaden mellan aktivitetsansatsen och den tidigare 
gällande skolan inom transportforskning där fokus i huvudsak varit inriktat på 
standardiserade prognosmodeller som främst en olikhet i det sätt på vilket 
tidsbegreppet behandlas. Inom den tidigare ansatsen berörs ”tid” främst i ter-
mer av restid och en resenär antas ha som främsta mål att korta ned densam-
ma. Ett resmåls, ett färdmedels eller en resrutts attraktion kan därför mätas i 
hur lång tid det tar att nå målet, att förflytta sig med färdmedlet eller den tids-
åtgång en resrutt kräver i förhållande till andra tillgängliga alternativ. Med 
denna utgångspunkt för transportforskning läggs dock inte någon större vikt 
vid vare sig planläggandet eller ordningsföljden hos aktiviteterna85. I aktivitets-
ansatsen är förhållandet delvis det motsatta. De tidsramar inom vilka resande-
val görs sätts i fokus och hänsyn tas inte bara till antalet aktiviteter en individ 
medverkar i utan även varaktigheten hos aktiviteten i fråga. En resa ses där-
med inte som en enskild företeelse utan som en del av ett större sammanhang. 
Aktiviteters planläggning och ordningsföljd blir därför betydelsefulla för att 
förstå människors resvanor.86 
 
Aktivitetsansatsen bygger på tre grundsatser vilka alla utgår från människans 
bundenhet i tid och rum. Dessa principer är att alla människor har 24 tim-
mar/dygn att förfoga över, att ingen människa kan vara på mer än en plats 
samtidigt och att ingen människa ögonblickligen kan förflytta sig från en plats 
till en annan.87 Gemensamt för samtliga inriktningar inom ansatsen är synen på 
att aktiviteter har sitt ursprung i människors önskan att tillgodose olika behov. 
Dessa behov kan i sin tur delas in i två kategorier, primära basbehov (t.ex. äta, 
sova, skydd, hälsovård, arbete för livsuppehälle) samt kulturellt, socialt och 
psykologiskt betingade behov (t.ex. socialt umgänge och fritidssysslor). Enligt 
detta synsätt kan också resor på samma sätt förklaras och förstås utifrån beho-
vet eller önskemålet att genomföra aktiviteter initierade utifrån någon av dessa 
behovskategorier.88  
 
Liksom i tidsgeografi beskrivs det dagliga livet som en följd av aktiviteter, fritt 
valda eller bestämda, som utförs på olika platser. Vilka dessa är blir i sin tur i 
hög grad beroende av var i livscykeln en individ och ett hushåll befinner sig. 
Viktigare aktiviteter styr över mindre viktiga i konkurrensen om tid. Vissa akti-
viteter är rutinhandlingar medan andra planeras för varje enskilt tillfälle. Vårt 
behov av att resa har sitt ursprung i vår önskan om eller kravet på oss att delta i 
dessa olika aktiviteter. Resan är sällan ett mål i sig själv. För vår vardag plane-
rar vi och önskemål och krav kopplas till utbudet av aktiviteter och därigenom 
uppstår handlingsmönster. Vilka aktiviteter som är möjliga och inte möjliga 
begränsas av ett antal restriktioner. Dessa restriktioner delar Jones et al., in i 
olika kategorier. Den första kategorin är aktiviteten. Denna kan kräva en viss 

                                                 
85 Inom traditionell transportforskning refererar man endast till om resor sker under hög- eller lågtrafik 
(Pas och Harvey, 1997). 
86 Pas och Harvey, 1997. 
87 Hanson och Hanson, 1993. 
88 Vilhelmson, 1997. 
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tid att utföra, och sker i vissa fall med en viss regelbundenhet eller i en viss 
specifik ordning. Nästa restriktion är verksamhetsstationen. De flesta verk-
samhetsstationer finns bara tillgängliga på ett begränsat antal platser i samhäl-
let. De kan också ha begränsade öppettider eller i likhet med kollektiva färd-
medel bara vara tillgängliga vid specifika tidpunkter. Vissa verksamhetsstatio-
ner som arbete eller skola kräver också att individen skall vara närvarande 
mellan vissa tider på dygnet. Den tredje begränsningen för när och var en akti-
vitet kan genomföras är hushållets sammansättning. Den styr vilka aktiviteter 
som måste utföras och den enskilde individen måste också i sina beslut ta hän-
syn till andra hushållsmedlemmars behov. Även hushållets tillgångar i form av 
bland annat inkomst och tillgång till transportmedel avgör möjligheten att delta 
i olika aktiviteter. Till sist begränsas det möjliga handlingsutrymmet också av 
den enskilde personen. Hans eller hennes egenskaper, insikt om tillgängliga 
aktiviteter och färdmedel, invanda beteenden och vanor utgör i olika grad 
hinder för vilka aktiviteter som i realiteten är tillgängliga för en person. Utöver 
dessa restriktioner, beroende av konkurrensen om tid och hushållets plane-
ring, finns också ett antal ytterligare hinder som påverkar utformningen av det 
dagliga handlingsmönstret exempel på detta utgör bland annat sociala relatio-
ner, maktstrukturer. Sammantaget gör allt detta att utfallet för möjliga val i rea-
liteten oftast är relativt begränsat.89 
 
 

2.1.22.1.22.1.22.1.2 Tidsgeografins och aktivitetsansatsens implikatiTidsgeografins och aktivitetsansatsens implikatiTidsgeografins och aktivitetsansatsens implikatiTidsgeografins och aktivitetsansatsens implikatiooooner för studienner för studienner för studienner för studien    

 
Utifrån ovanstående diskussion är avhandlingens utgångspunkt att varje individ 
vid varje tillfälle har ett begränsat handlingsutrymme för valet av färdmedel. 
Detta är definierat av ett antal restriktioner av olika karaktär och med olika 
grund. Handlingsutrymmet är en produkt av ett antal tidigare val vilket medför 
att de val som görs i nuet också sätter gränsen för framtida valmöjligheter. Det 
handlingsutrymme som finns att tillgå för valet av färdmedel för arbetsresor 
styrs enligt den här antagna uppfattningen både av ett antal yttre restriktioner 
kopplade till strukturella och socioekonomiska förutsättningar och också av ett 
antal personrelaterade förutsättningar med ursprung i individens subjektiva 
bedömningar. Inom ett upplevt handlingsutrymme, avgränsat av ovanstående 
faktorer, gör individen sedan sina val för hur han eller hon skall resa till och 
från sin arbetsplats. 
 
Att arbeta är en av de vardagliga aktiviteterna i livet. Arbete tillhör de mer 
styrande verksamheterna och kopplat till arbetet finns det ett antal övriga akti-
viteter som även de måste utföras. Att de i den här studien undersökta hushål-
len är barnfamiljer innebär att särskilda aktiviteter som är kopplade till arbets-

                                                 
89 Jones et al., 1992. Jones, 1992. Vilhelmson, 1997. Jones et al. använder sig av begreppet ”faciliti-
es”. Jag har här valt att översätta detta till det i avhandlingen tidigare använda begreppet ”verksam-
hetsstationer”.  
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resan måste utföras, något som på olika sätt inverkar på valet av färdmedel. En 
sådan aktivitet är att hämta eller lämna barn i förskolan. Denna syssla utförs 
vanligen efter likartade rutiner från dag till dag och en viss tidsbesparande au-
tomation har utvecklats där alla vet sin roll. Till de strukturer som styr aktivite-
ten hör att barn måste lämnas på förskolan före arbetet och hämtas direkt ef-
ter arbetets slut. Avgörande för när detta sker är arbetstiden och förskolans 
öppettider. Den tid som måste avsättas för aktiviteten styrs av ett antal långsik-
tigt tagna beslut som införskaffande av bil eller inte, var familjen är bosatt i 
förhållande till förskola och arbetsplats osv. Hur ansvaret för barnen fördelas 
ser olika ut i olika hushåll och vilka resurser i form av exempelvis tillgång till 
färdmedel eller socialt nätverk utanför hushållet skiljer sig också åt. Detta 
medför att förutom arbetet i sig är en rad andra verksamheter styrande för 
arbetsresans utformning. Olika färdmedel uppfyller i sin tur i olika grad de 
krav för arbetsresan som pendlare har utifrån detta. Därutöver tillkommer 
också ett antal förutsättningar kopplade till olika personliga motiv hos den en-
skilde pendlaren. Sammantaget alla aktiviteter - tvingande och valda - och de 
krav de ställer på resor ger ett handlingsutrymme för individens möjliga val av 
färdmedel för arbetsresan. 
 
 

2.22.22.22.2 Förutsättningar för färdmedelsvaletFörutsättningar för färdmedelsvaletFörutsättningar för färdmedelsvaletFörutsättningar för färdmedelsvalet    

 
Den här presenterade förståelseramen för individens uppfattade handlingsut-
rymme vid färdmedelsval har, förutom tidsgeografi och aktivitetsansats, också 
sin utgångspunkt i en skiss till begreppsmodell för rörligheten framtagen av 
Vilhelmson (se figur 1)90.  
 
Grunden för Vilhelmsons begreppsmodell för rörlighet, som också har sina 
rötter i aktivitetsansatsen, är att rörlighet är en länk som möjliggör individens 
realiserande av ett antal aktiviteter. Möjligheterna för detta styrs, förutom av 
aktiviteten i sig självt också av ett antal ytterligare förutsättningar som kan delas 
upp på en skala av inre och yttre faktorer, i modellen klassificerade som indi-
viduella motiv (behov, önskemål, värderingar, preferenser), individuella resur-
ser (kapacitet, kompetens), samt omgivningsstrukturer (hushåll, organisation, 
bebyggelse, fysisk miljö).91 
 
 

                                                 
90 Vilhelmson, 1997. 
91 Ibid. 
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Figur 1: Vilhelmsons begreppsmodell för rörlighet. Källa: Vilhelmson, 1997 

 
 
En vidare tolkning av Vilhelmsons modell är att rörlighet i sin förlängning stäl-
ler ett antal krav på färdmedel som olika transportmedel har olika förutsätt-
ningar att uppfylla. Med detta som utgångspunkt förstås här individers krav på 
färdmedel som en konsekvens av aktiviteter, omgivningsstrukturer och indivi-
dens resurser och motiv. Dessa faktorer sätter därmed tillsammans ramarna 
för individens uppfattade handlingsutrymme för färdmedelsvalet. Med detta 
som utgångspunkt syftar resterande del av del A till att skapa och tydliggöra en 
teoretisk referensram för avhandlingens problemområde. I byggandet av den-
na referensram kopplas Vilhelmsons grundläggande modell för rörlighet till 
andra teorier och modeller hämtade från trafikforskning med koppling till 
färdmedelsval. Som tidigare påtalats fördjupas och utvecklas denna grundmo-
dell senare ytterligare i del B där också olika aspekter belyses mer ingående. 
 
Inledningsvis i avsnittet diskuteras aktiviteten i termer av arbetssituation, däref-
ter följer en genomgång av de omgivande, respektive individrelaterade förut-
sättningarna för färdmedelsvalet. Nya begrepp som lyfts fram i avsnittet är; 
omgivande förutsättningar för färdmedelsvalet och individrelaterade förutsätt-
ningar för färdmedelsvalet. Slutligen följer en genomgång av valprocessen och 
det uppfattade handlingsutrymmet vid färdmedelsval. I avsnittet presenteras 
också en sammanfattande modell av avhandlingens utgångspunkt vad gäller 
förutsättningarna för färdmedelsvalet (figur 3). 
 
 

2.2.12.2.12.2.12.2.1 Referensramens förhållande till transportforsReferensramens förhållande till transportforsReferensramens förhållande till transportforsReferensramens förhållande till transportforskkkkningningningning    

 
Att förstå färdmedelsvalet som avhängigt av såväl individen som yttre struktu-
rer finns flera exempel på inom transportforskning. Gärling och Loukopou-
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los92 pekar på det faktum att, förutom att tillgång till bil i sig självt genererar 
bilresande, kan bilens popularitet sägas härröra till tre övergripande förhållan-
den; strukturella, ekonomiska och psykologiska. Andra exempel på denna 
tvådelade syn (person och struktur) på val av färdmedel kan hämtas från Ja-
kobsson och Gärling93 samt Steg94. Dessa gör en uppdelning av orsakerna att 
välja bilen mellan instrumentella och psykologiska skäl. Ytterligare andra fors-
kare som ser färdmedelsvalet som beroende av såväl struktur som individ är 
exempelvis Anable och Gatersleben95, Collins och Chambers96 samt Mokhtari-
an97. Grunden för dessa forskares indelningar är, trots olikheter i ansatser, sy-
nen på valet av färdmedel som ett resultat av ett antal interagerande yttre och 
inre faktorer. 
 
Den här presenterade referensramen är ett försök att efter delvis samma linjer 
ytterligare öka förståelsen för vad som påverkar färdmedelsval (se figur 3). 
Med utgångspunkt i Vilhelmsons modell, utvidgad med tidsgeografi och aktivi-
tetsansatsen, sätts individen här tydligare i centrum än vad vanligen görs inom 
transportforskning. Vidare lyfts synen på valet av färdmedel som ett val som 
görs inom ett begränsat handlingsutrymme styrt av ett antal restriktioner fram. 
På detta sätt tydliggörs fler faktorer som inverkar på valet varmed det kom-
plexa sambandet mellan olika restriktioner förtydligas.  
 
 

2.2.22.2.22.2.22.2.2 Arbetssituation Arbetssituation Arbetssituation Arbetssituation ---- aktivitetsmönster, resor och re aktivitetsmönster, resor och re aktivitetsmönster, resor och re aktivitetsmönster, resor och resssskedjorkedjorkedjorkedjor    

 
Enligt aktivitetsansatsen är önskan eller behovet att medverka i olika verksam-
heter den bakomliggande orsaken till en resa.98 Aktiviteten ställer dessutom 
vissa krav på förflyttningen som påverkar valet av färdmedel och utgör därmed 
den drivande faktorn bakom färdmedelsvalet.  
 
Ett aktivitetsmönster är summan av de aktiviteter en individ själv väljer eller är 
tvingad av omständigheter att medverka i under en given tidsperiod. En vanlig 
tidsaspekt för ett aktivitetsmönster är ett dygn. Enskilda aktiviteter i aktivitets-
mönstret är geografiskt fördelade över rummet och binds samman genom re-
sor och förflyttningar.99  
 
Med utgångspunkt i ovanstående diskussion kan en aktivitet beskrivas utifrån 
vilket innehåll den har, dess tidsrymd samt dess lokalisering100. Klassificering av 

                                                 
92 Gärling och Loukopoulos, 2006. 
93 Jakobsson och Gärling, 2006. 
94 Se exempelvis Steg, 2005 och Steg et al., 2001. 
95 Anable och Gatersleben, 2005. 
96 Collins och Chambers, 2005. 
97 Se exempelvis Mokhtarian, 2005. Choo och Mokhtarian, 2004. Ory och Mokhtarian, 2005. 
98 Se exempelvis Jones et al., 1992.  
99 Se exempelvis Hanson och Hanson, 1993 eller Vilhelmson, 1997. 
100 Ibid. 
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aktiviteter efter innehåll kan ske efter olika premisser. En vanlig uppdelning 
inom tidsanvändningsstudier är följande huvudgrupper.101 
 

• Arbete/tvång (betalt/obetalt arbete) 
• Personlig/nödvändig tid (kopplat till våra basbehov) 
• Fritid 

 
Förutom att beskrivas efter när, var och hur en aktivitet genomförs kan den 
också klassificeras utifrån i vad mån den är bunden eller flexibel i tid och 
rum102. Vid en beskrivning av en aktivitets anpassningsbarhet i tid och rum ut-
går Vilhelmson från de fyra termerna ”bunden i tid”, ”flexibel i tid”, ”bunden 
till plats” och ”geografiskt flexibel”. Dessa fyra faktorer representerar i sin tur 
ytterligheter och en aktivitet kan i olika hög grad kategoriseras utifrån respekti-
ve faktor. Med en aktivitet ”bunden i tid” åsyftar Vilhelmson verksamheter 
som av yttre skäl som t.ex. avtal och överenskommelser eller av överlevnads-
skäl är tidsmässigt fastlagda. Till aktiviteter som är ”flexibla i tid” hänförs verk-
samheter där individen själv kan besluta om tidpunkt för genomförandet. En 
aktivitet ”bunden till plats” relaterar till en verksamhet som av något skäl en-
dast kan utföras på en specifik geografisk plats medan en ”geografiskt flexibel” 
aktivitet däremot kan utföras på flera möjliga platser i rummet.103 
 
 

PLATS FÖR AKTIVITET  
Bunden Flexibel 

Bunden Aktiviteten måste utföras på en 
bestämd tid och given plats.  

Aktiviteten måste utföras på 
en bestämd tid, men inte 
given plats. 

 
TID FÖR 
AKTIVITET 
 Flexibel Aktiviteten måste inte utföras på 

en bestämd tid, men given plats. 
Aktiviteten måste varken 
utföras på en bestämd tid 
eller given plats. 

 
Figur 2: En aktivitets anpassbarhet i tid och rum. Källa: Vilhelmson, 1997 

 
 
Ytterligare en viktig faktor vid klassificeringen av en aktivitet är vad som styr 
hur länge den pågår. Enligt Kitamura och Supernak104 saknas i stort sett studier 
om denna beslutsprocess. De presenterar därför en möjlig indelning av aktivi-
teter efter vad som styr varaktigheten; (a) Aktivitetens tidslängd styrs endast av 
yttre faktorer (t.ex. ett teaterbesök), (b) Aktivitetens tidslängd styrs av processer 
som ligger utanför individens egen kontroll (t.ex. ett bankbesök), (c) Aktivite-
tens tidslängd styrs både av yttre processer utanför individens kontroll och av 

                                                 
101 Pas och Harvey, 1997. Enligt Pas och Harvey delar man inom tidsstudier vanligtvis upp använ-
dandet av tid i tre eller fyra områden. Vad som skiljer uppdelningarna åt är att kategorin ”Arbe-
te/tvång” i vissa fall även delas upp i undergrupperna ”betalt” respektive ”obetalt”.  
102 Vilhelmson, 1997. Vilhelmsons utgångspunkt är här det korta perspektivets. Vissa av de aktivite-
ter som i situationen är bunden till tid och rum kan i ett längre perspektiv vara mer flexibla. 
103 Vilhelmson, 1997.  
104 Kitamura och Supernak, 1996. 
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tidigare fastlagda begränsningar (t.ex. om man står i kö och väntar och samti-
digt har en tid att passa), (d) Aktivitetens tidslängd styrs helt av utövaren själv 
utan påverkan av yttre faktorer (t.ex. vissa fritidssysselsättningar). 
 
När det gäller arbete kan variationer förekomma i form av flextid, arbete från 
hemmet och liknande men trots det definieras arbete här som en aktivitet som 
till stor del är bunden i tid och till plats och dess varaktighet i huvudsak ligger 
utanför den egna kontrollen. 
 
 

Resor vs. aktiviteter 
 
Enligt den tidigare refererade aktivitetsansatsen är resor och aktivite-
ter/aktivitetsmönster nära sammankopplade med varandra105. Med utgångs-
punkt från detta kan en resa delas in efter en liknade systematik som de aktivi-
teter som frambringar den, dvs. till en aktivitet bunden i tid och plats hör ock-
så en resa med samma krav. Arbete och de aktiviteter som utförs i samband 
med arbetsresan är exempel på detta. De flesta arbeten ställer krav på indivi-
der att befinna sig på en viss plats under en viss bestämd tidsperiod under 
dygnet. Arbetsresor är därmed också oftast hårt styrda till när och hur de mås-
te utföras. 
 
En resa, eller en förflyttning, kan ha en rad olika ursprung och mål och där-
med kan den också kategoriseras utifrån ett antal olika kriterier. En första in-
delningen är efter dess längd. Tre grundläggande uppdelningar kan göras; lo-
kala resor inom den egna tätorten (oftast under 1 mil med en restid på högst 
30 minuter), regionala resor (vanligtvis under 10 mil och restiden är oftast 
högst 1 timme) och interregionala resor till orter utanför den egna regionen 
(alltid över 10 mil med en restid som gör att den inte kan utföras dagligen)106. 
Resor kan också delas in utifrån med vilken frekvens de utförs. I detta sam-
manhang går skiljelinjen mellan dagliga och icke-dagliga resor. Exempel på 
vanliga dagliga resor är arbetsresor, skolresor och inköpsresor. Dagliga resor 
är oftast främst lokala eller regionala till sin karaktär. Målet för icke-dagliga 
resor ligger däremot utanför den egna regionen. Denna typ av resor är med 
andra ord interregionala eller internationella till sin karaktär. Till denna senare 
kategori av resor hör till exempel ofta fritids- och tjänsteresor.107 En tredje ka-
tegorisering av resor utgår från deras karaktär eller ursprung. En vanlig upp-
delning görs mellan resor och förflyttningar som har med arbetslivet, familjeli-
vet eller fritiden att göra.108 En ytterligare gruppering av resor, kopplade till 

                                                 
105 Se exempelvis Jones et al., 1992.  
106 Nelldal, 1996. 
107 Ibid. 
108 Vilhelmson, 1997. 
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verksamheten, är efter den tidigare refererade indelning av aktiviteter efter 
deras anpassbarhet i tid och rum, samt efter vad som styr deras varaktighet. 
 
Resor av olika slag leder till konkurrensrelationer mellan olika färdsätt. Vanli-
gast vid lokala resor är bil- och kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik. Den 
inbördes fördelningen dem emellan vid denna typ av resor är förhållandevis 
jämn. Tåg utnyttjas däremot nästan aldrig vid lokala resor. Vid regionala resor 
är bil det vanligaste färdmedlet medan buss är det vanligaste kollektiva trans-
portmedlet. Det finns dock regioner där tågtrafiken har en stark ställning vad 
gäller regionala resor. Då det slutligen gäller de interregionala resorna är bilen 
åter det vanligaste färdmedlet medan tåg och buss är de vanligaste kollektiva 
trafikformerna.109 
 
De arbetsresor som studeras här är dagliga och regionala till sin karaktär. Att 
arbete är deras grund gör dem låsta i tid, till plats och regelbundenhet. Vanli-
gen ingår ett antal stopp i arbetsresan för att utföra olika ärenden vilket gör att 
det i regel handlar om reskedjor snarare än separata resor. De färdmedel som 
är aktuella för huvudresan (bostad – arbetsplats) är bil, tåg eller buss. Delför-
flyttningar mellan exempelvis bostad, hållplats och arbetsplats sker till fots eller 
med cykel eller bil. 
 
    

Resor och reskedjor 
 
Enligt Timmermans et al. 110 är studier av reskedjor (resmönster) en bra metod 
för att förstå de komplexa samband som finns mellan omgivningsstrukturer, 
trafiksystem och hushållens resmönster. Enligt den genomgång av forsknings-
rön om pendling och reskedjor som dessa forskare gör utförs generellt sett fler 
ärenden på väg hem från arbetet än till arbetet. En koppling finns också mel-
lan att utföra fler aktiviteter som inte har direkt koppling till arbetet i samband 
med arbetsresan ju längre bort man bor från en stadskärna. Ytterligare sam-
band visar att kvinnor i genomsnitt genomför fler reskedjor per dag än män 
och att individer i små hushåll utför fler reskedjor än de som ingår i större. 
Det finns också en koppling mellan färdmedel och antalet reskedjor. Tillgång 
till snabba färdmedel främjar fristående resor, medan längre pendlingsavstånd, 
dyrare resor och ett mer samlat utbud av service och tjänster ger fler reskedjor. 
Som tillägg kan sägas att Gärling och Jakobsson pekar på att bilresor ofta in-
kluderar långa reskedjor och detta är en av orsakerna till att bilen är svår att 
ersätta med andra färdmedel111. 
 

                                                 
109 Ibid. 
110 Timmermans et al., 2003. 
111 Jakobsson och Gärling, 2006. 
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Timmermans et al. 112 gör gällande att det inte finns något tydligt samband mel-
lan rumsliga strukturer och antalet delresor i reskedjor. Vilken aktivitet en in-
divid deltar i och därmed hur resandemönstret utformas är enligt dem snarare 
beroende av individens motiv och resurser. Forskning gjord av bland andra 
Hanson och Hanson samt Hanson och Schwab113 visar att faktorer som påver-
kar rollfördelningen inom hushållet (t.ex. kön, arbete utanför hemmet) har 
större betydelse för resvanor än social status (t.ex. yrke, inkomst). Resultatet 
ligger i linje med Vilhelmsons studie av kopplingen mellan resvanor och tät-
ortsstrukturer i Sverige för perioden 1978-1997. I denna konstateras att för-
delningen av resor med avseende på olika ärenden är likartad mellan orter 
oberoende av dess storlek114. För avhandlingens del betyder detta att småbarns-
familjer i Fagerås och Kil i stort har samma behov att delta i aktiviteter som 
andra småbarnsfamiljer på andra platser, just för att de är småbarnsfamiljer. 
Detta faktum styr i högre grad, i de fall inte exceptionella begränsningar i om-
givningsstrukturer och trafiksystem förekommer, de aktiviteter som ingår i 
deras vardag än var de bor och de färdmedel de har tillgång till.  
 
Ett viktigt tillägg till Timmermans et al. är de kopplingar mellan orters täthet 
och skillnader i reskedjor vad gäller reslängder och val av färdmedel som bl. a. 
Ritsema van Eck et al.115, Schwanen et al.116 och Hanssen117 lyfter fram. Simule-
ringar genomförda av Ritsema van Eck et al. visar att då olika former av servi-
ce samlas kring hållplatsnoder stimulerar detta till resande med kollektivtrafik 
och får också effekter på restider och individers resrutter118. Ett praktiskt ex-
empel på kopplingen mellan urbana strukturer, reslängd och färdmedel häm-
tat från Nederländerna visar att i regioner med flera centra reser individer i 
genomsnitt kortare än i regioner där ett centrum dominerar. Däremot reser 
människor i multicentra-regioner i högre grad med bil än i regioner med mo-
nocentra.119 Ett liknande resultat visar studier från Norge där en utflyttning av 
arbetsplatser från centrum till förorter gav en minskning av resande med kol-
lektivtrafik eftersom restider och antalet byten som krävdes för arbetsresan 
ökade.120 Till ovanstående resonemang kan forskning av Vilhelmson121 kopplas 

                                                 
112 Timmermans et al., 2003. Här skall klargöras att det naturligtvis finns tillfällen där omgivnings-
strukturer och trafiksystem är avgörande för individens medverkan i aktiviteter. Dock hör detta enligt 
Timmermans et al. inte till det vanliga. 
113 Se exempelvis Hanson och Hanson, 1993. Hanson och Schwab, 1995. 
114 Vilhelmson, 2000. Eriksson och Westin (2003) pekar på att småbarnsfamiljer i glesbygd kan ha 
fler gemensamma drag vad gäller resvanor med småbarnshushåll på andra typer av orter än med 
hushåll med andra strukturer i glesbygd.  
115 Ritsema van Eck et al., 2005.  
116 Schwanen et al., 2001. 
117 Hanssen, 1995. 
118 Ritsema van Eck et al., 2005. En orts densitet har större inverkan på enskilda resor än reskedjor. 
Ett problem vid en alltför kraftig ansamling av verksamheter och människor till en plats är enligt fors-
karna negativa effekter för cyklister och fotgängare som riskerar att motverka vissa av fördelarna. I 
små och mindre tätorter av Fagerås och Kils karaktär anses sådana trängselproblem vara av mindre 
inverkan. Även exempelvis Horeni et al., (2007) anför att gångavstånd mellan bostad och olika typer 
av service minskar bilanvändandet. En referens kan här göras till att bilanvändandet i Sverige är 
högst i små och mindre tätorter. Här är avstånd mellan boende och service också störst. 
119 Schwanen et al., 2001. 
120 Hanssen, 1995. 
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som utifrån svenska förhållanden ifrågasätter att ökad tätortsdensitet automa-
tiskt leder till ett minskat resande. Ortens densitet kan fungera förstärkande 
eller försvagande på resandet men är enligt Vilhelmson inte den enda verkan-
de faktorn i sammanhanget (för ett fortsatt resonemang om omgivningsstruk-
turer se avsnitt 2.3.3). 
 
För avhandlingens del betyder ovanstående att olikheter i omgivningsstruktu-
rer och trafiksystem mellan orter och regioner, förutom i särskilda undantags-
fall då dessa omöjliggör verksamheter, inte är avgörande för antalet aktiviteter 
som ingår i reskedjan. Detta avgörs istället av hushållets resurser och behov. 
Vad som skiljer sig åt mellan platser är hur långa resor som görs och med vilka 
färdmedel. Här kan olika platser av olika karaktär fungera som förstärkande 
eller försvagande. En konsekvens av olika resmönster och färdmedel är att 
restider varierar mellan olika orter. Viktigt är också att Timmermans et al., 
trots att sambandet mellan omgivning, trafikutbud och resmönster är svagt, 
identifierar att i de fall där trafikutbudet är särskilt dåligt finns en tendens att 
inkludera fler ärenden i reskedjan än i andra fall122. Detta är i sin tur en situa-
tion som möjligen kan beskriva delar av den i avhandlingen studerade pend-
larpopulationen som bor utanför tätorterna.  
 
 

2.2.32.2.32.2.32.2.3 Omgivande förutsättningar för färdmedelsvaletOmgivande förutsättningar för färdmedelsvaletOmgivande förutsättningar för färdmedelsvaletOmgivande förutsättningar för färdmedelsvalet    

 
I Vilhelmsons123 modell för rörlighet beskrivs omgivningsstrukturer i termer av 
hushållet, organisationer, bebyggelse och fysisk miljö. Samtliga dessa faktorer 
ses som yttre förhållanden av betydelse för rörlighet. Nedan görs en utvidgning 
av omständigheten utifrån den trafikforskning kopplad till färdmedelsval som i 
sin helhet presenteras i del B. Sammantaget identifieras tre omgivande förut-
sättningar styrande för individens handlingsutrymme vid färdmedelsval; hus-
hållens sammansättning och organiserande, trafiksystemens utformning samt 
omgivningsstrukturer (se figur 3).  
 
När det gäller hushållens sammansättning och organiserande är var i livscykeln 
ett hushåll befinner sig av tydlig betydelse för aktivitetsmönstrens utformning124, 
och som i avhandlingen görs gällande i sin förlängning också av vikt för färd-
medelsvalet. Ett konkret exempel på detta är att då barn ingår i ett hushåll 
ökar vanligen också bilanvändandet125.  
 

                                                                                                                                        
121 Vilhelmson, 2005. Se även Vilhelmson 2000 och Frändberg et al., 2005. 
122 Timmermans et al., 2003. 
123 Vilhelmson, 1997. 
124 Se exempelvis Hanson och Hanson, 1993. Pas och Harvey, 1997. 
125 Se exempelvis Jämställda transporter?, 2002. Res 2001 – Den nationella resundersökningen, 
2002. Krantz, 1997. 
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Trafiksystemets utformning sätter ett antal tydliga ramar för valet av färdme-
del. I begreppet samlas de faktiska förutsättningar för en resa som olika trans-
portmedel erbjuder. Det kollektiva trafiksystemet beskrivs här i ett antal över-
gripande termer; tillgänglighet, bekvämlighet och säkerhet. Biltrafiken diskute-
ras i termer av ett antal styrmedel avsedda att minska dess användning, samt 
förutsättningar för ekonomisk styrning av färdmedelsvalet.126  
 
Omgivningsstrukturer har delvis kommenterats i samband med förgående 
avsnitt: Arbetssituation - aktivitetsmönster, resor och reskedjor. Lyftas fram 
skall att närmiljöns betydelse för rörlighetens utformning är omstridd. Det 
finns studier inom området som visar att sociala faktorer generellt sett är av 
större betydelse för utformningen av det dagliga aktivitetsmönstret än närmil-
jön127. Att sociala faktorer är avgörande för aktivitetsmönsters innehåll betyder 
emellertid inte att de har samma inverkan på reslängd och med vilka färdme-
del resorna utförs. Här har de omgivande förutsättningarna en tydligare inver-
kan och såväl bostäders som arbetsplatsers och servicestationers geografiska 
lägen är i många fall direkt styrande för färdmedelsvalet - i de flesta fall till att 
använda bil128. Till faktorn omgivningsstrukturer kopplas här också ett antal 
restriktioner i tillgänglighet till sociala organisationer, arbetsplatser, förskolor 
etc. i form av öppettider eller andra regelverk som påverkar färdmedelsvalet129. 
 
De omgivande förutsättningarna för färdmedelsvalet fördjupas och diskuteras 
vidare i del B. 
 
 

2.2.42.2.42.2.42.2.4 Individrelaterade förutsättningar för färdmedelIndividrelaterade förutsättningar för färdmedelIndividrelaterade förutsättningar för färdmedelIndividrelaterade förutsättningar för färdmedelssssvaletvaletvaletvalet    

 
Vilhelmson130 kategoriserar förutsättningar för individens rörlighet i termer av 
individuella resurser och motiv. Den första inkluderar personens kapacitet 
och kompetens. Den andra inkluderar ett antal subjektiva faktorer inverkande 
på handlandet i form av preferenser och behov. I linje med Vilhelmson ses 
även här pendlarens förutsättningar för färdmedelsvalet som tvådelat, dels som 
ett antal faktiska förutsättningar för att välja färdmedel, dels utifrån individens 
upplevda förutsättningar för handlandet (se figur 3). Som grund för att denna 
uppdelning även är gångbar vid studier av färdmedelsval ligger dels de inom 
trafikforskning väl studerade sambanden mellan individuella resurser och 
färdmedelsvalet, dels den forskning som pekar på betydelsen av subjektiva 
grunder för färdmedelsvalet.  

                                                 
126 Se avsnitt 2.3.2. och 2.4.2. 
127 En självklarhet är att det förekommer tillfällen då de omgivande förutsättningarna är helt avgöran-
de för hur individer utformar sina aktivitetsmönster och andra tillfällen där de fungerar förstärkande 
eller begränsande för valet att utföra en aktivitet eller inte.  
128 Se avsnitt 2.2.2. 
129 Se avsnitt 2.3.3. 
130 Vilhelmson, 1997. 
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Pendlarens faktiska resurser för färdmedelsvalet tolkas här utifrån två faktorer; 
socioekonomiska förhållanden och förflyttningsresurser. Grunden för detta 
bygger på den forskning på trafikområdet som visar att exempelvis kön, eko-
nomi och tillgång till bil inverkar på resvanor och färdmedelsval131. Till skillnad 
från Vilhelmson132, som placerar individuella resurser någonstans mellan inre 
och yttre förhållanden, uppfattas denna faktor i avhandlingen som en rent fak-
tisk förutsättning för färdmedelsvalet. Orsaken är att i de här studerade fallen 
utgör resurser på området en i situationen given förutsättning för valet. Indivi-
den har, delvis beroende på sina personliga motiv, i olika grad förmågan att 
ändra sin kapacitet eller kompetens på kortare eller längre sikt, men inte i 
nuet.  
 
För att tolka resmönster hos befolkningen krävs enligt Handy133 mer än bara 
studier av hur urbana strukturer på ett objektivt plan påverkar utbudet av al-
ternativ. För att förstå resmönster krävs det också att individens tolkning av 
olika förutsättningar tas i beaktande. Omgivningsstrukturernas fastlagda ramar 
till trots så har individens personliga behov betydelse för utformandet av det 
personliga aktivitetsmönstret134. Liknande uppfattningar om betydelsen av indi-
videns preferenser för färdmedelsvalet kan studeras hos forskare som Jakobs-
son och Gärling135, Steg136, Anable och Gatersleben137 m.fl. Enligt dessa fattar 
individen sina beslut i förhållande till olika givna förutsättningar och inte en-
dast som en funktion av dessa. Totalt identifieras tre faktorer kopplade till 
pendlarens upplevda förutsättningar för färdmedelsvalet. Dessa är; personliga 
motiv, kunskap och vana. Ett konkret exempel på individuell tolkning av för-
utsättningar för färdmedelsvalet är de variationer i krav på tillgänglighet, be-
kvämlighet och säkerhet vid val av färdmedel som finns mellan olika indivi-
der138. Ett annat exempel är att färdmedel inte bara är rena transportmedel 
utan också har en kulturell betydelse och ett symbolvärde139. Att måttet av kun-
skap inkluderas i pendlarens upplevda förutsättningar för färdmedelsvalet har 
sin grund i erfarenheter från olika försöka att minska bilanvändandet genom 
olika styrmetoder med avsikt att påverka individen och då främst s.k. Travel 
Feedback Programs140. Att vana ses som en viktig faktor för beslutet beror på 
att graden av rutinisering, samt beslutets komplexitet och beroenden har bety-
delse för hur vi hanterar beslutet om färdmedelsvalet141. 
 
På samma sätt som de omgivande förutsättningarna för färdmedelsvalet analy-
seras de individrelaterade förutsättningar för färdmedelsvalet vidare i del B. 
                                                 
131 Se avsnitt 2.4.1. 
132 Vilhelmson, 1997. 
35133 Handy, 2002. 
134 Se exempelvis Vilhelmson, 1997. Åkerman et al., 2000. Gärling, 1997. 
135 Jakobsson och Gärling, 2006. 
136 Se exempelvis Steg, 2005 och Steg et al., 2001. 
137 Anable och Gatersleben, 2005. 
138 Holmberg et al., 1996. 
139 Friberg, 1999. Åkerman et al., 2000. 
140 Se exempelvis Brög et al., 2002. Fujii och Taniguchi, 2006. Se vidare i avsnitt 2.4.2. 
141 Se avsnitt 2.4.3. 



 31

2.2.52.2.52.2.52.2.5 ValValValVal,,,, handling  handling  handling  handling och en sammanfattande modelloch en sammanfattande modelloch en sammanfattande modelloch en sammanfattande modell    

 
Inledningsvis i diskussionen om val och handling skall det tydliggöras att syftet 
i föreliggande avhandling inte är att studera eller beskriva de, om än så intres-
santa, processer som ligger bakom gjorda val eller fattade beslut. Avhandling-
ens inriktning är istället att studera resultatet av valen och besluten samt de 
förutsättningar dessa ger för formandet av individens handlingsutrymme. Som 
psykolog har Gärling och flera här citerade forskare ett intresse för processer-
na bakom valet som försiggår i individen. Mitt perspektiv i denna avhandling 
är främst ”från det andra hållet”, dvs. förutsättningarna för beslutet om färd-
medel. Även om syftet inte är att studera dessa processer hos individen kan 
det ändå vara på sin plats med en kort beskrivning av processen hos individen 
som föregår de gjorda färdmedelsvalen. 
 
 

Valprocessen vid färdmedelsval 
 
I Gärling et al. (2002) presenteras ett grundläggande teoretiskt ramverk för 
valprocessen vid färdmedelsval. Principerna återkommer i ett antal ytterligare 
artiklar. Se exempelvis; Gärling och Loukopoulos (2006), Jakobsson och Gär-
ling (2006) och Gärling och Fujii (2006). Kopplingar finns också till tidigare 
studier med samma författare (Gärling, 1997 och Gärling och Marell, 1992). 
Med fokus på avhandlingens syfte redovisas nedan delar av detta ramverk. I 
syfte att ytterligare betona moment med särskilt intresse för avhandlingen har i 
denna framställning har även andra forskares rön lyfts fram, bl. a. forskare 
med koppling till tidsgeografi. 
 
Förenklat kan sägas att vilka färdmedel som ur en individs utgångspunkt är 
möjliga för en resa styrs av reskedjans utformning (syfte, destinationer, färd-
medel, avgångstider, rutter och kostnader) och hushållets strategier för resan-
deval. Individens och hushållets ambition är att hitta lösningar där resultatet i 
så hög grad som möjligt överensstämmer med de målsättningar man har på 
området142. Vilka dessa målsättningar och strategier är varierar i sin tur med 
personliga motiv och resurser och kan definieras efter innehåll; målets omfatt-
ning och svårighet att uppnå, om de är kvantifierbara eller mätbara till sin ka-
raktär, antalet möjliga utfall och eventuella konflikter med andra liknande eller 
viktigare strävanden. De kan också bestämmas utifrån intensitet; upplevd be-
tydelse och engagemang. För att handlingar skall genomföras är upplevelsen av 
att de är betydelsefulla viktigt. Om målen är tydliga och utmanande är också 
förutsättningarna för dessa skall uppfyllas högre än annars. Ytterligare inver-
                                                 
142 Den överlagda beslutsprocessen vid genomförandet av en handling/aktivitet innehåller ett antal 
steg där förloppet börjar med att individen sätter upp en föresats att uppnå ett visst för honom eller 
henne viktigt antaget mål. För att målet skall kunna nås görs sedan en planering av vilka åtgärder 
som måste vidtas innan de genomförs. Slutligen följer en utvärdering av de genomförda handlingar-
na i förhållande till den uppsatta målbilden (Jakobsson, 2004. Gärling, 1997). 
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kande faktorer är individens förmåga, upplevt engagemang och att individen 
får tydlig respons.143 I slutändan påverkas beslutsprocessen också av att männi-
skor av olika skäl, bl. a. av vanor inte alltid gör välavvägda och rationella be-
dömningar vid resval144. Andra faktorer som också inverkar är att individer 
generellt sett övervärderar nyttan av det de har gentemot nyttan av vad de kan 
uppnå vid en förändring.145  
 
Ett perspektiv på ovanstående med utgångspunkt i ett tidsgeografiskt synsätt är 
restriktionernas betydelse för möjligheten att uppfylla målsättningar. Enligt 
Holm et al.146, som har skapat en tidsgeografisk handlingsteori för beslut bak-
om rörlighet, utförs en handling antingen av egen önskan eller som en konse-
kvens av omgivningens krav. Den starkaste formen av krav från omgivningens 
sida är tvång, men kan också bestå i olika grader av anpassning till givna förut-
sättningar eller jämkning till andra individer. I vissa fall kan omgivningens krav 
och individens önskemål överensstämma med varandra. I andra fall kan en 
person i olika utsträckning välja att följa egna värderingar samt önskemål och 
gå emot omgivningens förväntningar. Frivillig kan dock en handling endast 
sägas vara då den sker utan något yttre tvång. Viktigt att påpeka är att ett yttre 
tvång för handlande anses existera även om detta råkar överensstämma med 
individens önskan. Handlingsutrymmets omfattning är också i någon form en 
fråga om makt eller om man så föredrar resurser. Det kan handla om att, be-
roende av kön eller social ställning, ha fler resurser än andra att påverka sin 
situation eller att enskilda individer har skaffat sig olika företräden eller ”makt” 
gentemot andra medlemmar i hushållet eller omgivningen.147  
 
Kritik som riktats mot tidsgeografin är att människors preferenser och val inte 
tillräckligt tas i beaktande utan endast det som förkroppsligas fysiskt och mate-
riellt148. Att så skulle vara fallet har ifrågasatts av bl. a. Hallin149 som hävdar att 
ett tidsgeografiskt synsätt innefattar tanken att det inom vissa givna ramar finns 
en handlingsfrihet för individen. Även Gärling et al. 150 har föreslagit ett liknan-
de synsätt där olika restriktioner visserligen sätter gränser för det möjliga hand-
lingsutrymmet, men där individen inom detta väljer handlingar utifrån sina 
preferenser. Gärling et al. trycker också på att handlingsutrymmet inte enbart 

                                                 
143 Gärling och Loukopoulos, 2006. Gärling et al., 2002. Forskning tyder på att det finns samband 
mellan högre grad av planering och sannolikheten för att en aktivitet i slutänden genomförs. Samma-
lunda gäller aktiviteter planerade med lång tidshorisont (Gärling, 1997). 
144 En individs val av handling/aktivitet rangerar på en skala från ingen planering alls till hög grad av 
planering. Avgörande för nivån är antalet beslut som föregår handlingen/aktiviteten, antalet alternativ 
att välja mellan och dess grad av vanemässighet. Då få alternativ finns eller då de alternativ som 
finns är jämbördiga med varandra är graden av planering låg. Samma sak gäller då få förberedelser 
krävs för att uppnå det önskade målet. Det motsatta gäller exempelvis då målet ur individens aspekt 
är attraktivt att nå eller den egna graden av kontroll upplevs vara låg (Gärling, 1997).  
145 Gärling och Loukopoulos, 2006. 
146 Holm et al., 1989. 
147 Se exempelvis Hanson och Schwab, 1995 och Holm et al., 1989. 
148 För en djupare genomgång av den kritik som riktas mot tidsgeografin se Hallin, 1988 och Åquist, 
1992. 
149 Hallin, 1988. 
150 Gärling et al., 1989. 
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är format utifrån utan till viss del även formas av de handlingar individen väljer 
att genomföra. De visar också på att givna restriktioner tolkas av individen och 
hur dessa uppfattas som viktiga för upplevelsen av det möjliga handlingsut-
rymmet.  
 
Då en individ är en del av ett hushåll måste beslut som tas i olika grad synkro-
niseras med övriga familjemedlemmars krav och behov. Detta är en process 
som kan kräva att den egna nyttan måste stå tillbaka för andras. Marell lyfter 
fram forskningsresultat som visar att beslutsstrategin mellan makar i ett hushåll 
ofta handlar om att undvika konflikter. Häri har tre övergripande strategier 
identifierats; (a) att gemensamma konkreta preferenser lyfts fram, (b) att minsta 
gemensamma nämnare som båda kan acceptera söks, samt (c) att en uppdel-
ning av beslutsområden görs. Hur denna uppdelning ser ut varierar dock med 
synen på vad som är traditionella manliga och kvinnliga ansvarsområden, ma-
karnas ekonomiska resurser, vana av gemensamma beslut och socioekono-
misk status151. 
 
Den av Gärling med flera beskrivna valprocessen bygger på principen att även 
om individer och hushåll alltid anses söka det bästa alternativet utifrån vars 
och ens eget perspektiv så innebär processen inte självklart att alla till buds 
stående alternativ alltid övervägs och värderas innan ett beslut tas. Det bemö-
dande som individen investerar i beslutet står i proportion till upplevelsen av 
beslutets betydelse152. En annan aspekt av valhandlingen är att beslut sker suc-
cessivt över tiden och därmed är utdragna processer där effekterna inte alltid 
är direkta. I processen att utvärdera för och nackdelar mellan olika till buds 
stående alternativ är tendensen att de direkt upplevda nackdelarna får störst 
betydelse för valet.153 Uppfattning om att individer anpassar valhandlingen efter 
hur beslutet uppfattas står i motsats till den s.k. maximerande nyttighetsprinci-
pen inom ekonomisk teori som bygger på förväntningar om den rationellt 
handlande människan. Teorin om den ekonomiskt handlande människan 
utgår i korthet från att en individ vid ett val har tillgång till fullständig informa-
tion om alla till buds stående alternativ, har resurser att göra en följdriktig ut-
värdering av denna information och därefter kan fatta ett rationellt beslut i 
syfte att optimera den egna nyttan. Om alla individer agerar på detta sätt leder 
detta också till samhällets bästa.154 Att beslut tas utifrån ett antal förenklingar 
refereras till inom ekonomi med ett behavioristiskt perspektiv som begränsad 
rationalitet 155. Enligt denna ersätts den maximerande nyttighetsprincipen i 
praktiken, beroende av verklighetens komplexitet och våra kognitiva begräns-
ningar, av satisfieringsprincipen. Med detta menas att även om individen i 

                                                 
151 Marell, 2001. 
152 Gärling och Loukopoulos, 2006. 
153 Ibid. 
154 Adam Smiths tankar om den maximerande nyttighetsprincipen presenterades för första gången i 
The Wealth of Nations år 1776. Här är dessa tolkade genom Dawes, 1980. Simon, 1955. Nerhagen, 
2001. Åkerman et al., 2000. 
155 Simon, 1988 (a).  
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princip söker den optimala lösningen på ett problem så nöjer han eller hon sig 
i realiteten med ett alternativ som upplevs tillfredsställande, om än inte opti-
malt.156 Som ett exempel på att alla till buds stående alternativ inte alltid beak-
tas vid ett val av färdmedel kan lyftas fram att vid en arbetsresa görs endast en 
jämförelse mellan de för denna resa till buds stående alternativ och inte samt-
liga existerande fortskaffningsmedel. 
 
En utförd handling utvärderas och jämförs med uppsatta mål. Om dessa inte 
stämmer överens blir resultatet att fler och kanske andra mer omfattande åt-
gärder måste vidtas för att målet skall kunna nås. Då olika alternativa hand-
lingar övervägs spelar den s.k. minimering-av-förändringsprincipen in. Syftet 
med de handlingar som väljs är att uppnå målet men ambitionen är att de val-
da åtgärderna skall leda till en så liten förändring som möjligt.157 För förhållan-
det mellan bil och kollektivresande gäller att bilister då de ställs inför kravet på 
att minska sitt bilresande i första hand söker samordna sina bilresor, i andra 
hand samåka och först i tredje hand byta till ett annat färdmedel158.  
 
 

Det uppfattade handlingsutrymmet för valet av färdmedel 
 
Förutsättningarna för färdmedelsvalet ses i avhandlingen som initierat av en 
aktivitet, i detta fall en tydligt tvingande verksamhet i form av yrkesarbetet vil-
ken ställer ett antal krav på rörlighet. Därtill är valet beroende av ett antal om-
givnings- och individrelaterade förutsättningar. De omgivningsrelaterade förut-
sättningarna beskrivs och analyseras i faktiska termer liksom görs individens 
resurser för handlande. Hur dessa faktiska restriktioner inverkar på hand-
lingsutrymmet för färdmedelsvalet beror dock på hur de upplevs och förstås 
av den enskilde individen. De upplevda förutsättningarna för färdmedelsvalet, 
individens tolkning av situationen analyseras och förstås här i termer av pend-
larens personliga motiv, kunskap och vana. Utifrån sin tolkning av de faktiska 
förutsättningarna, de omgivande såväl som de individuella, uppfattar pendla-
ren ett antal för honom eller henne möjliga alternativ vid valet av färdmedel 
för arbetsresan.  
 
I enlighet med Gärling med flera anammas i avhandlingen uppfattningen att 
resans syfte och destination, här uppfattat som beroende av aktiviteten, samt 
övriga delar av vad som av dessa forskare beskrivs som basen i reskedjan, här 
tolkat i termer av omgivande förutsättningar, är styrande för färdmedelsvalet. 
Sammalunda görs när det gäller betydelsen av individers och hushålls strategi-
er för färdmedelsvalet, en faktor som i avhandlingens terminologi ses som be-
roende av pendlarens faktiska resurser såväl som upplevda förutsättningar för 

                                                 
156 Simon, 1988 (b). 
157 Gärling och Loukopoulos, 2006. 
158 Jakobsson och Gärling, 2006. 
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färdmedelsvalet. Inom ett upplevt handlingsutrymme, begränsat av ovanståen-
de faktorer formar sedan individen en handlingsplan där målet är att med 
minsta möjliga förändring uppnå bästa möjliga utfall till en ur individens per-
spektiv rimlig insats. Det betonas också att restriktioner för individens uppfat-
tade handlingsutrymme i nuet delvis har sin orsak i dåtid och ger konsekven-
ser för möjligheter i framtiden och att färdmedelsval sällan eller aldrig är obe-
roende av andra beslut. Avhandlingen utgår också från att även om det natur-
ligtvis finns ett samband mellan attityder och beteenden så är kopplingen till 
handlandet inte självklar159. Enligt Gärling och Marell beror denna diskrepans 
mellan ord och handling i många fall på brister i insikt om de praktiska pro-
blem utförandet av en handling de facto innebär160. I andra fall handlar det om 
att inför sig själv och andra ursäkta eller motivera ett praktiskt handlande som 
inte rimmar med uttalade ståndpunkter161.  
 
Sammantaget ger ovanstående utgångspunkter grunden för omgivande och 
individrelaterade förutsättningar för färdmedelsvalet vilket åskådliggörs i ned-
anstående figur (figur 3): 
 

 
 
Figur 3: Omgivande och individrelaterande förutsättningar för färdmedelsvalet 

                                                 
159 Se exempelvis Krantz Lindgren, 2001. 
160 Gärling och Marell, 1992. 
161 Se exempelvis Krantz Lindgren, 2001. Här kan också pekas på att bilister vid frågan om orsaker 
till att de reser med bil tendera att fabricera instrumentella orsaker till detta istället för att öppet redo-
visa sina subjektiva skäl (Steg et al., 2001). 
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B.B.B.B. En fördjupning av de omgivande och individrelaterade förutsättningarna En fördjupning av de omgivande och individrelaterade förutsättningarna En fördjupning av de omgivande och individrelaterade förutsättningarna En fördjupning av de omgivande och individrelaterade förutsättningarna 
för färdmför färdmför färdmför färdmeeeedelsvaletdelsvaletdelsvaletdelsvalet    

 
Som framhålls i del A utgör följande genomgång av trafikforskning grunden 
för framtagandet av den tidigare redovisade förståelseramen för färdmedelsva-
let. I det här avsnittet fördjupas och vidareutvecklas de delar, främst teoretiskt 
men också delvis praktiskt grundat, som presenterades i del A.  
 
Fördjupningen av omgivande och individrelaterade förutsättningar för färd-
medelsvalet och deras respektive delmoment, syftar till att lyfta fram för av-
handlingen relevanta kunskaper inom transportforskning om dessa faktorers 
inverkan på detta val och fungera också som referensram för de resultat som 
senare presenteras och diskuteras. 
 
 

2.32.32.32.3 Omgivande förutsättningar för färdmedelsvalet Omgivande förutsättningar för färdmedelsvalet Omgivande förutsättningar för färdmedelsvalet Omgivande förutsättningar för färdmedelsvalet –––– en fördju en fördju en fördju en fördjuppppningningningning    

 
Med utgångspunkt i trafikforskning om resvanor och färdmedelsval följer i 
detta avsnitt en fördjupning kring de faktorer som i del A definierats som om-
givande förutsättningar för färdmedelsvalet. Avsnittet har följande disposition. 
Inledningsvis kopplas hushållet sammansättning och organiserande till resva-
nor och färdmedelsval. I därpå följande del, trafiksystemets utformning, av-
handlas bilens och kollektivtrafikens faktiska beskaffenheter och hur dessa 
inverkar på valet av färdmedel. Avsnittet avslutas med omgivningsstrukturers 
påverkan på val av transportmedel. 
 
 

2.3.12.3.12.3.12.3.1 Hushållets sammansättning och organiserande Hushållets sammansättning och organiserande Hushållets sammansättning och organiserande Hushållets sammansättning och organiserande     

 
En faktor av betydelse för aktivitetsmönstrets utformning och som framkom-
mit bl. a. i de studier Hanson och Hanson m.fl. refererar till är betydelsen av 
var i livscykeln ett hushåll befinner sig och särskilt om det finns barn i hushål-
let eller inte. Det senare har stor inverkan på hur de vuxna i ett hushåll utfor-
mar sitt aktivitetsmönster. Individens roll i hushållet, i detta fall vad gäller för-
delning av ansvar för barnen, har också visat sig vara viktig för förståelsen av 
hur aktivitetsmönster formas och förändras.162  
 
Barnfamiljer använder bilen i högre utsträckning än många andra grupper. 
Statistik visar att barnfamiljer både har större tillgång till bil och reser längre 
sträckor i bil per dag än barnlösa hushåll. Det är också vanligare med fler-

                                                 
162 Se exempelvis Hanson och Hanson, 1993. Pas och Harvey, 1997. 
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bilsinnehav hos denna grupp än andra.163 Intressant att notera är att i små-
barnsfamiljer är fördelningen av bilutnyttjandet mer jämnt mellan män och 
kvinnor än i övriga grupper. Den praktiska nyttan av att använda bilen för att 
ta barnen till och från förskolan, en uppgift oftast utförd av kvinnor, har här en 
utjämnande inverkan.164 
 
Barnfamiljer har i allmänhet komplicerade dagliga handlingsprogram som vid 
exempelvis arbetsresor inkluderar stopp vid förskolor och skolor och man kan 
också inom denna grupp finna de största skillnaderna mellan män och kvin-
nor vad gäller reslängd och aktivitetsmönster. Även om skillnaderna minskat 
något de senaste decennierna så utför kvinnor inom denna grupp betydligt fler 
aktiviteter inom hemmet än männen och snedfördelningen är större än i hus-
håll utan barn.165 Kvinnor gör även fler resor kopplade till barntillsyn än vad 
männen gör. Detsamma gäller resor kopplade till hälso- och sjukvård, annan 
service som t.ex. inköp av olika slag. Fler kvinnor än män utför också något 
ärende i samband med arbetsresan.166  
 
Ett hushålls sammansättning har inverkan på valet av boende. Barnfamiljer 
bor i högre grad i villa än andra typer av hushåll167. Uppdelningen av boende i 
orter efter sociala faktorer och dess konsekvenser för färdmedelsvalet kom-
menteras i avsnitt 2.3.3.  
 
 

2.3.22.3.22.3.22.3.2 Trafiksystemets utformningTrafiksystemets utformningTrafiksystemets utformningTrafiksystemets utformning    

 
Trafiksystems faktiska egenskaper bestäms efter olika terminologi av olika 
forskare. Jakobson och Gärling168 definierar exempelvis färdmedlet som ett 
redskap och refererar till instrumentella faktorer (färdmedlets flexibilitet, 
snabbhet, bekvämlighet, kostnader). Gärling et al.169 låter de faktiska kraven på 
trafiksystemet uttryckas i ett antal egenskaper utmärkande reskedjan (syfte, 
avgångs- och ankomsttider, restid, kostnad, osäkerhet, bekvämlighet). Hallen-
creutz samt Schilling170, delar in tillgängligheten till ett trafiksystem i geografi 
(tillgång till information och biljetter från distans, möjligheten att nå olika des-
tinationer), teknik (möjligheter att skaffa information och göra biljettköp före 
själva resan, relationer mellan station och eventuella bytespunkter, bagagehan-
tering och vänthallarnas utformning, på- och avstigningsstandard vid stationer, 

                                                 
163 Jämställda transporter? 2002. Res 2001 – Den nationella resundersökningen, 2002. Krantz, 1997. 
164 Hjorthol, 2000. 
165 Krantz, 1997. Hjorthol, 2000. 
166 Jämställda transporter?, 2002. 
167 Av barn med sammanboende föräldrar bor 80 % i egna hem av typen villa, radhus eller kedjehus. 
Motsvarande siffra bland ensamstående med barn är 37 %. (Gärna lägre standard mot lägre hyra, 
2007, www.makalosa.org/Innehall/Aktuellt/bostadspm.html) 
168 Jakobsson och Gärling, 2006. 
169 Gärling et al., 2002. 
170 Hallencreutz, 2000. Schilling, 1999. 
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vagnarnas utformning och det regelverk som gäller under resan) och ekonomi 
(individens personliga resurser, olika aktörers agerande inom och utanför tra-
fiksystemet). Även om perspektivet kan skilja mellan olika forskare är de de-
terminanter som används för att mäta trafiksystemets förmågor att uppfylla 
transportbehov relativt likartade. I avhandlingen benämns kollektivtrafiktrafik-
systemets faktiska kapacitet resestandard171.  
 
Resestandarden i ett kollektivtrafiksystem beskrivs utifrån följande tre be-
grepp; tillgänglighet, bekvämlighet och säkerhet172. Begreppet tillgänglighet kan 
vara svårt att entydigt definiera. En grundläggande faktisk bestämning kopplad 
till färdmedel bör ändå kunna sägas vara att det är ett mått på i vilken grad 
transportsystemet tillfredsställer trafikanternas resbehov vad avser tids- och 
rumsaspekter. I vilken grad detta uppfylls beror på trafiksystemet (restid, trafi-
keringstid, turtäthet, omstigningar, pålitlighet) och de olika besökspunkternas 
geografiska lägen (bostad, arbete, service mm).173 
 
Bekvämlighetsfaktorn kan delas upp i fyra delar; 1) vägen till hållplatsen (av-
stånd, standard), 2) hållplatsen (klimatskydd etc.), 3) möjlighet att byta mellan 
olika linjer och 4) resan (sannolikheten att få sittplats, service, kon-
takt/avskildhet, möjligheten att utnyttja restiden meningsfullt, buller, fordonets 
gångegenskaper, rymlighet, sittplatsutformning och av- och påstigningsstan-
dard).174  
 
Säkerhetsbegreppet inkluderar dels trygghet, dels trafiksäkerhet. Oro för den 
personliga tryggheten är kopplad till förflyttningen till och från färdmedlet, 
ödsliga hållplatser, tomma stationer eller ombord på färdmedlet.175  
 
Ser man till den så kallade tillgänglighetsfaktorn kan det konstateras att förhål-
landen som kort total restid, få stopp, förseningsinformation, punktlighet och 
kopplingar till andra färdmedel vid stationer och hållplatser är betydelsefulla176. 
Det finns också ett behov av att avgångarna stämmer överens med de person-
liga arbetstiderna177. Flera studier visar att restiden har en central roll vid valet 
av färdmedel178. Det bör dock klargöras att med restid avses här den totala ti-
den från resenären lämnar hemmet till han eller hon når målet. Det innebär 
att i restiden skall inkluderas gångtid till och från färdmedlet, åktid, eventuell 
tid för byten och så kallad dold tid. Med dold tid åsyftas den väntetid som 
eventuellt finns i början och slutet på en resa på grund av att tidtabellen inte 
överensstämmer med individens olika åtaganden.  

                                                 
171 Termen ”resestandard” är hämtad från Holmberg et al., 1996.  
172 Holmberg et al., 1996. 
173 Ibid. 
174 Ibid.  
175 Holmberg et al., 1996.  Säkerhet är även en viktig aspekt på arbetsresan ur arbetsgivarsynpunkt 
(Sandow och Westin, 2007) även om detta inte studeras specifikt här.  
176 Lange och Leander, 1990. 
177 Ibid. 
178 Se exempelvis Wallström, 1978. Nelldal, 1996. Andersson, 1992. Frändberg et al., 2005. 
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Det finns studier som pekar på att resenären upplever de ovan nämnda delti-
derna olika besvärande. Av intresse att notera i sammanhanget är att själva 
åktiden inte upplevs som mest tröttande, istället är det vanligast att väntetid 
upplevs som den mest besvärande. Därefter följer bytestid och gångtid till 
färdmedlet.179 Då man talar om tidsfaktorns betydelse måste man förutom själ-
va åktiden även inkludera faktorer som turtäthet, trafikeringstid, omstigningar, 
pålitlighet, regelbundenhet och punktlighet. Det vill säga i stort sett samtliga de 
faktorer som definieras som tillgänglighetsstandard. Som ett komplement till 
de skillnader i upplevelse av olika moment av restiden som noterats bland 
kollektivtrafikresenärer kan här också lyftas fram att även bilresenärer värderar 
restiden olika beroende på situation. Enligt Handy et al.180 ser bilresenärer oli-
ka på fördelen med kortare restider beroende på om det handlar om påtving-
ande resor eller inte. Samma gäller om bilresan sker i tät trafik eller inte. Vid 
påtvingade resor eller resor i tät trafik är önskan att minska tiden i bilen högre 
än annars. 
 
En intressant utveckling av restidsbegreppet med utgångspunkt från aktivitets-
ansatsen har gjorts av Lyons och Urry181. Enligt deras synsätt finns ingen tydlig 
gräns mellan restid och aktivitetstid, istället bör dessa båda i högre grad ses 
som en helhet. Utgångspunkten för detta är att restiden i många fall används 
av resenären för någon form av önskad aktivitet. Det kan vara allt från att 
koppla av till att utföra arbetsuppgifter för jobbet. Då restid används för en 
aktivitet är den inte ett minus utan snarare ett plus då aktiviteter som ändå 
skall genomföras kan utföras. Olika färdmedel tillåter olika aktiviteter och va-
let att resa kollektivt, som oftast är långsammare än bil, kan fungera som en 
tidsvinst i det att aktiviteter som utförs där inte kan utföras i bil. Med denna 
utgångspunkt blir kravet på färdmedlet och grunden för valet av färdmedel 
annorlunda än om restiden endast ses som något som i möjligaste mån skall 
kortas ned. 
 
När det gäller kravet på regelbundna och täta tågavgångar hamnar detta högt 
på tågresenärers lista över krav på tågtrafiken.182 Studier av regional tågtrafik 
indikerar att denna typ av linje för att vara attraktiv ur resenärernas synpunkt 
bör ha en styv tidtabell, dvs. fasta avgångstider varje timme, med hög turtäthet 
in mot regioncentran.183  
 
För bekvämlighetsfaktorn är förhållandet mellan startpunkt, mål och hållplat-
ser viktigt184. Det finns också forskning som tyder på att arbetspendlare har 

                                                 
179 Holmberg et al., 1996. Davidsson och Eklöv, 1993. Börjesson och Eriksson, 2000. 
180 Handy et al., 2005. 
181 Lyons och Urry, 2005. 
182 Se exempelvis Lange och Leander, 1990. Ehrling och Johansson, 2000. Mellan åren 1980 och 
1995 försämrades turtätheten för kollektivtrafiken. Orsaken till denna utveckling är främst utbyggna-
den av servicelinjer med låg turtäthet (Reneland, 1998). 
183 Se exempelvis Lange och Leander, 1990. Nelldal, 1996. 
184 Holmberg et al., 1996. I stort är kollektivtrafikens yttäckning i större svenska tätorter god. Mellan 
åren 1980-95 har också avståndet till närmsta kollektivtrafiklinje minskat oberoende av tätortens 
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förhållandevis höga krav på komfort, i vissa fall lika höga som tjänsteresenä-
rerna och att de värderar möjligheten att arbeta, läsa och vila under restiden 
högre än exempelvis privatresenärer gör (se Lyons och Urry om restid som 
aktivitetstid)185. Komfortens betydelse för färdmedelsvalet verifieras också av en 
studie bland pendlare i Stockholm där resultatet indikerar att resenärer också 
till viss del är villiga att betala för en standardhöjning186. Även Sandow och 
Westins studie om kollektivtrafikens betydelse för regionförstoring i glesa om-
råden pekar på betydelsen av hög komfort för att öka resandet med kollektiv-
trafiken187. 
 
Enligt Ehrling och Johansson188 är trafiksäkerheten hög vid både buss- och tåg-
trafik och därmed inte en viktig faktor för valet mellan dessa två färdmedel. 
Däremot spelar trafiksäkerhetsaspekten en viktig roll i valet mellan kollektiv-
trafik och bil. När det gäller kollektivtrafik är olyckstalet lågt och flest olyckor 
sker på väg till eller från hållplatsen. Problemet med säkerheten mot över-
grepp är i sin tur kopplat till det faktum att hållplatser och stationer ibland kan 
bli tillhåll för individer och grupper som kan upplevas hotfulla. Detta kan i sin 
tur leda till att resenärer upplever en olust eller rädsla för att utnyttja kollektiv-
trafiken. I sammanhanget är faktorer som bemanning av stationer, övervak-
ning, belysning etc. av vikt för att resenären skall känna sig säker.189 Oro för 
den personliga säkerheten är delvis kopplad till kön och fler kvinnor än män 
uttrycker oro för att resa kollektivt av detta skäl. Omfattningen av problemet är 
dock osäker då det i många fall handlar om delvis omedvetna anpassningsstra-
tegier.190 
 
Resestandardfaktorer mäts och rangordnas ofta inbördes. Här anförs uppfatt-
ningen att för att tillgänglighetsfaktorn skall spela den avgörande rollen så mås-
te bekvämligheten och säkerheten först ligga på en acceptabel nivå. Hur höga 
dessa nivåer måste vara för att vara acceptabla är däremot i hög grad beroende 
av den enskilde individens personliga preferenser. Bekvämlighet och säkerhet 
är dock enligt Börjesson och Eriksson191 faktorer vilka vid sidan av tillgänglig-
het fått en allt större betydelse för valet av färdmedel. Självklart fungerar rela-
tionen också omvänt. En hög säkerhet och bekvämlighet lockar inte resenärer 
om inte tillgänglighet finns. Samtliga här nämnda resestandardfaktorer måste 
därför förstås tillsammans i ett sammanhang – i detta fall utifrån individens 
perspektiv – för att bilden av färdmedlets access skall bli komplett.  
 
 

                                                                                                                                        
storlek. Med god yttäckning hos kollektivtrafik avses att minst 50 % av befolkningen i en tätort skall 
ha mindre än 200 meter från bostaden till en hållplats (Reneland, 1998).  
185 Telefonintervju med Karl Kottenhoff vid KTH 99-06-21. Lange och Leander, 1990. 
186 Olsson et al., 2001. 
187 Sandow och Westin, 2007. 
188 Ehrling och Johansson, 2000. 
189 Holmberg et al., 1996. 
190 Eriksson och Garvill, 2000. 
191 Börjesson och Eriksson, 2000. 
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Travel Demand Management – Ett försök till att minska bilanvändandet 
 
För att minska bilanvändandet har ett antal olika styrmedel utvecklats och 
prövats. Faktorer som syftar till att begränsa bilanvändandet refereras ofta till 
som Travel Demand Management (TDM).  

 
En övergripande indelning av TDM-åtgärder kan göras mellan de med avsikt 
att förändra trafiksystemen (strukturella) och de vilka syftar till att påverka re-
senären (psykologiska). Strukturella åtgärder inkluderar åtgärder som vägtullar 
eller förbud mot biltrafik i stadskärnor. Åtgärder för att ändra resvanor genom 
påverkan av resenären inbegriper olika tekniker för att öka personers med-
vetenhet om alternativa resval.192 För en sammanfattning av TDM-åtgärder se 
tabell 2. 
 
Strukturella TDM-åtgärder delas in i hindrande respektive stimulerande styr-
medel193. Till den första gruppen kan hänföras faktorer med syfte att begränsa 
bilanvändandet. Till de andra kan kopplas faktorer med syfte att förbättra kol-
lektivtrafikutbudet. Strukturella TDM-åtgärder för att begränsa bilresor möts 
ofta av negativa reaktioner från allmänheten194, medan förbättringar av kollek-
tivtrafik i många fall kräver stora ekonomiska investeringar. Detta gör dessa 
båda vägar för att minska biltrafiken delvis begränsade. Den form för struktu-
rell påverkan på resvanor Gärling och Fujii istället förespråkar är en form av 
tillfälliga styrmedel som både verkar begränsande på bilresandet och upp-
muntrande på kollektivresandet. Här kan ingå periodiska begränsningar av 
biltrafikens tillgång till platser eller ett antal fria resdagar med kollektivtrafiken. 
Tidsbegränsningen för biltrafikrestriktionerna väntas mildra den kritik 
påtvingade hinder för biltrafiken oftast leder till samtidigt som den trots allt 
tvingar, särskilt vaneresenärer med bil att se över sitt resande och eventuellt 
överväga andra färdmedel. Kostnaderna för stimulering av kollektivtrafiken är 
också förhållandevis modesta. De båda forskarna ser metoden som en brygga 
mellan strukturell styrning av resvanor och acceptans för förändring hos indi-
viden. Formen har också då den använts i praktiken gett bestående resultat i 
form av minskad biltrafik.195 
 
En generell slutsats från Gärling och Fujii är att strukturella styrmedel av biltra-
fiken måste nå förankring hos resenärerna för att accepteras och ge mer be-

                                                 
192 Gärling och Fujii, 2006. 
193 Uppdelningen här refererad enligt Gärling och Fujii, (2006) men förekommer också hos exempel-
vis Steg och Vlek 1997 och Jones, 2003. 
194 Som exempel på det motsatta kan anföras den folkomröstning om miljöavgifter/trängselskatt i 
Stockholms stad som genomfördes i september 2006. Resultatet av denna omröstning, som följde 
efter en prövoperiod med vägtullar (januari – juli 2006), blev att en majoritet av Stockholmarna var 
positiva till en fortsättning. Som resultat återinfördes trängselskatten 1 augusti 2007. 
195 Gärling och Fujii, 2006. Se även Gärling och Loukopoulos, 2006. 
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ständig inverkan på resvanor196. I detta kommer TDM-åtgärder som syftar till 
att påverka individen in i bilden197. Faktorer för ändrade resvanor vilka bygger 
på psykologiska metoder med syfte att påverka resenären, s.k. Travel Feed-
back Programs (TFP) diskuteras närmare i avsnitt 2.4.2 
 
 
Tabell 2: Travel Demand Management 

 
TDM-åtgärder Exempel 

Fysiska förändringar (a) − Bättre kollektivtrafik 
− Bättre infrastruktur för cykel- och gångtrafikanter 
− Parkerings- och trafikplanering 
− Markutnyttjande som främjar mindre resande 
− Teknikförbättring av bilar 

Lagliga åtgärder (a) − Förbud mot biltrafik i stadskärnan 
− Parkeringsavgifter 
− Sänkta hastigheter 

Ekonomiska åtgärder (a) − Bil och vägskatter 
− Trängselavgifter  
− Kilometerskatt 
− Billigare kollektivtrafik 

Information och utbildning (b) − Individualiserad marknadsföring 
− Massinformationskampanjer 
− Analyser av handlingars konsekvenser 
− Social påverkan 

 
Kommentar: Tabell över olika TDM-åtgärder för att minska bilresandet. Tabellen är hämtad från 
Gärling och Fujii (2006). Den ursprungliga tabellen har här kompletterats med en uppdelning av 
TDM-åtgärderna i strukturella (a) och psykologiska (b) åtgärder. 

 
 

Kostnaden för en resa 
 
Bilen bär inte sina egna kostnader när det gäller olyckor, miljöpåverkan eller 
infrastruktur198. Bilister inkluderar inte heller hela kostnaden för att äga och 
köra bilen vid jämförelser med andra färdmedel199. Resultat visar att det inte 
existerar något direkt samband mellan kostnad för att resa med bil och bilre-
sande. En anpassningsprocess sker där antingen bilresandet minskas eller där 
övriga kostnader anpassas för att möjliggöra fortsatt bilresande200. I motsats till 

                                                 
196 Resultatet från försöket med vägtullar i Stockholm visar att nära var fjärde bil försvann från sta-
dens centrala delar (Fakta och resultat från Stockholmsförsöket – andra versionen – augusti 2006). 
Om detta resultat också står sig på lång sikt återstår att se då vägtullarna återinförs. För att detta 
skall bli fallet krävs enligt Gärling och Fujii (2006) att dessa förändringar accepteras av individer och 
inte bara blir strukturella pålagor utan stöd hos allmänheten. 
197 Gärling och Fujii, 2006. 
198 Steg, 2003. 
199 Guiver, 2007. 
200 Gärling et al., 2002. 
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kollektivtrafikresenärer verkar i stället stora grupper av bilresenärer vara rela-
tivt okänsliga för prisökningar.201 
 
Bilden av kopplingen mellan kostnaden för bilen och bilresande skall här ny-
anseras något och exempelvis Horeni et al. visar genom experimentella försök 
att vissa typer av bilister – inte allt för inbitna eller med alltför komplicerade 
reskedjor – kan väntas reagera på ökade kostnader exempelvis genom vägtul-
lar med att minska sitt bilresande.202 Även Jones pekar på positiva effekter av 
vägtullar men lyfter också fram problemen med acceptans för denna typ av 
pålagor hos allmänheten, men även hos tjänstemän och politiker203. 
 
Gärlings och Fujiis tidigare redovisade uppfattning är att ekonomisk styrning 
av resvanor riskerar att vara tillfälliga och upphöra när det ekonomiska incita-
mentet till förändringen avtar. För mer långsiktiga förändringar krävs även att 
resenärens attityd förändras.204 Horeni et al. pekar på att resultat av deras simu-
leringar av förändringar i resvanor vid höjda bilkostnader visar att bilresenärer 
med enkla och återkommande reskedjor som byter till kollektivtrafik troligtvis 
kommer att fortsätta att resa kollektivt även om reskostnaden för bilen sjunker 
igen. Som stöd för detta hänvisar de också till Fujii och Kitamura205 som visat 
att bilister som byter från bil till kollektivtrafik då de fick resa gratis i flera fall 
även senare fortsatte med detta även efter det att taxan återinförts.206 Med Gär-
lings och Fujiis uppfattning till grund finns uppenbarligen för grupper av bilis-
ter möjligheten att genom dyrare bilresor tvinga fram erfarenheter av nya 
färdmedel som förändrar deras attityder. En springande punkt blir att hitta 
prisnivåer som leder till förändring eller acceptans och inte till motstånd. Ett 
problem ligger också i att kunna bibehålla det nya resandebeteendet så att inte 
en anpassning på sikt sker av övriga kostnader till förmån för bilen. Värt att 
betona är att Horeni et al. bygger sina resultat på experimentella studier och 
att det faktiska utfallet i praktiken kan bli ett annat (se exemplet Kristinehamn 
nedan). Det faktum att endast begränsade grupper av bilresenärer med sär-
skilda förutsättningar enligt resultatet är möjliga att påverka med prisverktyget 
bör också tas i beaktande. 
 
Prissättningsmekanismerna för kollektivtrafiken och bilen ser olika ut och tol-
kas olika av den enskilde användaren. Inom kollektivtrafiken finns en prisdif-
ferentiering. Med detta menas att resenärer på ett och samma fordon betalar 
olika pris för samma resa. Exempelvis kan en resenär i första klass på ett tåg 
betala fyra till fem gånger så mycket för sin biljett som en pensionär som reser 
samma sträcka i andra klass. Det finns också olika former av uppdelning av 

                                                 
201 Davidsson och Eklöv, 1993. 
202 Horeni, et al., 2007. 
203 Jones, 2003. Se även avsnittet 2.3.2 (Travel Demand Management) och 2.4.2 (Travel Feedback 
Programs). 
204 Gärling och Fujii, 2006. 
205 Fujii och Kitamura, 2003. 
206 Horeni et al., 2007. 
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priset baserat på resans längd. Långa resor är oftast billigare per kilometer än 
korta resor.207 Ett generellt problem för kollektivtrafiken är att kunna hålla en 
hög resestandard samtidigt som man håller ett lågt biljettpris. För att detta skall 
vara möjligt krävs tillgång till en relativt stor marknad. För att kollektivtrafiken 
skall kunna konkurrera med exempelvis bilen krävs att marginalkostnaden för 
den förra upplevs lägre än för bilen av resenären208. Många bilister räknar dock 
oftast endast med bensinpriset då de beräknar priset för en resa. Detta innebär 
att den kortsiktiga marginalkostnaden vid användning av bilen upplevs som 
relativt låg. Kostnaden för bränsle är emellertid endast en fjärdedel av den 
totala kostnaden för att köra bilen. Här kan också pekas på att medan kollek-
tivtrafiken tar betalt för varje trafikant så innebär inte en extra resenär i en bil 
någon extra kostnad att räkna med utan snarare en minskning av kostnaden 
per resa.209  
 
En motsatt väg att förändra relationerna mellan kostnaderna för bil och kollek-
tivtrafik jämfört med biltullar är att minska kostnaderna för kollektivtrafiken. 
Ett konkret exempel på detta står att finna i Kristinehamn (Värmland). Där 
införde kommunen i juli 1997 på försök en nolltaxa för resande med lokal-
bussar210. Detta ledde till ett fördubblat bussresande inom stadstrafiken och en 
ökning med c:a 8 % vad gäller landsortstrafiken (december 1998). Den kate-
gori av resande som ökade mest var förvärvsarbetande i åldern 25-44 år. Det 
kan också konstateras att i det närmaste en fjärdedel av de nya resenärerna 
övergått till att åka buss från att tidigare ha åkt bil.211 I januari 2002 övergick 
Kristinehamns kommun från en nolltaxa till tidsdifferentierad taxeform med 
sänkt biljettpris under lågtrafiktid. Resultatet blev en kraftig minskning av anta-
let resenärer med kollektivtrafiken även om antalet resenärer fortfarande låg 
högre jämfört med försöket med nolltaxa. Av de resenärer som lämnat kollek-
tivtrafiken har en stor andel återgått till att resa med bil.212  
 
I det att en stor andel av resenärerna återvände till bilen efter det att nolltaxan 
togs bort ger exemplet Kristinehamn delvis motsatt resultat mot vad Horeni et 
al. och Fujii och Kitamura kommit fram till. Sambandet mellan fria resor med 
kollektivtrafiken och ett ökat resandetal är inte heller helt okomplicerat. En 
internationell jämförelse av betydelsen av gratis kollektivtrafik hämtad från 
Bryssel visar att andra faktorer förutom priset, exempelvis resvanor, tillgång till 
bil och aktivitetsmönster har nog så stor inverkan213. Att priset bara är en av 
flera faktorer som inverkar på resandet visar också exemplet Kristinehamn. 

                                                 
207 Andersson, 1992. 
208 Nelldal, 1996. 
209 Andersson, 1992. Viktigt är att skilja på ”kostnad” och ”pris”. Det första är relaterat till förbrukning 
– värdet av det förbrukade – under en tidsperiod. Det andra sätts enligt vissa principer. Kostnaden 
för lokaltrafiken ser annorlunda ut än priset. Priset är här den kostnad som den enskilde betalar för 
att resa. 
210 Försöket avslutades efter ett antal förlängningar den 31 december 2001. 
211 Andersson et al., 1999. 
212 Östlund et al., 2003. 
213 De Witte et al., 2006. 
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Medan resandet med stadstrafiken ökade kraftigt ökade landsortstrafiken mer 
marginellt. Enligt rapporten är det något som eventuellt kan förklaras av ett 
sämre trafikutbud på dessa linjer214.  
 
 

2.3.32.3.32.3.32.3.3 OmgivningsstrukturerOmgivningsstrukturerOmgivningsstrukturerOmgivningsstrukturer    

 
Som tydliggjorts i avsnitt 2.2.2 så har, bortsett från enskilda undantagsfall, indi-
videns karaktäristika och rollfördelningen inom hushållet och dess samman-
sättning större betydelse för utformningen av det dagliga aktivitetsmönstret än 
närmiljön. Aktivitetsmönster och reskedjors innehåll avgörs främst av indivi-
den och dennes vardag. Frågan om var en aktivitet kan utföras och vilket even-
tuellt färdmedel som krävs är däremot i högre grad beroende av omgivnings-
strukturen.  
 
Studier av relationen mellan rumsliga strukturer och resmönster har en lång 
tradition inom transportforskning. En genomgång gjord av Handy visar en 
problemfokusering som varierat från 1950- och 60-talens ambition att optime-
ra trafiksystem och beräkna transportbehov via 70-talets fokus på energiutnytt-
jande och 80-talets vidgade intresse för trafikstockningar och dess inverkan på 
pendlare till senaste decenniets uppmärksamhet kring lösningar som syftar till 
att skapa ett minskat bilberoende. 215 Ett exempel på det senare är här tidigare 
refererade forskare som Jakobsson och Gärling216, Schwanen et al.217, Ritsema 
van Eck et al.218 och Horeni et al.219 Ytterligare exempel följer i kommande av-
snitt220. 
 
Nuvarande forskning kring kopplingar mellan rumsliga strukturer och skillna-
der i resmönster kan enligt Handy grovt delas in i tre kategorier. Den första 
beskriver användandet av traditionella trafikprognosmodeller för att på en 
övergripande nivå genom olika typer av simulering kunna göra förutsägelser av 
resvanor i bostadsområden med olika täthet. Den andra inkluderar jämföran-
de studier på aggregerad nivå av skillnader i resande mellan bostadsområden, 
tätorter och städer med olika täthet och struktur. Inom den tredje ligger fokus 
på skillnader i resmönster på individplanet och olika urbana strukturers bety-
delse för utformningen av dessa resmönster.221 Den här föreliggande avhand-

                                                 
214 Andersson et al., 1999. 
215 Handy, 2002. För en mer grundläggande genomgång av ansatser och inriktningar inom forskning 
om kopplingen mellan urbana strukturer och resvanor hänvisas till denna text.  
216 Jakobsson och Gärling, 2006. 
217 Schwanen et al., 2001. 
218 Ritsema van Eck et al., 2005. 
219 Horeni et al., 2007. 
220 En omfattande och känd studie kring individers resvanor utifrån svenska förhållanden är också 
Hansons undersökning från Uppsala i början 1980-talet (Hanson, 1982). Två sentida svenska forska-
re, vilka tar upp de rumsliga strukturernas betydelse för resandebehov och färdmedelsval, är också 
här citerade Waldo (2002) och Reneland (1998).  
221 Handy, 2002. 
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lingen positionerar sig utifrån den indelning Handy gjort vid studier av 
kopplingar mellan resmönster och urbana strukturer på individnivå.  
 
I följande avsnitt analyseras samhälleliga strukturer, boende, service, arbets-
platsen och sociala organisationers betydelse för resande och färdmedelsval.  
 
 

Det utdragna samhället 
 
En grundläggande förutsättning när det gäller urbana strukturer, oavsett om 
det handlar om bostadsområden, affärskvarter, industriområden eller trafiksy-
stem, är att förändringar av dessa i de flesta fall är en långsam process. De fy-
siska strukturerna finns också kvar långt efter den tid för vilka de en gång ska-
pades. Hägerstrand har beskrivit det som skillnader mellan en konstruktions 
materiella och funktionella livstid222. 
 
Inom praktisk stads- och trafikplanering har hög tillgänglighet för bilen priori-
terats allt sedan 1960-talet, även om den politiska viljan till en begränsning av 
biltrafiken ökat på senare år. I realiteten har hög framkomlighet och tillgång 
till bil som förutsättning varit ledstjärnan vid lokalisering av bostäder, arbets-
platser samt serviceutbud.223 Att allt fler fått tillgång till bil under 1900-talets 
senare del har fått konsekvenser för såväl samhällets geografiska strukturer 
som människors utformande av sitt dagliga aktivitetsmönster. Utvecklingen har 
generellt gått mot längre avstånd mellan exempelvis bostäder, arbetsplatser 
och service. Idag är det inte ovanligt att individer bor, arbetar och gör sina in-
köp på geografiskt helt åtskilda platser. Resurser för rörlighet har därmed fått 
en allt större betydelse för tillgängligheten.224 Andréasson225, etnolog vid Göte-
borgs universitet med inriktning på resande, sammanfattar de omgivningsfak-
torer som bidragit till bilsamhällets framväxt i fyra viktiga punkter. Här ingår 
förutom bilismen som norm för stadsplanering också tätortsbebyggelsens ut-
glesning, brister i lokalisering mellan olika verksamhetsstationer (t.ex. barnom-
sorg och service) samt bilintressenternas dominans i förhållande till kollektiv-
trafiken. 
 
I rapporten Att undersöka geografisk rörlighet som en aspekt på relationen 
livsstil – miljö226 relaterar Vilhelmson till Hägerstrands uppfattning att en ökad 
rörlighet bland människor leder till en utveckling från ett territoriellt organise-
rat samhälle där närhet är ledordet till ett funktionellt organiserat samhälle där 
                                                 
222 Hägerstrand, 1991.  
223 Krantz, 1999. Hagson, 1999. 
224 Se exempelvis Hanson, 1995. Vilhelmson, 1994. Krantz, 1999. Möjligen kan man vända på per-
spektivet och argumentera för att bilen är svaret på ett behov och att förändrade geografiska struktu-
rer och aktivitetsmönster öppnat vägen för ett ökat bilinnehav. Här ses dock tillgång till bilen som en 
orsak till förändringen.  
225 Andréasson, 1995. 
226 Vilhelmson, 1994. En liknande resonemangslinje förs även i Frändberg et al., 2005. 
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stordrift och koncentration av verksamheter till fåtalet platser är grunden. Vil-
helmson kopplar detta också till ett resonemang där han ser rörlighet som ett 
medel att upprätthålla en tidsmässig närhet även i det funktionellt organiserade 
samhället. Att ersätta geografisk närhet med ökad rörlighet har dock ett pris då 
det leder till ökade skillnader i tillgänglighet mellan de som har tillgång till 
transportmedel och de som inte har det. Det kan också få till konsekvens att 
rörlighet generellt ses som den allmänna normen i samhället och att en ut-
armning av service och utbud i närmiljön sker. Berg227 i sin tur betonar att ökad 
rörlighet också innebär en konkurrens om resurser mellan olika grupper ef-
tersom en ökad rörlighet inom ett område kan innebära minskad rörlighet på 
ett annat. Urbana strukturer med inriktning på bilen försvårar vanligen för ex-
empelvis cykel- och gångtrafikanter. Berg228 pekar också på att stordrift och 
koncentration av verksamheter i ett samhälle i sin förlängning inverkar negativt 
på gemenskapen i grannskap då antalet lokalt samlande angelägenheter mins-
kar.  
 
Grahn229 har i sin studie av frivilligt bilfria barnfamiljer visat att dessa hushåll 
med hjälp av långsiktiga strategier och noggrann planering klarar vardagen 
utan bil. Viktigast är valet av en strategiskt belägen bostad i förhållande till kol-
lektivtrafik, arbetsplats, service och fritidsaktiviteter. Av vikt att belysa är också 
att även om valet av bostad, arbetsplats och service inte främst styrs av fysiska 
faktorer får den ökade åtskillnaden mellan lokaliseringen av dessa funktioner 
som flera forskare230 pekar på, en avgörande betydelse för utformandet av hus-
hållens aktivitetsmönster eftersom alternativ som inte kräver förflyttningar 
saknas. Då aktiviteter som tidigare kunde utföras i närområdet runt bostaden 
idag kräver allt längre förflyttningar byggs kravet på rörlighet in i samhällsstruk-
turen. En rörlighet som i mångt och mycket förutsätter tillgång till bil. 
 
 

Boende 
 
Var och hur vi bor är en följd av vilka resurser vi förfogar över på bostads-
marknaden där konkurrensen är hård. Enligt Gärling et al.231 kan valet av bo-
stad beskrivas som en konsekvens av önskan om ett boende som uppfyller ett 
antal preferenser om det ”goda livet”. Här ingår närhet till arbete, fritidsaktivi-
teter och service, men exempelvis bostadsområdets status och boendets rym-
lighet spelar också in. I slutänden är valet av bostad också en fråga om att ha 
resurser för att, i konkurrens med andra, kunna förverkliga sina önskemål på 
bostadsmarknaden. 
 

                                                 
227 Berg, 1996. 
228 Ibid.  
229 Grahn, 1995. 
230 Se exempelvis Waldo, 2002. Hanson, 1995. Vilhelmson, 1994. Krantz, 1999.  
231 Gärling et al., 1989.  
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Enligt en genomgång av mekanismer för social differentiering gjord av Wal-
do232 är den sociala åtskillnaden i boende vi kan se i Sverige idag främst en 
konsekvens av olikheter i dispositionsform mellan olika former av boende. 
Upplåtelseform och ägandeform för boendet är kopplat till individens och 
hushållens konsumtionsmöjligheter. Att olika former av boende är olika geo-
grafiskt fördelat på en ort eller i ett bostadsområde ger därmed i praktiken 
också en geografisk uppdelning av olika sociala grupper i samhället.  
 
Skillnader mellan bostadsområdens socioekonomiska struktur leder till skill-
nader i exempelvis serviceutbud mellan områden med hög respektive låg sta-
tus. Boende i områden med låg status söker sig till andra områden för service, 
vilket enligt Waldo233 ökar resandet och då främst med bil. Värt att poängtera 
kan också vara att den utglesning av boendet utanför tätorternas kärna som 
högstatusboende som egnahemsidealet lett till också har ökat bilberoendet234. 
Att resvanor är kopplade till socioekonomi får till konsekvens att utnyttjandet 
av kollektivtrafiken är lägre i villaområden och högre i områden med flerfa-
miljshus235. Erfarenheter från USA visar också att husägare i genomsnitt pend-
lar längre sträckor än de som hyr sin bostad236.  
 
Att det finns ett antal skillnader i resvanor kopplade till orters storlek kan sta-
tistiskt säkerställas. Boende i små (200 – 1 999 inv.) och medelstora tätorter (2 
000 – 9 999 inv.) reser i allmänhet längre än boende i andra orter. De har 
också i högre utsträckning tillgång till bil och fler hushåll har tillgång till två 
bilar. En större andel resor utförs med bil och färre med kollektivttrafik. För-
hållanden på området har också varit relativt stabila för den studerade perio-
den (1978 - 1997).237 Viktigt att påminna om och som tidigare refererats är 
dock att, vilket Vilhelmson238 och Frändberg et al. 239 betonar, kortare avstånd 
och förtätade städer inte självklart leder till mindre resande. En förtätning av 
bebyggelsen kan fungera som en förstärkande faktor för en sådan utveckling, 
men är i sig ingen garanti för att ett minskat resande kommer att ske per au-
tomatik. Det handlar här om att individens behov, preferenser och utbudet av 
verksamheter måste överensstämma med varandra ur fler aspekter än bara 
genom geografisk närhet.  
 
 

                                                 
232 Waldo, 2002. 
233 Ibid. 
234 Se exempelvis Steen et al., 1997. 
235 Holmberg et al., 1996.  
236 Plaut, 2006. 
237 Vilhelmson, 2000. 
238 Vilhelmson, 2005. 
239 Frändberg et al., 2005. 
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Service 
 
Resultat visar att fler boende i små och medelstora tätorter i Sverige i slutet av 
1990-talet reste längre för att göra sina inköp än två decennier tidigare. En lik-
nande utveckling har inte registrerats i städer. En generell utveckling för peri-
oden oberoende av ortens storlek är att antalet inköpstillfällen minskat och 
tendens att storhandla blivit vanligare.240 
 
Antalet dagligvarubutiker i Sverige minskade mellan åren 1950-97 med 80 %, 
medan sällanköpshandeln under samma period minskade med 20 %. Resulta-
tet är ett betydligt glesare butiksnät över landet där varje butik fått ett allt större 
geografiskt upptagningsområde.241 Förklaringarna till handelns utveckling mot 
allt färre och större inköpsställen är enligt Garvill et al.242 flera. Dessa måste 
sökas såväl i politiska beslut som också ambitioner hos handlare att vinstmax-
imera sina verksamheter och i konsumenters ändrade vanor. I det sista fallet 
pekar de dock på att det är oklart vad som är orsak och konsekvens. Ett änd-
rat beteende hos konsumenterna eller resultatet av förändrade strukturer? En 
viktig förutsättning för utvecklingen på området är dock enligt såväl Waldo243 
som Garvill et al. 244 det ökade bilinnehavet. Waldo245 menar också att besluts-
fattarna i en kommun har svårt att agera mot krafter som gynnar bilismen på 
området. Bilismen och samhällets utbredning bl. a. i form av externa köpcent-
ra ses som viktigt för kommunens tillväxt och därmed också önskvärt för dess 
invånare.  
 
Enligt Hjorthol krävs det i dagens samhälle två inkomster i ett hushåll för att 
”få det att gå runt” och en konsekvens av detta är ett ökat behov av barnom-
sorg. Fler barn i barnomsorg leder till fler resor mellan hem och försko-
la/familjedaghem.246 Hushåll med barn använder sig i hög grad av bil för att nå 
arbetsplatsen247. Resor till förskola/familjedaghem, i första hand utförda av 
kvinnan i familjen, görs också vanligen med bil. I de fall mannen är den som 
skjutsar barnen till förskolan ökar bilanvändandet ytterligare. Ett resultat av 
detta är enligt Hjorthol att barn redan tidigt vänjer sig vid att resa med bil och 
därigenom riskerar att ledas in i att själva bli okritiska bilanvändare.248  
 
Förskolans läge i förhållande till bostad och hållplatser antas här ha en inver-
kan på färdmedelsvalet. Placering på förskola sker i första hand i geografisk 

                                                 
240 Vilhelmson, 2000. 
241 Fölster, 1999. Under perioden har däremot öppettiderna ökat och därigenom ur en annan aspekt 
ökat tillgängligheten. 
242 Garvill et al., 2003. 
243 Waldo, 2002. 
244 Garvill et al., 2003. 
245 Waldo, 2002. 
246 Hjorthol, 2006. 
247 Ryley, 2006. 
248 Hjorthol, 2006. 



 50

närhet till hemmet. Beroende på platsbrist görs ibland undantag och placering 
erbjuds på längre avstånd från bostaden249. En konsekvens av ökade avstånd 
mellan bostad och barnomsorg är att incitamentet att använda bilen ökar.  
 
 

Arbetsplats 
 
Utvecklingen mot en allt större åtskillnad mellan bostad och arbetsplats är väl-
dokumenterad. Grunden för denna utveckling mot allt högre frihetsgrader i 
val av boende har varit tillgången till bättre och snabbare kommunikationer 
och då främst genom det ökade bilinnehavet hos befolkningen250.  
 
Andelen som arbetspendlar ut från den egna hemkommunen har ökat. Under 
den senaste 25-årsperioden har en fördubbling av antalet pendlare skett i Sve-
rige. Den dagliga pendlingssträckan har också generellt ökat sedan 1970 och 
tendensen pekar mot ytterligare mer utsträckt pendling i framtiden. Totalt 
pendlar idag i snitt 15 % av befolkningen utanför storstäderna dagligen över en 
kommungräns och det är idag få kommuner som utgör en självständig lokal 
arbetsmarknad.251 Generellt reser boende i mindre orter längre till en arbets-
plats än boende i större städer252. Det finns också skillnader i genomsnittlig 
restid till och från arbetsplatsen mellan boende i olika regioner i Sverige253. När 
det gäller relationen mellan större och mindre orter är förhållandet här delvis 
det omvända och boende i landets storstadsområden är de som i genomsnitt 
lägger längst tid på sina arbetsresor. Kortast tid (och avstånd) reser de som bor 
i mellanstora städer och deras omland, samt boende i landets norra glesbygds-
regioner.254  
 
Det finns stora variationer vad gäller pendling mellan yrkesgrupper, kön och 
personer med olika utbildningsnivå. Generellt kan sägas att det finns ett sam-
band mellan högre utbildning och pendling över längre avstånd. Det är också 
främst yngre arbetskraft som kan och vill vidga sin möjliga arbetsmarknad ge-
nom längre resor. Det kan också konstateras att män pendlar i högre utsträck-
ning än kvinnor även om antalet kvinnor som pendlar till ett arbete utanför 
den egna hemkommunen ökat kraftigt sedan 1970. Det senare beror sannolikt 
på att det totala antalet kvinnor på arbetsmarknaden ökat under perioden. 255  
 
                                                 
249 Uppgift via E-post från Margareta Moberg, Kils kommun 02-04-23. Regler, taxor och rutiner för 
barnomsorgen. (www.kil.se/upload/1arande/Dokumentarkiv/Dokument/barnomsorg.pdf) 
250 Se exempelvis Tolley och Turton, 1995. Andréasson, 1995. Steen et al., 1997. 
251 Kullenberg och Persson, 1997. Totalt pendlar i genomsnitt 25 % av Sveriges befolkning till ett 
arbete i en annan kommun än den de bor i (Kullenberg och Persson, 1997). 
252 Vilhelmson, 2000. 
253 Transporter och kommunikationer SIKA:s årsbok 2003. Det finns stora regionala skillnader i valet 
av färdmedel. I storstadsområden där det finns ett större utbud av kollektivtrafik sker också fler resor 
med dessa färdmedel. Värmland tillhör de län där flest resor sker med bil (Friberg, 1999). 
254 Krantz, 1999. 
255 Kullenberg och Persson, 1997. 
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Generellt har kvinnor kortare avstånd mellan bostaden och arbetsplatsen än 
män och skillnaden är ännu större när det gäller barnfamiljer256. Kvinnor i 
barnfamiljer har också i allmänhet kortare arbetstider än män och de kan 
därmed sägas göra en dubbel anpassning på arbetsmarknaden då barn till-
kommer i hushåll.257  
 
 

Sociala organisationer 
 
Sociala organisationer med bäring på avhandlingens problemformulering är 
trafikhuvudmän, arbetsplatser, förskolor och service. Utifrån tidigare redovisat 
resonemang om restriktioner kan ramar för individens handlingsutrymme in-
begripa exempelvis olika krav för access, avtal, överenskommelser, uttalade 
och outtalade styrningar och normer (se avsnitt 2.1.1). Flertalet av dessa hin-
der är ur olika aspekter avgörande för individens krav på rörlighet exempelvis 
genom att sätta ramar för när, var och hur aktiviteter kan/skall genomföras. En 
viktig faktor i sammanhanget är konkurrensen om tid. I dagens samhälle finns 
på flera områden en större tidsrörlighet än tidigare. Exempel på detta är flexib-
la arbetstider och möjlighet att arbeta från hemmet. Dock finns också ett antal 
aktiviteter som är låsta i tid. Praktiska exempel på ramar inverkande på arbets-
resan förutom arbetstiden är förskolans regler för hämtning, lämnande och 
vistelse samt servicestationers öppettider. Hjorthol pekar på att en konflikt kan 
uppstå mellan arbetstider och förskolans öppettider och att desto fler element 
som skall passas in i dagschemat desto hårdare tidsstyrning av vardagslivet blir 
resultatet258. I denna kamp om tiden blir snabba och effektiva transportlösning-
ar – oftast i form av bil – svaret på problemen.  
 
 

2.42.42.42.4 Individrelaterade förutsättningar för färdmedelsvalet Individrelaterade förutsättningar för färdmedelsvalet Individrelaterade förutsättningar för färdmedelsvalet Individrelaterade förutsättningar för färdmedelsvalet –––– en fördjupning en fördjupning en fördjupning en fördjupning    

 
Den andra delen i referensramen för färdmedelsvalet utgörs av förutsättningar 
kopplade till individen. I denna ingår såväl faktiska resurser i termer av exem-
pelvis ekonomi och tillgång till bil som personliga motiv bakom valet.  
 
I avsnittet behandlas först pendlarens faktiska resurser för färdmedelsvalet. 
Därefter följer hur de upplevda förutsättningarna inverkar på valet. 
 
 

                                                 
256 Friberg, 1999. Hjorthol, 2000. 
257 Hjorthol, 2000. 
258 Ibid. 
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2.4.12.4.12.4.12.4.1 Pendlarens faktiska resurser för färdmedelsvalet Pendlarens faktiska resurser för färdmedelsvalet Pendlarens faktiska resurser för färdmedelsvalet Pendlarens faktiska resurser för färdmedelsvalet –––– socio socio socio socioekonomiska ekonomiska ekonomiska ekonomiska 
förhållanden och förflyttningförhållanden och förflyttningförhållanden och förflyttningförhållanden och förflyttningssssresurserresurserresurserresurser    

 
Resmönster är inte slumpmässiga, de är däremot kopplade till egenskaper hos 
individer och hushåll. Inom traditionell transportplanering förklaras variatio-
ner i rörlighet mellan olika hushåll och individer främst i termer av socioeko-
nomiska och demografiska skillnader259. Dessa faktorers förklaringsvärde har 
enligt Hanson och Hanson m.fl. också befästs i ett antal studier med aktivitets-
ansatsen som utgångspunkt260.  
 
Såväl tillgång till bil som en god ekonomi leder till mer resande totalt sett i 
jämförelse med dem som inte har samma förutsättningar261. Längden på resor 
samvarierar således i hög grad med inkomsten, ju högre inkomst desto längre 
dagliga förflyttningar. Män reser också i allmänhet oftare och längre än kvin-
nor och de reser också längre sträckor i bil än kvinnor262. Den enskilt viktigaste 
faktorn vid valet mellan att resa kollektivt eller inte är utan tvekan tillgång till 
bil. Personer utan tillgång till bil åker kollektivt i högre grad än de som har 
bil263. Det finns också ett tydligt samband mellan ett ökat antal bilar i en familj 
och ett minskat kollektivt resande264. Förutom ökad tillgång till bil leder också 
högre inkomster till minskat kollektivt resande265. De vanligaste resenärerna 
med kollektivtrafik är kvinnor och ungdomar under 18 år266. Det vill säga 
grupper som enligt resandestatistik i allmänhet har en lägre inkomst och i stör-
re utsträckning saknar tillgång till bil än andra.  
 
Gruppen av kollektivtrafikresenärer utan tillgång till alternativ kan definieras 
som ”måste -resenärer”. Även om de skulle vilja resa på annat sätt har de inte 
resurser att göra det. För gruppen resenärer med ett alternativ finns en mängd 

                                                 
259 Viktiga förklaringsfaktorer till skillnader i rörlighet mellan olika individer och hushåll står att finna i 
olikheter i hushållens storlek, antalet förvärvsarbetande i hushållet, inkomstnivåer hos dess med-
lemmar samt tillgång till färdmedel och då främst bil, medan ett hushålls placering i livscykeln van-
ligtvis klassificeras efter antalet vuxna personer, deras ålder och civilstånd samt eventuella barns 
ålder. Individen i sin tur klassificeras vanligtvis efter anställningsform och kön. Av dessa två har kön 
visat sig vara den enskilt viktigaste förklaringsfaktorn i sammanhanget.(Se exempelvis Hanson och 
Hanson, 1993. Holmberg et al., 1996. Hanson och Schwab, 1995). 
260 Se exempelvis Hanson och Hanson, 1993. Holmberg et al., 1996. 
261 Se exempelvis Holmberg et al., 1996. Transporter och kommunikationer SIKA:s årsbok 2003. 
262Transporter och kommunikationer SIKA:s årsbok 2003. Män gör fler arbete/skol-, tjänste/studie-, 
fritid- och inköpsresor än kvinnor. De i sin tur utför fler resor i serviceärenden än män (Transporter 
och kommunikationer SIKA:s årsbok 2003). Män lägger i genomsnitt en större andel av sina inkoms-
ter på resor än vad kvinnor gör (Björnehult et al., 1996). Bilen utgör lika stor andel av mäns respek-
tive kvinnors samlade reslängd. Män reser dock de facto längre sträckor med bil än kvinnor (Eriks-
son och Garvill, 2000).  
263 Holmberg et al., 1996. Tillgång till alternativ för val av färdmedel till arbetet varierar mellan olika 
grupper. Dessa är olika beroende på bostadsort, kön och inkomstnivå. Minst alternativ har generellt 
kvinnor med låg inkomst i glesbygd. Flest alternativ män med hög inkomst boende i en större ort 
(Davidsson och Eklöv, 1993). 
264 Svenskarnas resor 1997, 1998. Här finns sannolikt ett komplicerat samband mellan orsak och 
verkan. 
265 Viktigt är enligt Friberg att män och kvinnor med lika inkomst reser lika mycket med bil och att 
olikheter mellan könen snarast kan förklaras av skillnader i inkomst än något annat (Friberg, 1999).  
266 Holmberg et al., 1996. 
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faktiska faktorer som påverkar valet. Priset är en sådan faktor. Andra faktorer i 
sammanhanget är transportmedlens tillgänglighet, bekvämlighet och säkerhet. 
Dessa och ytterligare faktorer redovisas närmare i avsnitt 2.3.2. 
 
Stora delar av Sveriges befolkning har idag tillgång till bil och den ökning av 
bilinnehavet som i dagsläget sker består främst i att hushållen skaffar sig ytterli-
gare en bil vilket ger kvinnor samma tillgång till bil som män267. En konsekvens 
av detta är att måste-resenärerna med kollektivtrafiken inom denna grupp 
kommer att minska.  
 
 

2.4.22.4.22.4.22.4.2 Pendlarens upplevda förutsättningar för fäPendlarens upplevda förutsättningar för fäPendlarens upplevda förutsättningar för fäPendlarens upplevda förutsättningar för färdmrdmrdmrdmeeeedelsvaletdelsvaletdelsvaletdelsvalet    

 
Kommande avsnitt fokuserar på ett antal upplevda förutsättningar för valet av 
färdmedel. Här ingår personliga motiv som grund för valet och det faktum ett 
färdmedel är mer än bara ett sätt att transportera sig. I avsnittet avhandlas ock-
så betydelse av kunskap och vana för hur vi väljer transportmedel för våra re-
sor.  
 
 

Personliga motiv 
 
Varför väljer människor i många fall bilen före andra färdmedel? Med hänse-
ende till det tidigare avsnittet om omgivningsstrukturens betydelse för valet 
(2.3.3) kan ett ökat bilberoende ur en aspekt beskrivas som att bilismen i sig 
själv genererar en avhängighet av bilen. Här åsyftas att tillgången till densamma 
medgett en samhällsutveckling där större geografiska områden kan nås med 
bibehållna eller kortade restider. En förutsättning för upprätthållandet av 
”närhet” i tid till olika verksamhetsstationer är dock att resenären har tillgång 
till bil vilken därmed också blivit en nödvändighet för dagsprogrammets ge-
nomförande. Ovanstående kan ses som en förklaring till bilresande med ut-
gångspunkt i omgivande förutsättningar. Bilen fyller dock även behov av andra 
slag. 
 
Flera forskare betonar att valet av bilen för en resa inte bara sker för att lösa ett 
faktiskt transportproblem. Bilägandet och bilresor har sin grund i ett antal mer 
subjektiva orsaker. Människor åker inte alltid bil för att de måste utan för att 
de vill268. Krantz-Lindgren konstaterar att förutom bilresor som genomförs be-
roende på att alternativ saknas finns också en förklaringsfaktor som hon defi-

                                                 
267 Krantz, 1999. Friberg, 1999. Traditionellt har kvinnor i hushåll med endast en bil mindre tillgång till 
bilen än männen även om förhållandet jämnats ut bland yngre (Friberg, 1999). 
268 Förutom här refererade forskare se även exempelvis Sheller (2004). Mokhtarian (2005). Handy et 
al., 2005. 
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nierar som att människor helt enkelt inte vill sluta åka bil. I detta ”vill åka bil” 
ingår att bilen uppfyller ett antal så kallade personliga behov. Krantz-Lindgren 
tydliggör också att denna ”vilja” att åka bil i sin tur leder till ett antal konstruk-
tioner av argument för att rättfärdiga motsägelsen i användandet av bilen trots 
en medvetenhet om exempelvis dess negativa miljöpåverkan.269 Att bilister har 
en tendens att rättfärdiga sitt bilanvändande utifrån ett antal faktiska skäl när 
orsaken i praktiken är den motsatta är också en slutsats Steg et al.270 drar av 
sina studier bland pendlare i Nederländerna. 
 
Med referens till ett antal svenska forskare kan enligt Berg konstateras att bilen 
uppfyller flera av våra grundläggande mänskliga behov. Förutom bekvämlig-
het, rörlighet, möjlighet att samordna ärenden och spara tid, representerar den 
också exempelvis frihet och fungerar som vårt rörliga revir.271 Andréasson talar 
om att bilen i högre grad än kollektivtrafiken ger utrymme för aktiviteter som 
är mer privata till sin natur. Aktiviteter i sammanhanget kan vara att lyssna på 
hög musik under resan, prata ostört i telefon eller bara få en stund för sig själv 
i övergången mellan arbete och hemliv.272 Sten et al. i sin tur betonar yttermera 
betydelsen av bilen som flyttbart revir som en av orsakerna bakom vanebi-
lism273. Värnandet av ”det egna utrymmet” är något som enligt Andréasson 
också blivit betydligt viktigare för nutidsmänniskan inom fler områden274. Att 
den privata sfären har haft en betydelse för valet av färdmedel också tidigare 
bevisas av en brittisk studie som täcker arbetspendling från slutet av 1800-talet 
och fram till dags dato. Enligt denna har orsakerna bakom valet av färdmedel 
konstant varit desamma även om förutsättningarna att realisera sina önskning-
ar idag är bättre än förr. En viktig orsak att inte vilja åka kollektivt är och har 
varit, främst bland män, en önskan om avskildhet. Tidigare utgjorde cykel el-
ler att gå till fots de möjliga alternativen för denna grupp. Idag finns bilen och 
genom detta kan också kollektivtrafiken ersättas med andra alternativ på ett 
helt annat sätt än förr.275 
 
Bilens representation av frihet kan ta sig uttryck på olika plan. Att resa med bil 
ger generellt en högre grad av självbestämmande och möjligheter till improvi-
sation i förhållande till att resa med kollektivtrafiken. Bilen är exempelvis inte 
bunden av fasta avgångstider eller hållplatser. En konsekvens av detta är att 
tillgång till bil minimerar behovet av planering i samband med förflyttningar.276 
Som motsats kan nämnas den strukturerade vardag de frivilligt billösa barnfa-
miljer Grahn studerat utgör exempel på277. Här är dock viktigt att betona och 
                                                 
269 Krantz Lindgren, 2001. 
270 Steg et al., 2001. 
271 Berg, 1996. Här kan också med utblick utanför forskning pekas på allas vår relation till bilen som 
symbol i film, musik och ungdomskultur. 
272 Andréasson, 1995. Se även Andréasson, 2000. 
273 Steen et al., 1997. Ren avskärmning för exempelvis läsning eller lyssna till musik kan enligt Steen 
et al. i viss grad uppnås även med kollektiva färdmedel (Steen et al., 1997). 
274 Andréasson, 1995. Se även Andréasson, 2000.  
275 Pooley och Turnbull, 2000. 
276 Andréasson, 1995. Se även Andréasson, 2000. Steen et al., 1997.  
277 Grahn, 1995. 
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visa som exempel på olika värderingar, att dessa bilfria familjer inte upplever 
sig bundna av de ur mångas synvinkel i det närmaste tvingande strukturerna i 
vardagen. Istället talar de i flera fall om en frihet från åtaganden kopplade till 
bilinnehavet. Här kan generellt föras ett resonemang om i vad mån användan-
det av bil i realiteten innebär frihet eller inte. Kanske ger en väl utbyggd kol-
lektivtrafik med täta avgångar, vilket Andréasson hävdar, större möjlighet till 
”fria val” än bilen som kräver olika former av tillsyn i form av exempelvis 
passning av parkeringstid278. I ett längre perspektiv är även service och under-
håll av bilen faktorer som begränsar bilägarens frihet i förhållande till kollek-
tivresenären279. Andréasson pekar också på bilen som begränsare av individens 
frihet då den kräver ett återvändande till utgångspunkt där den parkerades, 
vilket utgör hinder för en persons möjliga aktionsradie. Kollektivtrafiken i sin 
tur tillåter improvisation både vad gäller på- och avstigningsplats.280 Här har 
dock oberoende likställts med större frihet i avresetid och möjlighet att under 
resans gång ändra destination eller hastighet. Begreppet innefattar också möj-
ligheten att med kort varsel innefatta olika stopp vid verksamhetsstationer 
längs resvägen.  
 
Friheten att kunna förflytta sig när och hur man vill har enligt Andréasson lett 
till att, förutom de rent praktiska fördelarna med bilen som en effektiv länk i 
den dagliga reskedjan, också en kulturell barriär byggts upp mellan bilismen 
och kollektivtrafiken. Med detta åsyftar han att resande på ”egna villkor” i det 
närmaste uppfattas som en självklarhet av många människor i dagens samhäl-
le.281 Betydelsen av bilen som norm för resvanor sekunderas av Åkerman et al. 
som betonar att införskaffandet av en bil i ett hushåll aviserar ett kursval för 
framtiden. Då bilen väl är införskaffad blir den ”det enda alternativet” och den 
används för alla typer av resor oavsett om det är nödvändigt eller inte.282 Fujii 
och Gärling283 pekar i sin tur på att ett okritiskt användande av bil kan leda till 
en svårbrytbar vana. Ett annat exempel på bilens unika status i förhållande till 
andra färdmedel är det faktum som exempelvis Berg284 och Guiver285 belyser 
nämligen att bilen är vårt första val vid förflyttningar, detta trots att den inklu-
derat service och underhåll inte alltid är ett tidsrationellt alternativ i förhållan-
de till andra färdmedel. Att den är dyr att äga och köra och har ogynnsamma 
effekter på såväl vår hälsa som miljö är inte heller något som nämnvärt påver-
kar vår syn på bilen som något negativt.  
 
Som avslutning erbjuder en studie om attityder till bil och kollektivtrafik av 
Guiver ett intressant perspektiv på relationen dem emellan. Baserat på hur vi 
pratar om bil och kollektivtrafik visar studien att vi mäter dem med olika mått-
                                                 
278 Andréasson, 1995. 
279 Se resonemang fört utifrån Berg senare i avsnittet. 
280 Andréasson, 1995. 
281 Andréasson, 2000. 
282 Åkerman et al., 2000. 
283 Fujii och Gärling, 2007. 
284 Berg, 1996. 
285 Guiver, 2007. 
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stock. När det gäller buss, till skillnad från bilen, är det de eventuella dåliga 
upplevelserna man har kopplat till färdmedlet som hamnar i fokus. Därmed 
är också toleransen mindre och felsökningen större när det gäller en bussresa 
än exempelvis en bilresa.286 
 
 

Bilen och kollektivtrafiken som symboler 
 
Ytterligare en aspekt på färdmedel är deras symbolvärde. Symbolvärdet kan 
handla om status på såväl samhälls- som individnivå. För ett samhälle är bilen 
ett signum för det moderna och tekniskt utvecklade – ett mått på utveckling. 
På personnivå är den av betydelse både för den egna självbilden och ett medel 
för individer att visa status gentemot andra.287 Av vikt att nämna är också att 
bilen i sammanhanget även har ett negativt renommé i form av olyckor och 
negativ miljöpåverkan288.  
 
Enligt Choo och Mokhtarian289 sänder bilen ut signaler om status genom ägan-
de och körande. De visar på kopplingar mellan inställning till resande, person-
lighet och livsstil och valet av bilmodell. Den subjektiva grunden för valet av 
bilen betonas också av Steg290. Arbetspendling med bil sker enligt henne främst 
av ett antal psykologiska skäl. Samband finns också mellan ålder, kön och hur 
mycket man reser med bilen. Män, yngre människor och de som reser ofta 
med bil värderar bilens symbolvärden högre och reser mer av känslomässiga 
skäl än andra grupper. Att subjektiva skäl är främsta orsaken till valet att pend-
la med bil motsägs av Anable och Gatersleben291och diskuteras närmare i föl-
jande not292. Det finns en klar koppling mellan en positiv attityd till bilen och 
hög resandenivå med bil293. Likartade förhållanden gäller på andra områden. 
Ju högre en individ värderar bilens mer subjektiva sidor desto svårare är det 
också att få honom eller henne att byta färdmedel. Det är också sannolikare 

                                                 
286 Ibid. 
287 Se exempelvis Steen et al., 1997. Hagman, 2000. 
288 Ibid. 
289 Choo och Mokhtarian, 2004.  
290 Steg, 2005. Se också exempelvis Steg, 2003. 
291 Anable och Gatersleben, 2005. 
292 Steg (2005) betonar att förutom att vara ett rent transportmedel ligger i hög grad känslomässiga 
och symboliska orsaker bakom valet att pendla med bil. Hon lyfter också fram resultat som pekar på 
att det senare rent av är det främsta skälet för att nyttja bilen för arbetsresan. En delvis motsatt upp-
fattning finns hos Anable och Gatersleben (2005) som hänvisar till resultat som visar att individer 
fäster högre avseende vid instrumentella än känslomässiga faktorer vid valet av färdmedel till ar-
betsplatsen än exempelvis fritidsresor. En här framförd uppfattning är att utbudet av kollektivtrafik är 
viktigt i sammanhanget. Steg har studerat bilresenärer i större städer i Nederländerna där kollektiv-
trafiken kan antas vara relativt väl utbyggd. I små och mindre tätorter antas bilens instrumentella 
betydelse vara högre. 
293 Se exempelvis Stradling et al., 1999. En intressant fråga är om den positiva attityden till bilen 
leder till högre resande eller om högre resande ger en positivare attityd till bilen. Möjligen samverkar 
båda dessa faktorer i att öka bilresandet. 
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att en individ med en positiv attityd till bilen ogillar olika former av försök att 
begränsa biltrafiken.294  
 
Som bekräftelse av bilen som en statushöjare pekar Guiver295 på att bussrese-
närer ur vissa perspektiv känner sig som andra klassens medborgare. Att resa 
kollektivt har en bäring på lägre status visar också en studie bland pendlare i 
Stockholm. I denna framkom att bilister i viss grad kopplade kollektivtresande 
med låg status.296 Tilläggas kan också att enligt en studie från Nederländerna 
värderar individer i allmänhet bilen, även de som sällan reser med den, högre 
än kollektivtrafiken på samtliga studerade områden förutom trafiksäkerhet297. 
 
Bilen väcker inte bara positiva känslor utan också negativa, om än inte hos lika 
många människor. Likväl som det finns subjektiva skäl att välja bilen finns 
också subjektiva skäl att inte välja den. De flesta av oss kan utifrån egna erfa-
renheter lyfta fram exempel hos oss själva eller närstående på negativa erfa-
renheter av att resa med bil. Hit kan kopplas åksjuka, oro för väglag, parker-
ingsproblem, komplicerade trafiksituationer, dyr bensin o.s.v. I den negativa 
erfarenhetsbanken ingår också eventuella olyckor orsakade av bilen. Att bilen 
ger negativa upplevelser tas upp av forskare som exempelvis Guiver298. Han 
pekar på en dubbelhet inför bilen och den positiva synen vi har på den då vi 
reser kontrasteras mot den negativare uppfattningen vi har som åskådare. 
Andra exempel på forskning kring bilens negativa sidor som berör bilolyckor 
och negativ miljöpåverkan är väl kända. Många forskare hävdar dock att vi i 
liten grad påverkas av bilens olika negativa sidor299. Möjligen finns här en gräns 
mellan negativa effekter på en mer övergripande samhällsnivå och negativa 
personliga erfarenheter. I det senare fallet, och med stöd i tidigare resone-
mang om subjektiva orsaker bakom färdmedelsvalet, görs här gällande att bi-
len även bör förstås som negativ för vissa resenärer. Bilens miljöeffekter antas 
också bli mer påtagliga för individen med tiden och därmed bidra till en mer 
negativ bild av den för större grupper.  
 
Liksom bilen och dess symbolvärde så uppfattas också kollektiva färdmedel av 
presumtiva resenärer som ”mer än bara ett transportmedel”. Schilling lyfter i 
sammanhanget fram exempel från Sverige (Kustpilen) och Tyskland (Geiss-
bockbahn och Seehas) där tåget genom marknadsföring lyckats skapa en posi-
tiv framtoning och företagsidentitet och därmed nått ut till nya resenärer300. En 
intressant koppling kan göras till Börjesson och Erikssons resonemang som 
gör gällande att det inte existerar någon mental ”spårvägsfaktor” som gör att 
trafik på räls i allmänhet har lättare att locka fler resenärer än buss. Orsaken 

                                                 
294 Steg, 2003. 
295 Guiver, 2007. 
296 Olsson et al., 2001. 
297 Steg, 2003. 
298 Guiver, 2007. 
299 Se exempelvis Sheller, 2004. Collin och Chambers, 2005. Guiver, 2007. Berg, 1996. 
300 Schilling, 1999. 
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till skillnader dem emellan är istället att spårvägen i högre grad uppfyller de 
faktiska krav på färdmedel som resenärer har än vad bussen gör. Busstrafik 
som opererar på lika villkor som spårtrafik har samma förutsättningar att dra 
resenärer som spårtrafik.301 Spårvägsfaktor eller inte så visar resultat från en 
studie om komfortens betydelse för spår- och busstrafik från Stockholm 2001, 
att det finns skillnader mellan buss och spårtrafiksresenärer. Bussresenärer 
värderar bekvämlighet, trygghet och att må bra högre än spårvägstrafikanter 
som värderar exempelvis snabbhet och pålitlighet högre. Studien visar också 
att fler kvinnor och gamla föredrar bussen medan män och personer med 
högre inkomst väljer spårtrafiken i första hand.302 Uppenbarligen har buss- och 
spårtrafiksresenärer av olika grunder för sina val trots Börjesson och Erikssons 
uppfattning om det motsatta. Att män med högre inkomst föredrar spårtrafik 
skulle möjligen också innebära att det förutom de rent instrumentella skillna-
derna också finns någon form av statusskillnad mellan att resa med buss och 
tåg. 
 
 

Skillnader i resvanor och attityder mellan könen 
 
I KFB-rapporten Kvinnligt och manligt i kollektivtrafiken tar Björnehult303 upp 
skillnader i kvinnors och mäns resvanor och attityder. I denna rapport lyfter 
hon fram de differenser i attityder till resande som finns mellan könen som en 
förklaringsfaktor till olikheter i resvanor och färdmedel. Enligt Björnehult är 
kvinnor mer benägna att värna om miljön än män och är också mer positivt 
inställda till kollektivtrafik304. Kvinnor är också mer benägna att prioritera såväl 
trafiksäkerhet som säkerhet mot övergrepp305. Även Eriksson och Garvill pekar 
på skillnader i resvanor mellan män och kvinnor. Enligt deras uppfattning kan 
förklaringar till detta ligga i skillnader i inkomst (demografiska förklaringar), 
olika avstånd till arbetsplats (geografiska förklaringar), olika ansvarsområden i 
hemmet (sociala roller) och skillnader i syn på rörlighet (kulturella förklaring-
ar). En slutsats de drar, även om forskningen inom området enligt deras upp-
fattning är summarisk, är att män och kvinnor har olika resbehov, men också 

                                                 
301 Börjesson och Eriksson, 2000. För ytterligare information om individuell marknadsföring och TFP-
åtgärder se också exempelvis Fujii och Taniguchi, 2006. 
302 Olsson et al., 2001. 
303 Björnehult et al., 1996. 
304 Studier av strategier för minskat bilanvändande som Gärling m.fl. genomfört visar på skillnader 
mellan män och kvinnors handlande. Medan kvinnor föredrog att ersätta bilen med kollektivtrafik 
och/eller i högre grad kombinera resor valde män i högre grad byte av färdmedel till motorcykel och 
moped (Gärling, 1997). 
305 Sammanställning presenterad i Björnehult et al., 1996. Ett konkret exempel på kvinnors och mäns 
skilda upplevelser av tillgänglighet till det offentliga rummet/trafikrummet står att finna i den under-
sökning opinionsinstitutet Gallup genomförde på uppdrag av Länsförsäkringar och som presentera-
des i augusti 2001. I denna studie kan man finna att kvinnor i långt högre grad än män uppger att de 
av rädsla för att utsättas för brott eller kroppsskada undviker att gå ut ensamma på kvällar eller nätter 
(LänsUndersökningen 2001 – En rapport om svenskarnas oro och deras skadeförebyggande åtgär-
der, 2001). 
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olika förutsättningar att realisera desamma.306 Eriksson och Garvill delar även 
in orsakerna till skillnader i utnyttjandet av olika färdmedel mellan män och 
kvinnor på liknande sätt. Här spelar tillgång till bil och ekonomiska resurser 
att utnyttja bilen (demografiska förklaringar), olikheter i reslängd och resmål 
(geografiska förklaringar), göromål (sociala roller), bilen som manlig status-
symbol (kulturella förklaringar) in. De lyfter också fram skillnader mellan män 
och kvinnor vad gäller synen på livsvärden, upplevelsen av risker, syn på mil-
jöproblem och betoning av olika faktorer som påverkar val av färdmedel (vär-
deringar och attityder på individnivå) och vana att utnyttja olika färdmedel (ru-
tin).307 
 
 

Kunskap och val av färdmedel 
 
Tidigare har refererats till Gärling och Fujiis uppdelning av åtgärder med syfte 
att minska bilresandet mellan de som avser att påverka de faktiska förutsätt-
ningarna för resande och de som har till syfte att förändra resenären.308 Till de 
senare faktorerna hänför de information och utbildning. I linje med detta ses 
här kunskap som en del i pendlarens upplevda förutsättningar för färdmedels-
valet. 
 
Fujii och Taniguchi309 har myntat begreppet Travel Feedback Programs (TFP) 
vilket är samlingsnamnet för ett antal ”mjuka” faktorers inverkan på resvanor. 
Begreppet syftar till olika åtgärdspaket baserade på att ge resenärer bättre kun-
skap om alternativ till bilen och därigenom få dem att välja andra färdmedel. 
Gemensamt för olika TFP-åtgärder är att deltagare i programmen får informa-
tion med avsikt att förändra deras resvanor. Detta leder till insikt om beteende 
och tvingar deltagaren att bättre sätta sig in i tillgängliga alternativ. TFP åtgär-
der kan dock i övrigt se olika ut. En övergripande indelning av förändrings-
program kan enligt Fujii och Taniguchi dock göras utifrån310;  
 

• Var de introduceras. Sker det i hemmet, på arbetsplatsen eller i sko-
lan?  

 
• Vilken teknik de bygger på? Motiverar de ändrade resvanor, kräver de 

upprättandet av en plan för ändrade resvanor och/eller innehåller de 
information anpassad och riktad direkt till individen?  

 

                                                 
306 Eriksson och Garvill, 2000. 
307 Ibid. 
308 Gärling och Fujii, 2006. 
309 Fujii och Taniguchi, 2006. 
310 Ibid. 
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• Vilket tillvägagångssätt bygger de på? En uppdelning görs efter antalet 
steg i processen. Hur sker informationen? Är det via brev, E-post, tele-
fon eller genom personliga kontakter? 

 
Fujii och Taniguchi drar slutsatsen att för att nå maximal framgång är det vik-
tigt att de individer som medverkar i informationsprogram av TFP-typ upprät-
tar egna handlingsplaner för hur de skall kunna ändra sina resvanor. En kopp-
ling kan här göras till Davidsson och Eklöv311 och deras uppfattning om att in-
formation om kollektivtrafik har svårt att nå fram till bilresenärer och utifrån 
Gärling och Fujii312 som betonar betydelsen av riktad och personlig informa-
tion för att nå resultat. Gärling och Fujii drar också slutsatsen att TFP-åtgärder 
i kombination med exempelvis investeringar i infrastrukturen eller andra lik-
nande åtgärder sannolikt är det allra effektivaste sättet att nå positiva resultat i 
strävan att begränsa biltrafiken313. 
 
I en genomgång av olika TFP-metoder för att förändra resvanor gjord av Jones 
och Sloman314 pekar de på att strategin att aktivt informera bilister om alterna-
tiv till bilen visserligen ännu är relativt ny, men att tekniken verkar ha potential 
att förändra resvanor. Även Fujii och Taniguchi315 och Gärling och Fujii316 
bland andra visar på att ökad kunskap om alternativa sätt att resa har goda för-
utsättningar att förändra människors resvanor. Exempel från Japan visar att 
bland deltagare i informationsprogram har kollektivresandet i genomsnitt ökat 
med 50 % och bilåkandet med nära 19 % 317. 
 
Exempel på olika TFP-åtgärder baserade på personlig information är; indivi-
duell marknadsföring (Brög et al., 2002), mixade resor (Rose och Ampt, 2001) 
och personliga resplaner (Jones och Sloman, 2006). Ett svenskt exempel på 
TFP-åtgärder med koppling till avhandlingens problemområde är det projekt 
som genomfördes av Institutet Socialdata i Sverige AB i Karlstad 1999/2000 
vilket refereras till i delar av avhandlingen.318  
 
Hur acceptansen ser ut för olika åtgärder med avsikt att begränsa biltrafiken är 
enligt Steg319 kopplat till hur frekvent man utnyttjar den. Föga överraskande så 
finns ett samband mellan att resa mycket med bil och att i högre grad vara ne-
gativ till begränsande åtgärder.  
 
 

                                                 
311 Davidsson och Eklöv, 1993. 
312.Gärling och Fujii, 2006. 
313 Ibid. 
314 Jones och Sloman, 2003. 
315 Fujii och Taniguchi, 2006. 
316 Gärling och Fujii, 2006. 
317 Fujii och Taniguchi, 2006. 
318 Socialdata i Sverige – Individualiserad marknadsföring för Karlstadsbuss, Preliminär rapport, juni 
2000. 
319 Steg, 2003. 
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2.4.32.4.32.4.32.4.3 VanaVanaVanaVana    

 
Människor har ett behov av att kunna förutsäga sina liv och uppleva att man 
har kontroll. Detta erfars genom vanor och igenkännanden i vardagen. Rutin 
och regelbundenhet är också viktigt för att kunna bygga upp sociala institutio-
ner i ett samhälle. Carlstein m.fl. talar om en grundläggande kulturell meka-
nism som innebär att vi i vardagen återvänder till samma platser, återanvänder 
det material som finns där och återser samma människor320. Vardagslivets 
komponenter i form av exempelvis boende, arbete och därtill kopplade resor 
och åtaganden innebär i hög grad återvändande till samma platser vid samma 
tidpunkter med återkommande regelbundenhet dag efter dag321. Denna - ruti-
niseringens princip - styrs dels av dygnsrytmen, dels av avtal och överenskom-
melser mellan olika parter322.  
 
Betydelsen av med vilken återkommande frekvens och likhet i situation en 
aktivitet utförs lyfts fram av Stern som menar att vanan tillsammans med yttre 
krafter, attityder och personliga resurser är de faktorer som styr vårt beteen-
de323. När, var och i vilken ordning vardagliga aktiviteter som exempelvis ar-
betsresor utförs bygger enligt Gärling vanligen på en noggrann och långsiktig 
planering. Hur de utförs styrs av vanor som i normalfallet kräver få medvetna 
beslut.324 Socialpsykologisk forskning visar också att exempelvis attityder har 
mindre genomslag vid val som sker mer eller mindre vanemässigt än vid val 
som görs mer sällan325.  
 
Dagliga resor av typen arbetsresor är rutiniserade och det gör etablerade vanor 
på området svåra att bryta326. Ett aktivt övervägande av till buds stående färd-
medel vid exempelvis en resa sker främst då betydande förändringar sker 
inom ett hushåll eller i trafiksystemen.327 Ett reflexmässigt resande med ett och 
samma färdmedel har också inverkan på hur alternativ uppfattas. Vanebilister 
till exempel har ofta dåliga kunskaper om vilka alternativ som finns till bilen. 
De har också generellt en mer negativ syn på kollektivtrafik och är i motsva-
rande grad mer överseende med bilens negativa effekter.328 Slutligen skall be-
tonas att bortsett från ren slentrian kan rutiner i sig vara önskvärda och upple-
vas som en trygghet och därmed prioriteras framför mer ”rationella” val329.  

                                                 
320 Denna princip är också gällande för den mänskliga historien i stort (Carlstein, 1994). 
321 Små variationer förekommer visserligen vid lediga dagar, semester eller förändringar av boende 
etc. men vårt beteende på området är i stort präglat av regelbundenhet (Carlstein, 1994). 
322 Se exempelvis Hägerstrand, 1970a. Carlstein, 1994. Friberg, 1990. Hallin, 1988. 
323 Stern, 2000. Exemplet handlar om miljövänligt beteende. 
324 Gärling, 1997. 
325 Jakobsson, 2004. Åkerman et al., 2000. I motsats till de rutiniserade valen i vardagen kan ställas 
s.k. vägval vilka sker mer sällan i livet. Exempel på vägval kan vara att köpa bil, flytta eller byta jobb 
(Åkerman et al., 2000). Marell benämner denna typ av beslut ”strategiska beslut” vilka avgör hand-
lingsutrymmet för det framtida handlande i andra sammanhang (Marell, 2001). 
326 Se exempelvis Jones et al., 1992. 
327 Davidsson och Eklöv, 1993. 
328 Fujii och Gärling, 2005. Steg, 2003. 
329 Åkerman et al., 2000. 
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III.III.III.III.     METOD METOD METOD METOD     
 
 
 

“… If you don't know where you're going 
Any road will take you there” 

 
George Harrison - Any Road 

 
 

3333 Att studera problemetAtt studera problemetAtt studera problemetAtt studera problemet    
 
Avhandlingens syfte är att öka kunskapen om de komplexa förutsättningar 
som ligger bakom valet av färdmedel för arbetsresan bland pendlare i små-
barnshushåll.  
 
För att förstå helhetens sammansatthet har jag i föreliggande material valt att 
studera ett större antal faktorer på ett mer övergripande plan330. Studien bygger 
på ett antal fall bestående av arbetspendlare i småbarnshushåll boende i Kils 
kommun med barn i barnomsorgen och deras villkor för arbetsresan. Ambi-
tionen är att med utgångspunkt i såväl omgivande villkor som individuella för-
utsättningar i dessa hushåll studera pendlares val av färdmedel för arbetsresan 
ur ett så allsidigt perspektiv som möjligt. 
 
Att välja bredd och samband före djup får konsekvenser för metodvalet. För 
att komma åt dessa sammansatta faktorer har ett antal varandra kompletteran-
de metoder valts för att så väl som möjligt täcka in helheten. Detta arbetssätt 
har i sin tur successivt byggts upp genom att empiri och teori växelvis har ställts 
mot varandra. Då det gäller pendlarna och pendlarhushållen har data om des-
sa samlats in via enkäter och resedagböcker. Trafiksystem och omgivnings-
strukturer har här studerats med hjälp av karteringar av boende, områdes-
strukturer, arbetsplatser, linjenät, hållplatser och studier av tidtabeller. Hur 
dessa studier i praktiken genomförts redovisas mer detaljerat längre fram i 
kapitlet.  
 
Ett alternativ till de metoder som använts här hade varit att använda djupinter-
vjuer och där låta respondenten själv berätta om sina val av färdmedel och vad 
som styrt dessa. Mot detta talar bl. a. Steg et al.331 som hävdar att subjektiva 
                                                 
330 Att undersöka alla faktorer som ligger bakom individers val av färdmedel kräver mycket omfattan-
de resurser vilket inte existerat inom ramen för denna studie. Ett alternativ till att göra en totalunder-
sökning är att gå in och studera enskilda faktorer mer detaljerat. En risk med detta är dock att existe-
rande och viktiga samband och samverkanseffekter inte blir tydliga och att avhandlingens syfte där-
med inte uppfylls.  
331 Steg et al., 2001. Även andra forskare som exempelvis Krantz Lindgren (2001) har pekat på bilis-
ters tendens att konstruera argument för att rättfärdiga sitt färdmedelsval.  
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orsaker bakom färdmedelsvalet inte låter sig fångas i direkta studier – särskilt 
inte i personliga intervjuer. Deras erfarenhet är att resenärer vid sådana studier 
tenderar att rättfärdiga sina färdmedelsval, främst när det gäller bilen, genom 
att konstruera ett antal instrumentella förklaringar. Detta sakläge rörande om 
huruvida individen själv är medveten om vad som ligger bakom valet, eller om 
individen är villig att berätta om detta, gör att djupintervjuer här valts bort som 
metod.  
 
Valet av vilka delar av helheten som är av vikt att studera för att förstå färdme-
delsvalet hos pendlare bygger på den forskning som presenteras i teoriavsnittet 
(II). Det material som samlats in med ovan angivna metoder är detaljrikt, men 
inte alltid lika djuplodande. För att kompensera brister i djupkunskap om en-
skilda faktorer i den studerade helheten görs också kopplingar till andra 
forskningsresultat som presenteras i samma avsnitt.  
 
I följande kapitel redovisas initialt definitionen av begreppet barnfamiljer samt 
hur valet av respondenter skett. Därefter följer arbetsgången vid insamlandet 
av studiens data, bearbetningar samt en diskussion om studiens styrkor och 
begränsningar. 
 
 

3.13.13.13.1 Definition av begreppet barnfamiljer i denna uDefinition av begreppet barnfamiljer i denna uDefinition av begreppet barnfamiljer i denna uDefinition av begreppet barnfamiljer i denna unnnndersökningdersökningdersökningdersökning    

 
Med begreppet barnfamiljer avses vanligen hushåll med ett eller flera hemma-
varande barn i åldrarna 0-18 år. För denna undersökning har endast hushåll 
med minst ett hemmavarande barn i åldern 1-5 år inkluderats. Dessa hushåll 
benämns i studien för Småbarnshushåll alternativt Småbarnsfamiljer. Ett vik-
tigt skäl till att just gränsen 1-5 år använts är att utgångspunkten för studien är 
nyttjare av en verksamhetsstation, i detta fall den kommunala försko-
lan/familjedaghem. Den åldersindelning som praktiseras för förskolan är 1-5 
år. Äldre barn vistas på fritidshem/familjedaghem (6-12 år). Slutligen kan ål-
dersgruppen 1-5 år ses som en homogen grupp ur den aspekten att det fortfa-
rande är föräldrarnas arbetstider som styr antalet timmar barnen befinner sig 
inom barnomsorgen. Från och med skolåldern är det genom skolplikten det 
fastslagna skolschemat och inte hushållets önskemål/behov av omsorgstid som 
styr barnets tid i verksamheten. I det förra fallet kan tiden inom barnomsorgen 
ses som en avspegling av hushållets aktivitetsmönster. Det kan den inte i det 
andra fallet då tiden i skolan styrs av andra faktorer.  
 
Den uppdelning i olika familjeformer som är basen i avhandlingen är hämtade 
från SCB332 och inkluderar barn som bor med; (a) båda föräldrarna (traditio-

                                                 
332  Uppdelning i olika typer av hushåll, 2007, 
www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0102_2003A01_BR_01_BE51ST0403.pdf. 
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nell kärnfamilj/ombildad familj), (b) ensamstående förälder (ensamstående 
familj).  
 
 
3.23.23.23.2 GGGGENOMFÖRANDET AV STUDENOMFÖRANDET AV STUDENOMFÖRANDET AV STUDENOMFÖRANDET AV STUDIENIENIENIEN    
 
Studiens empiri har samlats in via olika former av kartläggning av trafiksystem 
och omgivningsstrukturer. Utöver detta har en enkätstudie och en därtill 
kopplad resedagboksstudie genomförts bland pendlarna i populationen. För-
loppet i detta arbete beskrivs mer ingående nedan. Processen med att identifi-
era vilka aspekter av färdmedelsvalet som skall studeras bygger på den grund 
som lagts i teoribasen (II). 
    
 

3.2.13.2.13.2.13.2.1 Från teori till tillämpningFrån teori till tillämpningFrån teori till tillämpningFrån teori till tillämpning    

 
I del A i teorigenomgången presenterades en teoretisk referensram för färd-
medelsval som senare fördjupades i del B. I följande avsnitt operationaliseras 
delarna i denna referensram.  
 
Yrkesarbete (se tabell 3), här uttryckt som arbetssituationen, är den styrande 
aktiviteten för arbetsresan. Övriga moment i arbetsresan har i olika grad sitt 
ursprung i denna. Arbetets krav beskrivs här utifrån arbetsförhållanden som 
anställningsform, arbetstid per vecka, arbetstidens förläggande under dygnet 
och veckan, möjlighet till flextid (aktivitetens bundenhet i tid), antalet arbets-
dagar i veckan och om någon av dessa eventuellt utförs i hemmet (aktivitetens 
bundenhet till plats). Arbetsresans struktur beskrivs i sin tur i formen av res-
kedjor. Dessa inkluderar antalet stopp på väg till och från jobbet och deras 
innehåll. Arbetsresan beskrivs också utifrån de variationer av restider som fö-
rekommer inom pendlarpopulationen. Data om arbetssituationen bygger på 
den för avhandlingen genomförda enkätstudien. De reskedjor som ingår i av-
handlingen bygger på en resedagbok som förts av ett antal utvalda responden-
ter ur pendlarpopulationen.  
 
Data om hushållens sammansättning och organiserande bygger på den för av-
handlingen genomförda enkätundersökning. Momentet beskrivs utifrån boen-
deform, vilka som ingår i hushållet och hur ansvarsfördelningen i familjen ser 
ut. 
 
I transportsystemens utformning ingår beskrivningar av regional buss- och tåg-
trafik (vid två olika trafikutbud), lokal stadsbusstrafik och bilresor. Även pend-
larens avstånd till närmaste hållplats ingår i beskrivningen. Förutsättningarna 
för kollektivtrafiken har här definierats i tre delar; tillgänglighet, bekvämlighet 
och säkerhet. Av dessa är tillgänglighet den enskilt viktigaste faktorn och sam-
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manfattas här i form av kollektivtrafikens yt- och tidstäckning. I detta ingår 
restider, trafikeringstider, linjesträckningar och lokalisering av hållplatser. Be-
kvämlighet och säkerhet förstås här utifrån de åsikter de studerade pendlarna 
har om detta. Bilens förutsättningar tolkas utifrån yt- och tidstäckning vad gäll-
er arbetsresor mellan bostadsort och arbetsort samt i termer av vilka besluts-
strategier för färdmedelsvalet bilpendlare prioriterar. 
 
Data om kollektivtrafikens utformning, såväl för regional buss- och tågtrafik 
som lokal stadstrafik, har samlats in via en kartering av trafiksystemet där håll-
platser, linjenät och tidtabeller sammanförts för att ge en övergripande bild av 
dess yt- och tidstäckning. Pendlarnas uppfattning om kollektivtrafikens be-
kvämlighet och säkerhet bygger på den genomförda enkätstudien och inklude-
rar såväl resenärer med kollektivtrafiken som pendlare med bil. Bilens yt- och 
tidstäckning bygger på genomförda resor medan bilpendlarnas beslutsstrategi-
er är hämtade från den genomförda enkätstudien. 
 
Omgivningsstrukturerna tolkas här som förhållandet mellan boplatser, verk-
samhetsstationer, arbetsplatser och deras koppling till trafiksystemen. På bo-
stadsorten beskrivs förskolors läge i förhållande till vägnät och kollektivtrafi-
kens hållplatser och linjenät. En koppling görs mellan boplats och färdmedel 
och en kollektiv utpendlingszon inom vilket arbetspendling med buss eller tåg 
förekommer definieras. För arbetsorten redovisas inpendling till olika arbets-
delsområden – arbetskluster – och en kollektiv inpendlingszon inom vilken 
pendlare som reser med buss eller tåg arbetar definieras. En liknande karte-
ring av ut- och inpendlingszoner görs för bilpendlare. Uppgifter om arbetsklus-
ter är baserat på enkätstudien samt data från kommun. Relationen mellan bo-
platser, förskolor arbetsplatser, hållplatser och linjenät bygger på ett antal kar-
teringar gjorda för avhandlingen. 
 
Förutom geografiska relationer mellan olika besökspunkters lägen beskrivs 
omgivningsstrukturer här också i form av det regelverk för barnomsorgen som 
upprättats av kommunen. Här ingår principer för placering inom förskole-
verksamheten, öppettider och regler för barnens vistelse i verksamheten (ar-
betsplatsens regelverk som i sammanhanget är det primärt styrande redovisas 
som del av arbetssituationen). Regelverk för förskolor bygger på kommunens 
beslut.  
 
Pendlarens faktiska resurser för färdmedelsvalet förstås dels utifrån socioeko-
nomiska förhållanden i termer av kön, yrke, ålder, utbildning och inkomst, 
dels utifrån förflyttningsresurser. Det senare beskrivs utifrån tillgång till bil för 
arbetsresan, körkort, eventuella fysiska handikapp, användande av hushållets 
bilar i jobbet och tillgång till fri parkering. I förflyttningsresurserna inkluderas 
också i vilken grad kollektivtrafiken uppfyller pendlarens behov för arbetsre-
san, d.v.s. pendlarens kapacitet att byta färdmedel från bil till kollektivtrafik 
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och viljan att göra detta om förutsättningen fanns. I samtliga fall ligger enkäten 
till grund för denna datainsamling. 
 
Pendlarens upplevda förutsättningar för färdmedelsvalet för arbetsresan d.v.s. 
personliga motiv, har här studerats dels utifrån de beslutsstrategier olika pend-
lare säger sig ha för sin resa dels utifrån deras åsikter om kollektivtrafikens 
resestandard. Samtliga dessa moment bygger på uppgifter hämtade ur enkät-
studien. Personliga motiv har också studerats ur ett antal indirekta förhållan-
den mellan uttalade strategier, åsikter och faktiskt handlande. I dessa fall ligger 
samtliga typer av insamlad data till grund. Till pendlarens upplevda förutsätt-
ningar för färdmedelsvalet hör också graden av kunskap om alternativa färd-
medel samt värderingar av restider med dessa. Data om detta är insamlat via 
enkäten. I momentet ingår också beskrivningar av vanan att resa med ett visst 
färdmedel. Faktorn förstås här utifrån hur länge individen pendlat och om han 
eller hon har erfarenheter av att resa med andra färdmedel till arbetet. Liksom 
tidigare är uppgifterna hämtade från enkätstudien. 
 
Förutom här redovisad primärdata ingår också kompletterande data hämtade 
ur andra databaser. Till dessa hör uppgifter om arbetspendling bland små-
barnshushåll från SCB, uppgifter från Svenska lokaltrafikföreningens (SLTF) 
Kollektivtrafikbarometer om attityder till kollektivtrafiken i undersökningsom-
rådet bland såväl kollektivresenärer som icke-resenärer, samt uppgifter om 
resvanor i den lokala arbetsregion som Kils kommun ingår i hämtade från 
RVU 04. Dessa källor beskrivs närmare senare i metodavsnittet. 
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Tabell 3: Operationalisering 

    
Faktor Operationalisering Metod för insamlig av pri-

märdata 

Aktivitet   
Arbete - Arbetsförhållanden 

- Reskedjor 
- Enkät 
- Resedagbok 

Omgivande förutsätt-
ningar 

  

Hushållets sammansätt-
ning och organiserande 

- Boendeform 
- Familjemedlemmar 
- Ansvarsfördelning i 

hushållet 

- Enkät 
 

Trafiksystemets utform-
ning 

- Kollektiv:  
• Yt- och tidstäck-

ning 
• Bekvämlighet 
• Säkerhet 

- Bil: 
• Yt- och tidstäck-

ning 

- Karteringar 
- Tidtabeller 
- Enkät 
- Genomförda resor 

Omgivningsstrukturer - Arbetskluster 
- Kollektiva in- och ut-

pendlingszoner 
- Förskolor och trafik-

system 
- Barnomsorgens re-

gelverk 

- Enkät 
- Karteringar 
- Data/regler från 

kommun 

Pendlarens faktiska 
resurser 

  

Socioekonomiska förhål-
landen 

- Kön 
- Ålder 
- Inkomst 
- Utbildning 
- Yrke 

- Enkät 
 

Förflyttningsresurser - Körkort 
- Tillgång till bil 
- Fysiska handikapp 
- Hushållets bil i jobbet 
- Fri parkering 
- Kapacitet att resa 

med kollektivtrafiken  
- Vilja att byta till kol-

lektivtrafik 

- Enkät 
 

Pendlarens upplevda 
förutsättningar 

  

Personliga motiv - Beslutsstrategier 
- Åsikter om kollektiv-

trafiken 

- Enkät 
 

Kunskap - Kunskap om alterna-
tiva färdmedel 

- Enkät 

Vana - Vana som pendlare 
- Vana som bilpendlare 

- Enkät 
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3.2.23.2.23.2.23.2.2 Kartläggning av trafiksystem och omgivningKartläggning av trafiksystem och omgivningKartläggning av trafiksystem och omgivningKartläggning av trafiksystem och omgivningssssstrukturerstrukturerstrukturerstrukturer    

 
Då länstrafikbolaget Värmlandstrafik saknade linjekartor för undersöknings-
området kartlades under delar av 2003 det regionala kollektivtrafiknätet med 
hjälp av GIS-inmätning. Samma metod har också använts vid karteringar av 
hållplatser och förskolors lägen. Resultatet av dessa studier presenteras här i 
ett antal kartbilder. Arbetet med att beskriva kollektivtrafiksystemet har förut-
om GIS-karteringar också inkluderat studier av tidtabeller och praktiska mät-
ningar av förflyttningar mellan fordon och hållplatser. Till detta har också ett 
antal bilresor mellan Fagerås, Kil och Karlstad genomförts för att etablera fak-
tiska restider till olika delar av Karlstad. I studien av omgivningsstrukturer in-
går förutom kartläggningen av lokaliseringen av boendeområden, förskolor 
och arbetsplatsers lägen också studier av det kommunala regelverket för barn-
omsorgen i Kils kommun liksom insamlande av data om inpendling till Karl-
stad fördelat på arbetsdelsområden.  
 
 

3.2.33.2.33.2.33.2.3 EnkätstudienEnkätstudienEnkätstudienEnkätstudien    

 
 

Val av respondenter 
 
Av Kils kommunala förskolor har de i Kils tätort och Fagerås valts ut för stu-
dien (figur 4). Att förskolan i Högboda inte ingår i studien beror på att förut-
sättningar att effektivt arbetspendla med kollektivtrafik från orten saknas.  
 
Enligt uppgift från Kils kommun hade omkring två tredjedelar av barnen i åld-
rarna 1-5 år en plats inom kommunens barnomsorg år 2002-03333 (tabell 4). 
Detta är en jämförelsevis låg andel och länets genomsnitt ligger på 75 % (riket 
76 %)334. Närmare uppgift om de barn som inte var inskrivna saknas. Statisti-
ken från kommunen visar dock att den största andelen av de barn som inte var 
inskrivna tillhör åldersgruppen 1-2 år. Ett antagande är därför att det bland de 
icke inskrivna fanns en stor andel hushåll där den ena av föräldrarna fortfa-
rande tog ut föräldraledighet och är hemma med sitt barn. Förutom den 
kommunala barnomsorgen finns också två föräldrakooperativ i kommunen, 
Lunden i Ur och Skur samt Montessoriförskolan Lyktan, där ett färre antal 
(30st) av de barn som inte var inskrivna i kommunens barnomsorg står att fin-
na. I övrigt är det inte närmare utrett hur föräldrarna för de barn som står 

                                                 
333 Det finns skillnader mellan det officiellt angivna antalet barn inom kommunens barnomsorg för 
perioden och antalet inskrivna enligt förskolornas och familjedaghemmens adressregister i septem-
ber 2002 vilket gör det omöjligt att redovisa exakta uppgifter. 
334 På tal om kvinnor och män, Värmlands län 2006, Länsstyrelsen Värmland.  
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utanför den kommunala barnomsorgen löste den dagliga tillsynen av sina 
barn.  
 
Enligt det adressregister som erhölls från Kils kommun i september 2002 var 
antalet inskrivna barn i kommunens förskolor i tätorten och Fagerås totalt 
360st. Dessa fördelade sig på 313st hushåll. Samlade uppgifter om var föräld-
rar/vårdnadshavare till barn i barnomsorgen arbetade saknades hos kommu-
nen. I oktober-november 2002 gjordes ett utskick till målsmän för samtliga 
barn där frågan ställdes om någon eller några i hushållet arbetspendlade till 
Karlstad tätort, och om personen/personerna ifråga om så var fallet var villig 
att medverka i studien. Efter sammanlagt två påminnelser hade c:a 88 % av 
hushållen returnerat svarskortet (277st hushåll). Av de svarande hushållen in-
nehöll c:a 61 % (169st hushåll) minst en person som arbetspendlar till Karl-
stad och av dessa arbetspendlarhushåll uppgav sig 91 % vara villiga att besvara 
en enkät (15st hushåll avböjde medverkan [9 %]). När de hushåll som redan 
från början sagt sig inte vilja medverka i studien räknats bort återstod 154st 
pendlarhushåll till vilka enkäten kom att skickas ut. Omkring en vecka efter att 
den andra påminnelsen om svarskortet skickats ut kontaktades ett slumpmäs-
sigt urval av de hushåll som inte svarat/uppgett att de ej vill medverka i studien 
på telefon. Bortfallsanalysen visar att hälften av dem som inte svarat tillhör 
gruppen icke pendlande (50 %). Bland dem som uppgett att någon/några i 
hushållet pendlar men som inte vill delta i studien angavs tidsbrist eller att frå-
gan inte berör dem som främsta orsak. I några enstaka fall har medlemmar ur 
pendlarhushållen efter telefonkontakten valt att medverka i studien.  
 
 
Tabell 4: Antal barn och hushåll i Kils kommunala barnomsorg 

 
Område Antal barn på förskoleavdelning  Antal barn i 

familjedaghem 
Totalt antal 
hushåll 

Område 1:    
Skogsgläntan 14 (Lyan), 16 (Stubben), 14 (Stacken), 

16 (Holken) 
Regnbågen 11 

 
29 

 
89 

Område 2:    
Dalliden 17 (Bamse), 18 (Skalman) 
Lövängen 17 (Nyckelpigan), 15 (Trollsländan), 17 

(Ugglan) 
Norrgården 18 
Aspen 16 
Kilslund 14 

 
 
84 

 
 
185 

Område 3:    
Fagerås:  18 (Ettan), 17 (Tvåan) 9 39 
TOTAL: 238 barn 122 barn 313 hushåll 
 
Kommentar: Antal barn och hushåll i kommunal barnomsorg i Kil och Fagerås fördelat på förskolor 
och familjedaghem. Siffror för september 2002 enligt Kils kommun (baserat på adressregister). 
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Figur 4: Förskolor i Kils kommun år 2002-2003 

 
Kommentar: Område 1: Skogsgläntan (avd: Lyan, Stubben, Stacken, Holken), Nya förskolan Grän-
den (avd: Regnbågen) samt ett antal familjedaghem i centrala Kil. Område 2: Dalliden (avd: Bamse, 
Skalman), Kilslunden/Mon, Norrgården (Stenåsen), Lövängen (Runnevålsområdet avd: Nyckelpigan, 
Trollsländan, Ugglan), Aspen (Runnevålsområdet). Område 3: Förskolan Fagerås (avd: Ettan, Tvåan), 
samt ett antal familjedaghem. Familjedaghemmen är ej markerade på kartan.335 
 

 Praktiskt utförande  
 
Under perioden november till december 2002 skickades en enkät och två 
därpå följande påminnelser ut till de i undersökningsgruppen som uppgivit sig 
vara villiga att medverka i studien. Till de hushåll där de båda vuxna arbets-
pendlade till Karlstads tätort och som var villiga att medverka skickades två 
enkäter. Totalt omfattade det första enkätutskicket 154 pendlarhushåll.  
 
                                                 
335 I område 3 ingår också Högboda (avd: Bodastugan) samt ett antal familjedaghem. Dessa är inte 
markerade på kartan. Barnomsorgen i Kils kommun består förutom av förskolor också av ett antal 
familjedaghem. I det att verksamheten då sker i privata hem har deras lokalisering av integritetsskäl 
inte kunnat inkluderas på kartan. Familjedaghem förekommer inom samtliga förskoleområden i 
kommunen.  
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De nedan följande begreppen enpendlarhushåll och tvåpendlarhushåll syftar 
på antalet medlemmar i ett hushåll som arbetspendlar till Karlstad.  
 
Den utskickade enkäten ställer frågor om pendlaren och pendlarhushållet ur 
två grundläggande perspektiv; deras faktiska och deras upplevda förutsättning-
ar för färdmedelsvalet (bilaga 6-11). Då det gäller arbetets krav, hushållets 
sammansättning och organisation och övriga faktiska förutsättningar för färd-
medelsvalet undersöktes dessa genom frågor om bostadens läge och typ, antal 
familjemedlemmar, utnyttjande av barnomsorg och fördelning av ansvar mel-
lan de vuxna i hushållet vad gäller olika arbetsuppgifter som utförs kopplade 
till arbetsresan. Även frågor om yrke, arbetsplats, anställningsform, arbetstid, 
inkomst, antal resdagar, restid och reskostnader samt ett antal frågor avseende 
resurser för arbetsresan ingick i detta frågebatteri. Vad gäller resurser handlar 
det exempelvis om den svarandes tillgång till bil och körkort, eventuellt an-
vändande av bil i tjänsten eller förekommande funktionshinder som omöjlig-
gör resor med kollektivtrafiken. Till pendlarens upplevda förutsättningar för 
färdmedelsvalet hör beslutsstrategier och åsikter om trafiksystems förmåga att 
uppfylla den s.k. resestandarden; tillgänglighet, bekvämlighet och säkerhet. 
Till området hör också graden av vana och kunskap om färdmedlet. Grunden 
för de frågeställningar i enkäten som berör dessa områden utgår från avsnitt 
2.4.2. 
 
De inkomna enkätsvaren fick till följd att den ursprungliga undersöknings-
gruppen delvis måste revideras. Respondenter som trots att han/hon uppgivit 
sig ligga inom ramen för studien har i efterhand visat sig inte göra detta och 
därför tagits bort ur studien. I andra fall har hushåll beroende på att färre indi-
vider i hushållet än ursprungligen uppgivits arbetspendlat omgraderats från 
tvåpendlar- till enpendlarhushåll. Exempel på orsaker till revisionen är föräld-
raledighet, studier eller sjukskrivning vid undersökningstillfället.  
 
I studien ingick efter revidering 181st pendlare, fördelat på totalt 139st hushåll 
(97st enpendlar- och 42st tvåpendlarhushåll). Svarsfrekvensen sett till hela po-
pulationen är 68 % (123st svar). Svarsfrekvensen sett till hushåll är 76 % (106st 
hushåll). Totalt 90st av dessa hushåll ligger i Kil. Av dessa är 65st enpendlar-
hushåll och 25st tvåpendlarhushåll. För Fagerås är motsvarande siffra 16st 
hushåll, varav 12st är enpendlarhushåll och 4st är tvåpendlarhushåll. 
 
Andelen enpendlarhushåll som har besvarat enkäten ligger på c:a 79 % (77st 
hushåll). I de hushåll där två individer arbetspendlar (tvåpendlarhushåll) har 
en enkät skickats ut till respektive pendlare. I vissa fall har två svar erhållits 
från hushållet. I andra fall har endast ett svar inkommit. Av de 42st tvåpend-
larhushåll som fått en enkät tillsänd har 29 % (12) avgivit ett svar och 40 % (17) 
avgivit två svar. Övriga 31 % (13) har inte svarat alls.  
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Omkring en vecka efter den andra påminnelsen kontaktades ett slumpmässigt 
urval av de pendlarhushåll som inte besvarat enkäten via telefon. Av denna 
undersökning framkom det att de främsta skälen att inte besvara enkäten var 
tidsbrist eller att frågan av ett eller annat skäl inte längre upplevdes aktuell. I 
det senare fallet ingår exempelvis sjukskrivningar, byte av arbete och förändra-
de familjeförhållanden. Samtliga som besvarat enkäten har erhållit en Trisslott 
(värde 25 kr). 
 
 

Bearbetning av enkäten 
 
Då studien bygger på ett utskick till samtliga individer som ingår i undersök-
ningsområdet tolkas enkätstudien till sin form som en totalundersökning av en 
delpopulation - arbetspendlande småbarnsföräldrar med barn i den kommu-
nala barnomsorgen i Fagerås och Kil.  
 
Enkätsvaren har behandlats på såväl individ- som hushållsnivå. Ytterligare ex-
empel på uppdelningar som gjorts är uppdelning efter bostadsort och färdme-
del. I det att enkätmaterialet om än representativt för populationen är begrän-
sat till sitt omfång innebär det gränser för de generaliseringar som kan göras 
utifrån resultatet. Materialets omfång begränsar också hur långt materialet kan 
delas upp i undergrupper vilket har tagits i beaktande i senare presenterade 
analyser och slutsatser. För att motverka det empiriska materialets begränsade 
omfång har dessa resonemang och slutsatser kopplats till och kompletterats 
med annan forskning inom området och ytterligare empiriskt material. Exem-
pel på detta är den tidigare refererade Kollektivtrafikbarometern och RVU 04 
samt trafikforskning redovisad i teoriavsnittet (II).  
 
Enkätresultatet har bearbetats enligt följande datakörningar i SPSS; frekvens, 
korstabuleringar, logistisk regression, faktoranalyser och faktor score analys. 
För ytterligare kommentarer om dessa se bilagorna 2,3 och 4. Enkäten inne-
håller också ett antal öppna frågor där respondenten ombetts att fritt ange sin 
uppfattning i olika frågor. Svaren på dessa frågor har grupperats efter innehåll. 
I detta arbete har inga förutbestämda ramar för kategorisering använts utan 
svarsgrupperna har formats efter de givna svaren. Klargöras skall att enkätens 
främsta uppgift inte är att visa på ett antal statistiskt säkerställda samband i po-
pulationen, snarare är syftet att visa på att det finns tendenser till att de stude-
rade pendlarna har differentierade förutsättningar för färdmedelsvalet. 
 
Då hela pendlarpopulationen undersöks är urvalsförfarandet relativt okompli-
cerat och samtliga svarande inkluderas i bearbetningen. Samma gäller för kör-
ningar av svaren tillhörande enpendlarhushållen. Vid analysen av tvåpendlar-
hushåll är situationen mer komplicerad. Här beräknas populationen omfatta 
två svar från varje hushåll. Vid körningar av exempelvis fördelning av ansvar 
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inom hushållet och liknande har endast de hushåll där båda pendlarna i hus-
hållet avgivit ett svar inkluderats. Vissa frågor i enkäten kräver dock endast 
svar från en medlem ur tvåpendlarhushållet för att kunna avläsas. Exempel på 
detta är uppgift om boende och antalet vuxna eller barn i hushållet och här 
har ingen korrigering genomförts.  
 
Vid analysen av enkätresultatet då det handlar om ansvarsfördelningen i hus-
hållet och färdmedel för arbetsresan har ett antal kategoriseringar av svaren 
gjorts enligt följande: 
 

• Vid redovisning och analyser av ansvarsfördelning i hushållen har 
svarsalternativen ”alltid” och ”oftast jag”, ”dagligen” och ”c:a 2-3 ggr per 
vecka” lagts ihop. Samtliga dessa svarsalternativ antas här uttrycka att 
individen har det huvudsakliga ansvaret för att utföra en handling. Då 
det i texten refereras till att pendlare ”vanligen”, ”vid minst 2-3 ggr i 
veckan”, ”har ansvar” eller ”har huvudansvar” för att utföra ett ärende 
bygger detta på ovan angivna kategoriseringar.  

 
• Då det i redovisning och analys av enkätsvaren refereras till färdme-

delsgrupper används begrepp som ”bilpendlare” och ”kollektivpendla-
re”. Dessa bygger på sammanslagningar av två svarsalternativ till ett. Då 
termerna används utgörs gruppen av de individer som angivit att de 
”dagligen” eller ”c:a 2-3 ggr per vecka” reser till sin arbetsplats med re-
spektive färdmedel.  

 
Enkätens rådata, utan kategorisering av svarsalternativ, redovisas som en fre-
kvenstabell i bilaga 1.  
 
En bortfallsanalys av enkätsvaren visar inte några särskilda mönster för de frå-
gor där respondenterna undvikit att svara. Största bortfall uppvisar frågor om 
adressuppgifter till arbetsplats (11 % 14), uppskattad restid till och från arbetet 
med kollektivtrafik (10 % 12) och uppskattad pendlingstid med kollektivtrafi-
ken inkluderat olika stopp (14 % 17), Övriga svarsalternativ har ett bortfall på 
högst 6 %.  
 
Saknade adressuppgifter har delvis kompletterats genom adressök via före-
tagsnamn. Gruppen som har valt att inte spekulera i restider med kollektivtra-
fiken kan till största delen antas utgöras av bilpendlare som inte upplever sig 
vara nog insatta i frågan för att kunna ge ett svar.  
 
I enkäten ingår ett antal frågor där endast delar av populationen förväntas ge 
ett svar beroende på deras roll i hushållet eller val av färdmedel osv. Inte hel-
ler här finns några tydliga mönster eller större bortfall i svaren. I enkäten ingår 
två öppna svarsalternativ. Det ena är riktat endast till kollektivpendlare och det 



 74

andra är formulerat som en frivillig möjlighet att uttrycka åsikter om kollektiv-
trafiken. För dessa har ingen särskild bortfallsanalys gjorts. 
 
 

3.2.43.2.43.2.43.2.4 KoKoKoKommmmpletterande datapletterande datapletterande datapletterande data    

 
För att bredda basen för den genomförda enkätstudien har kompletterande 
data angående arbetspendling bland småbarnshushåll i övriga H3-regioner336 
inhämtats från SCB. Till detta kommer också data ur Svenska lokaltrafikföre-
ningens (SLTF) Kollektivtrafikbarometer och studier av resvanor i den lokala 
arbetsregionen Karlstad (LA-region Karlstad; kommunerna Forshaga, Grums, 
Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn och Munkfors) hämtade från RVU 04.  
 
Kollektivtrafikbarometern är en kvalitets- och attitydundersökning om kollek-
tivtrafik utförd av läns- och lokaltrafikens branschorganisation SLTF. Med-
lemsföretag är landets trafikhuvudmän. Undersökningen har genomförts årli-
gen sedan 1996. De som intervjuas i undersökningen är ett statistiskt urval av 
svenska folket mellan 15-75 år, både de som använder kollektivtrafik och de 
som inte gör det. Kollektivtrafikbarometern mäter ur olika aspekter medbor-
garnas attityder till kollektivtrafik.337 Resultatet, publicerat på nätet, möjliggör 
att enskilda trafikbolag och resandegrupper lyfts ut och bearbetas separat. Ett 
antal körningar av data ur basen med bäring på den här genomförda studien 
har gjorts. Vilka dessa är redovisas närmare i empiriavsnittet (IV).  
 
RVU 04 är en resvane- och attitydundersökning genomförd av Trivector Traf-
fic AB under hösten 2004. Undersökningen är ett samverkansprojekt mellan 
ett antal kommuner och organisationer i Värmland och Örebro län, däribland 
trafikbolag och Vägverket. Jag har medverkat i processen som en av represen-
tanterna från Karlstads universitet. Resultatet av studien är redovisat i formen 
av en databas där egna körningar av materialet är möjliga att göra. Det urval av 
materialet som inkluderats här redovisas närmare i empiriavsnittet (IV).  
 
 

3.2.53.2.53.2.53.2.5 ResedagbokenResedagbokenResedagbokenResedagboken    

 
När det gäller studier av aktivitetsmönster är det vanligt att forskaren följer en 
individ eller ett hushåll under minst ett dygn. Vanligtvis inkluderas endast akti-
viteter utförda utanför hemmet och utgångspunkten är att det dagliga mönstret 
av aktiviteter är en rad av händelser som på olika sätt är relaterade till varandra 

                                                 
336 Kils kommun ingår enligt SCB:s regionindelning i landets H3-regioner. Definitionen för en H3-
region är; kommuner i Sverige med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommun-
centrum (Definition av H3-regioner, 2007, www.scb.se/Grupp/regionalt/rg0411/H_regioner.pdf). 
337 Kollektivtrafikbarometern 2006, SLTF, 2007, 
(www.webbrapport.se/sltf/main.asp. www.sltf.se.) 
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och tillsammans bildar ett aktivitetsmönster. I vissa fall kan tyngdpunkten i 
denna typ av studier ligga på en registrering och analys av själva aktiviteten i sig 
och ibland på de förflyttningar i det geografiska rummet som knyter samman 
de olika aktiviteterna.338 
 
Vanligen vid studier av aktivitetsmönster samlas information in om varje en-
skild aktivitets tidslängd (ankomst/avfärd), vilken plats den utförs på, verksam-
hetens karaktär och på vilket sätt individen tagit sig till platsen för aktiviteten. 
Förutom denna information av mer grundläggande karaktär kan också bero-
ende på studiens syfte andra kompletterande uppgifter samlas in. Vid denna 
typ av undersökningar finns liksom i andra studier ett antal val som forskaren 
måste göra beroende på vilket syfte han eller hon har. Till dessa hör att defi-
niera begreppen ”byte av aktivitet” eller ”byte av plats för aktivitet”. Vanligtvis 
sätts ett likhetstecken mellan dessa men denna koppling är dock inte helt 
oproblematisk eller självskriven. Forskaren måste också ta ställning till med 
vilken precision data skall samlas in, under hur lång period insamlingen skall 
ske och hur de olika aktiviteterna sedan skall klassificeras (ex på kategorier är 
arbete, sociala aktiviteter/fritid, personliga angelägenheter eller inköp). När det 
gäller beslut om materialets omfattning kan generellt sägas att ju mer omfat-
tande och detaljerade de uppgifter som samlats in är desto större flexibilitet får 
materialet när tolkningar skall göras.339 
 
En form för insamlandet av dessa data är användandet av resedagböcker där 
individer efter mer eller mindre definierade ramar får beskriva vad, var och 
när de utför olika handlingar i sina liv. Jones et al. har pekat på att olika design 
på dagböcker för insamlandet av data leder till olika resultat.340 Det gör att det 
är viktigt att syftet med studien och utformningen av dagboken överensstäm-
mer. Den metod vid insamlandet av data som här valts är en strukturerad 
form av dagbok där den svarande fått en förtryckt mall att fylla i. Att denna 
form valts beror på att avsikten med dagboken är att främst kvantitetsmässigt 
registrera ett antal aktiviteter kopplade till det dagliga arbetspendlandet. För 
denna form av insamlandet av data är den strukturerade dagboken den bäst 
lämpade enligt Joner et al341.  
 
 

Den praktiska datainsamlingen 
 
Av kostnads- och resursskäl omfattar de flesta studier av aktivitetsmönster en-
dast en individs aktiviteter under en 24-timmarsperiod. Att endast studera 
människors aktivitetsmönster under ett dygn ger dock i många fall en dålig bas 

                                                 
338 Hanson och Hanson, 1993.  
339 Ibid. 
340 Jones et al., 1992. 
341 Ibid. 
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för att kunna dra slutsatser om långsiktiga beteenden. För att detta skall vara 
möjligt krävs att aktivitetsmönster mäts under längre perioder.342  
 
I studier av Friberg och Tillberg har resmönster dokumenterats i dagboksform 
under en vecka343. Hanson och Hanson i sin tur refererar till en resvanestudie 
som genomfördes bland hushåll i Uppsala 1971 och som omfattade 35 da-
gar344. Andra exempel är de nationella resvaneundersökningar som SCB 
genomför och där insamlandet av data är begränsat till en dag345.  
 
Målet med denna studie är inte att studera förändringar i individers aktivitets-
mönster över tiden. Det handlar istället om att beskriva en individs typiska 
dagsprogram. Studien begränsar sig också till de aktiviteter och därtill koppla-
de förflyttningar som innefattas i det dagliga arbetspendlandet. Att det här 
handlar om arbetsresor, besök av verksamhetsstationer som kommunal barn-
omsorg och diverse serviceinrättningar gör att det kan antas röra sig om ett i 
många fall rutiniserat beteende där mönstret från en dag till en annan liknar 
varandra346. Att så antas vara fallet gör att en arbetsvecka (måndag-fredag) här 
har ansetts vara tillräcklig tid för insamlandet av data.  
 
 

Urvalskriterier för resedagboksstudien och dagbokens användning 
 
Under mars till maj 2003 genomfördes steg två av enkätstudien. Detta bestod 
av en resedagbok där arbetspendlarna i hushållen från måndag till och med 
fredag i vecka 15 (7-11 april, 2003) registrerade sina förflyttningar och de 
ärenden de utförde i samband med sina arbetsresor.  
 
Urvalet av respondenter till resedagboksstudien har skett enligt följande. De 
inkomna enkätsvaren delades upp i fem grupper utifrån i hur hög grad pend-
larna utnyttjar kollektiva färdmedel för sina arbetsresor. Efter principen att 
inkludera de mest informationsrika fallen har individer som angivit att de kon-
sekvent antingen dagligen reser med kollektivtrafiken eller aldrig reser med 
kollektivtrafiken valts ut347. För enpendlarhushåll har det när det gäller de som 
aldrig reser med kollektivtrafiken till/från arbetet varit möjligt att fullt ut följa 

                                                 
342 Hanson och Hanson, 1993. 
343 Friberg, 1999. Tillberg, 2001. 
344 Hanson och Hanson, 1993. 
345 RES 2000, Den nationella resundersökningen, 2001. När det gäller kategorin ”längre resor” do-
kumenteras resandet under en längre tidsperiod än en dag. 
346 Uppfattning om att dagligen återkommande aktiviteter av typen förvärvsarbete, hämta och lämna 
barn på förskola/familjedaghem osv. blir till rutiner som utförs efter liknade mönster från dag till dag 
beskrivs närmare i teoriavsnittet. Den kategori av obligatoriska aktiviteter dessa handlingar tillhör 
antas också vara styrande för det utrymme för övriga aktiviteter av mer frivillig karaktär som en indi-
vid förfogar över. 
347 I valet av respondenter för resdagboksstudien har jag inte främst strävat efter representativitet 
utan koncentrerat mig på de fall från vilka man kan lära mest om de ställda frågorna, d.v.s. vad Patt-
ton refererar till som ett medvetet urval av de för studien mest informationsrika fallen (Patton, 1990) 
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denna linje och helt exkludera de svarande som angivit att de någon gång ar-
betspendlar med ett kollektivt färdmedel348. För gruppen enpendlarhushåll där 
den svarande uppgivit att han/hon dagligen utnyttjar kollektivtrafiken för sina 
arbetsresor har det inte varit möjligt att upprätthålla samma konsekvens då 
undersökningsgruppen då blivit allt för liten. Här har även medräknats de re-
spondenter som uppgivit att de dagligen reser med kollektivtrafiken till/från 
arbetsplatsen, samtidigt som man utnyttjar bilen för sina arbetsresor högst 2-4 
ggr/månad.  
 
Inget av de svarande tvåpendlarhushållen där båda pendlarna gett ett svar upp-
fyller kriteriet att båda dess medlemmar dagligen reser/aldrig reser med ett 
kollektivt färdmedel till arbetsplatsen. Urvalet för ifyllandet av resedagboken 
har här istället baserats på att den ena av de två arbetspendlande i familjen till 
fullo uppfyller detta kriterium349.  
 
Holm et al.350 refererar till att begreppet möjlighet innehåller ett ”kan” eller 
”kan inte”. I de fall då handlingsalternativ saknas handlar det inte om möjlig-
heter utan om måsten. Möjligheter/restriktioner sätter gränsen för individens 
möjliga handlingsutrymme. Då möjligheter saknas eller restriktionerna är allt-
för tvingande finns inget handlingsutrymme utan endast ett ”måste”. I avhand-
lingen har möjlighet likställts med att mer än ett handlingsutrymme åtminstone 
i teorin skall vara tillgängligt för den studerade personen. I ett sista steg har 
därför de personer exkluderats ur resedagboksmomentet för vilka valet att 
resa/inte resa med ett kollektivt färdmedel i praktiken är givet på förhand. Hit 
hör exempelvis de respondenter som saknar körkort, aldrig/nästan aldrig har 
tillgång till bil, måste ha bil i tjänsten minst 2-3 ggr/veckan, har olika typer av 
funktionsnedsättningar eller i huvudsakligen har arbetstider som omöjliggör 
resande med ett kollektivt färdmedel.351 
 
Resedagboksmaterialet används i avhandlingen i form av reskedjor och som 
del i ett antal resprofiler där aktivitetsmönster ur resedagböckerna kombineras 
med enkätresultat och kartmaterial för att exemplifiera ett antal olika pendlar-
beteenden förekommande i populationen.  
 
 

                                                 
348 Även de respondenter som angivit att de dagligen reser med bil till/från arbetet har exkluderats i 
de fall de också uppgivit att de någon gång reser med ett kollektivt färdmedel till/från arbetsplatsen. 
349 Liksom när det gäller enpendlarhushållen har de respondenter som trots att de angivit att de dag-
ligen reser med bil till/från arbetet här exkluderats i de fall de också angivit att de någon gång reser 
med ett kollektivt färdmedel till/från arbetsplatsen.  
350 Holm et al., 1989. 
351 Påpekas bör att urvalet för ifyllandet av resedagboken baserats på de uppgifter den svarande 
givit i enkäten. Det resmönster som framkommer i resedagboken kan i vissa fall, trots att den sva-
rande angivit att mätveckan representerar en ”vanlig” vecka, delvis motsäga informationen i enkäten. 
Dessa resdagböcker har dock behållits i studien.  
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Resedagbokens svarsfrekvens 
 
Initialt hamnade totalt 33st pendlarhushåll (27st enpendlarhushåll och 6st två-
pendlar-2-svarshushåll) inom de uppsatta ramarna för resedagboksmomen-
tet352. Dessa hushåll fick i vecka 12 (17-23 mars, 2003) ett introduktionsbrev 
där resedagboksundersökningen presenterades. I slutet av vecka 13 skickades 
sedan resedagboken och medföljande instruktioner ut till de aktuella hushål-
len (två dagböcker till de tvåpendlarhushåll där båda var villiga att medverka i 
studien). Påföljande vecka togs en telefonkontakt med respektive hushåll där 
det kontrollerades att resedagboken anlänt och om personerna i hushållet var 
villiga att medverka i och fortfarande var aktuella för studien. Respondenterna 
gavs också instruktioner om hur resedagboken skulle fyllas i och eventuella 
övriga frågor kring studien besvarades.  
 
Efter telefonkontakterna med pendlarhushållen kvarstod 30st hushåll (25st 
enpendlarhushåll och 5st tvåpendlar-2-svarshushåll) som fortfarande var aktu-
ella för medverkan353. Studien genomfördes måndag till och med fredag i 
vecka 15. I vecka 17 och 19 skickades påminnelser ut till de hushåll som inte 
returnerat resedagboken. Slutsammanräkningen visade att totalt 24st pendlar-
hushåll fyllt i och returnerat dagboken. Av dessa har 17st hushåll själva uppgi-
vit eller antagandet gjorts att undersökningsveckan representerade en ”vanlig” 
vecka. Efter det att resedagboken inkommit gjordes slutligen två korrigeringar i 
grupperingarna av hushållen Ett tvåpendlarhushåll överfördes till enpendlar-
gruppen, medan ett enpendlarhushåll förflyttades till motsatt grupp. Den slut-
liga fördelningen av de inkomna resedagböckerna inkluderade i studien blir 
därmed 15st enpendlarhushåll och 2st tvåpendlar-2-svarshushåll. Samtliga re-
spondenter som har returnerat en ifylld resedagbok har fått ett Respass från 
Värmlandstrafik eller en biocheck (värde 200 kr).354 

                                                 
352 Inga tvåpendlar-1-svarshushåll ingår i siffrorna. 
353 De tre hushåll som ej längre var aktuella var detta av följande anledningar. I det första fallet pend-
lade inte respondenterna längre, i det andra var den svarande sjukskriven och i det tredje var perso-
nen barnledig. Ytterligare fem hushåll gick inte att nås på telefon i vecka 14. De hushåll som ej kun-
nat kontaktas har behållits i undersökningen då eventuella uppgifter om skäl som gjort att de inte 
längre ingick i studien inte kunnat bekräftas. 
354 I tre fall har här bedömningen gjorts att vecka 15 representerat en ”vanlig vecka” trots att respon-
denten inte själv gjort detta. Det har då handlat om regelbundna variationer i arbetstider eller andra 
återkommande växlingar i mönster som t.ex. att den svarande uppgivit att han eller hon vanligen 
handlar mer i andra veckor i månaden eller har en ”lugnare vecka” på jobbet än vanligt under mät-
veckan. Även längre föräldraledighet eller arbetslöshet hos den andre medlemmen i hushållet har på 
grund av sin relativa varaktighet ansetts ingå i en ”vanlig” vecka. I övrigt har respondentens egen 
bedömning av om den registrerade veckan varit ”vanlig” eller inte legat till grund för uppdelningen. I 
ett antal fall har en varsam rekonstruktion av resdagböckerna gjorts. Den har varit av typen; komplet-
tering av adresser till bostad, arbetsplats, förskola/familjedaghem, hållplatser, komplettering av buss- 
och tågtider eller arbetstider. I vissa fall har återkommande tider/avstånd för delresor duplicerats i 
resdagböckerna då de saknats. Ett exempel på detta är att då en uppgift om tid eller avstånd för en 
förflyttning uppgivits åt ena hållet med inte åt det andra har antagandet gjorts att uppgiften om tid och 
avstånd varit de samma i båda fallen. Ett annat exempel är att då en uppgift om tid eller avstånd för 
återkommande delresor endast givits för en av dagarna i veckan har antagandet gjorts att samma 
uppgifter varit relevanta vid nästa genomförande av samma förflyttning givet samma förutsättningar. 
Rekonstruktionerna har skett med hjälp av enkäten de svarande fyllt i, telefonkatalog, kartor, tidtabel-
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3.33.33.33.3 Diskussion omDiskussion omDiskussion omDiskussion om    sssstudiens tudiens tudiens tudiens uuuuppläggppläggppläggpplägg    

 
Till studiens starka sida hör höga svarsfrekvenser för enkätstudien, en hög 
detaljnivå på insamlade data och det faktum att flera olika metoder har använts 
för att ur så många olika aspekter som möjligt söka belysa färdmedelsvalets 
komplexa förutsättningar. 
 
Den studerade populationen, arbetspendlande småbarnsföräldrar, skiljer sig 
på flera områden från arbetspendlare ur andra typer av hushåll. Främst gör 
den detta genom de särskilda logistiska lösningar som att lämna och hämta 
barn inom barnomsorgen kräver. Att så är fallet inverkar negativt på möjlighe-
ten att applicera resultatet på studien på andra resandegrupper. På samma sätt 
begränsas också möjligheten att generalisera resultaten exempelvis av det fak-
tum att den undersökta pendlarpopulationen i hög grad utgörs av kärnfamiljer 
boende i villor eller liknande och att det handlar om boende i en mindre tät-
ort med sina särskilda reskedjor.  
 
Att föreliggande enkätstudie har en förhållandevis hög svarsfrekvens gör att 
resultatet kan förväntas spegla populationen väl. Att det faktiska antalet re-
spondenter är relativt få till antalet begränsar möjligheterna att bryta ner studi-
en i allt för många undergrupper utan att riskera att enskilda individers hand-
lande får för stort genomslag i materialet.  
 
Urvalet till resedagboksstudien baseras på de mest informationsrika fallen sna-
rare än de mest typiska. Det medför i sin tur att olika aktivitetsmönster hos 
populationen och deras konsekvens för färdmedelsval blir tydliga. Till urvals-
principens svagheter hör dock att graden av hur vanligt ett visst dagsprogram är 
inte framkommer lika tydligt. Att studien bygger på en enskild mätvecka, om 
än en ”vanlig” sådan enligt de svarande, gör också att kunskapen om aktivi-
tetsmönster är begränsat till en avgränsad tidsperiod och att eventuella varia-
tioner över längre tid inte framträder.  
 
Det finns i arbetet med avhandlingen och de slutsatser som dras en med-
vetenhet om ovanstående problematik. Målet med avhandlingen är emellertid 
inte i första hand att söka representativitet i resultaten och kunna fastställa hur 
vanlig förekomsten av olika förutsättningar för färdmedelsvalet är. Istället har 
ambitionen främst varit att dokumentera och belysa variationen i förutsättning-
ar för valet av färdmedel för arbetsresan i den studerade populationen.  

                                                                                                                                        
ler för buss och tåg samt i vissa fall också genom en uppföljande kontakt med den svarande. Samtli-
ga mer omfattande rekonstruktioner har verifierats med respektive respondent. 
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IV.IV.IV.IV. PRESENTATION OCH INLEDANDE ANALYS AV EPRESENTATION OCH INLEDANDE ANALYS AV EPRESENTATION OCH INLEDANDE ANALYS AV EPRESENTATION OCH INLEDANDE ANALYS AV EM-M-M-M-
PIRINPIRINPIRINPIRIN    

 
 
 

”I was alone, I took a ride  
I didn't know what I would find there… ” 

 
John Lennon & Paul McCartney - Got To Get You Into My Life 

 
 

4444 VVVVardagens villkorardagens villkorardagens villkorardagens villkor    
 
I kapitlet analyseras och diskuteras avhandlingens empiriska data. Materialet 
bygger, förutom på uppgifter hämtade ur regionala och nationella databaser, 
på den enkätstudie som genomförts bland den studerade pendlarpopulatio-
nen, en resedagboksstudie bland en utvald grupp av pendlare, karteringar av 
trafiksystem och omgivningsstrukturer, tidtabellstudier, uppgifter om kommu-
nala regelverk samt ett antal i praktiken genomförda resor. De olika källorna 
redovisas närmare i detalj kopplat till respektive avsnitt. Inledningsvis i kapitlet 
presenteras fördelning av resor med olika färdmedel i pendlarpopulationen. 
Därefter beskrivs några grundläggande förutsättningar för färdmedelsvalet 
bland pendlarna i undersökningsområdet kopplat till ett antal arbetsförhållan-
den - aktiviteten. Här beskrivs arbetsförhållanden, pendlingsmönster, resked-
jor och pendlarpopulationens uppfattade handlingsutrymme för färdmedelsva-
let. Därpå följer en genomgång av data kopplade omgivande förutsättningar 
för färdmedelsvalet. I denna ingår hushållens sammansättning och organise-
rande, trafiksystemens utformning och ortens omgivningsstrukturer. I den av-
slutande delen, de individrelaterade förutsättningarna för färdmedelsvalet, re-
dovisas såväl pendlarnas faktiska resurser för färdmedelsvalet som de upplev-
da. 
 
Som tidigare konstaterats så ingår småbarnfamiljers val av färdmedel för ar-
betsresan i en komplex helhet där grunden är arbetet och där individens hand-
lingsutrymme begränsas av ett antal omständigheter. Delarna i denna helhet; 
aktiviteten samt de omgivande och individrelaterade förutsättningarna för 
färdmedelsvalet har definierats och diskuterats i teoriavsnittet (II). Den teore-
tiska referensramen har som tidigare nämnts vuxit fram genom en process där 
delarna successivt byggts upp genom att teori och empiri kontinuerligt ställts 
mot varandra för att skapa bättre förutsättningar för att studera pendlarens 
handlingsutrymme för färdmedelsvalet. En viktig del av den här följande ana-
lysen av det empiriska materialet är den struktur som har vuxit fram i denna 
process. 
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Resultatet av den genomförda enkätstudien har tematiskt kopplats till delarna i 
den uppbyggda referensramen och i form av en kontinuerlig analys där insam-
lad data, kompletterande studier och teoretiska referenser förenas. För att re-
dovisa hur det empiriska enkätmaterialet ser ut i en ograverad form presente-
ras i bilaga 1 en frekvenstabell.  
 
Avslutningsvis skall påminnas om att då den studerade populationen är liten 
och främst antalet kollektivpendlare är få är också antalet individer som läm-
nat vissa svar lågt. Även om utgångspunkten är att antalet svarande inte är av 
avgörande betydelse så har, för att undvika att exempelvis rena felskrivningar 
skall få för stort genomslag, viss hänsyn tagits till hur många individer som 
lämnat svar och principen har varit att minst tre svar skall ingå i ett tolkat resul-
tat.  
 
 

4.14.14.14.1 PendlarpopulationensPendlarpopulationensPendlarpopulationensPendlarpopulationens val av färdmedel i praktiken val av färdmedel i praktiken val av färdmedel i praktiken val av färdmedel i praktiken        

 
Föreliggande avsnitt inleds med en beskrivning av fördelningen av pendlare 
mellan bil- och kollektivtrafik i den studerade populationen. Utfallet ses här 
som ett uttryck för det uppfattade handlingsutrymmet för val av färdmedel för 
pendling som finns i pendlarpopulationen. 
 
Bilen är generellt det vanligaste färdmedlet vid arbetspendling i Sverige355. Så är 
fallet även när det gäller de arbetsresor som utförs av gruppen pendlade små-
barnsföräldrar i Fagerås och Kil. Analysen visar att fyra av fem reser till sin 
arbetsplats med bil (79 % 89 svarande). Övriga reser huvudsakligen kollektivt 
(21 % 24). I stort sett samma relationer gäller då materialet delas upp på orts-
nivå (se tabell 5). Jämförelser med småbarnsfamiljer i övriga H3-regioner visar 
att totalt 8 % av alla arbetsresor sker med kollektivtrafik. Övriga sker med bil. 
För riket i stort utförs c:a 12 % av alla arbetsresor i småbarnshushåll med kol-
lektivtrafik.356 I den studerade pendlarpopulationen utförs inga huvudresor 
med cykel eller till fots beroende på det långa avståndet. Bland pendlare med 
barn i H3-regionerna i stort utgör förflyttningar med cykel eller till fots runt en 
femtedel av arbetsresorna (se figur 5).  
 
Andelen kollektiv- och bilpendlare i populationen är i stort sett jämnt fördelad 
mellan könen (se tabell 5). Samma relation gäller också för arbetspendlare i 
småbarnshushåll i H3-regionerna (se figur 5). Inkluderas samtliga arbetspend-
lare i H3-regionerna blir resultatet dock annorlunda. Andelen kvinnor som 
reser kollektivt ökar då något i förhållande till männen, medan den manliga 
övervikten bland bilpendlare blir större (se figur 6).  
 

                                                 
355 Se exempelvis Res 2000 – Den nationella reseundersökningen, 2001. 
356 Källdata från SCB. 
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Tabell 5: Pendlarpopulationen - Färdmedel för arbetsresan 
 
Ort Andel som huvudsakligen 

pendlar med bil/antal sva-
rande 

Andel som huvudsakligen pend-
lar med kollektivtrafiken/antal 
svarande 

TOTALTOTALTOTALTOTAL::::    

Kil 78 % (77) 22 % (22) 100 % 
(99) 

Fagerås 86 % (12) 14 % (2) 100 % 
(14) 

Alla 79 % (89) [av dessa är 52 % 
(46) män och 48 % (43) kvin-
nor] 

21 % (24) [av dessa är 54 % (13) 
män och 46 % (11) kvinnor] 

100 % 
(113) 
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Figur 5: Pendlare i hushåll med barn som är 6 år eller yngre - Arbetsresor i H3-
regioner fördelat på färdmedel och kön (år 2001). Källa: SCB 
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Figur 6: Samtliga pendlare - Arbetsresor i H3-regioner fördelat på färdmedel och kön 
(år 2001). Källa: SCB 

 
 

4.24.24.24.2 Aktiviteten Aktiviteten Aktiviteten Aktiviteten –––– arbetets krav på färdmedelsvalet i praktiken arbetets krav på färdmedelsvalet i praktiken arbetets krav på färdmedelsvalet i praktiken arbetets krav på färdmedelsvalet i praktiken    

 
Arbetet är arbetsresans orsaksursprung och utgör också de ramar som begrän-
sar densamma. Inledningsvis görs en övergripande beskrivning av regionens 
pendlingsmönster sedan lyfts, på grundval av ett antal arbetsförhållanden för 
pendlarpopulationen, ett antal för dem styrande faktorer för valet av färdme-
del fram. I avsnittet redovisas också ett antal resedagböcker för pendlare re-
sande med olika färdmedel och med olika reskedjor. Dessa resedagböcker ger 
ett antal konkreta exempel ur vardagen på hur pendlare i populationen reser 
till och från sin arbetsplats. Redovisningen av resedagböckerna är uppdelade 
efter färdmedel, reskedjans komplexitet och uppfattningen hos pendlaren själv 
om i vad mån ett kollektivt färdmedel kan ersätta bilen eller inte.  
 
 

4.2.14.2.14.2.14.2.1 PendlingsmönsterPendlingsmönsterPendlingsmönsterPendlingsmönster    

 
I föreliggande avsnitt beskrivs pendling357 och färdmedel för arbetsresor på 
nationell- och regional nivå.  
 
 

                                                 
357 Pendlingsstatistiken åsyftar pendling över en kommungräns. 
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Pendling och färdmedel 
 
Pendlingstiderna har blivit allt längre och de allra flesta lägger idag något mer 
tid på arbetsresan jämfört med mitten av 1990-talet. Detta beror dels på längre 
avstånd mellan bostäder och arbetsplatser, dels också i vissa fall på att restiden 
per kilometer blivit längre.358 
 
Skillnader i arbetsresans längd finns mellan män och kvinnor, unga och gamla, 
arbetare och tjänstemän samt mellan olika delar av landet. I jämförelse pend-
lar kvinnor kortare än män, unga kortare än äldre och arbetare kortare än 
tjänstemän.359 Sett till skillnader i reslängder mellan olika regioner reser boen-
de i små och mellanstora tätorter som t.ex. Fagerås och Kil längst för att göra 
inköp och för att komma till jobbet. Kortast reser boende i medelstora städer 
som t.ex. Karlstad.360 
 
Enligt nationell statistik från 2005 är den absolut vanligaste resan som utförs 
med lokal kollektivtrafik en resa till eller ifrån arbete/skola (330 miljoner re-
sor/år), det vill säga en så kallad pendlingsresa. Därefter följer fritids- och in-
köpsresor i nämnd ordning (171 miljoner resor respektive 86 miljoner re-
sor).361 När det gäller totala antalet resor till arbete/skola skedde 52 % av dessa 
med bil (1 125 miljoner resor). Lokal kollektivtrafik stod totalt för drygt 15 % 
av alla pendlingsresor (330 miljoner).362 Att resa med kollektiva färdmedel är 
vanligast bland dem som har 10-50 km till sin arbetsplats.363 I storstäder som 
Stockholm reser betydligt större andel kollektivt364 än i små och mindre tätor-
ter som t.ex. Fagerås och Kil. På denna senare typ av orter dominerar bilen.365 
Allmänt kan konstateras att utanför Stockholmregionen reser fler än varannan 
pendlare ensam i bil till sitt arbete366. 
 
 

Pendling i Värmland 
 
Kollektivtrafiken i Värmland svarade i slutet av 1990-talet för i genomsnitt c:a 
10-12 % av det totala antalet resor i länet. Det förekom dock då som nu stora 
skillnader i förhållandena mellan tätort och glesbygd när det gäller omfattning-
en av nyttjandet. Den vanligaste resan som företogs med ett kollektivt färdme-

                                                 
358 Sysselsättning, arbetstider och arbetsmiljö 2002-2003, Levnadsförhållanden rapport 109, SCB. 
359 Ibid. 
360 Vilhelmson, 2000. 
361 Transporter och kommunikationer SIKA:s årsbok 2005. 
362 Ibid. 
363 Nelldal, 1996. 
364 Sysselsättning, arbetstider och arbetsmiljö 2002-2003, Levnadsförhållanden rapport 109, SCB. 
365 Vilhelmson, 2000. 
366 Sysselsättning, arbetstider och arbetsmiljö 2002-2003, Levnadsförhållanden rapport 109, SCB. 
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del i länet var och är skol- eller arbetspendling och med god marginal utfördes 
de allra flesta med buss.367 
  
Antalet resor med kollektivtrafiken har under perioden 2002 och 2005 ökat 
från 6,5 miljoner till 7,7 miljoner368. Under perioden ökade andelen resande 
med buss i länet med 17 % och för tåg med 22 %. Separata siffror för trafiken 
mellan Fagerås, Kil och Karlstad saknas369. 
 
Avståndet för arbetspendlingen över kommungränser inom Karlstadsregio-
nen370 har sedan 1950-talet ökat från i genomsnitt 2-3 mil/dag till idag 5-6 
mil/dag.371Trenden för länet i stort visar också på en långsiktig ökning av pend-
lingssträckor över tiden och att vecko- och flerdagarspendlingen i länet ökat372. 
 
Sedan början av 1970-talet har allt fler av länets invånare börjat dagspendla 
från sin hemkommun och till andra kommuner i länet373. Störst är ökningen av 
antalet inpendlare till Karlstad och idag uppvisar kommunen det absolut störs-
ta pendlingsöverskottet av länets samtliga kommuner374. Merparten av inpend-
larna till Karlstad kommer från Forshaga, Hammarö, Kil och Grums.375 Övriga 
kommuner i länet med en större inpendling än utpendling är Torsby och 
Munkfors376. Till de kommuner som idag har det högsta pendlingsunderskottet 
i länet hör Hammarö, Forshaga, Kil och Storfors. Idag har omkring en femte-
del av de förvärvsarbetande i länet sin arbetsplats i en annan kommun än där 
de bor.377 
 
Pendlingen i Värmland ökade under 1970- och 1980-talen men sjönk sedan 
tillbaka under 1990-talets första hälft378. Från mitten av 1990-talet och framåt 
har pendlingsvolymerna i länet åter ökat.379 Länsstyrelsen gör i sin prognos för 
utvecklingen i länet fram till år 2015 bedömningen att pendlingen under den-
                                                 
367 Information via E-post från Olle Östberg, Värmlandstrafik AB, 00-03-23. 
368 Årsredovisning Värmlandtrafik AB 2002 och 2005. 
369 Information via E-post från Markus Bergman, Värmlandstrafik AB 06-11-24. 
370 Karlstad, Kil, Grums, Hammarö och Forshagas kommuner. 
371 Bebyggelseutveckling, http://www.s.lst.se/org_verk/plan/publikationer/los/bebyggelseutv.htm, 
2000. 
372 Bebyggelseutveckling, http://www.s.lst.se/org_verk/plan/publikationer/los/bebyggelseutv.htm, 
2000. Hållbar värmländsk växtkraft – Fördjupad trendbeskrivning i statistisk belysning och indikatorer 
(Bilaga B), 2003.  
373 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmlands län 1998-2007, 1998. 
374 Hållbar värmländsk växtkraft – Fördjupad trendbeskrivning i statistisk belysning och indikatorer 
(Bilaga B), 2003. 
375 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmlands län 1998-2007, 1998. 
376 Hållbar värmländsk växtkraft – Fördjupad trendbeskrivning i statistisk belysning och indikatorer 
(Bilaga B), 2003. 
377 Rydin, 2004. Hållbar värmländsk växtkraft – Fördjupad trendbeskrivning i statistisk belysning och 
indikatorer (Bilaga B), 2003. Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmlands län 1998-2007, 
1998. Utsikt till år 2015 – Länsprognos för befolkning och sysselsättning, 1998. Transportinfrastruktur 
för regional utveckling i Värmlands län, 1999. 
378 Hållbar värmländsk växtkraft – Fördjupad trendbeskrivning i statistisk belysning och indikatorer 
(Bilaga B), 2003. Utsikt till år 2015 – Länsprognos för befolkning och sysselsättning, 1998. Transport-
infrastruktur för regional utveckling i Värmlands län, 1999. 
379 Hållbar värmländsk växtkraft – Fördjupad trendbeskrivning i statistisk belysning och indikatorer 
(Bilaga B) 2003. 
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na period kommer att ligga kvar på i stort sett samma nivåer som idag. Vad 
som möjligtvis kan påverka det hela är en högre ekonomisk aktivitet i regio-
nen, vilken i sin tur skulle kunna ge en liten ökning av pendlingsnivåerna i 
länet på sikt.380 
 
I framtiden förväntas den region från vilken personer dagligen pendlar in till 
Karlstad växa ytterligare och även komma att inkludera Säffle, Arvika, Sunne, 
Munkfors och Kristinehamn. Enligt Länsstyrelsens prognoser för länet förvän-
tas den största tillväxten i näringslivet i framtiden ske i Karlstadsregionen. Nå-
got som i sin tur också innebär att inpendlingen till Karlstadsregionen från 
övriga kringliggande kommuner kommer att öka.381  
 
De mest intensiva pendlingsstråken med buss går främst från Skoghall, 
Grums, Forshaga, Kil, Molkom, men även i viss mån från Munkfors och Hag-
fors in mot Karlstad.382 Den intensivaste pendlingen med tåg sker i länet på 
sträckorna Kristinehamn - Karlstad, Charlottenberg - Fagerås - Kil - Karlstad 
och Torsby - Kil - Karlstad.383 
 
Slutligen kan konstateras att pendlingsmöjligheterna för boende i Värmland är 
sämre än för riket i genomsnitt. Detta beror bland annat på brister i vägnätet 
vilket i sin tur också negativt påverkar möjligheterna att bedriva en fungerande 
busstrafik i länet. För de som bor bortom de stora vägarna och de större tätor-
terna samt saknar bil är möjligheterna att pendla till och från ett jobb mycket 
begränsade.384 Det kan också fastställas att bil och buss för Värmlands del är 
och kommer att vara de viktigaste färdmedlen för pendlarna nu och framdeles 
men att tåget som alternativ spelar en viss roll på en del sträckor i länet.385 
 
 

Resvanor i Karlstadsregionen 
 
I september 2001 genomförde Karlstadsbuss och Värmlandstrafik AB en un-
dersökning av resvanor bland boende i Karlstad, Hammarö, Grums, Forshaga 
och Kils kommuner. Syftet med studien var att få ett underlag för att kunna 
förbättra och effektivisera kollektivtrafiken i området.386 
 
Resultatet visar att den absolut vanligaste resan under en vardag är en arbetsre-
sa. Näst vanligaste orsaken till en resa är inköp. Under vardagar har fredagen 

                                                 
380 Utsikt till år 2015 – Länsprognos för befolkning och sysselsättning, 1998. Transportinfrastruktur 
för regional utveckling i Värmlands län, 1999. 
381 Bebyggelseutveckling, http://www.s.lst.se/org_verk/plan/publikationer/los/bebyggelseutv.htm, 
2000. 
382 Telefonintervju med Olle Östberg, Värmlandtrafik AB, 00-03-16. 
383 Telefonintervju med Kjell Björk, Värmlandstrafik AB, 99-07-23. 
384 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmlands län 1998-2007, 1998. 
385 Utsikt till år 2015 – Länsprognos för befolkning och sysselsättning, 1998. 
386 Resvaneundersökning 2001 Karlstad, Grums, Kil, Forshaga och Hammarö, Transek AB. 
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en viss särställning då antalet resor till arbetet är lägre under denna dag än 
andra dagar i veckan. När det gäller inköp är relationen den motsatta. På fre-
dagar genomförs fler resor med syfte att göra inköp än under veckans övriga 
dagar.387 
 
De flesta resor görs med bil oavsett syfte. Män reser i högre utsträckning med 
bil än kvinnor, medan kvinnor i större omfattning reser med buss än män. 
Undersökningen visar att vid nära 10 % av de tåg- eller bussresor som genom-
förs i de fem kommunerna så använder sig resenären av flera färdsätt förutom 
bussen eller tåget för att nå sin destination. När det gäller bil är motsvarande 
siffra mindre än 1 %.388 
 
Karlstad är främsta utpendlingsområde för boende i Kils kommun (1 966 per-
soner). Vid en jämförelse av de tio största utpendlingsområdena för boende i 
Kils kommun gick 73 % av all utpendling till Karlstad389.  
 
Jämförelser med förhållanden på nationell nivå visar att andelen för resandet 
med buss och tåg är lägre i Karlstad, Hammarö, Grums, Forshaga och Kils 
kommuner än för Sverige i övrigt. Detta förhållande föreligger oavsett om 
Stockholm, som har ett resmönster som skiljer sig från övriga landets, exklu-
derats390.  
 
 

4.2.24.2.24.2.24.2.2 Arbetsförhållanden för undersökningsgruppenArbetsförhållanden för undersökningsgruppenArbetsförhållanden för undersökningsgruppenArbetsförhållanden för undersökningsgruppen    

 
Bland de studerade pendlarna finns två typer av pendlarhushåll – enpendlar- 
och tvåpendlarhushåll. Dessa hushåll skiljer sig åt utifrån antalet vuxna som 
reser till en arbetsplats i Karlstad391.  
 
De flesta pendlarna i populationen reser till sin arbetsplats i Karlstad fem da-
gar i veckan. En relativt stor skillnad finns dock mellan män och kvinnor. Me-
dan drygt fyra av fem män reser till jobbet fem dagar i veckan är motsvarande 
andel bland kvinnor knappt tre av fem (se tabell 6). Det främsta skälet till att 
resa färre än fem dagar per vecka bland de svarande är att de inte jobbar hel-
tid392. Andelen som inte reser dagligen på grund av att de istället utför sina ar-

                                                 
387 Ibid. 
388 Ibid. 
389 Rydin, 2004. 
390 Resvaneundersökning 2001 Karlstad, Grums, Kil, Forshaga och Hammarö, Transek AB. 
391 Sammantaget ingår 139st hushåll i studien. Av dessa var 97st enpendlarhushåll och 42st två-
pendlarhushåll.  
392 Totalt 66 % (79) av pendlarna i populationen arbetar heltid. Ytterligare 6 % (7) är egna företaga-
re/medhjälpare i anhörigs företag. Övriga arbetar deltid (27 % / 32) eller har annan form av anställ-
ning ( 1 % / 1). 
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betsuppgifter från hemmet någon dag i veckan är endast 4 % (5) (jämförande 
siffror för LA-regionen är 2 %393). 
 
 
Tabell 6: Antal resdagar per vecka 

 
Antal resdagar i 
veckan 

Andel av populatio-
nen/antal svarande 

Andel av män-
nen/antal svarande 

Andel av kvinnor-
na/antal svarande 

Färre än 4 dagar 7 % (8) 8 % (5) 5 % (3) 
4 dagar 19 % (23) 5 % (3) 34 % (20) 
5 dagar 70 % (86) 81 % (51) 59 % (35) 
Fler än 5 dagar 4 % (5) 61 % (4) 2 % (1) 
TOTAL: 100 % (122) 100 % (63) 100 % (59) 
 
 
Utvecklingen i Sverige har sedan mitten av 1990-talet lett till att andelen hel-
tidsarbetande främst bland kvinnorna ökat. Siffror för riket i stort visar att nära 
61 % av männen och omkring 42 % av kvinnorna heltidsarbetar.394 I den här 
studerade pendlarpopulationen är nära två tredjedelar av de svarande pend-
larna heltidsanställda i någon form395. Betydligt fler män än kvinnor har denna 
anställningsform (se tabell 7).  
 
Trots att småbarnspappor generellt kortat ned sin arbetstid det senaste decen-
niet kvarstår stora skillnader mellan könen396. I pendlarpopulationen är mäns 
genomsnittliga arbetstid c:a 41 timmar per vecka och kvinnornas c:a 35 tim-
mar per vecka397. En jämförelse mellan pendlarpopulationen och länet i stort 
visar att en högre andel av de pendlande manliga småbarnsföräldrarna i Fager-
ås och Kil arbetar minst 35 timmar i veckan och att en lägre andel av de kvinn-
liga pendlarna gör så.398  
 
Kollektivtrafiken är främst uppbyggd för att serva de stora strömmarna av skol- 
och arbetspendlare morgon och kväll under vardagar. De flesta arbets- och 
skolresor som utförs i Karlstadregionen påbörjas mellan kl. 6 och 9 på mor-
gonen. Hemresor sker vanligen mellan kl. 15 och 17 på eftermiddagen.399 
Pendlare med arbetstider som inte följer dessa mönster har svårare att få ar-
betsresan att matcha kollektivtrafiken. 

                                                 
393 RVU 04. 
394 Sysselsättning, arbetstider och arbetsmiljö 2002-2003, Levnadsförhållanden rapport 109, SCB. 
395 Summan inkluderar såväl tillsvidareanställning som projekt/visstidsanställning. 
396 Tid för vardagsliv – Kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01, Statistiska central-
byrån 2003. 
397 Närmare hälften av de pendlande småbarnsföräldrarna arbetar 40 timmar i veckan (c:a 48 % 56). 
Omkring 16 % (19) har en längre arbetsvecka. Sammantaget ligger 75 % (87) av pendlarna inom 
spannet 30-40 arbetstimmar/vecka.  
398 Sammantaget 95 % av de manliga småbarnsföräldrarna i undersökningsgruppen arbetar minst 35 
timmar i veckan medan 91 % av länets manliga befolkning gör detta. För kvinnor är relationen den 
att i pendlarpopulationen arbetar 56 % minst 35 timmar i veckan medan i länet i stort gör 61 % av 
kvinnorna detta (jämförande siffror för länet hämtat från Kommunfakta, www.regionfakta.com, 07-08-
05). 
399 Resvaneundersökning 2001 Karlstad, Grums, Kil, Forshaga och Hammarö, Transek AB. 
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Drygt tre fjärdedelar av de svarande pendlarna har sin arbetstid förlagd till dag-
tid och är ur denna aspekt synkroniserade med kollektivtrafikens trafikerings-
perioder. I likhet med riket i stort400 är andelen kvinnor i populationen med 
andra arbetstider något högre än motsvarande grupp män. Skillnaden mellan 
könen är dock mycket liten (se tabell 8). En majoritet av de studerade pend-
larna har sin arbetstid förlagd till vardagar. Drygt en fjärdedel arbetar regel-
bundet helger401 och fördelat mellan kön är andelen kvinnor något högre än 
männen. Medan drygt var femte man gör detta är siffran för kvinnor drygt en 
tredjedel402.  
 
I det närmaste 56 % (69) av de svarande uppger sig ha flextid. Andelen med 
flextid är i det närmaste jämnt fördelat mellan könen403. 
 
Sammanfattningsvis arbetar de pendlande männen i de studerade småbarns-
familjerna i Fagerås och Kil fler dagar i veckan, är i högre grad heltidsanställda 
och har högre genomsnittlig veckoarbetstid jämfört med sina kvinnliga motsva-
righeter. En något större andel av de pendlande kvinnorna arbetar andra tider 
på dygnet än dagtid och fler kvinnor arbetar också regelbundet helger. Flextid 
är jämnt fördelat mellan könen. 
 
Tabell 7: Anställningsformer uppdelat på kön 
 
Anställningsform Andel av popu-

lationen/antal 
svarande 

Andel av män-
nen/antal sva-
rande 

Andel av kvin-
norna/antal sva-
rande 

Tillsvidare – heltid 59 % (71) 75 % (45) 44 % (26) 
Tillsvidare - deltid  25 % (30) 5 % (3) 46 % (27) 
Projekt- eller visstidsanställ-
ning – heltid 

 
7 % (8) 

12 % (7) 2 % (1) 

Projekt- eller visstidsanställ-
ning – deltid 

 
2 % (2) 

0 % (0) 3 % (2) 

Egen företagare/medhjälpande 
familjemedlem 

 
6 % (7) 

8 % (5) 3 % (2) 

Annan 1 % (1) 0 % (0) 2 % (1) 
TOTAL: 100 (119) 100 % (60) 100 % (59) 

                                                 
400 Sysselsättning, arbetstider och arbetsmiljö 2002-2003, Levnadsförhållanden rapport 109, SCB. 
401 Sammantaget 27 % (33) personer. 
402 Totalt 19 % (12) av männen arbetar regelbundet helger, medan 36 % (21) av kvinnorna gör detta. 
403 Andel män med flextid är 56 % (35) och andelen kvinnor är 58 % (34). 
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Tabell 8: Arbetstidens huvudsakliga förläggning över dygnet 

 
Arbetstidens läge under dygnet Andel av popu-

lationen/antal 
svarande 

Andel av 
männen/antal 
svarande 

Andel av kvin-
norna/antal 
svarande 

Dagtid 77 % (93) 79 % (49) 75 % (44) 
Kvällstid eller nattetid 2 % (3) 0 % (0) 5 % (3) 
Skiftarbete 7 % (8) 5 % (3) 8 % (5) 
Oregelbunden förläggning över 
dygnet och veckan enligt särskilt 
schema eller turordning 

11 % (13) 10 % (6) 12 % (7) 

Annan arbetstidsförläggning 3 % (4) 6 % (4) 0 % (0) 
TOTAL: 100 % (121) 100 % (62) 100 % (59) 
 
 
Vilka samband finns då i materialet vad gäller arbetssituation och färdmedels-
valet? Pendlarens arbetssituation förstås i avhandlingen i antalet resdagar per 
vecka, typ av anställning (heltid, deltid eller egen företagare), arbetstidens för-
läggning under dygnet, arbete under helger, arbetstid per vecka och eventuell 
flextid. I materialet finns inget statiskt säkerställt samband404 mellan någon av 
dessa faktorer och färdmedelsvalet. Trots detta finns ett antal skillnader mel-
lan bil- och kollektivpendlare vad gäller deras arbetssituation som kan vara av 
intresse att lyfta fram. 
 
Sammantaget har 53 % (47) av bilpendlarna möjlighet till flextid, medan ande-
len är 75 % (18) för kollektivpendlarna. När det gäller helgarbete utför 30 % 
(26) av bilpendlarna detta. Sammalunda gör 17 % (4) av kollektivpendlarna.  
 
Av bilpendlarna arbetar de flesta dagtid (73 % 64) och drygt två femtedelar 40 
timmar i veckan (44 % 39). Motsvarande av kollektivpendlarna som arbetar 
dagtid är 92 % (22) och nära tre femtedelar (58 % 14) arbetar 40 timmar i 
veckan. 
 
Totalt 64 % (55) av bilpendlarna är heltidsanställda. Bland kollektivpendlarna 
är andelen 79 % (19). Av de senare reser 75 % (18) fem dagar i veckan. Sam-
manlagt 68 % (61) av bilpendlarna gör detta. 
 
Fler kollektivpendlare har flextid, färre jobbar helger, fler jobbar dagtid och 40 
timmar i veckan än bilpendlarna. Ytterligare skillnader är att en högre andel 
kollektivpendlare är heltidsanställda och reser till sitt arbete fem dagar i veck-
an. Sammantaget ger detta en bild av att kollektivpendlare som i allmänhet 
mer konforma med kollektivtrafikens tidigare refererade högtrafiklägen än 
bilpendlare. Störst skillnad mellan bil- och kollektivpendlare finns vad gäller 
flextid och andel som jobbar dagtid. Noteras skall dock att kollektivpendlare 
med andra arbetssituationer förekommer i materialet. Här finns pendlare utan 

                                                 
404 Sambanden har sökts genom logistisk regressionsanalys. Se bilaga 2. 
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flextid405, de som regelbundet jobbar helger406, veckoarbetstider både över och 
under 40 timmar407, andra arbetsformer än heltid408 och från 2-6 dagar i veckan. 
Däremot finns inga exempel på kollektivpendlare som jobbar kvällstid, natte-
tid eller skift.  
 
Slutligen kan lyftas fram att totalt 57 % (49) av bilpendlarna anger att arbetsti-
den utgör ett mycket stort eller ganska stort hinder för att resa kollektivt (se 
tabell 9). De kollektivpendlare som är av samma uppfattning utgörs i första 
hand av pendlare utan tillgång till bil för arbetsresan eller körkort. 
 
 
Tabell 9: Arbetstidens inverkan på möjligheten till arbetspendling med kollektivtrafik 
fördelat på färdmedel 
 
Arbetstiden som 
hinder  

Andel av bilpendlarna/antal 
svarande 

Andel av kollektivpendlarna/antal 
svarande 

Inte alls 22 % (19) 50 % (12) 
I ganska låg grad 21 % (18) 33 % (8) 
I ganska hög grad 19 % (16) 17 % (4) 
I mycket hög grad 38 % (33) 0 % (0) 
TOTAL: 100 % (86) 100 % (24) 
 
 

4.2.34.2.34.2.34.2.3 Reskedjor Reskedjor Reskedjor Reskedjor –––– ett antal resprofiler ur verkligheten ett antal resprofiler ur verkligheten ett antal resprofiler ur verkligheten ett antal resprofiler ur verkligheten    

 
De här presenterade reskedjorna och därtill kopplade pendlarprofiler syftar 
till att ge exempel på olika pendlarbeteenden som förekommer i populatio-
nen. Dessa exempel är baserade på resedagböckerna (reskedjorna) samt en 
kombination av resedagböcker, enkät- och kartmaterial (resprofilen).  
 
Reskedjor har tagits fram utifrån pendlarnas veckoschema enligt resedagböck-
erna. Pendlarprofilerna har extraherats fram genom att uppgifter i enkäter 
sammanförts med uppgifter i resedagböcker och att, då så krävts, tider för 
buss- och tågavgångar, adresser och avstånd kompletterats till detta material. 

 
Totalt utgörs resedagboksmaterialet av sex kollektivpendlare och åtta bilpend-
lare. Samtliga ingår i följande redovisning. I resedagboksmaterialet ingår inga 
tvåpendlarhushåll eller kollektivpendlare från Fagerås då bra underlag för det-
ta saknas i materialet. Däremot ingår två bilpendlare från Fagerås.  
 

                                                 
405 Sammanlagt 25 % (6). 
406 Samlat 17 % (4). 
407 Totalt 29 % (7) jobbar under 40 timmar i veckan och 12 % (3) över 40 timmar. 
408 Totalt 17 % (4) jobbar deltid och en person är egen företagare/medhjälpare. 
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De reskedjor som enligt resedagböckerna finns representerade hos pendlar-
populationen i Fagerås och Kil är409:  
 
 

 
 
 
Den uppdelning som här valts för kollektivpendlare är pendlare med dagligen 
återkommande reskedjor och pendlare med varierande reskedjor. Uppdel-
ningen, baserad på regelbundenhet i genomförande, bygger på antagandet att 
olika sammansatta reskedjor gynnar olika färdmedel. Resor med kollektivtra-
fiken med dess fasta tids- och platsstruktur underlättas av återkommande ruti-
ner. Ett mer varierat pendlingsmönster, både vad gäller arbetstider och inklu-
derade stopp antas kräva en högre grad av planering för att genomföras med 
kollektiva färdmedel och kan därmed sägas vara mer bilorienterat till sin ka-
raktär. 
 
För bilpendlarpopulationen saknas tydliga exempel på pendlare med dagligen 
återkommande reskedjor. I samtliga fall varierar reskedjan mellan olika 
veckodagar. En uppdelning har därför här istället gjorts utifrån om bilpendla-
ren upplever att den kan upprätthållas med ett kollektivtfärdmedel eller inte.  
 
I avsnittet presenteras ett exempel på en reskedja ur respektive kategori. Övri-
ga redovisas i bilaga 5. 
 
 

Kollektivpendlare med dagligen återkommande reskedjor 
 
Nedan redovisas ett exempel på kollektivpendlare med dagligen återkom-
mande reskedjor. Gruppen inkluderar ett antal kollektivpendlare med dagli-
gen återkommande reserutiner för arbetsresan. Variationer inom gruppen 
förekommer vad gäller antalet resdagar under veckan, färdmedel med vilket 

                                                 
409 Termen ”ärende” inkluderar exempelvis att lämna barn vid skola, göra inköp, service och egen 
eller barns fritidsaktivitet. Stopp vid förskolor redovisas separat. 

RESKEDJOR TILL ARBETET: 
 
Reskedja 1: Bostad – Arbetsplats 
Reskedja 2: Bostad – Förskola/familjedaghem – Arbetsplats  
Reskedja 3: Bostad – Förskola/familjedaghem – Ärende – Arbetsplats 
Reskedja 4: Bostad – Förskola/familjedaghem – Ärende – Ärende – Arbetsplats  
 
RESKEDJOR FRÅN ARBETET: 
 
Reskedja 1: Arbetsplats – Bostad 
Reskedja 2: Arbetsplats – Förskola/familjedaghem/Ärende – Bostad 
Reskedja 3: Arbetsplats – Förskola/familjedaghem/Ärende – Ärende – Bostad  
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individen transporterar sig från bostad till hållplats (till fots, cykel eller bil) och 
valet av kollektivt färdmedel för arbetsresan till och från Karlstad (buss eller 
tåg). Gemensamt för gruppen är att samtliga pendlare gör ett stopp vid försko-
la eller skola i endera riktningen av arbetsresan. Pendlarprofilen visar på varia-
tioner mellan pendlarna vad gäller kön, inkomst, avstånd till hållplatser, pend-
lartider, tillgång till bil, ansvarsfördelning i hushåll etc. Vad gäller valet av 
färdmedel uppger samtliga att reskostnaden är viktig. I övrigt varierar besluts-
strategier och åsikter om kollektivtrafiken mellan fallen.  
 
 

 
 
 
 

Resprofil 1: Kvinna, född 1963 (kodnummer 203) 
 
Reser till sin arbetsplats i Karlstad 5 dagar i veckan. Arbetar heltid (40 timmar i veckan). 
Arbetstiden är förlagd till vardagar. Har flextid. Den sammanlagda dagliga pendlingsti-
den ligger på 80 minuter.  
 
Arbetstiden utgör ett ganska litet hinder för att resa kollektivt och hon anser sig i ganska 
hög grad vara insatt i kollektivtrafikutbudet.  
 
Arbetsresan görs med buss. Samtliga förflyttningar i Kil som Karlstad sker till fots. Av-
ståndet mellan bostad och busshållplats är omkring 750 meter. Förskolan är belägen i 
relativt nära anslutning till bostad och hållplats. I Karlstad är avståndet mellan hållplats 
och arbetsplats under 250 meter.  
 
Inga hinder för färdmedelsvalet finns avseende saknat körkort eller funktionshinder. I 
hushållet finns tillgång till två eller fler bilar. Någon av dessa är alltid tillgängliga för ar-
betsresan. Arbetsgivaren tillhandahåller däremot inte fri parkering. Cirka 2-3 gånger i 
månaden används hushållets bil i arbetet. I övrigt reser personen dagligen med kollek-
tivtrafiken.  
 
Viktigt för valet av färdmedel är främst reskostnaderna, men också restiden. Flexibilitet, 
väderlek och miljö är av mindre betydelse. Kollektivtrafiken passar i ganska hög grad 
resbehovet. Problem finns i att bussen och tåget inte alltid går de tider hon önskar resa 
och det finns som hon ser det också brister i hållplatsstandarden och bekvämligheten 
ombord på bussarna. Biljettpriserna upplevs också vara för höga.  
 
Partnern är den som har ansvaret för att lämna barn på förskolan på morgon. Hon har 
ansvaret för att hämta. Ett skäl att välja bussen för resan är för att snabbt kunna nå 
förskolan (anm. järnvägstation ligger i en annan del av orten). Inga livsmedelsinköp eller 
fritidsaktiviteter görs kopplat till arbetsresan, däremot sker om än mer sällan andra in-
köp.  
 
Reskedjans sammansättning: 
 
Morgon  
Måndag – fredag: Bostad – Till fots – Hpl – Buss – Hpl – Till fots – Arbetsplats 
 
Eftermiddag  
Måndag – fredag: Arbetsplats – Till fots – Hpl – Buss – Hpl – Till fots – Förskola – Till 
fots – Bostad 
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Kollektivpendlare med varierade reskedjor 
 
Nedan följer ett exempel på kollektivpendlare med varierade reskedjor. I 
gruppen ingår resenärer med i olika hög grad varierande reskedjor och färd-
medel för arbetsresan. Den enklaste variationen innebär att ett återkommande 
stopp kommer till under en dag i veckan. I övrigt följer varje dag samma typ av 
reskedja. Resedagboksmaterialet innehåller även exempel på större variationer 
mellan de dagliga reskedjorna under mätveckan. Här förekommer exempel 
på växlingar mellan färdmedel hos en och samma individ från bil och tåg till 
buss, samt mer omfattande skillnader i antalet ärenden individen utför under 
olika dagar i veckan. Pendlarprofilerna i sin tur visar, liksom när det gäller 
pendlare med dagligen återkommande reskedjor, variationer vad gäller kön, 
inkomst, pendlartider, färdmedel, antalet ärenden som utförs kopplat till ar-
betsresan etc. Skillnader finns också vad gäller värderingar av olika tillgänglig-
hets-, bekvämlighets- och säkerhetsfaktorer. Gemensamt för alla är att res-
kostnaden rankas högt vid valet av färdmedel.  
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Bilpendlare med uppfattningen att de i princip kan ersätta bilen med ett kol-
lektivt färdmedel 
 
Nedan redovisas ett exempel på pendlare som trots att de i nuläget reser med 
bil inte har arbetstider som hindrar dem från att resa kollektivt. Gemensamt 
för pendlare i kategorin är förutom att de inte säger sig ha några hinder att resa 

Resprofil 2: Kvinna, född 1964 (kodnummer 272) 
 
Arbetspendlar till Karlstad 5 dagar i veckan. Har heltidsanställning (40 timmar i veckan). 
Arbetstiden är förlagd till dagtid under vardagar. Har flextid.  
 
Arbetstiden utgör inga hinder för att resa kollektivt. Kunskapen om kollektivtrafiken upp-
levs som ganska god. Genomsnittlig daglig restid inklusive eventuella stopp ligger på 
40-45 minuter.  
 
Arbetsresan sker med tåg eller bil. Eventuell förflyttning på hemorten till järnvägstation 
görs med bil eller till fots. Avstånd mellan bostad och järnvägsstation är c:a 2 km. Famil-
jedaghemmet ligger i samma bostadsområde som hemmet och förlänger därmed inte 
resvägen. Arbetsplatsen i Karlstad är belägen c:a 1,5 km från järnvägstationen. Förflytt-
ningen dem emellan sker till fots.  
 
Hon har körkort. Inga funktionshinder begränsar valet av färdmedel. I hushållet finns 
minst två bilar att tillgå. Någon av dessa är alltid tillgängliga för arbetsresan och arbets-
givaren tillhandahåller också fri parkering. Hon reser kollektivt till arbetet undantaget 2-3 
gånger i månaden då hon reser med bil. Dock används aldrig hushållets bilar i tjänsten.  
 
Reskostnaderna är av stor betydelse vid valet av färdmedel och höga biljettpriser är 
också enligt henne färdmedlets största brist. Även möjlighet till flexibilitet är viktigt för 
valet. Faktorer som restid, väderlek, miljöhänsyn och eventuella problem med parkering 
har mindre inverkan. Sammantaget uppfyller kollektivtrafiken till ganska hög grad hen-
nes behov för arbetsresor. Standard på hållplatser och fordon kan dock förbättras.  
 
Hon har alltid ansvaret för att barnen kommer till och från förskolan. Hon gör inköp av 
livsmedel i samband med arbetsresan vid c:a 2-3 tillfällen i veckan. Ibland utförs även 
ärenden på bibliotek, bank och post. Inget av detta inverkar dock på valet av färdmedel. 
 
Reskedjans sammansättning: 
 
Morgon 
Måndag - tisdag: Bostad – Bil – Familjedaghem – Bil – Jvstn – Tåg – Jvstn – Till fots – 
Arbetsplats 
Onsdag - torsdag: Bostad – Till fots – Jvstn – Tåg – Jvstn – Till fots – Arbetsplats 
Fredag: Bostad – Bil – Arbetsplats 
 
Eftermiddag 
Måndag: Arbetsplats – Till fots – Jvstn – Tåg – Jvstn – Bil – Affär – Bil – Förskola – Bil - 
Bostad  
Tisdag: Arbetsplats – Till fots – Jvstn – Tåg – Jvstn – Bil – Familjedaghem – Bil – Bo-
stad 
Onsdag - torsdag: Arbetsplats – Till fots – Jvstn – Tåg – Jvstn – Bil – Bostad 
Fredag: Arbetsplats – Bil – Affär – Bil – Bostad 
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kollektivt beroende på arbetstider också att kollektivtrafiken enligt egen utsago 
till ganska eller mycket hög grad uppfyller deras behov att resa till eller från 
arbetet. Samtliga säger sig också ha en önskan att om möjligt resa mer kollek-
tivt. Av en eller annan orsak gör de dock inte detta i praktiken. 
 
 

 
 
 

Bilpendlare med uppfattningen att de inte kan ersätta bilen med ett kollektivt 
färdmedel 
 
Pendlarna i kategorin anger alla att kollektivtrafiken inte kan ersätta bilen vid 
arbetsresor. Flertalet säger sig önska resa mer kollektivt, medan andra inte vill 
detta. Nedan följer ett exempel på pendlare ur denna gruppering. 
 

Resprofil 3: Kvinna, född 1969 (kodnummer 99) 
 
Har flextid. Reser med bil till Karlstad från Kil 5 dagar i veckan. Arbetar vardagar (heltid 
40 timmar i veckan). Den genomsnittliga dagliga pendlingstiden är 40 minuter. 
 
Hon har en relativt god kunskap om förutsättningarna att pendla med kollektivtrafiken 
och nuvarande arbetstider hindrar henne inte nämnvärt från detta. I princip passar tra-
fikformen i ganska hög grad hennes transportbehov och kräver inga byten. Hon vill ock-
så, om möjligheten fanns, pendla kollektivt oftare. Hon upplever dock att restiden med 
kollektivtrafiken innebär en onödig förlängning av tiden i förskolan. Har också viljan att 
vara flexibel. Reskostnaden, väderlek och miljö påverkar däremot färdmedelsvalet i 
lägre grad.  
 
I hushållet finns minst två bilar och hon kan alltid nyttja någon av dessa för arbetsresan. 
Arbetsgivaren erbjuder fri parkering. Använder sig av bilen i tjänsten några gånger per 
månad. 
 
Hon lämnar alltid och hämtar oftast barn i förskolan. Ärenden utförs sällan kopplat till 
arbetsresan.  
 
Avståndet mellan bostad och förskola är 200 meter. Från förskolan till närmaste håll-
plats är c:a 300 meter. Järnvägstationen ligger omkring 600 meter från förskolan. När-
maste hållplats från arbetsplatsen ligger 750 – 1500 meter bort. 
 
Reskedjans sammansättning: 
 
Morgon  
Måndag, fredag: Bostad – Bil – Arbetsplats 
Tisdag - onsdag: Bostad – Bil – Förskola – Bil – Arbetsplats 
Torsdag: Särskild lösning utanför ordinarie veckoprogram 
 
Eftermiddag 
Måndag: Arbetsplats – Bil – Fritid – Bil – Bostad  
Tisdag - onsdag: Arbetsplats – Bil – Förskola – Bil – Bostad  
Torsdag: Särskild lösning utanför ordinarie veckoprogram 
Fredag: Arbetsplats – Bil – Affär – Bil – Bostad 
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Resprofil 4: Man, född 1963 (kodnummer 259) 
 
Arbetar heltid (40 timmar i veckan). Reser med bil mellan Kil och Karlstad 5 dagar i 
veckan (måndag – fredag). Saknar flextid. Genomsnittlig pendlingtid är 60 minuter/dag. 
 
Anser att arbetstiderna utgör ett stort hinder för att resa kollektivt och färdmedlet uppfyl-
ler inte heller andra behov för arbetsresan. Har ingen större kunskap om kollektivtrafik-
utbudet och antalet byten som krävs är inte känt. Han uppger sig dock, om möjlighet 
fanns, gärna pendla kollektivt oftare. Till kollektivtrafikens upplevda brister hör att av-
gångstider inte passar, restiden blir för lång, för många och komplicerade byten för att 
nå arbetsplatsen och för långa avstånd till hållplatser. 
 
Generellt anser han att restider, flexibilitet och väderlek är viktigt då han väljer färdme-
del för arbetsresan. Han prioriterar också trafiksäkerhet. Miljö och reskostnaden är där-
emot inte viktiga. 
 
I hushållet finns en bil. Den använder han alltid för arbetsresorna. Han har fri parkering 
på arbetsplatsen. Använder mycket sällan hushållets bil i tjänsten. 
 
Ansvarar sällan för att lämna eller hämta barnen i familjedaghemmet. Gör i princip hel-
ler aldrig livsmedelinköp på väg till eller från jobbet. Utför dock dagligen andra ärenden 
kopplat till arbetsresan. 
 
Familjedaghemmets läge i förhållande till hållplatser är inte känt. Från arbetsplatsen till 
närmaste hållplats är 750-1 500 meter. 
 
Reskedjans sammansättning: 
 
Morgon  
Måndag - fredag: Bostad – Bil – Arbetsplats 
 
Eftermiddag 
Måndag: Arbetsplats – Bil - Bostad  
Tisdag: Arbetsplats – Bil – Affär – Bil – Bostad 
Onsdag: Arbetsplats – Bil – Barns Fritidsaktivitet – Bil - Bostad  
Torsdag: Arbetsplats – Bil – Bostad  
Fredag: Arbetsplats – Bil – Affär – Bil – Bostad 
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4.34.34.34.3  De omgivande faktiska förutsättningarna för färdmedelsvalet i prakt De omgivande faktiska förutsättningarna för färdmedelsvalet i prakt De omgivande faktiska förutsättningarna för färdmedelsvalet i prakt De omgivande faktiska förutsättningarna för färdmedelsvalet i praktiiiikenkenkenken    

 
I avsnittet redovisas de omgivande förutsättningarna; Hushållens sammansätt-
ning och organiserande, trafiksystemets utformning och omgivningsstrukturer 
var och en för sig under en egen rubrik.  
 
 

4.3.14.3.14.3.14.3.1 Hushållens sammansättning och organiserandeHushållens sammansättning och organiserandeHushållens sammansättning och organiserandeHushållens sammansättning och organiserande    

 
De studerade pendlarhushållen beskrivs här utifrån boendeform, antalet barn 
och vuxna som ingår i hushållet och hur ansvarsfördelningen för olika ärenden 
ser ut mellan hushållets medlemmar. Materialet är insamlat via enkäter. I av-
snittet refereras också till mer övergripande data för LA-region Karlstad (RVU 
04), jämförande H3-regioner i landet (SCB:s databas) och SCB:s studier av 
levnadsförhållanden bland olika grupper. Målet med avsnittet är att beskriva 
de faktiska ramar för färdmedelsvalet som den vardag pendlaren lever i sätter, 
och också relatera den studerade populationen till andra liknade grupper.  
  
Andelen ensamstående föräldrar bland de studerade pendlarhushållen är liten 
jämfört med befolkningen som helhet och de undersökta pendlarhushållen 
består i princip i samtliga fall av två vuxna och barn (99 % 100). Kil och Fager-
ås är två orter med en större andel enfamiljshus än i större städer. Av hushål-
len i studien bor i det närmaste samtliga i enfamiljshus av typen villa, radhus 
eller kedjehus (95 % 99). Som jämförelse kan anges att 70 % av 3-6 åringarna i 
Sverige bor i villa eller radhus/kedjehus410. Siffror för landet i stort för ålders-
gruppen 0-6 år ger att 87 % av barnen bor med båda sina föräldrar411. Av barn 
boende i villa, radhus eller kedjehus i åldersgruppen 0-18 år bor 79 % med 
båda föräldrarna412. Separata siffror för småbarnshushåll boende i villa saknas 
men ett antagande gjort här ger att andelen ensamstående med barn i denna 
ålder är lägre bland egnahemsägare än i andra boendeformer. 
 
Något över tre fjärdedelar av hushållen hade vid undersökningstillfället ett 
barn i någon av Kils kommunala förskolor. Resten av hushållen hade två eller 
flera barn inom barnomsorgen. I sex av tio hushåll ingick då undersökningen 
gjordes också fler och äldre barn vilka redan lämnat förskolan (se tabell 10). 
 
 

                                                 
410 SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden (www.scb.se/statistik/LE/LE0101/4.1.xls). Sifforna 
avser 2002-2004. 
411 SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden (www.scb.se/gemensamma_filer/2_1.xls). Siffor-
na avser 2003-2004. 
412 SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden (www.scb.se/statistik/LE/LE0101/4.1.xls). Sifforna 
avser 2002-2004. 
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Tabell 10: Antal barn i olika ålder i pendlarhushållen 

 
Antal 
barn 

Andel hushåll med förskolebarn 
(födda 1997 eller senare)/antal sva-
rande 

Andel hushåll med ytterligare barn 
födda 1996 eller tidigare/antal sva-
rande 

0 0 % (0) 41 % (41) 
1 77 % (78) 31 % (31) 
2 21 % (21) 24 % (24) 
3 2 % (2) 4 % (4) 

TOTAL: 100 % (101) 100 % (100) 
 
Kommentar: Till boende i ett hushåll räknas barn som vistas där mer än halva tiden. 

 
 
Nära två tredjedelar av de svarande pendlarna i enpendlarhushållen utför 
minst ett ärende av typen hämta eller lämna barn på förskolan, göra inköp av 
livsmedel eller ”andra ärenden413” i samband med arbetsresan. Något fler än 
en tredjedel av pendlarna i enpendlarhushåll utför också fler än ett ärende 
kopplat till arbetsresan. Andelen pendlande kvinnor som utför minst ett av 
nämnda ärende i samband med arbetsresan är betydligt högre än andelen 
män. Andelen pendlare som utför två eller flera ärenden i samband med ar-
betsresan är också betydligt högre bland kvinnor än män (se tabell 11).  
 
 
Tabell 11: Antal utförda ärenden kopplat till arbetsresan i enpendlarhushåll 

 
Antal ären-
den 

Enpendlarpopulation 
(77 hushåll) /antal sva-
rande 

Andel av män-
nen/antal svarande  

Andel av kvinnor-
na/antal svarande  

Inga ärenden 36 % (28) 49 % (21) 20 % (7) 
Ett ärende 29 % (22) 39 % (17) 15 % (5) 
Två ärenden 18 % (14) 5 % (2) 35 % (12) 
Tre ärenden 11 % (8) 7 % (3) 15 % (5) 
Fyra ärenden 6 % (5) 0 % (0) 15 % (5) 
TOTAL: 100 % (77) 100 % (43) 100 % (34) 
 
 
Av pendlarna i enpendlarhushållen har omkring en tredjedel huvudansvaret 
för att antingen hämta eller lämna barnen på förskolan. En fjärdedel av pend-
larna har huvudansvaret för båda delarna. Av de pendlare som har ansvaret 
för hushållets livsmedelsinköp gör omkring en femtedel dessa inköp regel-
bundet direkt anslutet till arbetsresan414. Ungefär en tredjedel av pendlarna 
utför andra typer av ärenden, exempelvis olika inköp förutom livsmedel, i di-
rekt koppling till arbetsresan (se tabell 12).  

                                                 
413 Antalet givna exempel på ”andra ärenden” är för få och spridda för en närmare indelning skall 
vara möjlig att göra. Gruppen inkluderar dock olika former av inköp utöver de separat redovisade 
livsmedelsinköpen. I kategorin ingår även bank- och postärenden, tandläkarbesök, frisör och att 
tanka bilen.  
414 Regelbundet syftar på minst 2-3 inköpstillfällen i veckan. 
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Kvinnliga arbetspendlare är i kraftig majoritet när det gäller att ansvara för att 
hämta och/eller lämna barn i förskolan. Samma gäller för inköp av livsmedel 
till hushållet. Endast när det gäller kategorin ”andra ärenden” blir fördelning-
en mer jämn mellan könen och här finns rent av en liten övervikt av män (se 
tabell 12).  
 
 
Tabell 12: Pendlare huvudansvariga för olika ärenden i enpendlarhushåll uppdelat 
på kön 
    
Typ av ärende Enpendlarpopulation 

(77 hushåll) /antal 
svarande 

Därav 
andel 
män/antal 
svarande 

Därav andel 
kvinnor/antal 
svarande 

TOTAL: 

Har huvudansvaret för att 
lämna barn på förskolan 

37 % (28) 21 % (6) 79 % (22) 100 % 
(28) 

Har huvudansvaret för att 
hämta barn på förskolan 

34 % (26) 23 % (6) 77 % (20) 100 % 
(26) 

Har huvudansvaret för att 
både hämta och lämna 
barn på förskola 

25 % (19) 10 % (2) 90 % (17) 100 % 
(19) 

Utför vanligen livsme-
delsinköp direkt kopplat 
till arbetsresan 

19 % (15) 27 % (4) 73 % (11) 100 % 
(15) 

Utför vanligen andra 
ärenden kopplade till 
arbetsresan 

32 % (25) 56 % (14) 44 % (11) 100 % 
(25) 

 
 
Ansvarsfördelningen i tvåpendlarhushållen visar samma tendenser som i en-
pendlarhushållen, d.v.s. att kvinnorna är de som i huvudsak lämnar och/eller 
hämtar barn på förskolan och gör livsmedelsinköp i samband med arbetsre-
san. Endast för ärenden av typ ”andra ärenden” finns här, liksom i enpendlar-
hushållen en övervikt för männen. Vad gäller antalet ärenden utförda av män 
respektive kvinnor i samband med arbetsresan är tendensen i tvåpendlarhus-
hållen, liksom i enpendlarhushållen, att kvinnor generellt utför fler ärenden än 
män. 
 
Samlade uppgifter om pendlare i H3-regioner i vilka Fagerås, Kil och Karlstad 
ingår ger att allt som allt 51 % av pendlarna vanligen utför någon typ av ärende 
i anslutning till arbetsresan. Betydligt fler kvinnor än män gör detta415. I pend-
larhushåll med barn mellan 0-6 år är skillnaden mellan könen ännu större416. I 
denna grupp reser arbetspendlande män i ännu högre grad direkt mellan bo-
stad och arbetsplats (74 %). Görs stopp är dessa i första hand relaterade till 
arbetet i någon form (16 %) och i andra hand till barntillsyn (10 %). Kvinnor 

                                                 
415 Andel män som utför ett ärende är 39 % och andelen kvinnor är 62 % (SCB källdata). 
416 Andel män som utför ett ärende är 26 % och andelen kvinnor är 62 % (SCB källdata). 
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däremot gör ofta stopp på vägen till och från arbetet (62 %). Vanligast bland 
dem är främst stopp relaterade till arbetet (26 %) och därefter barntillsyn (22 
%). Kvinnor gör också ett antal stopp i samband med arbetsresan kopplade till 
barnens fritidsaktiviteter (6 %).417. Uppenbart är att förekomsten av småbarn i 
hushållet är av betydelse för utformandet av reskedjor för arbetsresan. En ef-
fekt är att en högre andel män med småbarn i hushållet reser direkt mellan 
arbetsplats än bland pendlare i allmänhet i H3-regionerna. Kvinnor däremot 
gör till lika stor andel stopp oberoende av hushållstyp.  
 
Direkta jämförelser mellan den för avhandlingen insamlade datan och pend-
larhushållen i H3-regionerna går inte att göra. Indelningen i ärendekategorier 
skiljer sig delvis åt och i den här genomförda studien särredovisas exempelvis 
inte arbetsrelaterade stopp längs resvägen eller stopp kopplade till egna eller 
barns fritidsaktiviteter. Dessa redovisas här endast som ”andra ärenden”. 
Största skillnaden mellan datan kan dock antas ligga i att för H3-regionerna 
inkluderas även hushåll med barn där en av föräldrarna fortfarande är föräld-
raledig, medan den här studerade populationen främst inkluderar hushåll där 
båda vårdnadshavarna i olika omfattning förvärvsarbetar. Denna skillnad antas 
ge olikheter i vilka ärenden som måste utföras i samband med arbetsresan och 
vilka som kan utföras av den part som är föräldraledig. Den jämförelse som 
trots allt kan göras är att i de här studerade hushållen utförs en betydligt högre 
andel ärenden relaterade till arbetsresan än i de refererade H3-regionerna. 
Fördelningen mellan vilka ärenden som utförs ser också olika ut. Däremot 
finns samma tydliga skillnader mellan könen i att kvinnorna är de som utför 
flest resor i samband med barntillsyn och inköp. 
 
Andelen pendlare som utför ett ärende kopplat till arbetsresan är högre bland 
kollektivpendlare än bilpendlarna. Andelen pendlare som utför fler än ett 
ärende är däremot högre bland bil- än kollektivpendlare. Noterbart är att trots 
att fler bil- än kollektivpendlare genomför två eller fler stopp i samband med 
arbetsresan visar materialet exempel på kollektivpendlare som också gör så 
många stopp (se tabell 13). 
 
Ser man exklusivt till de kollektivpendlare som inte, beroende på avsaknad av 
körkort eller tillgång till bil för arbetsresan, saknar möjlighet att välja färdme-
del så utför över 80 % av dem ett eller flera ärenden i anslutning till arbetsre-
san. Detta gäller vare sig man inkluderar de som endast ibland har tillgång till 
bil eller inte bland dessa s.k. Måste-resenärer. 
 
Trots att materialet visar att det är något vanligare att bilpendlare utför fler 
ärenden än kollektivpendlare (se tabell 13) kan inget statistiskt samband418 mel-
lan att utföra ärenden och valet av färdmedel konstateras. Inget samband har 

                                                 
417 Källdata SCB. 
418 Sambanden har sökts genom logistisk regressionsanalys. Se bilaga 2. 
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heller kunna verifieras i de fall då stopp under arbetsresan kopplade till barn-
omsorgen studeras separat från övriga ärenden.  
 
 
Tabell 13: Antal ärenden kopplade till arbetsresan fördelat på färdmedel 
 
Antal ären-
den 

Andel av bilpendlarna/antal 
svarande 

Andel av kollektivpendlarna/antal 
svarande 

Inga ärenden 33 % (29) 33 % (8) 
Ett ärende 34 % (30) 46 % (11) 
Två ärenden 18 % (16) 13 % (3) 
Tre ärenden 11 % (10) 0 % (0) 
Fyra ärenden 4 % (4) 8 % (2) 
TOTAL: 100 % (89) 100 % (24) 
 
 

4.3.24.3.24.3.24.3.2 Trafiksystemets utformning i praktiken Trafiksystemets utformning i praktiken Trafiksystemets utformning i praktiken Trafiksystemets utformning i praktiken     

 
Trafiksystemets utformning utgör en av de omgivande förutsättningarna som 
styr individens färdmedelsval. Baserat på karteringar av linjenät, lokaliseringar 
av hållplatser och res- och trafikeringstider följer här en beskrivning av det kol-
lektiva trafiknätets yt- och tidstäckning i undersökningsområdet. Förutom yt- 
och tidstäckning ingår även bekvämlighet och säkerhet i resestandarden. Dessa 
faktorer behandlas i avsnittet 4.4.4.  
 
Avsnittet inleds med en översikt av trafiknätet. Därefter följer en beskrivning 
av kollektivtrafikens yt- och tidstäckning. 
 
 

Trafiknätet för pendling 
 
Arbetspendling med bil från Fagerås och Kil till/från Karlstad sker företrädes-
vis via riksväg (Rv) 61 och E18 (på-/avfart vid Bergviksmotet). Avståndet mel-
lan Kils och Karlstads järnvägsstation är vägledes c:a 21 km och restiden med 
bil ligger på omkring 19-20 minuter. Mellan Fagerås och Karlstads järnvägsta-
tion är avståndet, då man väljer den nya förbifart som byggts söder om Kil och 
vilken togs i bruk hösten 1999419, c:a 27 km. Den faktiska restiden ligger på 
omkring 21-22 minuter. Bilresenärer från Fagerås kan också välja att åka läns-
väg (Lv) 715 (gamla Rv 61). Den är dock längre varför resan tar längre tid. 
Förklaringen till att resor mellan Fagerås och Kil och Karlstad, trots olika 

                                                 
419 Förutom den nya sträckningen av Rv 61 förbi Kil och Fagerås har också en ombyggnation gjorts 
av korsningen Rv 61 och Rv 62 vid Ilanda. Denna ombyggnation som var färdig 2002 gör att bilister 
som åker på Rv 61 numera kan färdas direkt från på-/avfarten av E18 vid Bergviksmotet i riktning 
mot/från Arvika utan att korsa Rv 61.  
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längd tar i det närmaste lika lång tid är att resenärer från Fagerås snabbare kan 
ta sig ut på Rv 61 än resenärer från Kil.420 
 
Kil är en järnvägsknut där Norge/Vänerbanan, Värmlandsbanan, Bergslagsba-
nan och Fryksdalsbanan möts. Orten trafikeras av såväl interregional tågtrafik 
till/från Göteborg, Stockholm eller Oslo som Värmlandstrafiks länståg till/från 
Charlottenberg och Sunne/Torsby. Samtliga dessa linjer erbjuder möjligheten 
att pendla till Karlstad och periodvis över dygnet förekommer avgångar mellan 
Karlstad och Kil med mycket täta intervaller. Fagerås ligger vid Värmlandsba-
nan och trafikeras endast av länståg till/från Charlottenberg. Inga av SJ:s inter-
regionala tåg stannar där. Tågtrafiken mellan Kil jvstn och Karlstad jvstn har 
restid på 13-15 minuter enkel resa. Linjen Fagerås jvstn – Karlstad jvstn har 
restid på 20-23 minuter enkel resa. 
 
De busslinjer mellan Kil och Karlstad som är aktuella för pendlingsstudien är 
linje 300A421 och 300B422. Vissa av turerna på linje 300A har Fagerås bytes-
punkt som start- och slutdestination. Dessa turer passerar på sin väg till/från 
Karlstad längs Lv 715 Fagerås (tätort) och Kils järnvägsstation. Andra utgår 
från/stoppar vid Kils järnvägsstation. Linjen går från Bytespunkt Fagerås/Kils 
järnvägsstation längs Rv 61 och E18 via Våxnäs in mot Karlstads busstation. 
Linje 300 B börjar/slutar vid Gränderna i Kil. Linjen går från Kil ut på Rv 61 
och via Skåre till Karlstads universitet och in mot Karlstads busstation (se figu-
rer 7-10).  
 
Aktuella busslinjer mellan Fagerås och Karlstad består av, förutom vissa av-
gångar på linje 300A linje 102A och 302A423. Linjen 102A utgår från Arvika 
och ansluter Fagerås bytespunkt på sin väg till/från Karlstads busstation via Rv 
61. Linjen 302A utgår från Sunne/Torsby. Turen går längs Rv 45 på Frykens 
västra sida. Den ansluter sedan Fagerås bytespunkt och går vidare via Rv 61 
till/från Karlstads busstation (se figurer 7-10). 
 
Restiden för linje 300A sträckan Kils järnvägsstation - Karlstads busstation är 
25-35 minuter enkel resa. Restiden för linje 300B sträckan Kil - Karlstads uni-
versitet ligger på omkring 30 minuter enkel resa424. Restiden mellan Fagerås 
bytespunkt och Karlstads busstation med linje 302A är 30-35 minuter enkel 
resa. För linje 102A ligger restiden enkel resa på 30-35 minuter. De avgångar 
på linje 300A som trafikerar Fagerås och Kils tätorter via Lv 715 har en restid 
på 45-55 minuter vid enkel resa från Fagerås bytespunkt till Karlstads bussta-
tion.  

                                                 
420 Avstånd och faktisk tid för bilresorna är beräknade utifrån i praktiken genomförda resor. 
421 Linjebeteckningarna A och B används endast i detta sammanhang och inte i tidtabeller. 
422 Linjen upphörde hösten 2005. 
423 Från och med Värmlandstrafiks tidtabell för 2000-2001 började delar av den busstrafik som tidiga-
re gått via Fagerås och Kils tätorter gå längs den nya sträckningen av Rv 61(information via E-post 
från Markus Bergman Värmlandstrafik AB 06-11-24.) 
424 Restiden för hela sträckan till Karlstads busstation är cirka 50 minuter enkel resa. 
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Figur 7: Översiktskarta över väg- och järnvägsnätet Fagerås - Kil - Karlstad 

 
 

 
 
Figur 8: Översiktskarta över det regionala buss- och järnvägsnätet in mot Karlstad 
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Kollektivtrafikens yttäckning 
 
I följande avsnitt presentas ett antal kartor över kollektivtrafikens yttäckning. 
Därtill kommer yttäckning för stadstrafik och koppling mellan regional och 
lokal kollektivtrafik. 
 
 

Fagerås  

 
Boende i stora delar av Fagerås har maximalt 300 meter till en busshållplats. 
Det är dock endast busslinje 300A som trafikerar tätorten, övriga linjer angör 
Fagerås bytespunkt belägen omkring 2 km sydväst om tätorten. Fagerås station 
är centralt belägen i förhållande till tätorten och då orten är relativt liten till sin 
yta blir avstånden till hållplatsen för tåg för boende i Fagerås tätort förhållan-
devis korta (se figur 9).  
 
Orter av Fagerås storlek fungerar som tätort för relativt stora omland och för 
boende utanför tätorten och längre från riksvägar blir avstånden till hållplatser 
oftast långa. Så är också fallet i Fagerås. Tidigare nämnda faktorer som att en-
dast en av busslinjerna angör tätorten ger också sämre yttäckning i praktiken 
än vad kartan vid en första anblick visar. 
 
 

 
    
Figur 9: Yttäckning tåg- och busslinjer i Fagerås 
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Kil  

 
Linje 300A ankommer Kil via Lv 715 och passerar på väg in mot Kils centrum 
genom bostadsområdena Runnevål och Karlslund. Därefter trafikerar den 
Dalliden på sin väg ut mot Rv 61. Linje 300B avgår från Gränderna. Linjen 
passerar sedan centrum och följer sedan samma rutt ut ur Kil som linje 300A 
(se figur 10).  
 
I nuläget har flera bostadsområden i Kil; Kilslund, Mon, Lersätter och Sten-
åsen inte några hållplatser i nära anslutning. Hit kan också, då linje 346 inte 
trafikerar Karlstad, Jonsbol räknas in. Även för många Kilsbor boende i bo-
stadsområden som idag har hållplatser är avståndet till dessa över 300 meter.  
 
När det gäller Kils station gör ortens struktur att avståndet till hållplats för tåg 
från flera bolägen i tätorten överstiger 1 km.  
    
Sammanfattningsvis saknar en stor andel av kilsborna närhet till en kollektiv 
hållplats.  
 
 

 
 
Figur 10: Yttäckning tåg- och busslinjer i Kil 
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Karlstad  

 
Linje 300A, 102A och 302A anländer alla tre från väster via Våxnäs in mot 
Karlstads centrum och busstationen. Därmed passerar de Gruvlyckan (hpl: 
Spårgatan425), Våxnäs (Stenhagsgatan, Ramgatan), Kasernhöjden (Kasernhöj-
den), Klara (Länsstyrelsen, Karolinen426) och Tingvallastaden (Residenstorget, 
Centralstation427 och Busstation) (se figur 11).  
 
Linjesträckningen och hållplatser på vägen in mot centrum ger de resande 
gångavstånd till delar av stadsdelarna Gruvlyckan428, Våxnäs, Kasernhöjden, 
Klara och de centrala delarna av staden (Tingvallastaden) utan att byte av kol-
lektivt färdmedel krävs (se figur 11). För tillgänglighet till övriga delar av staden 
krävs längre promenader eller byten till stadsbusstrafiken. På väg in mot/från 
centrum angör linje 300A, 102A och 302A vid högtrafik samma, eller nära 
angränsande hållplatser som ett antal stadsbusslinjer inklusive direktlinjer till 
universitet. Dessa medger byte till stadsbusslinjer med destinationer till samtli-
ga stadsdelar förutom Färjestad. Avstigning vid hållplatser i centrala delen av 
staden ger tillgång till Stora torget, största knutpunkten i stadsbussnätet. Hit 
angör samtliga stadsbusslinjer. Därmed medges via maximalt ett byte möjlighet 
att med buss från Kil nå hela Karlstad (se figur 12).  
 
Linje 300B, med främsta syfte att utgöra en snabblinje mellan Kil och Karl-
stads universitet, trafikerar Karlstads busstation via Skåre (hpl: Ilanda köpcent-
rum, Skåre centrum) och norra/nordöstra Karlstad (Granmyrsgatan, Norra 
Kroppkärr, Elkroken, Kronoparkskyrkan och Karlstads universitet). I Skåre 
centrum medges byte till stadsbuss och på väg in mot Karlstads universitet 
finns ytterligare möjligheter att byta till ett antal stadsbusslinjer. För resande 
från Kil kan byte till stadsbuss ske i Skåre centrum för att snabbare nå Stode-
ne, Älvåker eller Råtorp. Har man för avsikt att resa vidare till destinationer 
som Stockfallet, Lorensberg, Kroppkärr eller Kronoparken kan byte till stads-
buss i vissa fall vara gynnsamt att göra vid någon av de hållplatserna i nor-
ra/nordöstra Karlstad som linje 300B angör. I övrigt finns mer tidsbesparande 
alternativ att tillgå för att resa med den kollektivtrafik från Fagerås och Kil som 
går direkt in mot Karlstads centrum och där byta till stadsbusslinjer.  
 
Tågtrafiken till/från Fagerås och Kil gör vid studiens genomförande endast ett 
stopp i Karlstad. Detta är vid järnvägstationen i centrum av staden. Resande 
med tåg till eller från Karlstad har gångavstånd till stora delar av centrala sta-
den (Tingvallastaden) och Viken. Inom en radie på 300 meter från järnvägsta-
                                                 
425 Stopp i Gruvlyckan görs endast på väg in mot Karlstad. Vid påstigning för återresan sker detta i 
Våxnäs.  
426 Stopp vid Karolinen görs endast på väg ut från Karlstad. Vid avstigning för inresan sker detta vid 
Länsstyrelsen. 
427 Stopp vid Centralstationen görs endast på väg in mot Karlstad. Vid påstigning för återresan sker 
detta på Drottninggatan. 
428 Endast på väg in mot Karlstad. 
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tionen finns i nuläget tillgång till flera lokalbusslinjer. Inom 600 meter från 
stationen ligger Stora torget och stadsbussnätets mitt (se figur 12). Liksom vad 
gäller busstrafiken ger detta resande med tåg möjligheten att med maximalt ett 
byte mellan kollektiva färdmedel täcka in Karlstads tätort. I samtliga fall krävs 
dock en förflyttning mellan järnvägstationen och hållplatser. 
 
Sammanfattningsvis har den regionala busstrafiken från Fagerås och Kil bäst 
yttäckning i Karlstads nordvästra och centrala delar. För boende i Kil ger linje 
300B även god yttäckning i Skåre och de nordöstra delarna av staden. Tågtra-
fiken ger tillgänglighet till centrala delarna av Karlstad. För att nå övriga delar 
av staden via stadsbusstrafiken krävs både för buss- och tågresenärer i de allra 
flesta fall högst ett byte av färdmedel.  
 
 

 
 
Figur 11: Yttäckning i Karlstads tätort för den regionala buss- och tågtrafiken 
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Figur 12: Yttäckning Karlstads stadstrafik 

 
 

Avstånd till hållplats och antal byten för arbetsresan 

 
Fler pendlare i såväl Fagerås som Kil har en hållplats/järnvägsstation inom 250 
meter från sin arbetsplats jämfört med avståndet från sin bostad. Fler Fagerås-
pendlare har ett buss- eller tågstopp nära både sin bostad och arbetsplats än 
Kilspendlarna har (se tabell 14). 429  
 
 

                                                 
429 Uppgifter om avstånd till hållplatser och antal byten baseras på uppskattningar av de svarande 
själva. De kan därmed, om än baserade på faktiska förhållanden, i viss mån sägas representera 
deras uppfattning, d.v.s. vara ett uttryck för det mentala avståndet mellan bostad/arbetsplats och 
hållplats. Underförstått är att frågan om avstånd till en hållplats gäller en hållplats med trafik av nytta 
för resenären. Ovanstående gör att i undantagsfall skillnader i uppfattning om avstånd från exempel-
vis bostad och närmaste hållplats kan förekomma mellan boende i samma hushåll. 
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Tabell 14: Avstånd till hållplats fördelat på Kil, Fagerås och Karlstad 
 
Avstånd till håll-
plats  

Bostad Kil/Antal 
svarande 

Arbete Karl-
stad  

Bostad 
Fagerås 

Arbete Karl-
stad  

0 – 250 meter 12 % (12) 31 % (32) 33 % (6) 56 % (10) 
250 -750 meter 32 % (33) 22 % (23) 22 % (4) 17 % (3) 
750 – 1500 meter 29 % (30) 26 % (27) 17 % (3) 17 % (3) 
1500 – 2500 meter 16 % (17) 12 % (13) 22 % (4) 5 % (1) 
Mer än 2500 meter 10 % (10) 2 % (2) 6 % (1) 5 % (1) 
Vet ej 1 % (1) 7 % (7)  0 % (0) 0 % (0) 
TOTAL:  100 % (103) 100 % (104) 100 % (18) 100 % (18) 
 
 
En jämförelse av avstånd mellan bostad, arbetsplats och hållplatser fördelat på 
pendlare med olika färdmedel visar att dubbelt så stor andel av kollektivpend-
larna jämfört med bilpendlarna uppger sig ha högst 250 meter från sin bostad 
till närmaste hållplats. Vad gäller förhållandet hållplats och arbetsplats är för-
delningen jämn mellan grupperna. De allra flesta kollektivpendlarna har dock 
över 250 meter till närmaste hållplats på såväl bostads- som arbetsorten och av 
intresse att konstatera är att i stort sett lika stor andel kollektiv- som bilpendla-
re, omkring hälften, har över 750 meter från sin bostad till närmaste hållplats. 
Resultatet visar att även om en större andel kollektivpendlare har en hållplats 
inom vad som kan uppfattas som bekvämt avstånd från sitt hem så har långt 
ifrån alla detta. Många har mycket längre och flera exempel förekommer på 
kollektivpendlare med över 1 500 meter till närmaste hållplats från hemmet. 
Samma situation gäller för avståndet mellan arbetsplats och hållplats. Också 
här finns pendlare, både kollektiva och bilburna, inom hela spektrumet av 
avstånd till hållplatser (se tabell 15).  
 
Kollektivtpendlare med långa avstånd till hållplatser utgörs inte endast av 
gruppen som saknar körkort eller regelbunden tillgång till bil för arbetsresan. 
Även i gruppen kollektivpendlare med ett val finns exempel på pendlare med 
mer än 1 500 meter mellan bostad och hållplats. Detta gäller också mellan 
hållplatser och arbetsplats.  
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Tabell 15: Avstånd till hållplats fördelat på färdmedel 

 
Avstånd till håll-
plats  

Bostad – 
Andel av 
bilpend-
lar-
na/antal 
svarande 

Arbete - 
Andel av 
bilpendlarna  

Bostad - Andel av 
kollektivpendlarna 

Arbete - Andel av 
kollektivpendlarna 

0 – 250 meter 10 % (9) 33 % (29) 21 % (5) 33 % (8) 
250 -750 meter 33 % (29) 20 % (18) 29 % (7) 25 % (6) 
750 – 1500 meter 30 % (26) 25 % (22) 25 % (6) 29 % (7) 
1500 – 2500 me-
ter 

16 % (14) 12 % (11) 17 % (4) 9 % (2) 

Mer än 2500 
meter 

10 % (9) 2 % (2) 8 % (2) 4 % (1) 

Vet ej 1 % (1) 8 % (7) 0 % (0) 0 % (0) 
TOTAL: 100 % 

(88) 
100 % (89) 100 % (24) 100 % (24) 

 
 
I enkäten har respondenterna fått uppge hur många byten mellan olika kollek-
tiva färdmedel som krävs för att resa enkel resa mellan bostaden och arbets-
platsen. Kollektivpendlarna antas ge ett svar baserat på erfarenhet, medan bil-
pendlarna då de inte utfört resan gör en uppskattning. En tydlig skillnad finns 
mellan resandegrupperna även om materialet inte tillåter tester av signifikativa 
samband. Av kollektivpendlarna anger nära nio av tio att de kan nå sin arbets-
plats utan något byte mellan olika kollektiva färdmedel. Andelen bilresenärer 
som säger sig kunna göra detta är färre än hälften av andelen kollektivresenä-
rer (se tabell 16).  
 
En mindre grupp bilresenärer uppger sig sakna kunskap om hållplatsers läge, 
främst vid arbetsplatsen och det antal byten som krävs för att nå arbetsplatsen 
med ett kollektivt färdmedel. Detta ligger väl i linje med de resultat som visar 
att population omfattar bilpendlare som uppger att de inte är insatta i möjlig-
heterna att arbetspendla med buss eller tåg mellan Fagerås/Kil och Karlstad 
(se avsnitt 4.4.4). 
 
Det finns ett statistiskt säkerställt samband430 mellan att ha en resväg till jobbet 
som inte kräver byten mellan olika färdmedel och att resa kollektivt till jobbet. 
Totalt förklarar denna faktor 22 % av variationen. Däremot finns inget sådant 
samband mellan avståndet till hållplatser och färdmedelsvalet (se bilaga 2).  
 
 

                                                 
430 Sambanden har sökts genom logistisk regressionsanalys. För ytterligare information se bilaga 2. 



 112 

Tabell 16: Antal byten av kollektiva färdmedel för att nå arbetsplatsen fördelat på 
kollektiv- och bilpendlare 

 
Antal byten Andel av bilpendlarna/antal 

svarande  
Andel av kollektivpendlarna/ antal 
svarande  

Inget byte 40 % (35) 88 % (21) 
Ett byte 28 % (24) 4 % (1) 
Två byten 18 % (16) 8 % (2) 
Tre byten 0 % (0) 0 % (0) 
Fyra byten 0 % (0) 0 % (0) 
Fler än fyra 
byten 

2 % (2) 0 % (0) 

Vet ej 12 % (10) 0 % (0) 
TOTAL: 100 % (87) 100 % (24) 
 
 

Kollektivtrafikens tidstäckning 
 
Nedan följer en genomgång av kollektivtrafikens trafikering mellan Fagerås, 
Kil och Karlstad. Här redovisas såväl antalet avgångar som trafikpauser mellan 
avgångarna. Avsikten är att ge en bild av kollektivtrafikens tidstäckning vid 
morgon- respektive eftermiddagstrafik. Ur materialet har också ett antal inten-
sivtrafiksperioder för kollektivtrafiken mellan Fagerås – Karlstad och Kil – 
Karlstad tagits fram. Som gräns för intensivtrafik har satts en trafikpaus på 
maximalt 20 minuter mellan avgångarna.431 
 
Redan inledningsvis skall det tydliggöras att då antalet avgångar jämförts har i 
de fall flera turer lämnar samma hållplats samtidigt men med ibland delvis 
olika linjesträckning, dessa endast räknat som en avgång. Att så gjorts beror på 
att trots turers ibland varierande yttäckning så ger de vid samma avgångstid inte 
en bättre tidstäckning för resenären.  
 
I den följande genomgången av ankomster och avgångar på olika sträckor har 
ingen skillnad gjorts mellan trafikslag (buss eller tåg), huvudman (Värmlands-
trafik eller SJ) eller linjesträckning (Rv 61/Lv 715). Inte heller har särskild 
hänsyn tagits till om en linje i tidtabeller definierats som exempelvis skoltur 
eller liknande så länge färdmedlet varit öppet för alla resande. Självklart har 
dessa faktorer, som tidigare diskuterats, betydelse för individers val av färdme-
del i det att exempelvis restider och komfort kan skilja åt (se exempelvis av-
snitt 2.3.2). Här har dock endast turtäthet, antalet avgångar, intensivtrafikperi-
oder och trafikpauser satts i fokus. Det övergripande kriteriet för att en tur 
skall inkluderas har, förutom tidigare angiven tidsram för avgångstider, varit att 
                                                 
431 Trafikeringstider hämtade från regionaltågstrafiken mellan Västerås och Stockholm ger vid hög-
trafik avgångar varje kvart, alternativt varje halvtimme (Ehrling och Johansson, 2000). Exempel på 
spårtrafik från Malmöregionen visar på en turtäthet på mellan 6 och 20 minuter (Johansson et al., 
1997). Kraven på den regionala tågtrafiken kan antas gälla även för busstrafik. 
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färdmedlet varit tillgängligt för innehavare av Värmlandstrafiks olika typer av 
länskort, buss- eller buss & tågkort.432 
 
 

Fagerås 

 
Under tidsintervallet kl. 06:00 - 07:00 på morgonen avgår vid trafikutbud 1433 
fyra bussar från Fagerås bytespunkt mot Karlstad. Dessa turer trafikerar olika 
sträckningar in mot Karlstad och avgår i par. I praktiken innebär detta att 
pendlaren sett till avgångstider har två avgångar att välja på under tidsinterval-
let. Följande timme, kl. 07:00 - 08:00, avgår ett tåg och en buss till Karlstad. 
Sammantaget ger detta fyra avgångar på morgonen för pendlare att välja mel-
lan (se tabell 18). 
 
Antalet avgångar och avgångstider under morgontrafiken är i stort desamma 
vid trafikutbud 2. Viktigaste skillnaden är att i trafikutbud 2 har den enda exi-
sterande tågavgången på morgonen tidigarelagts med drygt 10 minuter jämfört 
med tidigare. Till följd av detta infaller vid detta trafikutbud den korta intensiv-
trafikperioden under morgontrafiken något tidigare. En konsekvens är att en 
längre trafikpaus uppkommer mellan kl. 07:01 och 07:25. Istället koncentre-
ras däremot antalet avgångar runt 7-tiden och ger ytterligare ett alternativ för 
den pendlare som måste nå Karlstad före kl. 07:30. I motsats måste den rese-
när som önskar resa från Fagerås tätort med tåg och nå Karlstad före kl. 08:00 
nu resa något tidigare. Vid båda trafikutbuden förekommer en längre trafik-
paus på 40 minuter mellan kl. 06:10-06:50 (se tabell 18). 
 
Sett till ankomsttider till Karlstad med kollektivtrafiken på morgonen visar 
dessa att vid båda trafikutbuden finns den faktiska möjligheten att pendla kol-
lektivt från Fagerås och anlända till Karlstad före kl. 07:00 på morgonen. Den 
tidigarelagda tågturen vid utbud 2 ger pendlare från Fagerås ytterligare ett al-
ternativ att nå Karlstad före kl. 07:30 på morgonen jämfört med tidigare och 
motsvarande en möjlighet mindre att anlända mellan halvåtta och åtta på mor-
gonen (se tabell 17).  

                                                 
432 Avgränsningar för arbetsresan är satta till en avresa från bostadsorten tidigast kl. 06:00 och hem-
komst igen senast kl. 18:00. Minsta arbetstid är satt mellan 08:00 – 15:30 vilket också är senaste 
ankomsttid och tidigaste avresetid från Karlstad. Tidsavgränsningarna är i stort hämtade ur rapporten 
”Tågtrafikens möjligheter på den framtida resemarknaden” från KTH (Nelldal, 1996). Den förändring 
som gjorts är att tidigaste avresetiden från hemmet tidigarelagts med en halvtimme. Orsak till detta 
är att eventuella pendlare med arbetsstart kl. 7.00 ingår.  
433 Under hösten 2002 tog Värmlandstrafik tre Reginatåg i bruk. Dessa kördes inledningsvis enligt 
den befintliga tidtabellen (här refererad till som trafikutbud 1). Från och med 16 juni 2003 går de i 
snabbtrafik i Värmland (trafikutbud 2).  
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Tabell 17: Fagerås – Ankomster till Karlstad på morgon med kollektivtrafik 

 
Tidsperiod Antal turer vid trafikutbud 1 Antal turer vid trafikutbud 2 

06:00 – 06:30 Inga ankomster Inga ankomster 
06:31 - 07:00 Två turer med buss (06:45, 

07:00) 
En tur med buss (06:45) 

07:01 – 07:30 En tur med buss (07:25) Två turer med buss (07:05, 07:20) 
och en med tåg (07:23) 

07:31 – 08:00 Två turer med buss (07:40, 
07:55) och en med tåg (07:37) 

Två turer med buss (07:45, 07:55)  

    
    
För eftermiddagstrafiken vid trafikutbud 1 infaller en intensivtrafikperiod mel-
lan kl. 15:30 och 16:05. Under denna dryga halvtimme avgår totalt fem tåg 
eller bussar med olika linjesträckning. I trafikutbud 1 följer sedan en nedgång 
av trafiken innan en kort intensivtrafikperiod åter infaller mellan kl.17:00-
17:10. I trafikutbud 2 har intensivtrafikperioden förlängts och varar från kl. 
15:30 till 16:35. Denna förändring består i att det tidigare 17-tåget tidigarelagts 
med omkring en halvtimme och i och med att Värmlandstrafik nu är trafikhu-
vudman har också det tidigare nödvändiga bytet i Kil tagits bort. Under inten-
sivtrafikperioden i trafikutbud 2 finns sju avgångar att välja på. Därefter följer 
en nedgång i trafik innan sista avgången som når Fagerås före kl. 18 lämnar 
Karlstad kl. 17:10. Inte i något av de båda trafiklägena erbjuds några avgångar 
till Fagerås efter 17:10 vilka anländer före kl. 18:00 (se tabell 18).  
 
Trafikutbud 1 och 2 varierar något i avgångs- och ankomsttider vad gäller ef-
termiddagstrafiken. Störst skillnad är tidigareläggandet av 17.00-tåget med en 
halvtimme i trafikutbud 2. I trafikutbud 2 erhålls en något längre obruten in-
tensivtrafikperiod än i utbud 1. I praktiken är detta dock troligtvis av mindre 
betydelse. Antal avgångar mellan trafikutbuden är desamma. 
 
För att sammanfatta ovanstående kan konstateras att tidtabellerna för Fagerås 
uppvisar en tydlig skillnad i turtäthet, antal avgångar och intensivtrafikperio-
dernas längd mellan morgontrafiken från Fagerås in mot Karlstad och returtra-
fiken på eftermiddagen tillbaka till Fagerås. I samtliga fall är utbudet större när 
det gäller returresor på eftermiddagen. Morgon- liksom eftermiddagstrafiken, 
oberoende av trafikutbud, har inslag av längre trafikpauser på 25-40 minuter. 
Buss är vanligare än tåg på sträckan Fagerås – Karlstad vid båda de studerade 
trafikutbuden.  
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Tabell 18: Fagerås – Turer med kollektivtrafik 

 
Tidsperiod Antal turer vid trafikutbud 1 Antal turer vid trafikutbud 2 

06:00 – 06:30 Två turer med buss (06:10) Två turer med buss (06:10) 
06:31 – 07:00 Två turer med buss (06:50) Två turer med buss (06:50) 
07:01 – 07:30 En tur med buss (07:25) och en 

med tåg (07:14) 
En tur med buss (07:25) och en med 
tåg (07:01) 

07:31 – 08:00 Inga avgångar angör Karlstad 
före kl. 8.00 

Inga avgångar angör Karlstad före kl. 
8.00 

15:30 -16:00 Tre turer med buss (15:30, 
15:35, 15:50) och en med tåg 
(15:43) 

Tre turer med buss (15:30, 15:35, 
15:55) och en med tåg (15:48) 

16:01 – 16:30 Två turer med buss (16:05, 
16:30) 

Två turer med buss (16:10, 16:35) 
och en med tåg (16:28) 

16:31 – 17:00 En tur med tåg (17:00) Inga avgångar 
17:01 – 17:30 En tur med buss (17:10) En tur med buss (17:10) 
17:31 – 18:00 Inga avgångar angör Fagerås 

före kl. 18.00 
Inga avgångar angör Fagerås före kl. 
18.00 

 
 

Kil 

 
Vid såväl trafikutbud 1 som 2 sker en avgång med buss kl. 06:25 från Kil till 
Karlstad. Därefter följer ett uppehåll på omkring 30 minuter i trafiken. Mellan 
kl. 07:05 och 07:28 lämnar vid trafikutbud 1 två bussar och tre tåg Kil för cen-
trala Karlstad. Därtill kommer en avgång till Karlstads universitet via Skåre. I 
det att de två bussarna lämnar Kil samtidigt ger situationen i praktiken resenä-
rerna, inkluderat tåget, fyra avgångar med mellan 5-12 minuters mellanrum att 
välja mellan. I trafikutbud 2 har de tidigare dubbla bussavgångarna fördelats på 
två avgångar med 5 minuters mellanrum. I detta har resenärerna, tillsammans 
med att en ny tågavgång tillkommit, sex avgångar att tillgå med mellan 1-7 mi-
nuters mellanrum mellan kl. 7:05 och 07:29 (se tabell 20).  
 
Intensivtrafikperioden på morgonen är i det närmaste lika lång vid trafikutbud 
1 som utbud 2. Båda inkluderar också varsin längre trafikpaus. Orsaken till att 
trafikutbud 2 erbjuder fler avgångar är att avgångstiden för två bussar som tidi-
gare lämnade Kil samtidigt separerats med några minuter och därmed ökat 
antalet avgångar. Största enskilda skillnaden mellan trafikutbud 1 och 2 är den 
tågavgång som tillkommit mellan kl. 07:00 och 07:30 i trafikutbud 2 (se tabell 
20).  
 
Sett till ankomster till Karlstad från Kil på morgonen saknas vid trafikutbud 1 
möjligheter att resa kollektivt och börja arbeta i Karlstad före kl. 07:00 på 
morgonen. Så är även fallet vid trafikutbud 2. Trafikutbud 1 erbjuder endast 
en avgång för arbetspendlare som måste komma till Karlstad före kl. 07:35. I 
trafikutbud 2 har trafiken utökats med en tågavgång och möjliggjort för pend-
lare att nå Karlstad före kl. 07:30. När det gäller tidsperioden mellan kl. 07:31-
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08.00 är antalet ankommande tåg och bussar väl sörjt för vid båda trafikutbu-
den och pendlare har flera alternativ att välja på (se tabell 19).  
 
 
Tabell 19: Kil – Ankomster till Karlstad på morgon med kollektivtrafik 
  
Tidsperiod  Antal turer vid trafikutbud 1 Antal turer vid trafikutbud 2 

06:00 – 06:30 Inga ankomster Inga ankomster 
06:31 - 07:00 En tur med buss (07:00) Inga ankomster 
07:01 – 07:30 Inga ankomster En tur med buss (07:05) en med tåg 

(07:23)  
07:31 – 08:00 Två turer med buss (07:35) 

och tre med tåg (07:32, 07:37, 
07:42). En tur med buss via 
Karlstads universitet (07:50) 

Två turer med buss (07:40, 07:45) och 
tre med tåg (07:32, 07:38, 07:42). En 
tur med buss via Karlstads universitet 
(07:50) 

 
 
Eftermiddagstrafiken mot Kil erbjuder, vid trafikutbud 1, två avgångar från 
centrala Karlstad, varav en buss och ett tåg, mellan kl. 15:30 -16:00. Vid utbud 
2 tillkommer en tågavgång vilket totalt ger tre avgångar under perioden. I båda 
trafikutbuden ingår därutöver en avgång till Kil via Karlstads universitet och 
Skåre. Tidsperioden mellan kl. 16.01-16.30 innebär vid trafikutbud 1 två turer 
med buss. Vid trafikutbud 2 har bussturerna utökats med två tågturer vilket 
totalt ger fyra avgångar. Oberoende av trafikutbud finns endast en avgång, i 
detta fall tåg, att välja mellan kl. 16:31 och 17:00. Mellan kl. 17:01-17:30 avgår 
en buss respektive ett tåg till Kil vid båda trafikutbuden. Vid trafikutbud 1 av-
går tåget och bussen samtidigt och ger därmed pendlaren i praktiken endast en 
avgång att välja. Vid utbud 2 har tågavgången senarelagts med 15 minuter och 
därmed har också valmöjligheterna att anpassa sin hemfärd i tid ökat för rese-
nären. Vid trafikutbud 1 finns möjligheten att resa med ett tåg med avgångstid 
17:45 vilket ankommer Kil strax för kl. 18:00 Denna möjlighet har försvunnit i 
trafikutbud 2. Sista tur vilken som Kil för kl. 18.00 är istället ett tåg kl. 17.25 
som angör Kil 17.38 (se tabell 20). 
 
Trafikutbud 1 erbjuder vid eftermiddagstrafik tre intensivtrafikperioder och 
två trafikpauser på mellan 35 och 50 minuter. Trafikutbud 2 erbjuder fler av-
gångar och längre total intensivtrafikperiod än utbud 1. Här finns ingen trafik-
paus på över 30 minuter, dock en på 27 minuter. Trafikutbud 2 erbjuder vid 
eftermiddagstrafik fler avgångar än utbud 1. Störst skillnad mellan trafikutbu-
den står att finna i den avsevärt längre och mer sammanhållna intensivtrafikpe-
rioden vid utbud 2.  
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Tabell 20: Kil – Turer med kollektivtrafik 

 
Tidsperiod  Antal turer vid trafikutbud 1 Antal turer vid trafikutbud 2 

06:00 – 06:30 En tur med buss (06:25) En tur med buss (06:30) 
06:31 - 07:00 Inga avgångar Inga avgångar 
07:01 – 07:30 Två turer med buss (07:05) 

och tre med tåg (07:17, 07:23, 
07:28). En tur med buss via 
Karlstads universitet (07:20) 

Två turer med buss (07:05, 07:10) och 
fyra med tåg (07:09, 07:17, 07:22, 
07:29). En tur med buss via Karlstads 
universitet (07:20) 

07:31 – 08:00 Inga avgångar angör Karlstad 
före kl. 8.00 

Inga avgångar angör Karlstad före kl. 
8.00 

15:30 -16:00 En tur med buss (15:35) och 
en med tåg (15:43). En tur 
med buss via Karlstads uni-
versitet (15:50) 

En tur med buss (15:35) och två med 
tåg (15:43, 15:48). En tur med buss 
via Karlstads universitet (15:50) 

16:01 – 16:30 Två turer med buss (16:05, 
16:10)  
 

Två avgångar med buss (16:05, 
16:10) och två avgång med tåg 
(16:28, 16:33) 

16:31 – 17:00 En tur med tåg (17:00)  En tur med tåg (17:00) 
17:01 – 17:30 En tur med buss (17:10) och 

en med tåg (17:10) 
En tur med buss (17:10) och en med 
tåg (17:25) 

17:31 – 18:00 En tur med tåg (17:45) Inga avgångar angör Kil före kl. 18.00 
 
 
För att summera ger jämförelser av kollektivtrafikutbudet mellan Kil och Karl-
stad att både vid trafikutbud 1 och 2 är antalet turer och avgångar från Kil till 
Karlstad färre på mornar än i motsatt riktning på eftermiddagar. I trafikutbud 
1 är den totala intensivtrafikeringsperiodens längd in mot Karlstad på morgo-
nen av samma längd som den åter till Kil på eftermiddagen. I trafikutbud 2 är 
den betydligt kortare för trafik in mot Karlstad på morgon än vid retur på ef-
termiddagen. Den samlade intensivtrafikperioden under eftermiddagstrafiken 
vid trafikutbud 2 är mer än tredubbelt så lång som under morgontrafiken och 
också betydligt utökad i jämförelse med trafikutbud 1. Intensivtrafikperiodens 
längd vid morgontrafik jämfört med de två trafikutbuden är däremot i princip 
oförändrad. Trafikutbud 2 erbjuder dock ytterligare två avgångar jämfört med 
tidigare. Avslutningsvis finns, främst vid trafikutbud 2, ett större trafikutbud att 
välja mellan sett till såväl turtäthet, avgångar och intensivtrafikperiodernas 
längd vid returresor till Kil på eftermiddagen än på morgonen. Vid trafikutbud 
1 är relationen mer jämn. Morgon-, liksom eftermiddagstrafiken innehåller vid 
trafikutbud 1 trafikeringspauser. Vid trafikutbud 2 förekommer ett sådant en-
dast vid morgontrafik. Trafikutbud 1 innehåller fler buss- än tågavgångar. Vid 
trafikutbud 2 har antalet tågavgångar ökats och relationen mellan färdmedlen 
är mer utjämnad.  
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Karlstad 

 
Stadstrafiken har vid högtrafik en turtäthet på mellan 15 och 35 minuter bero-
ende på linje. Vanligast är 20 minuters intervall mellan avgångarna. Samtliga 
aktuella stadstrafiklinjer har regelbundna avgångstider vid samma klockslag 
varje timma. Direktlinjer i nätet har en turtäthet på mellan 10 och 12 minuter. 
Exempel finns på turer med samma återkommande frekvens på turerna under 
hela dagen och sådan som endast avgår vid två tillfällen på morgonen. 
 
 

Pendlingskapacitet med bil 
 
Vid pendling med bil från Kil är den beräknade restiden mellan Kils och 
Karlstads järnvägsstationer c:a 19-20 minuter. Mellan Fagerås och Karlstads 
järnvägsstation ligger den faktiska restiden med bil på c:a 21-22 minuter. I 
båda fallen ger detta omkring 20 minuter till förflyttning från bostad till bil och 
från bil till arbetsplats vid en restid maximerad till 40 minuter enkel resa434. I 
det att 95 % (99) av de svarande bor i enfamiljshus av typen villa, radhus eller 
kedjehus och att de flesta uppger att arbetsgivaren tillhandahåller fri parker-
ingsplats görs antagandet att här, till skillnad från större städer där innevånare 
har svårare att hitta parkering både vid hemmet och resmålet435, är avståndet 
mellan bostad, arbetsplats och parkeringar relativt korta. Tidskostnaden för 
dessa förflyttningar blir därmed också i jämförelse låg. Efter att faktiska resor 
med bil genomförts på olika sträckor visar resultatet att resande från Kils och 
Fagerås tätorter kan nå såväl de generellt vanligaste arbetsdelsområdena i Karl-
stads tätort vad gäller inpendling, de störta arbetsplatserna liksom de här redo-
visade arbetsdelsområden i Karlstad med störst inpendling från Kils kommun 
(se tabell 24) inom den här uppsatta maximala 40 minutersgränsen för pend-
ling. I detta kan Fagerås såväl som Kil sägas ha hög pendlingskapacitet med 
bil. 
 
Enligt resedagböckerna tar ett stopp på förskolan minst omkring 5-10 minuter 
att genomföra. Om sedan även restider till och från förskolor läggs till pend-
lingstiden blir resultatet att ett förskolestopp delvis begränsar förutsättningarna 
att nå arbetsplatser i Karlstad med bil inom här stipulerad tidsram men att 
möjligheten i de flesta fall kvarstår. 
 

                                                 
434 Den restid från dörr till dörr som oftast används i debatten om regionförstoring är en timme enkel 
resa (Se exempelvis Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmlands län 2004-2015). Enligt 
en sammanställning över restidstolerans vid pendling gjord av Nutek kan en timmes restid i vardera 
riktningen som gräns för en lokal arbetsmarknadsregion dock ifrågasättas. En rimligare övre nivå 
anser de istället, baserat bl. a. på faktisk pendlingsstatistik, vara 40 minuter enkel resa (Nutek, R 
2001: 7). Endast en mycket liten andel av de arbetsresor som i praktiken genomförs ligger runt en 
timme.  
435 Krantz, 1999. 
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4.3.34.3.34.3.34.3.3 Ortens omgivningsstrukturer i praktiken Ortens omgivningsstrukturer i praktiken Ortens omgivningsstrukturer i praktiken Ortens omgivningsstrukturer i praktiken ---- bostad, arbetsplats och fö bostad, arbetsplats och fö bostad, arbetsplats och fö bostad, arbetsplats och för-r-r-r-
skola skola skola skola     

 
I följande avsnitt beskrivs omgivningsstrukturer i Fagerås, Kil och Karlstad 
med utgångspunkt från pendlarpopulationens boplatser, förskolor och arbets-
platsers geografiska lägen och deras förhållande till trafiksystemen. Avsnittet 
inkluderar också förskolans regelverk och dess inverkan på handlingsutrym-
met för val av färdmedel.  
 
Olika verksamhetsstationer besöks olika ofta av pendlaren. Vissa tillhör den 
kategori som besöks dagligen, andra kanske endast vid ett eller två tillfällen 
per vecka. Slutligen finns också ett antal verksamhetsstationer som endast be-
söks vid enstaka tillfällen. I det första fallet handlar det om exempelvis försko-
la/familjedaghem. I det andra fallet kan det röra sig om t.ex. fritidsanläggningar 
eller butiker. Till den sista kategorin hör exempelvis en vårdcentral/sjukhus 
eller en bilverkstad. Av de ärenden som angetts ovan är det främst hämta och 
lämna barn på förskola som är det mest regelbundet återkommande. Denna 
handling, till skillnad från livsmedelsinköp och andra typer av ärenden, utförs 
dagligen och är ofrånkomligen sammankopplad med arbetsresan. Med detta 
som utgångspunkt har relationen mellan bostad, förskola och färdmedel här 
ansetts särskilt viktig och det är den relation som här valts att studera.  
 
Olika verksamheters lokalisering är viktig om än dock inte avgörande för res-
kedjors innehåll så för resornas destination och kravet på färdmedel. Intres-
sant nog är dock enligt resultatet från RVU 04 inte olika verksamheters lägen i 
förhållande till boendet det avgörande för valet av bostadsort i LA-region Karl-
stad. Viktigast är istället att bostaden är ”bra” och att den ligger i rätt omgiv-
ning. Närhet till olika former av service och bra kommunikationer hamnar 
långt ned på prioriteringslistan (se tabell 21).  
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Tabell 21: LA-region Karlstad - Skäl för valet av bostadsort 
    
Vilka är de viktigaste anledningarna till ditt val av bostadsort? Andel/antal svar 

Lägenheten/huset är bra (lämplig kvalitet och storlek) 21 % (3 024) 

Vacker omgivning/natur 16 % (2 367) 
Låg hyra/boendekostnad 10 % (1 459) 
Nära jobb eller skola 9 % (1 254) 
Är uppvuxen i området/känns som hemma 9 % (1 288) 
Nära till släkt och vänner 8 % (1 192) 
Nära till fritidsintressen 6 % (790) 
Närhet till kommersiell service (affärer) 5 % (786) 
Bra/snabba vägar till skola/arbete/service 5 % (689) 
Närhet till offentlig service (skola, dagis mm) 3 % (430) 
Bra kollektivtrafik 3 % (361) 
Annat 3 % (496) 
Hittade ingen annan ledig bostad 2 % (276) 
TOTAL: 100 % (14 412) 
Källa: RVU 04 
 
Kommentar: De svarande har ombetts välja tre svarsalternativ. Antalet svar har här lagts samman och 
deras andel av det totala antalet angivna svar beräknats. 

 
 
De två viktigaste anledningarna till valet av bostadsort är att bostaden uppfattas 
lämplig av den som skall bo där samt att omgivningen är vacker. Av mindre 
betydelse är att boendekostnaderna är låga, närhet till arbete eller skola. Vikti-
ga orsaker är också sociala skäl som närhet till släkt och vänner och tidigare 
bindningar till orten. Standard på kollektivtrafik och vägnät kommer däremot 
längre ner på listan (se tabell 21).  
 
 

Förskolor i Fagerås och Kil 
 
Barnomsorgen i Kils kommun består förutom av förskolor också av ett antal 
familjedaghem. I det att verksamheten då sker i privata hem har deras lokali-
sering av integritetsskäl inte kunnat inkluderas i nedan gjorda beskrivning. 
Familjedaghem förekommer dock inom samtliga förskoleområden i kommu-
nen.  
 
Grundprincipen för förskoleverksamheten i Kils kommun är att: ”Placering 
inom förskoleverksamheten eller skolbarnsomsorgen skall erbjudas så nära 
barnets eget hem eller skola som möjligt med beaktande av vad som krävs för 
att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser. Skälig hänsyn skall också tas till 
föräldrarnas önskemål”. 436  

                                                 
436 Regler, taxor och rutiner för barnomsorgen, 2007. (www.kil.se/upload/1arande/Dokumentarkiv/ 
Dokument/barnomsorg.pdf) 
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Den kommunala barnomsorgen i Kils kommun har öppet mellan 06:30 och 
18.00. Variationer inom denna tidsram kan förekomma mellan olika avdel-
ningar. Vid tiden för undersökningen fanns ingen nattöppen förskoleavdel-
ning.437 Tillämpningsreglerna för förskoleverksamheten innebär att barnets 
vistelsetid skall följa förälderns/föräldrarnas samtidiga arbetsschema plus tid 
för resor. För resor till Karlstad räknas ett snitt på 30 minuter enkel resa438.  
 
 

Boplatser, förskolor och kollektivtrafik 
 
I materialet ingår 79 hushåll där medlemmarna huvudsakligen439 arbetspendlar 
med bil eller kollektivtrafiken och har ett boläge i tätorterna Fagerås eller Kil.  
 
Bostäderna i Fagerås liksom Kil utgörs till stor del av en- och tvåfamiljshus av 
typen villor, radhus eller kedjehus. Flerbostadshusen på orterna är lokalisera-
de till de centrala delarna. Villaområdena är spridda på olika avstånd runt 
centrum.  
 
Varken i Fagerås eller Kil finns några tydliga kluster eller särskilda bolägen för 
den undersökta pendlarpopulationen i förhållande till befolkningen i övrigt.  
 
När det gäller samband mellan färdmedel och bostadens läge är antalet ar-
betspendlare i Fagerås tätort (5) allt för lågt för att en uppdelning skall kunna 
göras efter färdmedel. Generellt kan konstateras att omkring hälften av pend-
larna bor i tätorten. Övriga bor i dess omland. De pendlare (2) med kollektiva 
färdmedel som finns i den studerade populationen bor i tätorten. 
 
För Kils tätort (74 hushåll) visar en översikt av bolägen, hållplatser och val av 
färdmedel inget tydligt samband dem emellan. Kollektiv- såväl som bilpendla-
re finns i princip i samtliga bostadsområden i tätorten. Enda undantaget är 
ortens östra del. Det geografiska området i Kils tätort avgränsat av de yttersta 
bolägena för kollektivpendlarna – den kollektiva utpendlingszonen - inbegri-
per nära 60 % (31 av 57) av bilpendlarna. Övriga bilpendlare i tätorten bor i 
nära anslutning till denna kollektivpendlarzon (se figur 13). Samtliga pendlare 
i den studerade populationen boende utanför tätorten reser enligt enkäten 
med bil till arbetsplatsen. 
 
 

                                                 
437 Uppgift via E-post från Margareta Moberg, Kils kommun 06-10-19. 
438 Uppgift via E-post från Margareta Moberg, Kils kommun 02-04-23. 
439 Med ”huvudsakligen” syftas, liksom i enkätmaterialet, på dem vilka 2-3 gånger i veckan eller ofta-
re reser med färdmedlet till och från sin arbetsplats. 
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Figur 13: Utpendlingszonen i Kil 
 
Kommentar: Den kollektiva utpendlingszonen avgränsas av bolägen hos de kollektivpendlarna med 
längst avstånd till Kils järnvägsstation440. Utpendlingszonen med bil avgränsas på samma sätt av bil-
pendlarna med de yttersta bolägena. 

 
 

Förskolors läge i förhållande till hållplatser 
 
Kartan visar att den kommunala förskolan i Fagerås har ett centralt läge i för-
hållande till järnvägstation och busshållplats för de bussar som trafikerar tätor-
ten (linje 300A). Busshållplats finns inom 200 meter och järnvägstation inom 
300 meter från förskolan. Däremot är avståndet till Fagerås bytespunkt och de 
bussar som aldrig ansluter till tätorten (linje 102A och 302A) drygt 2 km (se 
figur 14). 
 
I Kil är förskolorna Lövängen, Skogsgläntan och Dalliden belägna inom 300 
meter från busshållplatser (linje 300 A). Förskolan Nya Gränden ligger inom 

                                                 
440 Fungerar även som busstation. 
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200 meter från hållplatsen för direktbussen till Karlstads universitet (linje 
300B). Övriga förskolor, Aspen-Solstrålen, Kristallen och Norrgården, ligger 
inte i direkt anslutning till någon busshållplats. Ingen förskola ligger inom 300 
meters radie från järnvägsstationen. Närmast är Skogsgläntan på ett avstånd av 
c:a 500 meter. Längst bort ligger Kristallen, knappt 2 km från järnvägsstatio-
nen. Övriga förskolor har ett avstånd till järnvägsstationen på c:a 1 – 1,5 km 
(se figur 15).        
    
    

 
 
Figur 14: Karta över hållplatser och förskolor i Fagerås 
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Figur 15: Karta över hållplatser och förskolor i Kil 

 
 

Arbetsdelsområden i Karlstad 
 
I följande beskrivning används endast begreppet ”inpendlare”. Med inpend-
ling avses personer enligt SCB:s definition som har förvärvsarbete i kommu-
nen i fråga och sin bostad i en annan kommun.441  
 
Den här redovisade statistiken över förvärvsarbetare och inpendlare till Karl-
stad är hämtad från Karlstads kommuns databas och bygger på uppgifter från 
31 december 2004. Materialet har här redovisats på arbetsdelsområdesnivå (se 
figur 16). I siffrorna har endast områden tillhörande Karlstads tätort inklude-
rats. Övriga orter i kommunen har inte inräknats. Sammantaget ger materialet 

                                                 
441 Definitioner av pendlare, www.scb.se/templates/Standard____24571.asp 
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en total inpendling till Karlstads tätort vid mättillfället på 35 160 individer. Av 
dessa kom 5 % (1 888 personer) från Kils kommun.442 
    
Arbetsplatsområden i Karlstad med över 1000 förvärvsarbetande är efter stor-
leksordning; Tingvallastaden (6758), Kvarnberget och Marieberg (4426), Vi-
ken (4130), Örsholmen (2952), Klara (2822), Lamberget (2656), Våxnäs och 
Våxnäs industriområde (2387), Kronoparken (2102), Herrhagen (1255) Gräs-
dalen och Bellevue (1312) samt Norrstrand (1050) (se tabell 22)443  
 
De största arbetsplatserna är belägna i arbetsdelsområdena Kvarnberget och 
Marieberg, Kronoparken, Viken, Lamberget, Klara, Våxnäs, Bergvik och Ka-
sernhöjden (se tabell 23). 
 
 

 
 
Figur 16: Karta över Karlstads arbetsdelsområden 

                                                 
442 E-post från Mona Stensmar Petersen, Karlstads kommun 06-05-12. Pendlingsstatistik Karlstads 
kommun daterad 2004-12-31. 
443 Ibid. 
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Tabell 22: Arbetsdelsområdena i Karlstads tätort med över 1000 förvärvsarbetande 
och huvudarbetsplatser 

 
Arbetsplatsområde Totalt antal förvärvsar-

betande 
Huvudnäring  

Tingvallastaden 6758 Finansiell verksamhet och 
företagstjänster 

Kvarnberget och Marieberg 4426 Vård och omsorg 
Viken 4130 Finansiell verksamhet och 

företagstjänster 
Örsholmen 2952 Handel och kommunikation 
Klara 2822 Offentlig förvaltning mm 
Lamberget 2656 Tillverkning och utvinning 
Våxnäs och Våxnäs indu-
striområde 

2387 Handel och kommunikation 

Kronoparken 2102 Utbildning och forskning 
Herrhagen 1255 Vård och omsorg 
Gräsdalen och Bellevue 1312 Tillverkning och utvinning 
Norrstrand 1050 Utbildning och forskning 
Uppgifterna härrör från 2004-12-31. Källa: Karlstads kommun. 

 
 
Tabell 23: De största arbetsplatserna i Karlstad tätort 

    
Arbetsplats Antal anställda Arbetsdelsområde 

Centralsjukhuset Karlstad 3 000 – 3 999 Kvarnberget och Marieberg 
Karlstads universitet 1 000 – 1 499 Kronoparken 
Tietoenator R&D Service AB 500 -999 Viken 
Metso Paper Karlstad AB 500 -999 Lamberget 
Regionkontor Tidningstjänst AB 500 -999 Klara 
Teliasonera Sverige AB 200 - 499 Viken 
Kvaerner Kamfab AB 200 - 499 Lamberget 
Statens Räddningsverk 200 - 499 Klara 
Värmlands Läns Landstingskansli 200 - 499 Klara 
Länsstyrelsen i Värmlands Län 200 - 499 Klara 
Swebus AB depågrupp/trafikkontor 200 - 499 Våxnäs 
OBS Bergvik 200 - 499 Bergvik 
Polismyndigheten i Värmland 200 - 499 Kasernhöjden 
Uppgifterna gäller för januari 2006 (Källa: Karlstads kommun). 

 
 
Totalt utgör pendlare från Kils kommun 5 % av den totala inpendlingen till 
Karlstads tätort. Två arbetsdelsområden utmärker sig genom betydligt fler in-
pendlare från Kils kommun än övriga. Dessa är Våxnäs, Våxnäs industriom-
råde (24 %) och Stodene (15 %). 
 
Arbetsdelsområden i Karlstad med fler än 50 inpendlare från Kils kommun är 
Tingvallastaden (271), Kvarnberget och Marieberg (226), Örsholmen (205), 
Viken (192), Lamberget (151), Klara (140), Våxnäs och Våxnäs industriområ-
de (137), Gräsdalen och Bellevue (66), Kronoparken (58) och Ilanda industri-
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område (50) i nämnd ordning. Totalt utgör pendlarna i dessa tio arbetsdels-
områden 79 % (1496) av hela pendlarpopulationen från Kils kommun (se ta-
bell 24).  
 
 
Tabell 24: Förvärvsarbetande dagbefolkning från Kils kommun fördelat på arbets-
delsområden i Karlstad (från 16 år och uppåt) 

 
Arbetsdelsområde i Karlstad Förvärvsarbetande dagbefolkning från Kils kommun. 

Antal och andel av den totala inpendlingen i arbets-
delsområdet. Den totala inpendlingen i arbetsdels-
området i antal anges inom parentes.  

Tingvallastaden 271 / 4 % (6 383) 
Klara 140 / 5 % (2 761) 
Haga 22 / 4 % (494) 
Sundsta 11 / 5 % (237) 
Norrstrand 23 / 3 % (859) 
Skåreberget 6 / 8 % (79) 
Ilanda industriområde 50 / 10 % (456) 
Skåre, centrala 32 / 8 % (406) 
Stodene 8 / 15 % (153) 
Regementet (Kasernhöjden) 45 / 6 % (690) 
Våxnäs, Våxnäs industriområ-
de  

137 / 24 % (577) 

Hultsberg 36 / 8 % (445) 
Bergvik 38 / 5 % (709) 
Romstad, Strand 11 / 6 % (196) 
Gruvlyckan 20 / 4 % (479) 
Gräsdalen, Bellevue 66 / 5 % (1 278) 
Kvarnberget, Marieberg 226 / 5 % (4 177) 
Sommarro 14 / 5 % (298) 
Viken 192 / 5 % (4 061) 
Herrhagen 49 / 5 % (1 069) 
Lamberget 151 / 6 % (2 601) 
Sjöstad, Heden 13 / 7 % (193) 
Örsholmen 205 / 7 % (2 951) 
Kronoparken 58 / 3 % (1 923) 
Alsters samhälle 3 / 4 % (75) 
Kroppkärr 9 / 5 % (188) 
Färjestad 12 / 4 % (315) 
Rud 20 / 3 % (682) 
Uppgift saknas 20 (-) 
TOTAL: 1 888 / 5 % (34 735) 
Uppgifterna daterade från 2004-12-31. Källa: Karlstads kommun. 
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Sammantaget innehåller den studerade pendlarpopulationen 113 pendlare 
vilka huvudsakligen444 antingen reser med bil (89) eller kollektivttrafik (24) till 
sin arbetsplats i Karlstad. Av dessa har 96 uppgivit adressen till sin arbetsplats.  
 
Det största antalet arbetspendlande småbarnsföräldrar från Fagerås och Kil 
reser till Karlstads centrala delar (Tingvalla, Kvarnberget och Marieberg, Vi-
ken, Klara, Herrhagen och Haga) (62 personer). Den enskilt största arbets-
platsen är Centralsjukhuset i Karlstad (13). I detta följer den här studerade 
pendlarpopulationen mönstret för inpendlande dagbefolkning från Fagerås 
och Kil i stort. Övriga områden med en större andel inpendlande småbarns-
föräldrar från Fagerås och Kil är de sydöstra arbetsdelsområdena i Karlstad; 
Tormestad, Lamberget, Örsholmen, Sjöstad och Heden (20) 
 
Kollektivpendlare arbetar i de centrala arbetsdelsområdena i Karlstad, undan-
tag är ett mindre antal resenärer (2) som pendlar till Lamberget. Det geogra-
fiska pendlingsområde som avgränsas av läget för kollektivpendlarnas arbets-
platser - den kollektiva inpendlingszonen -inkluderar även nära 50 % (36 av 
75) av bilpendlarna ur populationen (se figur 17).  
 
Inga pendlare med arbetsplatser i de sydvästra arbetsdelsområdena reser kol-
lektivt. Inte heller någon av de pendlare som har sin arbetsplats i Våxnäs (3), i 
anslutning till busslinjerna till/från Fagerås och Kil, reser kollektivt. De pend-
lare vilka arbetar i Skåre och Karlstads universitet har möjlighet att nå sina 
arbetsplatser via busslinje 300B. Samtliga pendlare med arbetsplatser i områ-
det (8) reser dock med bil till arbetsplatsen. 
 
 

                                                 
444 Med ”huvudsakligen” syftas, liksom i enkätmaterialet, på dem som 2-3 gånger i veckan eller oftare 
reser med färdmedlet till och från sin arbetsplats. 
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Figur 17: Inpendlingszonen i Karlstad 

 
Kommentar: Den kollektiva pendlingszonen avgränsas av det område som bildas av de arbetsplatser 
med längst avstånd till Karlstads buss- eller järnvägsstation och som kollektivpendlare ur populationen 
reser till. Inpendlingszonen med bil utgörs av det område som avgränsas av bilpendlare med arbets-
platser på längst avstånd från centrum. 

 
 

4.44.44.44.4 De individrelaterade förutsättningarna för färdmedelsvalet i praktikenDe individrelaterade förutsättningarna för färdmedelsvalet i praktikenDe individrelaterade förutsättningarna för färdmedelsvalet i praktikenDe individrelaterade förutsättningarna för färdmedelsvalet i praktiken    

 
I denna del presenteras under separata rubriker pendlarens faktiska resurser 
för färdmedelsvalet och pendlarens upplevda förutsättningar för färdmedelsva-
let. 
 
 

4.4.14.4.14.4.14.4.1 Pendlarens förutsättningar för färdmedelsvalet toPendlarens förutsättningar för färdmedelsvalet toPendlarens förutsättningar för färdmedelsvalet toPendlarens förutsättningar för färdmedelsvalet tollllkat i faktiska termerkat i faktiska termerkat i faktiska termerkat i faktiska termer    

 
Pendlarens faktiska resurser för val av färdmedel beskrivs i termer av pendla-
rens socioekonomiska förhållanden och förflyttningsresurser. Här kopplas 
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data om pendlare i Fagerås och Kil, insamlade via enkäter till mer övergripan-
de data för LA-region Karlstad (RVU 04) och jämförande H3-regioner i landet 
(SCB:s databas). Kompletterande uppgifter har också hämtats från SCB:s stu-
dier av levnadsförhållanden hos olika grupper. Sammantaget ger detta en bild 
av begränsningar för valet av färdmedel i den faktiska vardagssituationen, samt 
placerar den studerade populationen i förhållande till andra jämförbara grup-
per.  
 
 

Pendlarens socioekonomiska förhållande 
 
Den studerade gruppen av arbetspendlande småbarnsföräldrar består av i 
princip lika många män som kvinnor. Drygt 51 % (63 personer) är män och 
knappt 49 % (60) är kvinnor. Medelåldern bland männen är något högre än 
bland kvinnorna och spridningen i ålder är större (se tabell 25). 
 
 
Tabell 25: Åldersfördelning i pendlarpopulationen 

 
Ålder: Medelvärde Median Antal Standardavvikelse Variationsvidd 

Man 37,06 36 63 5,943 28 - 53 
Kvinna 33,93 34 59 4,586 24 - 43 
Hela populatio-
nen 

35,55 35 122 5,536 24 - 53 

  
 
Inkomstnivåerna445 för populationen i stort fördelar sig mellan 8 900 - 40 000 
kr/månaden. Av betydelse för inkomsten, förutom t.ex. utbildning och yrke, är 
arbetstiden. Den genomsnittliga inkomsten för heltidsarbetande446 före skatte-
avdrag är c:a 22 900 kr/månaden. En uppdelning på kön visar att gruppen hel-
tidsarbetande till två tredjedelar består av män. Skillnader finns också i in-
komster mellan män och kvinnor som innehar heltidsarbete. Medelinkomsten 
bland män är c:a 24 800 kr/månaden. För kvinnor ligger den på c:a 19 400 
kr/månaden. Av intresse att notera är skillnaderna i variationsvidd i löner mel-
lan män och kvinnor. Här är skillnaderna mellan högsta och lägsta notering 
betydligt större bland män än kvinnor (se tabell 26). 
 
 

                                                 
445 Summan anger månadsinkomst före skatteavdrag. I summan ingår eventuell bonus, provision, 
ersättning för obekväm arbetstid och extraknäck. 
446 Inkluderar tillsvidareanställda och projektanställda. Egenföretagare/medhjälpande familjemedlem i 
anhörigs företag ingår inte i gruppen då uppgift om heltid eller deltidssysselsättning saknas. 
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Tabell 26: Inkomstfördelningen bland heltidsarbetare i pendlarpopulationen 

 
Inkomst Medelvärde Median Antal Standardavvikelse Variationsvidd 

Man 24 728 23 000 49 6662,457 14 400 – 40 
000 

Kvinna 19 357 19 850 26 3449,774 14 200 – 26 
000 

Hela populatio-
nen 

22 866 21 500 75 6279,704 14 200 – 40 
000 

 
 
Utbildningsnivåerna bland de svarande visar att hälften av populationen har 
gymnasial utbildning (50 % 61) och två femtedelar en eftergymnasial utbild-
ning vid universitet eller högskola (41 % 49). Sett till helheten är de pendlande 
kvinnorna i populationen högre utbildade än männen. Sammantaget är det 
fler män än kvinnor som saknar gymnasial utbildning och fler kvinnor än män 
som har eftergymnasial utbildning. När det gäller utbildningar på gymnasienivå 
är fördelningen mera jämn mellan könen447. Jämförande utbildningsnivåer i 
Sverige för åldersgruppen 25-44 visar en liknande bild448. Sett specifikt till bo-
ende i villa, radhus eller kedjehus med barn i åldern 0-18 år blir bilden delvis 
den motsatta. I dessa grupper är andelen med gymnasie- eller eftergymnasial 
utbildning högre bland män än kvinnor449. 
 
Yrkesfördelningen visar att två tredjedelar av pendlarna är sysselsatta inom 
yrkesområden som antingen kräver teoretisk specialkompetens, kortare hög-
skoleutbildning eller motsvarande kunskaper eller service, omsorgs- och sä-
kerhetsarbete. Saknas helt gör individer som arbetar inom yrkesområdena 
jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske samt militärt arbete (se tabell 27). 
 
 

                                                 
447 En högre andel män än kvinnor har endast folkskola, grundskola, realskola eller liknande utbild-
ning. Totalt 11 % (7) av männen tillhör denna kategori men inte någon av kvinnorna. När det gäller 
gymnasieutbildning är fördelningen mellan könen relativt jämn (Män 52 % [33], Kvinnor 48 % [28]). 
Andelen kvinnor med en eftergymnasial utbildning är däremot högre än andelen män (Män 33 % 
[21], Kvinnor 48 % [28]). 
448 På tal om kvinnor och män, SCB 2004. 
449 SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden (www.scb.se/statistik/LE/LE0101/4.1.xls). Sifforna 
avser 2002-2004. 
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Tabell 27: Yrken i pendlarpopulationen indelade enligt standard för svensk yrkes-
klassificering (SSYK) 

 
Yrkesområde Huvudgrupp Andel/antal 

1 Ledningsarbete 11 % (13) 
2 Arbete som kräver teoretisk specialkompetens  27 % (32) 
3 Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsva-

rande kunskaper 
18 % (21) 

4 Kontors- och kundservicearbete 3 % (3) 
5 Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 19 % (22) 
7 Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 10 % (12) 
8 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 5 % (6) 
9 Annat arbete utan krav på särskild utbildning 3 % (3) 
11 Övrigt 4 % (5) 

TOTAL:  100 % 
(117) 

 
 
Ser man till pendlarens socioekonomiska bakgrund här beskrivet i form av 
kön, ålder, yrke, inkomst och utbildning finns inget statistiskt samband450 mel-
lan dessa faktorer och färdmedelsvalet. En tolkning av detta resultat är att, 
trots att variationer finns mellan individer i populationen vad gäller ett antal 
socioekonomiska faktorer, är dessa inte av avgörande betydelse för valet av 
färdmedel. 
 
 

4.4.24.4.24.4.24.4.2 Pendlarens förflyttningsresurserPendlarens förflyttningsresurserPendlarens förflyttningsresurserPendlarens förflyttningsresurser    

 
Ett antal faktorer är absolut styrande för färdmedelsvalet i det korta perspekti-
vet. Till dessa hör brister i resurser i form av körkort eller tillgång till bil för 
arbetsresan. Andra starkt styrande faktorer är behovet av hushållets bil i arbe-
tet eller fysiska hinder för att resa med olika färdmedel. 
 
Sett till ett antal grundläggande förutsättningar för att en reell möjlighet till ett 
val av färdmedel skall föreligga kan konstateras att ingen av pendlarna i popu-
lationen hindras i sitt val av färdmedel beroende på något fysiskt handikapp. I 
stort sett samtliga pendlare i populationen har körkort (97 % 118) och hela 92 
% (113) uppger att de alltid eller nästan alltid kan använda sig av bil för arbets-
resan om de vill451. En stor andel arbetspendlare (78 % 94) uppger också att de 
genom sin arbetsgivare har tillgång till fri parkering på arbetsplatsen. Jämfö-
rande siffror enligt RVU 04 vad gäller tillgång till någon form av kollektivtra-
fikkort visar att 20 % av de som dagligen arbets- eller skolpendlar i LA-region 

                                                 
450 Sambanden har sökts genom logistisk regressionsanalys. Se bilaga 2. 
451 I det närmaste 98 % (119) av de svarande uppger att de har tillgång till minst en bil och 48 % (59) 
har tillgång till två eller flera bilar i hushållet. 
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Karlstad har ett sådant kort. Andelen med kollektivtrafikkort är generellt hög-
re i Karlstads tätort jämfört med övriga orter i regionen.452 
 
Då gruppen kollektivpendlare delas upp i undergrupper visar detta att två fem-
tedelar (38 % 9) hindras från att bilpendla beroende på att de antingen saknar 
körkort och/eller aldrig eller nästan aldrig har tillgång till bil för arbetsresan. 
Om dessa resenärer reser med ett kollektivt färdmedel på grund av detta eller 
om de anser att kollektivtrafiken uppfyller deras behov av färdmedel och 
därmed saknar incitament för att skaffa körkort, alternativt fler bilar i hushål-
let, är inte klarlagt. I motsats till den grupp kollektivpendlare som kan sägas 
sakna resurser att välja färdmedel finns det också en grupp kollektivpendlare ( 
42 % 10) med tillgång till körkort och alltid/nästan alltid tillgång till bil för ar-
betsresan.453 
 
Ovanstående kollektivpendlargrupper definieras här som Måste-
kollektivpendlare, respektive Val-kollektivpendlare454. Syftet med denna indel-
ning är att senare kunna urskilja kopplingar mellan beslutsstrategier, åsikter 
om kollektivtrafiken och handlande och möjligheten att kunna välja sitt färd-
medel till arbetsplatsen. 
 
Av avgörande betydelse för bilpendlarnas möjlighet att välja färdmedel är om 
hushållets bil också behövs i jobbet. Här ingår olika lösningar, allt från dem 
som reser till olika platser för att utföra sitt arbete, egna företagare som har 
firman i bilen, till den som undantagsvis använder den privata bilen för att ut-
föra ett eller annat ärende inom ramen för sitt arbete. Andelen av pendlarna 
som utnyttjar bilen mer frekvent, vid minst 2-3 tillfällen i veckan, är 29 % (35). 
Bilister som regelbundet använder bilen i jobbet ses här som Måste-
bilpendlare övriga ses som Val-bilpendlare. 
 
Då jämförelser görs av i vilken grad pendlare med respektive utan val upplever 
att kollektivtrafiken passar deras behov visar detta att en något större andel av 
Måste-kollektivpendlare är nöjda med utbudet (se tabell 28).  
 
Sammantaget 67 % (60) av bilpendlarna i den studerade populationen säger att 
de oftare skulle vilja resa kollektivt om de praktiska förutsättningarna vad gäll-
er tillgänglighet, bekvämlighet och säkerhet fanns för detta. 
 

                                                 
452 RVU 04. Separata uppgifter för pendlarpopulationen saknas. 
453 Inkluderas även de kollektivpendlare som uppger att de bara ”ibland” har tillgång till bil för arbets-
resan ökar gruppen med hinder till tre femtedelar (62 % /15). Hur ofta ”ibland” innebär i praktiken är 
dock svårt att veta och för åtminstone några av dem betyder sannolikt ”ibland” att tillgång finns när 
så behövs 
454 Som jämförelse kan nämnas att enligt kollektivtrafikbarometern kan 76 % av kollektivtrafikpend-
larna i landet vanligen använda bilen för de resor de gör (Kollektivtrafikbarometern 2006, SLTF.) 
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Tabell 28: I vilken grad kollektivtrafiken passar pendlarens behov 
    
I vilken grad upplever du 
att den nuvarande kollek-
tivtrafiken passar dina 
behov? 

Måste-kollektivpendlare Val- kollektivpendlare 

I ganska låg grad 22 % (2) 30 % (3) 
I ganska hög grad 78 % (7) 70 % (7) 
TOTAL: 100 % (9) 100 % (10) 
    
 
Ett självskrivet samband existerar mellan att sakna resurser att välja färdmedel 
och att resa endera kollektivt eller med bil. I materialet finns ett statistiskt sä-
kerställt samband455 mellan att ha fri parkering och ökade odds för att pendla-
ren reser till arbetet med bil. Faktorns predikationsförmåga är totalt 8 % (se 
bilaga 2).  
 
 

4.4.34.4.34.4.34.4.3 TidsTidsTidsTids---- och reskostnad för pendlingen och reskostnad för pendlingen och reskostnad för pendlingen och reskostnad för pendlingen    

 
Tidskostnaden för pendling för olika delar av populationen redovisas obero-
ende av vad som ingår i själva pendlingen. Det här använda begreppet ”pend-
lartid” inbegriper därmed pendlare med alla olika typer av reskedjor, d.v.s. 
alltifrån de som reser till och från arbetsplatsen utan stopp längs resvägen till 
dem som utför flera ärenden i samband med arbetsresan. Inom populationen 
finns exempel på ytterligheter. Kortast pendlartid innebär snabba färdmedel 
och inga åtaganden. Längst pendlartid innebär långsamma färdmedel och 
många åtaganden. Ytterligare exempel på möjliga variationer där pendlartider-
na sannolikt blir mer jämnt fördelade mellan resenärer nyttjandes olika typer 
av färdmedel är snabba färdmedel och många åtaganden kontra långsamma 
färdmedel och inga åtaganden. Utöver detta spelar naturligtvis även avstånd 
mellan bostad, hållplats och arbetsplats in i pendlartiden, samt även exempel-
vis ställtider med kollektivtrafiken och avstånd till bilparkeringar.  
 
 

                                                 
455 Sambanden har sökts genom logistisk regressionsanalys. Se vidare i bilaga 2. 
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Tabell 29: Pendlartider/dag fördelat på ort och färdmedel 

 
Kil Medelvärde Median Antal Standard-

avvikelse 
Variationsvidd 

Bil 60 minuter 60 minuter 77 19,158 30 – 120 minuter 
Kollektiv 76 minuter 60 minuter 22 37,702 30 – 180 minuter 
Hela Kil popu-
lationen 

63 minuter 60 minuter 99 25,205 30 – 180 minuter 

Fagerås Medelvärde Median Antal Standard-
avvikelse 

Variationsvidd 

Bil 68 minuter 60 minuter 12 16,560 45 – 100 minuter 
Kollektiv 135 minuter 135 minuter 2 7,071 130 – 140 minuter 
Hela Fagerås 
populationen 

77 minuter 60 minuter 14 28,670 45 – 140 minuter 

 
 
För kollektivpendlare i Kil ligger spannet för pendlartider mellan 30 - 180 mi-
nuter/dag. För kollektivpendlare i Fagerås visar materialet pendlartider på 130 
- 140 minuter/dag. Boende i Kil har en genomsnittlig pendlartid på 63 minu-
ter/dag. Ett medelvärde för den dagliga pendlartiden för boende i Fagerås är 
77 minuter/dag (se tabell 29).  
 
Bilresenärer i Kil har pendlartider på mellan 30 -120 minuter/dag. Boende i 
Fagerås har pendlartider på mellan 45 - 100 minuter/dag (se tabell 29). Ge-
nomsnittet visar att bilpendlaren i Kil har en pendlartid på 60 minuter/dag och 
kollektivtrafikpendlaren 76 minuter/dag. För Fagerås är siffrorna för bilpend-
lare 68 minuter/dag och kollektivpendlare 135 minuter/dag (se tabell 29). 
 
Generellt har bilresenärer kortare pendlartider än kollektivresenärer, detta 
gäller såväl i fallet Kil som också Fagerås. Variationen i pendlartider mellan 
bil- och kollektivpendlare i Kil är dock mindre än i Fagerås. Materialet visar 
på en stor spännvidd i pendlartid mellan olika individer. Här finns exempel på 
kollektivtrafikresenärer med allt ifrån mycket korta till mycket långa pendlarti-
der. Samma gäller för bilresenärerna. Ytterligheterna i pendlartider är natur-
ligtvis undantagsfall, men de är trots detta intressanta på så sätt att de visar på 
den variation som finns inom populationen. Återigen skall dock tydliggöras att 
gruppen kollektivpendlare med långa restider inte endast utgörs av dem som 
saknar körkort eller tillgång till bil för arbetsresan456. Toleransen för långa 
pendlartider kan i någon mån sägas visa på existensen av pendlare med annat 
perspektiv än kortast restid vid valet av färdmedel.  
 
I Kil finns ett antal bil- och kollektivtrafikpendlare som alla har en pendlartid 
på totalt 30 minuter. Motsvarande står inte att finna i Fagerås. Åter är urvalet 
för lågt för långtgående slutsatser och materialet ger heller inga tydliga möns-
ter, men på ett mer generellt plan kan konstateras att under vissa förutsätt-

                                                 
456 I gruppen kollektivpendlare med val varierar de dagliga pendlingstiderna från 30 till c:a 130 minu-
ter. 
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ningar är kollektivtrafiken ett tidsmässigt konkurrenskraftigt alternativ till bilen. 
Vid nyttjande av snabba kollektiva färdmedel, nära avstånd mellan bostad, 
arbetsplatser och hållplatser (eller effektiva transporter däremellan) och vid 
relativt okomplicerade reskedjor kan ett kollektivt färdmedel rent av vara mest 
tidseffektivt. Ett antagande är därför att tågpendlare i Kil med ett kort avstånd 
eller snabb transport till järnvägstationen, få eller inga ärenden kopplade till 
arbetsresan och en arbetsplats i Karlstads centrum i teorin når denna snabbare 
än en bilresenär från samma ort.  
 
Jämförande siffror från RVU 04 visar att arbets- och skolpendlare i Kils kom-
mun som helhet tillhör de i LA-region Karlstad som reser längst tid. Högst 
genomsnittlig restid har män i Kils kommun (c:a 38 minuter/dag enkel resa). 
Kvinnor reser kortare (c:a 24 minuter/dag enkel resa). Pendlare boende i Kils 
kommun är också de i LA-regionen som accepterar högst maxtid för pend-
lingsresan. Här är siffran knappt 45 minuter/dag oberoende av kön.  
 
Av de svarande bland pendlande småbarnsföräldrar i Fagerås och Kil uppgav 
16 % (19) att de kan tänka sig att öka sin pendlingstid. Motsvarande andel i 
LA-region Karlstad som helhet är enligt RVU 04 totalt 20 %. För att kunna 
tänka sig att acceptera längre restider anger de flesta svarande i LA-regionen 
att det skulle krävas ett bättre jobb för detta (22 %). Bland kvinnorna, men inte 
bland männen, utgör en bättre kollektivtrafik också en faktor som skulle kun-
na betyda att de skulle kunna tänka sig längre pendlingstider.457 Vad ”bättre” 
betyder när det gäller kollektivtrafiken är dock inte klart uttalat i studien. Ett 
antagande är dock att det troligen handlar om olika standardhöjningar som 
inte främst ger kortare restider, utan istället höjer bekvämligheten.  
  
Månadskostnaden för resandet är, förutom avståndet, också sammankopplat 
till valet av färdmedel och antalet resor. Därför presenteras nedan en jämförel-
se av reskostnader fördelat på färdmedel och ort för resenärer som arbets-
pendlar fem dagar/vecka. För att resultatet skall kunna jämföras redovisas 
pendlare som uppger sig dagligen resa med bil, respektive dagligen resa kol-
lektivt. 
 
Sett till de månadskostnader för resande som pendlare i Kil och Fagerås upp-
ger kan man konstatera att variationen är stor mellan olika individer och då 
främst bland bilpendlarna. Denna grupp bedömer i allmänhet också sina res-
kostnader som betydligt högre än kollektivpendlarna. I Kil är den genomsnitt-
liga kostnaden bilpendlarna uppger nästan dubbel så hög som den kostnad 
kollektivpendlarna anger. I Fagerås är skillnaden ännu större. Ett överslag av 
resdagar, avstånd och övriga kostnader458 kopplat till bilen visar att de summor 
som bilresenärerna anger sig betala, liksom forskningen visar, är lägre än de 
faktiska kostnaderna för bilresan även om de i detta fall ligger högre än bara 

                                                 
457 RVU 04. 
458 Kil: 21 dagar/månaden x 42 km x 10 kr/litern. Fagerås: 21 dagar/månaden x 54 km x 10 kr/litern. 
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marginalkostnaden459. De kostnader kollektivpendlarna uppger är däremot 
mer överensstämmande med det gällande taxesystem för buss och tåg på 
sträckan (se tabell 30).  
 
Bil och kollektiva färdmedel har vanligen olika kostnadsbilder och restider. I 
allmänhet kan ett samband mellan dyrare resor och bilpendling, samt längre 
restider och kollektivpendling sägas existera. I materialet finns också statistiskt 
säkerställda samband460 mellan längre restider och en högre sannolikhet för att 
en individ skall vara kollektivpendlare (se bilaga 2). Faktorns förklaringsgrad 
ligger på 13 %. Det finns också i materialet en statistisk säkerställd461 koppling 
mellan en lägre reskostnad och en större sannolikhet att en pendlare reser 
kollektivt (se bilaga 2). För denna faktor ligger predikationsförmågan på 33 %. 
Vilken betydelse enskilda pendlare lägger vid restid och reskostnad då de väl-
jer färdmedel för arbetsresan behandlas närmare i avsnitt 4.4.4. 
 
 
Tabell 30: Reskostnader per månad för arbetsresor med frekvensen fem dagar i 
veckan fördelat på ort och färdmedel 

 
Kil Medelvärde 

(kr/månaden) 
Median 
(kr/månaden) 

Antal Standardavvikelse Variationsvidd 
(kr/månaden) 

Bil 1 471  1 400 50 700,152 500 – 4 000 
Kollektiv 795 775 16 105,759 575 – 1 000 
Fagerås Medelvärde 

(kr/månaden) 
Median 
(kr/månaden) 

Antal Standardavvikelse Variationsvidd 
(kr/månaden) 

Bil 1938 1 900 8 930,342 800 – 4 000 
Kollektiv 575 575 2 ,000 575 – 575 
 
 

4.4.44.4.44.4.44.4.4 Pendlarens upplevda förutsättningar för färdmPendlarens upplevda förutsättningar för färdmPendlarens upplevda förutsättningar för färdmPendlarens upplevda förutsättningar för färdmeeeedelsvaletdelsvaletdelsvaletdelsvalet    

  
I de tidigare avsnitten har omgivande förutsättningar och pendlarens faktiska 
resurser för färdmedelsvalet belysts. Den här följande delen fokuserar på indi-
videns upplevda förutsättningar för valet. I avsnittet behandlas skillnader i stra-
tegier för val av färdmedel och åsikter om kollektivtrafiken mellan kollektiv- 
och bilpendlare. Här tas också upp pendlarens kunskap om kollektivtrafiken 
och alternativa färdmedel samt graden av vana bakom valet. Avslutningsvis 
redovisas de åsikter om pendling som framkommit genom enkätens öppna 
svar. 
 
Empirin i avsnittet bygger på den för avhandlingen genomförda enkätstudien 
och den tidigare refererade studien RVU 04. För att belysa ytterligare aspekter 
av de upplevda förutsättningarna för färdmedelsvalet har informationen från 

                                                 
459 Se exempelvis Andersson, 1992. 
460 Sambanden har sökts genom logistisk regressionsanalys. För vidare information se bilaga 2. 
461 Ibid. 
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ovanstående studier knutits an till Kollektivtrafikbarometern, en kvalitets- och 
attitydundersökning om kollektivtrafik utförd av läns- och lokaltrafikens 
branschorganisation SLTF (Svenska Lokaltrafikföreningen)462. 
 
 

Personliga motiv 
 
I följande avsnitt redovisas beslutsstrategier och åsikter om kollektivtrafiken 
fördelat på pendlare med olika färdmedel.  
 
För att ge ett perspektiv på de åsikter om kollektivtrafiken som framkommit i 
den för avhandlingen genomförda enkätstudien har resultatet relateras till de-
lar av den s.k. kollektivtrafikbarometern publicerad av Svenska Lokaltrafikfö-
reningen463. Detta är en återkommande studie över kundnöjdhet hos kollektiv-
resenärer och i denna mäts ett antal kvalitéer hos kollektivtrafiken. Jämförelser 
har här gjorts utifrån data hämtad ur länstrafikbolaget Värmlandstrafiks samla-
de resenärskategori ”förvärvsarbetande/egen företagare”, och ur denna har 
resenärer med två olika åkfrekvenser ”aldrig” och ”dagligen/någon gång per 
vecka” (vanligen) valts ut. Direkta sammankopplingar mellan kollektivtrafikba-
rometern och den genomförda enkätstudien är inte möjliga att göra beroende 
på delvis skilda frågeställningar och variationer i populationer. Möjligt är dock 
att på ett mer övergripande plan gör ett antal jämföranden. Dessa jämförelser 
har gjorts med försiktighet och resultaten har tolkats med varsamhet.  
 
Samma förutsättningar för jämförelser som gäller mellan kollektivtrafikbaro-
metern och den här genomförda enkätstudien gäller för jämförelser mellan 
studien och RVU 04. 
 
Materialet har förutom korstabuleringar bearbetats med hjälp av faktoranalys 
och faktor score analys. För ytterligare information om detta hänvisas till 
bilagor 3 och 4. 
 
 

Grunder för beslutsstrategier 

 
En viktig fråga rör de grundläggande beslutsstrategier som finns bakom valet 
av färdmedel bland pendlarna i de studerade småbarnshushållen. En redovis-
ning av strategier fördelat på pendlargrupp utifrån den genomförda enkäten 
ger följande rangordning och fördelning mellan de båda färdmedelsgrupperna 
(se tabell 31). Noteras skall att antalet svarande bland kollektivpendlarna som 
uppgivit personlig trygghet som viktigt för färdmedelsvalet understiger tre. 

                                                 
462 Kollektivtrafikbarometern 2006, SLTF, www.webbrapport.se/sltf/main.asp. www.sltf.se 
463 Kollektivtrafikbarometern 2006, SLTF. 
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Samma gäller bilpendlare som anger att brist på parkeringsplats är viktigt för 
valet av färdmedel. 
 
 
Tabell 31: Grunder för beslutsstrategier fördelat på färdmedel 
 
Fråga: Färdmedel I gans-

ka/mycket 
hög grad 
(antal) 

Inte 
alls/låg 
grad (an-
tal) 

TOTAL: 

Bilpendlare  93 % (83) 7 % (6) 100 % 
(89) 

I vilken mån styrs ditt val av 
färdmedel till och från jobbet 
av restiden? Kollektivpendlare 71 % (17) 29 % (7) 100 % 

(24) 
Bilpendlare 91 % (81) 9 % (8) 100 % 

(89) 
I vilken mån styrs ditt val av 
färdmedel till och från jobbet 
av behovet/viljan att vara 
flexibel? 

Kollektivpendlare 46 % (11) 54 % (13) 100 % 
(24) 

Bilpendlare  33 % (29) 67 % (60) 100 % 
(89) 

I vilken mån styrs ditt val av 
färdmedel till och från jobbet 
av trafiksäkerhet? Kollektivpendlare 29 % (7) 71 % (17) 100 % 

(24) 
Bilpendlare 20 % (18) 80 % (71) 100 % 

(89) 
I vilken mån styrs ditt val av 
färdmedel till och från jobbet 
av väderleken? Kollektivpendlare 21 % (5) 79 % (19) 100 % 

(24) 
Bilpendlare 14 % (12) 86 % (77) 100 % 

(89) 
I vilken mån avgörs ditt val 
av färdmedel till och från 
jobbet av kostnaderna för 
olika färdmedel? 

Kollektivpendlare 62 % (15) 38 % (9) 100 % 
(24) 

Bilpendlare 14 % (12) 86 % (77) 100 % 
(89) 

I vilken mån avgörs ditt val 
av färdmedel till och från 
jobbet av miljöhänsyn? Kollektivpendlare 29 % (7) 71 % (17) 100 % 

(24) 
Bilpendlare 9 % (8) 91 % (81) 100 % 

(89) 
I vilken grad styrs ditt val av 
färdmedel av olust eller 
rädsla för personlig säker-
het på hållplatser och sta-
tioner464… 

Kollektivpendlare 4 % (1) 81 % (23) 100 % 
(24) 

Bilpendlare 2 % (2) 98 % (87) 100 % 
(89) 

I vilken mån styrs ditt val av 
färdmedel till och från jobbet 
av brist på parkeringsplats? Kollektivpendlare 17 % (4) 83 % (20) 100 % 

(24) 
 

                                                 
464 Frågeformuleringen är här nedkortad jämfört med enkätens. 
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Som tabellen ovan visar anger de flesta pendlande småbarnsföräldrarna i Fa-
gerås och Kil, oberoende av färdmedel, att restiden är den enskilt viktigaste 
faktorn vid valet av färdmedel för arbetsresan. Andelen bilpendlare som anger 
detta är dock högre än andelen kollektivpendlare. Bland kollektivpendlare 
följer därefter reskostnad och flexibilitet i nämnd ordning som viktigast för 
färdmedelsvalet. Bland bilpendlare rankas förutom restid flexibilitet som den 
otvetydigast viktigaste grunden för färdmedelsvalet. Reskostnaden värderas 
däremot betydligt lägre. Noteras kan också att betydlig fler bilpendlare bland 
småbarnfamiljerna anger flexibilitet som viktigt för valet av färdmedel än ande-
len kollektivpendlare i samma grupp. Intressant är också existensen av en 
mindre grupp bilpendlare som säger att miljöhänsyn är en viktig faktor för 
deras färdmedelsval (se tabell 31). 
 
En mindre andel av såväl kollektiv- som bilpendlare i den här studerade popu-
lationen värderar trafiksäkerhet, personlig trygghet, väderlek och miljöhänsyn 
högt vid valet av färdmedel. Att få bilister drivs av miljöhänsyn vid sitt val av 
färdmedel är knappast överraskande, snarare är det förvånande att så många 
som 14 % säger att denna faktor är viktig då de väljer transportmedel. Inte hel-
ler bland kollektivpendlarna i småbarnshushållen utgör miljöhänsyn ett viktigt 
argument för fler än knappt en tredjedel då de skall välja färdmedel till arbetet 
(se tabell 31). Som jämförelse kan lyftas fram att enligt kollektivtrafikbarome-
tern uppfattar över 75 % av såväl de som aldrig reser som de som vanligen 
reser med Värmlandstrafik kollektivtrafiken som varande ett miljövänligt al-
ternativ vid resor465. Av detta dras slutsatsen att även bland pendlarna i de här 
studerade småbarnsfamiljerna uppfattas kollektivtrafik som miljövänlig, men 
att miljöhänsyn för de flesta i populationen oberoende av färdmedel trots det 
inte är avgörande för deras färdmedelsval. 
 
Vid en jämförelse av enkätsvaren när det gäller beslutsstrategier för färdme-
delsvalet mellan Val-kollektivpendlare och Måste-kollektivpendlare är svaren 
fördelade på samma sätt mellan olika svarskategorier466. 
 

                                                 
465 Kollektivtrafikbarometern 2006, SLTF. 
466 Relationen gäller även då de pendlare som endast har tillgång till bil ibland exkluderats. 

Grunder för beslutstrategier vid val av färdmedel - ur tabell 31 kan följande sum-
meras: 
 
Bilpendlare; restid (93 %) – flexibilitet (91 %) – trafiksäkerhet (33 %) - väderlek (20 %) – 
reskostnad (14 %) – miljöhänsyn (14 %) – personlig trygghet (9 %) – parkeringsplats (2 
%). 
 
Kollektivpendlare; restid (71 %) – reskostnad (62 %) – flexibilitet (46 %) – trafiksäkerhet 
(29 %) – miljöhänsyn (29 %) – väderlek (21 %) – parkeringsplats (17 %) – personlig 
trygghet (4 %). 
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Av de totalt 83 bilpendlare som säger sig styras av restiden i sitt val av färdme-
del uppger 92 % (76) att restiden med kollektivtrafiken blir för lång. Av de 17 
kollektivpendlarna som också säger sig styras av restiden är 59 % (10) av upp-
fattningen att restiden med kollektivtrafiken inte467 blir för lång468. Utöver denna 
grupp finns också en andel kollektivpendlare som varken prioriterar restiden 
vid färdmedelsvalet eller upplever att kollektivtrafiken har brister vad gäller 
långa restider (25 % 6). 
 
Då den faktiska pendlingstiden jämförs med uppfattningen att restiden är vik-
tig för färdmedelsvalet finns inget statistiskt säkerställt samband469 mellan kort 
restid och att säga sig prioritera restiden vid färdmedelsvalet varken bland bil-
pendlare470 eller kollektivpendlare471 (se bilaga 2). 
 
I materialet saknas tydliga skillnader i beslutsstrategier för färdmedelsvalet 
mellan män och kvinnor. Noterbart är att en lika stor andel män som kvinnor 
värderar miljöhänsyn som oviktig och att lika låg andel kvinnor som män oro-
ar sig för den personliga tryggheten (se tabell 32). 
    
    

                                                 
467 Sju av tio med denna uppfattning har en samlad daglig restid på högst 80 minuter t.o.r. 
468 Av de 71 % (17) av kollektivpendlarna som också säger sig styras av denna faktor är 41 % (7) av 
uppfattningen att restiden med kollektivtrafiken blir för lång. Av dessa saknar 57 % (4) tillgång till 
körkort och/eller bil för arbetsresan. 
469 Sambanden har sökts genom logistisk regressionsanalys. För vidare information se bilaga 2. 
470 En brytpunkt för kort respektive lång pendlingstid har här satts utifrån medelvärdet 61 minuter. 
Under 60 minuter har uppfattats som kort pendlingstid. Över 65 minuter uppfattas som lång pend-
lingstid. Mellan 60 - 65 minuter ses som genomsnittlig pendlingstid. Resultatet av signifikanstest blir 
det samma om en indelning i stället görs efter medianvärdet. 
471 En brytpunkt för kort respektive lång pendlingstid har här satts utifrån medelvärdet på 81 minuter. 
Under 80 minuter har uppfattats som kort pendlingstid. Över 90 minuter uppfattas som lång pend-
lingstid. Tider runt 80-90 minuter ses som genomsnittlig pendlingstid.  
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Tabell 32: Grunder för beslutsstrategier fördelat på kön 
 
Fråga: Kön Inte alls 

(antal) 
I låg 
grad 
(antal)  

I ganska 
hög grad 
(antal) 

I mycket 
hög grad 
(antal)  

TOTAL: 

Män  7 % (4) 8 % (5) 27 % (16) 58 % 
(34) 

100 % 
(59) 

I vilken mån styrs 
ditt val av färdme-
del till och från 
jobbet av restiden? 

Kvinnor 4 % (2) 4 % (2) 24 % (13) 68 % 
(37) 

100 % 
(54) 

Män  10 % (6) 10 % (6) 25 % (15) 55 % 
(32) 

100 % 
(59) 

I vilken mån styrs 
ditt val av färdme-
del till och från 
jobbet av beho-
vet/viljan att vara 
flexibel? 

Kvinnor 6 % (3) 11 % (6) 18 % (10) 65 % 
(35) 

100 % 
(54) 

Män  37 % (22) 29 % 
(17) 

27 % (16) 7 % (14) 100 % 
(59) 

I vilken mån styrs 
ditt val av färdme-
del till och från 
jobbet av trafiksä-
kerhet? 

Kvinnor 35 % (19) 35 % 
(19) 

21 % (11) 9 % (5) 100 % 
(54) 

Män  56 % (33) 29 % 
(17) 

8 % (5) 7 % (4) 100 % 
(59) 

I vilken mån styrs 
ditt val av färdme-
del till och från 
jobbet av väderle-
ken? 

Kvinnor 52 % (28) 22 % 
(12) 

13 % (7) 13 % (7) 100 % 
(54) 

Män  32 % (19) 40 % 
(24) 

14 % (8) 14 % (8) 100 % 
(59) 

I vilken mån av-
görs ditt val av 
färdmedel till och 
från jobbet av 
kostnaderna för 
olika färdmedel? 

Kvinnor 43 % (26) 37 % 
(20) 

7 % (4) 13 % (7) 100 % 
(54) 

Män  41 % (24) 39 % 
(23) 

17 % (10) 3 % (2) 100 % 
(59) 

I vilken mån av-
görs ditt val av 
färdmedel till och 
från jobbet av mil-
jöhänsyn? 

Kvinnor 46 % (25) 41 % 
(22) 

13 % (7) 0 % (0) 100 % 
(54) 

Män  70 % (41) 22 % 
(13) 

5 % (3) 3 % (2) 100 % 
(59) 

I vilken grad styrs 
ditt val av färdme-
del av olust eller 
rädsla för person-
lig säkerhet på 
hållplatser och 
stationer472… 

Kvinnor 68 % (37) 24 % 
(13) 

4 % (2) 4 % (2) 100 % 
(54) 

Män  85 % (50) 10 % (6) 3 % (2) 2 % (1) 100 % 
59) 

I vilken mån styrs 
ditt val av färdme-
del till och från 
jobbet av brist på 
parkeringsplats? 

Kvinnor 81 % (44) 13 % (7) 6 % (3) 0 % (0) 100 % 
(54) 

 
 
För att närmare undersöka pendlarnas grunder för färdmedelsvalet har en 
faktoranalys genomförts. Avsikten med analysen är att reducera datamängden 
och hitta ett antal bakomliggande mönster för färdmedelsvalet hos de studera-

                                                 
472 Frågeformuleringen är här nedkortad jämfört med enkätens. 
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de pendlarna473. För ytterligare diskussion om faktoranalys se bilaga 3. Resulta-
tet av faktoranalys tydliggör tre grupperingar av svar vilka sammanlagt förklarar 
57 % av färdmedelsvalen.  
 
Den första gruppen pendlare som blir tydliga är de som styrs av den personli-
ga tryggheten på hållplatser och stationer (0,821), trafiksäkerhet (0,774), och 
miljöhänsyn (0,494). Den gemensamma nämnaren för denna grupp är inte 
helt tydlig. En gemensam faktor är dock att grunden för valet av färdmedel 
bygger på ett säkerhetstänkande både vad gäller den egna situationen och för 
samhället och världen i stort. En gemensam etikett för denna grupp är säker-
hetspendlare (se tabell 33). 
 
En andra grupp pendlare laddar högt på att välja ett färdmedel för arbetsresan 
beroende på brist på parkeringsplatser (0,738), reskostnader (0,716) och mil-
jöhänsyn (0,611). Vad som främst kan sägas prägla gruppen är någon form av 
hushållning både vad gäller kostnader för arbetsresor som miljö. Att brist på 
parkeringsplats inverkar på valet tolkas som att få tillgång till detta kräver för 
stora uppoffringar främst i form av parkeringsavgifter, men även möjligen i tid. 
Gruppen benämns här som ekonomipendlare (se tabell 33). 
 
En tredje grupp som framträder i materialet är de som väljer färdmedel utifrån 
behovet att vara flexibla och med kort varsel kunna förändra dagsprogrammet 
(0,704), restiden (0,690) och av väderleken (0,535). Inte heller här är samban-
den bakom valet helt självklara. Den tolkning som här görs innebär dock att 
betydelse av väderlek för valet av färdmedel inte främst skall kopplas till sä-
kerhet, utan snarare ses som att pendlaren söker det effektivaste färdmedlet 
och att väderleken då är en faktor som förändrar relationerna mellan olika 
färdmedel och påverkar deras effektivitet. Att restid och flexibilitet är styrande 
gör att gruppen definieras som effektivitetspendlare (se tabell 33). 
 
När det gäller säkerhetspendlare finns ingen tydlig koppling till någon av 
färdmedelsgrupperna. Däremot är ekonomipendlare i högre grad kollektiv-
pendlare och effektivitetspendlare främst bilpendlare.474 
    
    

                                                 
473 Hair, et al., 1998. 
474 Resultatet från faktoranalysen har analyserats via en faktor score analys. Se vidare i bilaga 4. 
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Tabell 33: Faktoranalys – Grunder för beslutsstrategier i pendlarpopulationen 

 
Rotated Component Matrix (a) 

  
Fråga 

 
Faktor 

  1 2 3 

I vilken grad styrs ditt val av färdmedel olust eller rädsla för 
personlig säkerhet på hållplatser och stationer475… 

,821 -,115 -,128 

I vilken mån styrs ditt val av färdmedel till och från jobbet 
av trafiksäkerhet? 

,774 ,138 ,239 

I vilken mån styrs ditt val av färdmedel till och från jobbet 
av brist på parkeringsplats? 

 ,738  

I vilken mån avgörs ditt val av färdmedel till och från jobbet 
av kostnaderna för olika färdmedel? 

-,125 ,716 -,193 

I vilken mån styrs ditt val av färdmedel till och från jobbet 
av miljöhänsyn? 

,494 ,611  

I vilken mån styrs ditt val av färdmedel till och från jobbet 
av behovet/viljan att vara flexibel? 

-,216 -,184 ,704 

I vilken mån styrs ditt val av färdmedel till och från jobbet 
av restiden? 

,125  ,690 

I vilken mån styrs ditt val av färdmedel till och från jobbet 
av väderleken? 

,160 ,287 ,535 

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normaliza-
tion. A Rotation converged in 4 iterations. 

 
 

Åsikter om kollektivtrafiken 

 
De jämförelser avseende åsikter om kollektivtrafiken som presenteras nedan 
mellan resenärsgrupperna i småbarnsfamiljerna är inriktade på två områden – 
tillgänglighet och bekvämlighet. Den tredje resestandardfaktorn, säkerhet, har 
diskuterats som en del i föregående avsnitt om beslutsstrategier.  
 
Ett förväntat utfall vid jämförelser av bil- respektive kollektivpendlares åsikter 
om kollektivtrafiken är att bilresenärerna är mer kritiska till kollektivtrafiksy-
stemet. Av intresse är här att på ett mer nyanserat plan lyfta fram de likheter 
och olikheter i uppfattningar som finns mellan de båda grupperna. 
 
Viktigt att notera är att det är bilpendlarnas åsikter och inte kunskaper i sig 
eller faktiska erfarenheter om kollektivtrafiken som studeras. En åsikt bygger 
nödvändigtvis inte på kunskap men är, ogrundad eller inte, enligt det synsätt 
som anammas här den tolkning som styr valet och ses därmed som viktig för 
hur handlingsutrymmet för val uppfattas. Kollektivpendlare har i högre grad, 
beroende på faktisk erfarenhet, kunskap om färdmedlet476.  
 

                                                 
475 Frågeformuleringen är här nedkortad jämfört med enkätens. 
476 Se avsnitt 2.4.2. 
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Med utgångspunkt i åsikterna om kollektivtrafiken som pendlarna i de stude-
rade småbarnshushållen uttryckt i enkäten rangordnas nedan deras åsikter om 
kollektivtrafikens tillgänglighet fördelat på pendlargrupp. Resultatet redovisas 
också samlat fråga för fråga i tabell 34. På samma sätt redovisas åsikterna om 
brister i kollektivtrafikens bekvämlighet fördelat på pendlargrupp (se tabell 
35).  
 
Noterbart är att färre än tre kollektivpendlare uppger att det finns brister i kol-
lektivtrafiken i det att bussen och/eller tågen inte går dit han eller hon behöver 
eller vill åka. Samma svarsfrekvens gäller för kollektivpendlare som uppgivit 
att de upplever stora brister i möjligheten att enkelt byta från länstrafik till 
stadstrafik.  
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Tabell 34: Åsikt om kollektivtrafikens tillgänglighet fördelat på färdmedel 
 
Fråga Färdmedel I gans-

ka/mycket 
hög grad 
(antal) 

Inte 
alls/låg 
grad (an-
tal) 

TOTAL: 

Bilpendlare  19 % (16) 81 % (70) 100 % 
(86) 

Den nuvarande kollektivtra-
fiken mellan Fagerås/Kil och 
Karlstad passar mina behov 
att resa till och från arbetet? 

Kollektivpendlare 75 % (18) 25 % (6) 100 % 
(24) 

 
 
 
 
Bilpendlare 

 
 
 
 

90 % (79) 

 
 
 
 

10 % (9) 

 
 
 
 

100 % 
(88) 

I vilken grad upplever du 
följande faktorer vara brister 
med den nuvarande kollek-
tivtrafiken? 
 
… Att den totala restiden 
mellan bostad och arbetet 
blir lång då jag reser kollek-
tivt. 

Kollektivpendlare 33 % (8) 67 % (16) 100 % 
(24) 

Bilpendlare 8 % (7) 92 % (80) 100 % 
(87) 

… Att tidtabeller är svåra att 
utläsa och förstå. 

Kollektivpendlare 0 % (0) 100 % (24) 100 % 
(24) 

Bilpendlare 29 % (24) 71 % (60) 100 % 
(86) 

… Att biljettpriserna är för 
höga. 

Kollektivpendlare 50 % (12) 50 % (12) 100 % 
(24) 

Bilpendlare 72 % (62) 28 % (24) 100 % 
(86) 

… Att bussen/tåget inte går 
de tider jag vill åka.  

Kollektivpendlare 56 % (13) 44 % (10) 100 % 
(23) 

Bilpendlare 24 % (20) 76 % (64) 100 % 
(84) 

… Att kollektivtrafiken inte 
håller sina tider.  

Kollektivpendlare 17 % (4) 83 % (19) 100 % 
(23) 

Bilpendlare 12 % (10) 88 % (75) 100 % 
(85) 

… Att det inte finns möjlighet 
att parkera bilen vid hållplat-
sen. Kollektivpendlare 12 % (3) 88 % (21) 100 % 

(24) 
Bilpendlare 34 % (29) 66 % (57) 100 % 

(86) 
… Det antal byten mellan 
länsbuss/tåg och stadsbuss 
som krävs för att nå min 
arbetsplats är för många. 

Kollektivpendlare 17 % (4) 83 % (20) 100 % 
(24) 

Bilpendlare 51 % (43) 49 % (42) 100 % 
(85) 

… Att bussen/tåget inte går 
dit jag vill/behöver åka. 

Kollektivpendlare 4 % (1) 96 % (23) 100 % 
(24) 
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Tabell 35: Åsikt om kollektivtrafikens bekvämlighet fördelat på färdmedel 

 
Fråga Färdmedel I gans-

ka/mycket 
hög grad 
(antal) 

Inte 
alls/låg 
grad (an-
tal) 

TOTAL: 

Bilpendlare  46 % (40) 54 % (47) 100 % 
(87) 

Upplever du avståndet till 
hållplatser vara ett hinder 
för att resa kollektivt?  Kollektivpendlare 12 % (3) 88 % (21) 100 % 

(24) 
Bilpendlare 14 % (12) 86 % (75) 100 % 

(87) 
Upplever du att det finns 
brister i standarden på 
hållplatsen (ex. klimat-
skydd saknas, det finns 
för få sittplatser, hållplat-
sen är nedklottrad, dålig 
belysning etc.)?  

Kollektivpendlare 33 % (8) 67 % (16) 100 % 
(24) 

Bilpendlare 26 % (22) 74 % (62) 100 % 
(84) 

Upplever du att det finns 
brister i möjligheten att på 
ett enkelt sätt byta från 
länsbuss/tåg till stads-
buss? 

Kollektivpendlare 8 % (2) 92 % (22) 100 % 
(24) 

Bilpendlare 17 % (15) 83 % (72) 100 % 
(87) 

Upplever du att det finns 
brister hos fordonen som 
t.ex. ont om benutrymme, 
ont om sittplatser etc.?  

Kollektivpendlare 42 % (10) 58 % (14) 100 % 
(24) 

 
 

 
 
 
Som tabellen ovan visar uppger i det närmaste en femtedel av bilpendlarna i 
den här studerade pendlarpopulationen att den nuvarande kollektivtrafiken 
mellan Fagerås/Kil och Karlstad i ganska eller mycket hög grad uppfyller deras 
resbehov till och från arbetet beträffande tillgänglighet. Resultatet indikerar att 
det finns en grupp bilpendlare för vilken kollektivtrafiken redan i nuläget pas-
sar relativt väl utan att genomgripande förändringar av trafiksystemet måste 
göras. Av en eller flera orsaker reser denna grupp idag dock inte kollektivt till 
och från jobbet. Mer överraskande är att hela 25 %, av kollektivtrafikpendlar-
na uppger att den trafikform de nyttjar sig av inte alls eller till liten grad täcker 

Åsikter om brister hos kollektivtrafiken - ur tabellerna 34 och 35 kan följande 
summeras: 
 
Bilpendlare; restid (90 %) – dålig överensstämmelse mellan tidtabell och dagsprogram 
(72 %) – destination saknas (51 %) – avstånd hållplats (46 %) – för många byten (34 %) 
– för höga biljettpriser (29 %) – osmidiga byten (26 %) – förseningar (24 %) – fordons-
standard (17 %) – hållplatsstandard (14 %) – brist på parkeringsplats vid hållplats (12 
%) – svårlästa tidtabeller (8 %). 
 
Kollektivpendlare; dålig överensstämmelse mellan tidtabell och dagsprogram (56 %) – 
för höga biljettpriser (50 %) – fordonsstandard (42 %) – hållplatsstandard (33 %) – res-
tid (33 %) – förseningar (17 %) – för många byten (17 %) – brist på parkeringsplats vid 
hållplats (12 % )- avstånd hållplats (12 %) – osmidiga byten (8 %) – destination saknas 
(4 %) – svårlästa tidtabeller (0 %). 
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deras faktiska behov av transporter för arbetsresan (se tabell 34). Det är up-
penbart att många kollektivpendlare är missnöjda med trafikmedlet. Andelen 
är också densamma då endast Val-kollektivpendlare studeras477. 
 
Missnöjet med kollektivtrafikens tillgänglighet bland bilpendlarna i småbarns-
familjerna främst kan kopplas till för långa restider, dålig överensstämmelse 
mellan tidtabell och dagsprogram och att önskade destinationer saknas (tabell 
34). När det gäller bekvämlighet upplevs långa avstånd till hållplatser och möj-
ligheter att smidigt byta mellan olika kollektiva färdmedel som problem (tabell 
35). Bland kollektivpendlarna i populationen upplevs de största bristerna hos 
kollektivtrafiken vara kopplade till dålig överensstämmelse mellan tidtabell 
och dagsprogram, för höga biljettpriser, långa restider samt standarden hos 
fordon och hållplatser (se tabell 34 och 35). 
 
Då jämförelser med ovanstående resultat görs mot kollektivtrafikbarometern 
visar dessa att en majoritet av dem som vanligen reser med Värmlandstrafik är 
av uppfattningen att kollektivtrafiken är snabb (61 %). Av dem som aldrig re-
ser med bolaget är betydligt färre av samma uppfattning (31 %). Ett annat om-
råde där jämförelser kan göras med kollektivtrafikbarometern är reskostnad. 
Endast drygt en tredjedel av dem som aldrig reser med Värmlandstrafik anser 
kollektivtrafiken vara prisvärd, medan något färre än två tredjedelar av dem 
som vanligen reser anser detta. Generellt är också enligt kollektivtrafikbarome-
tern de som reser oftare med Värmlandstrafik nöjdare med hur hållplatser 
och stationer sköts, personalens uppträdande, hur fordon städas och att man 
sitter bekvämt ombord än de som aldrig reser.478 
 
Det område som uppvisar störst skillnad i åsikt mellan kollektiv- och bilpend-
lare är det som handlar om att restiden blir för lång med kollektivtrafik. Bland 
bilpendlare är nio av tio av denna uppfattning medan endast en tredjedel av 
kollektivpendlarna har denna åsikt. Ett ytterligare område där bil- och kollek-
tivpendlarna i småbarnshushållen skiljer sig tydligt åt är i uppfattningen om 
bussen och tåget går dit man vill åka. Medan hälften av bilpendlarna inte anser 
att kollektivtrafiken gör detta är som förväntat endast en liten bråkdel av kol-
lektivpendlarna av samma uppfattning (se tabell 34). 
 
Ett annat område där tydliga skillnader finns i uppfattning mellan färdmedels-
grupperna är att avståndet till hållplatsen från hemmet och arbetsplatsen är för 
långt. Något färre än hälften av bilpendlarna i den här studerade populationen 
har denna åsikt. Bland kollektivpendlarna är andelen som är av samma upp-
fattning drygt en tiondel (se tabell 35). En jämförelse i faktiska avstånd till håll-
platser mellan de bilpendlare som är av uppfattningen att avstånden är ett hin-
der med dem som inte anser detta visar att det främst är när det gäller avstånd 

                                                 
477 Relationen gäller även då de pendlare som endast har tillgång till bil ibland exkluderats. Antalet 
individer med ett val som anser att kollektivtrafiken i låg grad uppfyller deras behov är dock få.  
478 Kollektivtrafikbarometern 2006, SLTF. 
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till hållplatser på bostadsorten som de stora skillnaderna finns mellan grup-
perna. Även om kollektiv- och bilpendlarna i olika grad upplever avståndet till 
hållplatser som ett problem och att det som tidigare visats finns vissa skillnader 
i den här frågan kan det dock vara på sin plats att påpeka att det finns flera 
exempel på kollektivpendlare med långa avstånd till hållplatser (se tabell 15). 
 
Vid den jämförelse med kollektivtrafikbarometern visar det sig att i denna an-
ser sig totalt 31 % av dem som aldrig reser med Värmlandstrafik ha långt till 
hållplatser och stationer. Bland dem som vanligen reser med bolaget är ande-
len som är av denna uppfattning 9 %. Vad ”långt” är definieras inte utan läm-
nas till den svarande själv att avgöra.479 
 
En analys har här gjorts av huruvida bilpendlaren som i enkäten uppger att 
arbetsresan kräver ett byte av kollektiva färdmedel också är av uppfattningen 
att det antal byten som krävs för att nå arbetsplatsen är en stor brist hos kollek-
tivtrafiken. Resultatet att av de 50 bilpendlare som har en arbetsresa som krä-
ver minst ett byte anser endast 56 % (28) att så är fallet. 
 
En samkörning av avståndet mellan bostad och hållplats och uppfattningen om 
avståndet till hållplatsen uppfattas som ett hinder för att resa kollektivt eller 
inte visar resultatet att ingen av de 18st kollektivpendlarna med ett avstånd upp 
till 1 500 meter till närmaste hållplats från hemmet uppfattar detta som ett 
hinder. Av de 63st bilpendlare som har detta avstånd så gör 33 % (21) detta 
(baserat på tabell 36). 
 
 

                                                 
479 Ibid. 
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Tabell 36: Uppfattningar om att avstånd mellan bostad - hållplats utgör ett hinder för 
att resa kollektivt 

 
Andel bilpendlare som uppfattar 
avståndet som ett hinder (86 sva-
rande) 
 

Andel kollektivpendlare som uppfat-
tar avståndet som ett hinder (24 sva-
rande) 
 

Avstånd 
från 
bostad 
till när-
maste 
hållplats  

Inte 
alls/ganska 
låg grad 
(antal sva-
rande) 

Ganska/mycket 
hög grad (antal 
svarande) 

TOTAL: 
 
 

Inte 
alls/ganska 
låg grad 
(antal sva-
rande) 

Ganska/mycket 
hög grad (antal 
svarande) 

TOTAL: 
 
 

0 - 250 
meter 

100 % (9) 0 % (0) 100 % 
(9) 

100 % (5) 0 % (0) 100 % 
(5) 

250 - 
750 
meter 

79 % (22) 21 % (6) 100 % 
(28) 

100 % (7) 0 % (0) 100 % 
(7) 

750 - 1 
500 
meter 

42 % (11) 58 % (15) 100 % 
(26) 

100 % (6) 0 % (0) 100 % 
(6) 

1 500 - 
2 500 
meter 

27 % (4) 73 % (10) 100 % 
(14) 

50 % (2) 50 % (2) 100 % 
(4) 

Mer än 
2 500 
meter 

0 % (0) 100 % (9) 100 % 
(9) 

50 % (1) 50 % (1) 100 % 
(2) 

 
 
Vid en direkt jämförelse av enkätsvar vad gäller åsikter om kollektivtrafiken 
mellan kollektivpendlare med körkort och tillgång till bil för arbetsresan och 
de utan var andelen svarande fördelat på samma sätt mellan olika svarskatego-
rier480. 
 
Vilka grupperingar av åsikter om kollektivtrafiken finns representerade bland 
pendlarna i populationen? En faktoranalys av svaren där ett antal bakomlig-
gande variabler urskiljs481 visar på fyra kategorier som tillsammans förklarar 60 
% av färdmedelsvalet482. För den första gruppen av pendlare som utkristallise-
rades ur materialet får förhållanden med koppling till trafiksystemets yttäck-
ning höga värden. Här ingår omständigheter som att pendlarna i gruppen upp-
lever att det antal byten mellan regional och lokal kollektivtrafik som krävs för 
att nå arbetsplatsen är för stort (0,852), att resmål inte stämmer överens med 
linjenätets struktur (0,787) och att förutsättningar för att smidigt byta mellan 
länstrafik och stadsbuss saknas (0,729) Som samlingsnamn för denna åsikt 
bland pendlarna har här valts brister i kollektivtrafikens yttäckning (se tabell 
37). 
 

                                                 
480 Relationen gäller även då de pendlare som endast har tillgång till bil ibland exkluderats. 
481 Hair et al., 1998. För ytterligare diskussion om faktoranalys se bilaga 3. 
482 Faktoranalysen inkluderar både tillgänglighets och bekvämlighetsaspekten samtidigt.  
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Den andra gruppen pendlare laddar högt på att tidtabeller är svåra att utläsa 
(0,681), att det finns brister i hållplatsstandarden (0,655), att det finns brister i 
parkeringsmöjligheterna vid hållplatser (0,639) och att biljettpriserna är höga 
(0,440). Resultatet är inte helt entydigt, men gemensamt för åsikterna är att de 
utgör kvalitetshinder till kollektivtrafiken. Med detta åsyftas faktorer som re-
dan innan själva ombordstigandet på tåget eller bussen hindrar resenären från 
att välja att resa kollektivt (se tabell 37).  
 
I nästa gruppering laddar upplevelsen av brister i komfort hos fordonen 
(0,707), att kollektivtrafiken inte går de tider individen vill åka (0,648) och att 
kollektivtrafiken inte håller sina tider (0,625) högt. Åter är sambandet inte helt 
självklart. Brister i tidstäckningen tolkas dock här som främst ett irritations-
moment i linje med komfortbristen hos fordonen och inte i första hand ett 
effektivitetsproblem. Gemensamt för denna grupp blir därmed uppfattningen 
att resa kollektivt ur olika aspekter upplevs som krångligt och negativt och 
samlingsnamnet för åsiktsinriktningen blir kvalitetsbrister hos kollektivtrafiken 
(se tabell 37). 
 
Gemensamt för grupperna ”kvalitetshinder till kollektivtrafiken” och ”kvali-
tetsbrister hos kollektivtrafiken” är att trafiksystemet inte uppfyller pendlarens 
krav på bekvämlighet. 
 
Pendlarna i den senare gruppen laddar högt på faktorer kopplade till för långa 
avstånd till hållplatser (0,795) och att den totala restiden blir för lång (0,783). 
Brister i kollektivtrafikens yttäckning förstås här främst i den negativa inverkan 
detta har på den tid som pendlaren måste avsätta för arbetsresan. Kopplas 
detta till uppfattningen att restiden med kollektivtrafik blir för lång ger detta 
tillsammans upplevelsen av brister i kollektivtrafikens tidseffektivitet (se tabell 
37). 
 
När det gäller kvalitetshinder till kollektivtrafiken och kvalitetsbrister hos kol-
lektivtrafiken finns ingen tydlig skillnad mellan kollektiv- och bilpendlarnas 
åsikter. Uppfattningarna om brister i kollektivtrafikens yttäckning och tidsef-
fektivitet är vanligare bland bilpendlare än kollektivpendlare. 483 
 
 

                                                 
483 Resultatet från faktoranalysen har analyserats via en faktor score analys. Se vidare i bilaga 4. 
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Tabell 37: Faktoranalys - Åsikter om kollektivtrafiken i pendlarpopulationen 

 
Rotated Component Matrix (a) 

  
Fråga 

 
Faktor 

  1 2 3 4 

... Det antal byten mellan länsbuss/tåg och stadsbuss som 
krävs för att nå min arbetsplats är för många. 

,852   ,138 

… Att bussen/tåget inte går dit jag vill/behöver åka. ,787 ,168   

Upplever du att det finns brister i möjligheten att på ett enkelt 
sätt byta från länsbuss/tåg till stadsbuss? 

,729 ,201 ,200 ,175 

... Att tidtabeller är svåra att utläsa och förstå. ,278 ,681 -,110 ,137 
Upplever du att det finns brister i standarden på hållplatsen 
(ex. klimatskydd saknas, det finns för få sittplatser, hållplat-
sen är nedklottrad, dålig belysning etc.)? 

 ,655 ,221  

... Att det inte finns möjlighet att parkera bilen vid hållplatsen.  ,639 ,103 ,125 

... Att biljettpriserna är höga. -,376 ,440 ,356  

Upplever du att det finns brister hos fordonen som t.ex. ont 
om benutrymme, ont om sittplatser etc.? 

 ,288 ,707 -
,126 

... Att bussen/tåget inte går de tider jag vill åka. ,258 -,303 ,648 ,207 

... Att kollektivtrafiken inte håller sina tider. -,196 ,296 ,625 ,258 

Upplever du avståndet till hållplatser vara ett hinder för att 
resa kollektivt? 

 ,253  ,795 

... Att den totala restiden mellan bostad och arbetet blir lång 
då jag reser kollektivt. 

,218  ,196 ,783 

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normaliza-
tion. A Rotation converged in 8 iterations. 

 
 

Färdmedelsval i LA-region Karlstad 

 
I följande avsnitt redovisas valda delar av RVU 04 med koppling till färdme-
delsvalet i LA-region Karlstad484. Uppgifterna gäller samtliga typer av resenärer 
och syftar till att ge en bredd i förståelsen av orsaker bakom färdmedelsval 
bland resenärer i regionen. 
 
Ser man till färdmedelsval i regionen ur ett övergripande perspektiv visar RVU 
04 att de främsta orsakerna till att inte resa med buss bland boende i LA-
region Karlstad är att förbindelser eller passande avgångstider saknas. Som 
tredje faktor följer långa restider. När det gäller tåget är avsaknad av förbindel-
se, för högt pris och långt avstånd till hållplatser de tre vanligaste skälen att inte 
resa (se tabell 38). Sammantaget är absolut flest argument för att inte resa 
därmed kopplat till färdmedlens yt- och tidstäckning samt kostnad. Få skäl 
bygger enligt undersökningen på upplevda brister vad gäller otrygga hållplatser, 
obekväma/ofräscha fordon eller svårtydda tidtabeller. 

                                                 
484 RVU 04 är en resvane- och attitydundersökning genomförd av Trivector Traffic AB under hösten 
2004. För närmre beskrivning se det tidigare metodavsnittet. 
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Främsta skälet till att inte använda bilen för en resa är enligt RVU 04 att av-
ståndet för en förflyttning upplevs för kort. Därefter anges att resurser i form 
av körkort eller tillgång till bil saknas. Därpå följer att bilresan inte ger önskad 
motion och frisk luft och att reskostnaden är för hög. Först i fjärde hand upp-
ges som skäl att resa med bilen är för dyrt.  
 
Bilens negativa miljöpåverkan och parkeringsrelaterade problem hamnar, till-
sammans med osäkerhet att köra bil längst ner på listan.  
 
Tabell 38: LA-region Karlstad - Orsaker att inte resa med buss och tåg 

 
Svar Om du inte åker 

buss så ofta, vad är 
främsta anledningen 
till detta? An-
del/antal svar  

Om du inte åker tåg 
så ofta, vad är 
främsta anledningen 
till detta? An-
del/antal svar 

Finns ingen förbindelse dit jag ska 18 % (1 324) 30 % (1 985) 
Inga passande avgångstider 19 % (1 377) 8 % (505) 
För lång restid 14 % (1 058) 4 % (283) 
För dyrt 9 % (707) 22 % (1 447) 
Vet ej när turen går/vilken buss eller tåg 
jag skall ta  

3 % (196) 5 % (350) 

Måste byta  9 % (704) 5 % (350) 
För långt till hållplats/station 10 % (753) 12 % (746) 
Tidtabeller svåra att läsa och förstå 1 % (79) 1 % (46) 
Bussen eller tågen är obekvä-
ma/ofräscha 

2,5 % (183) 0,5 % (27) 

Hållplats/station känns otrygg 0,5 % (43) 0,5 % (26) 
Annat 14 % (1 040) 12 % (816) 
TOTAL: 100 % (7 464) 100 % (6 581) 
Källa: RVU04 

 
Tabell 39: LA-region Karlstad - Orsaker till att inte resa med bil 

 
Svar Om du inte åker bil så ofta, vad är främsta 

anledningen till detta? Andel/antal svar 

Har inte körkort/tillgång till bil 21 % (695) 
För dyrt 14 % (474) 
Ger inte motion och frisk luft 16 % (543) 
Inte miljövänligt 8 % (275) 
Onödigt att köra korta sträckor 23 % (735) 
Besvärligt och dyrt att parkera där jag bor 1 % (39) 
Besvärligt och dyrt att parkera dit jag ska 7 % (225) 
Tycker inte om att köra/osäker då jag kör 4 % (125) 
Annat 6 % (204) 
TOTAL: 100 % (3 315) 
Källa: RVU04 
 
Kommentar: Vid studien ombads de svarande välja ett eller flera svarsalternativ. I tabellerna 38 och 
39 redovisa antalet svar fördelat på respektive alternativ. 
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Pendlares kunskap om kollektivtrafik och uppfattning om alternativa färdme-
del 
 
Avsikten med följande avsnitt är främst att belysa individens bedömning av 
olika alternativ i förhållande till de egna behoven och/eller förutsättningarna. 
Målet är att tydliggöra resenärers uppfattning om tidskostnaden för reskedjor 
med olika färdmedel. Dessa bedömningar är i sin tur i olika hög grad överens-
stämmande med faktiska förhållanden men är trots detta av stor betydelse för 
handlandet. Generellt sett kan dock de uppfattningar som gäller den typ av 
pendling individen faktiskt utför antas ligga nära den faktiska situationen. I de 
fall pendlaren gör en uppskattning av arbetsresor med ett annat färdmedel 
torde resultatet i högre grad vara baserat på individens mer eller mindre realis-
tiska tolkningar än på faktiska erfarenheter.  
 
Med ”restid” avses här själva förflyttningen mellan bostad och arbetsplats. Här 
ingår såväl gångtider till parkering eller hållplats, eventuella väntetider och tid i 
fordonet. Då begreppet ”totaltid” används åsyftas restid och därtill tidskostnad 
för olika ärenden utförda i direkt anslutning till arbetsresan. Här ingår att häm-
ta eller lämna barn vid förskola, olika inköp och liknande.  
 
En förutsättning för en korrekt bedömning av olika färdmedel är att man äger 
kunskap om dem. Kollektivtrafikbarometern visar att bland dem som aldrig 
reser med Värmlandstrafik säger nära två tredjedelar att man inte vet hur man 
skall resa kollektivt. Motsvarande andel bland dem som vanligen reser med 
Värmlandstrafik är 14 %. Samma fråga när det gäller bil ger att fler än nio av 
tio av dem som aldrig reser kollektivt vet hur de kan utföra sina resor med bil. 
Bland dem som ofta reser kollektivt är andelen drygt åtta av tio.485  
 
 
Tabell 40: Grad av kunskap om möjligheter till arbetspendling med kollektivtrafik 
fördelat på färdmedel 
 
Grad av kunskap Andel av bilpendlar-

na/antal svarande 
Andel av kollektivpendlarna/antal 
svarande 

Ingen alls 11 % (10) 0 % (0) 
I ganska låg grad 39 % (34) 4 % (1) 
I ganska hög grad 33 % (29) 52 % (12) 
I mycket hög grad 17 % (15) 44 % (10) 
TOTAL: 100 % (88) 100 % (23) 
 
 
Tabellen ovan (tabell 40) visar att omkring hälften av bilpendlarna i de här 
studerade småbarnshushållen anser sig i ganska eller mycket hög grad vara 
insatta i vilka möjligheter till arbetspendling kollektivtrafiken erbjuder. Som 
jämförelse kan nämnas att i stort sett samtliga kollektivtrafikresenärer i pend-

                                                 
485 Kollektivtrafikbarometern 2006, SLTF. 
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larpopulationen anser sig vara insatta i detta. Direkta uppgifter om kollektiv-
pendlarnas kunskap om bilresor mellan Fagerås, Kil och Karlstad saknas. Ett 
antagande är dock att de allra flesta både har praktiska erfarenheter av sådana 
och god kunskap om dem. 
 
I materialet finns ett statiskt säkerställt samband486 mellan att en pendlare säger 
sig vara insatt i kollektivtrafikens utbud och ökad sannolikhet för att han eller 
hon reser med detta färdmedel. Faktorns samlade förklaringsgrad är 25 % (se 
bilaga 2).  
 
Kollektivtrafikbarometern visar att 31 % av dem som aldrig reser med Värm-
landstrafik anser att det är svårt att resa med kollektivtrafik. Bland vaneresenä-
rerna är siffran 4 %487.  
 
I nedanstående tabeller redovisas restid och totaltid uppdelat på ort och färd-
medel. För varje ort redovisas bil- respektive kollektivpendlarnas uppfattning 
om res- och totaltiderna vid användandet av det egna färdmedlet samt beräk-
nad tidsåtgång i de fall detta skulle ersättas av ett annat färdmedel. Den angiv-
na tidsåtgången representerar genomsnittet bland de svarande. 
 
Resultatet av pendlarnas uppskattning av res- och totaltiden, vid resor med det 
egna färdmedlet liksom ett alternativt, visar att såväl bil- som kollektivpendlare 
anser att bilen ger stora tidsvinster vid arbetspendling. Detta gäller både för 
res- och totaltider. Trots det reser den senare gruppen med ett kollektivt 
färdmedel. Materialet visar också att bilpendlare i genomsnitt beräknar att 
restiden skulle öka avsevärt om de skulle byta till kollektivtrafik (se tabell 41 
och 42).  
 
Kils-studien visar att bland bil- som kollektivpendlare finns en stor variation 
inom gruppen avseende kortaste och längsta res- och totaltider. Så är också 
fallet med bilpendlarna i Fagerås. Kollektivresenärerna i Fagerås är för få för 
att några slutsatser skall kunna dras. 
 
 

                                                 
486 Samband sökt med logistisk regression. För ytterligare information se bilaga 2. 
487 Kollektivtrafikbarometern 2006, SLTF. 
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Vanans roll 
 
Som framförts i teoribasen spelar den frekvens med vilken arbetsresan utförs 
en roll för i vilken omfattning alternativa färdmedel beaktas och övervägs. Här 
mäts resvanan i; a) under hur lång tid individen pendlat mellan Fagerås eller 
Kil och Karlstad, b) om ett och samma färdmedel – bil eller kollektivtrafik – 
alltid används för arbetsresan, c) i vilken grad bilpendlarna har erfarenhet av 
att resa med kollektivtrafiken i andra sammanhang än arbetsresan eller om de 
tidigare har pendlat med kollektivtrafik till jobbet, men nu slutat.  
 
Enligt kollektivtrafikbarometern säger 80 % av de icke-resenärer som aldrig 
reser med Värmlandstrafik att de vanligen inte aktivt överväger vilka alternativa 
färdmedel som står till buds för de dagliga resorna. Av dem som vanligen re-
ser med bolaget anger 40 % detsamma.488  
 
En översikt över pendlarna i den här studerade populationen av pendlare i 
småbarnfamiljer visar att den genomsnittlige manlige arbetspendlaren rest mel-
lan sitt hem i Fagerås eller Kil och Karlstad i omkring 6,5 år. De kvinnliga 
pendlarna har i genomsnitt rest c:a 1 år kortare tid än sina manliga kollegor. 
Av dessa utför 91 % (103) alltid arbetsresan med en och samma typ av färd-
medel, antingen bil eller kollektivt.  
 
Omkring 22 % (19) av bilpendlarna i populationen uppger att de tidigare re-
gelbundet arbetspendlat med buss eller tåg men av olika orsaker slutat med 
detta.  
 
Andelen pendlare i småbarnsfamiljerna som utnyttjar kollektivtrafiken på friti-
den är låg. Det gäller såväl bil- som kollektivpendlare. Givet är att bilpendlare 
sällan utnyttjar kollektivtrafiken för arbetsresan. Endast ett litet fåtal nyttjar den 
för andra syften. Totalt 93 % (82) av bilpendlarna uppger att de endast reser 
kollektivt högst några gånger om året. Av kollektivpendlarna är andelen som 
utnyttjar kollektivtrafiken regelbundet till annan pendling något högre än bland 
bilpendlarna men även i denna grupp gör en överväldigande majoritet detta 
endast vid enstaka tillfällen per år (83 % 20). 
 
Sammanfattningsvis utgörs pendlarpopulationen av pendlare med god vana att 
resa mellan hemmet och arbetsplatsen. En mindre andel bilpendlare har erfa-
renhet av att tidigare ha rest med kollektivtrafiken men de flesta, bil- som kol-
lektivpendlare reser alltid till och från arbetet med samma färdmedel. I mate-
rialet finns dock inga statistiskt säkerställda489 samband mellan dessa faktorer 
och valet av färdmedel. 
 

                                                 
488 Ibid. 
489 Sambanden är sökta via logistisk regression. För vidare information se bilaga 2. 
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Redovisning av enkätens öppna svar 
 
I enkäten har pendlarna i formen av öppna frågor erbjudits möjlighet att ange 
orsaker till att de eventuellt slutat arbetspendla med kollektivtrafiken. Om 
pendling inte sker med något sådant färdmedel har man fått möjligheten att 
ange huvudorsakerna till detta och slutligen ge ett antal förslag på förbättringar 
av kollektivtrafiken. Totalt har 93 av respondenterna i enkätstudien besvarat 
en eller flera av de öppna frågorna.  
 
De inkomna svaren har delats upp efter innehåll. Grupperingen av svar har 
gjorts utan förutbestämda mallar men redovisas under respektive fråga. I den-
na process har i vissa fall, då en individ uttrycker flera olika uppfattningar, en-
skilda svar uppdelats i flera kategorier.  
 
Tydliggöras skall att redovisningen nedan inte kvantifierar svaren på så sätt att 
det här anges hur vanlig en uppfattning är bland respondenterna. Svarens 
rangordnas inte heller efter betydelse, istället har materialet primärt använts 
för att redovisa uppfattningar som finns i populationen.  
 
Till varje del har ett antal representativa citat lyfts fram ur enkätmaterialet. 
Dessa har i vissa fall redigeras för att öka läsbarheten. Innehåll och den centra-
la kärnpunkten i citatet har dock nogsamt behållits. 
 
 

Orsaker till att inte arbetspendla med kollektivtrafiken 
 
Som tidigare angetts uppger drygt en femtedel av bilpendlarna att de tidigare 
pendlat med kollektivtrafiken, men slutat. Ur de öppna svaren kan tre mer 
övergripande anledningar till detta utläsas. 
 
Ett skäl till det ändrade beteende är knutet till förändringar av själva förutsätt-
ningen för arbetsresan. Här ingår ändring av bostadsadress, förändrad arbetssi-
tuation och att barn tillkommit i hushållet.  
 

- ”Jag har börjat jobba heltid igen. Vill spara tid!” 
- ”Jag flyttade …” 
- ”Vi har barn att lämna på två olika ställen …” 

 
Vid sidan av dessa nya förutsättningar för arbetsresan kan också lyftas fram 
förändringar av de tillgängliga medlen för arbetsresan. I denna grupp är olika 
former av förändringar av tillgången till bil, alternativt försämringar av kollek-
tivtrafiken inverkande på valet av färdmedel för arbetsresan.  
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- ”… samåkte till jobbet med min man, tog alltid bussen hem. Min man 
har bytt arbete nu.” 

- ”Kommunikationerna och [avgångs] tiderna blev sämre …” 
- ”… besvärligt att i viss väderlek hämta och lämna barn … därför har ex-

tra bil införskaffats.” 
 
Alla byten från kollektivtrafik till bil beror inte på förändrade förutsättningar 
eller medel för arbetsresan. Ett annat argument för att sluta resa kollektivt till 
arbetsplatsen är vad som kanske kan beskrivas som en form av utmattning av 
resurser. Långa restider, upplevda brister i trafiknätet och komplicerade res-
kedjor blir i längden ohållbart och pendlaren byter till slut till bil.  
 

- ”… sparar tid att åka bil.” 
- ”Stressande …” 
- ”Dåliga förbindelser …” 
- ”Svårt att kombinera arbetstider, hämtning och lämning av barn med 

kollektiva resor.” 
 
Till de främsta argumenten för att inte resa kollektivt hör den längre tid detta 
kräver jämfört med bil. Även önskan att vara flexibel för att kunna variera ar-
betstiden efter förändrade behov och krav under dagen och på kort varsel 
kunna göra stopp för att utföra olika ärenden är exempel på hinder för att 
pendla kollektivt. Till detta kommer också att kollektivtrafikens avgångar inte 
passar med arbetstiderna och att de destinationer man önskar resa till inte kan 
nås på ett smidigt sätt. Ett mindre antal pendlare refererar också direkt till en 
frihetskänsla och önskan att kunna resa när man själv vill utan att anpassa sig 
till tidtabeller. Att resa kollektivt beskrivs av flera rätt och slätt som krångligt 
medan bilpendling beskrivs som bekvämt.  
 

- ”Enkelt och snabbt med bil.” 
- ”… mina arbetsuppgifter gör det svårt att passa tider …” 
- ”Jag vill åka när det passar mig.”  
- ”Större frihet med arbetstider …” 
- ”Den tid man tjänar[med bil] känns värdefull då det är stressigt på job-

bet.” 
- ”Frihetskänsla …” 
- ”Tider passar oftast inte då jag har oregelbundna arbetstider.” 
- ”Att tidtabellerna ej stämmer överens med mina arbetstider …”  
- ” [Kollektivtrafik] tar för lång tid …” 
- ”…[arbetsplatsen] … avsides ifrån järnvägsstation och busstation ...” 
- ”jag måste byta inne i stan …” 

 
Som tidigare framkommit utför två tredjedelar av arbetspendlarna till Karlstad 
från Fagerås och Kil ett eller flera ärenden i samband med arbetsresan. Ett 
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stort antal pendlare refererar också till, som de upplever, omöjligheten i att sy 
ihop sin dagliga reskedja i det fall de skulle resa kollektivt. I de allra flesta fall 
uppges lämning och hämtning av barn på förskola/familjedaghem här som 
främsta argumentet. En aspekt av långa förflyttningar mellan bostad och för-
skolor/familjedaghem utan bil är att de tar tid i anspråk inte minst då också 
barnen skall transporteras och detta adderar till den totaltid för arbetspendling 
som många anser viktig att hålla nere. I de fall pendlare även prioriterar att 
minimera barnens tid i barnomsorgen blir hindret dubbelt. 
 

- ”För långt att åka, först till dagmamma och sedan till station ... ” 
- ”Hämtar och lämnar barn på annat område än vi bor och då fungerar 

inte kollektivtrafiken.” 
- ”Mer praktiskt med bil då arbetsresan skall kombineras med att häm-

ta/lämna på dagis och ibland även matinköp.” 
- ”Vill hålla ned tiden på dagis …” 
- ”... måste gå hem 2 km med ungarna från dagis.” 

 
En annan synpunkt på tid som här endast berörs av ett fåtal pendlare är stres-
sen av fasta restider. Enskilda pendlare i materialet tar dock upp stressen i att 
hinna med morgonbestyr och lämna barn och samtidigt ha en bestämd tid att 
passa.  
 

- ”Slippa stressa för att hinna lämna barn på dagis innan bussen går …” 
- ”Tidsbrist med tanke på hämtning och lämnande av barn på dagis. 

Bussen går tidigt och jag är osäker att hinna med den.” 
- ”Tar för lång tid … man är tidspressad på grund av lämning och hämt-

ning på dagis …” 
 
Ett viktigt perspektiv på färdmedelsvalet som lyfts fram av en pendlare är dess 
inverkan på ansvarsfördelningen i hushållet. Att den ena partnern ökar sin tid 
borta från hemmet genom att resa med färdmedel med längre restider gör att 
den andre partnern automatiskt får ta ett större ansvar i hemmet. Om det är 
mannen som utökar sina restider riskeras att en redan ojämn fördelning i hus-
hållet förstärkas ytterligare.  
 

- ”Mer jobb för frun att få iväg barnen själv, de dagar jag lämnar huset ti-
digare för att åka tåg.” 

 
 

Pendlarnas egna förslag på förbättringar av kollektivtrafiken 

 
Förutom ett antal önskemål om fler avgångar med kollektivtrafiken under hel-
ger finns en allmän önskning bland arbetspendlare i Fagerås och Kil om fler 
avgångar under vardagar, och då främst morgon och kväll. Mer specifika öns-
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kemål inkluderar tätare avgångar, främst tåg, mellan kl. 06:00-08:00 och 15:50-
18:20. Bland övriga synpunkter framkommer behov om fler direktlinjer mel-
lan Fagerås, Kil och Karlstad, en turtäthet på 30 minuter dygnet runt och året 
om, alternativt under högtrafik eller en pendel mellan Kil och Karlstad med 
avgångar var 15:e minut. Enskilda pendlare pekar på att nuvarande tidtabeller 
inte är anpassade för den som jobbar i butik och börjar arbeta senare på mor-
gonen och att arbetstider vanligen börjar heltimme och att bussar och tåg där-
med bör angöra Karlstad senast en kvart före heltimme. Svaren innehåller 
också ett förslag på lokaltrafiklinjer inom Kil under morgon och kväll för att 
öka tillgängligheten till det regionala buss- och tågnätet. 
 

- ”Tätare förbindelser så att man har större möjligheter [att välja].” 
- ”Att det finns bussar som går en gång i halvtimmen …” 
- ”… skulle nog åka kollektivt om det gick en pendel …” 
- ”Borde gå att få till en jämnare fördelning [av buss- och tågturerna] …”  
- ”Vissa av oss jobbar även på lördagar …” 

 
Enstaka pendlare uttrycker ett missnöje med överfulla fordon och förseningar. 
Även kommentarer kring brister i möjlighet att smidigt kunna byta mellan tåg 
och stadsbuss, krav på bättre informationssystem och ökad standard på tågen 
förekommer. Den främsta kritiken som framförs mot trafiksystemet handlar 
dock om upplevda brister i linjenätets yttäckning samt långa avstånd till håll-
platser, främst på bostadsorten. Enskilda pendlare lyfter fram att försko-
lor/dagmammors läge i förhållande till bostad och hållplatser omöjliggör re-
sande med kollektivtrafik och att detta måste åtgärdas för att kollektivtrafiken 
skall upplevas som ett alternativ.  
 

- ”Har närhet till en hållplats, men långt ifrån alla bussar stannar där…” 
- ”Anslut hållplatser till dessa verksamheter [fritids och dagis]. Skulle 

kunna öka kollektivresandet.” 
- ”Om daghem och skola förlagda till samma område kan man möjligen 

åka kollektivt, men inte som det fungerar nu.” 
 
Ett generellt problem med nuvarande taxesystem är enligt många pendlare att 
länskortet är för dyrt. Ett kort som ger tillgång till resor i hela länet upplevs 
onödigt och billigare alternativ, exempelvis av typen Tvåkommunkort, som 
endast berättigar till resor inom Kils och Karlstads kommuner efterfrågas. 
Några pendlare lyfter också fram att det faktum att pendling med tåg kräver ett 
dyrare månadskort är ett onödigt hinder i sammanhanget. Ytterligare ett hin-
der för att pendla kollektivt är att inte enstaka resor med kollektivtrafiken kan 
utföras till samma pris som vid köp av månadsbiljetter. Systemet bygger på att 
pendlaren i förväg skall bestämma sitt färdmedel för kommande månad för att 
erhålla tillgängliga rabatter, något som upplevs begränsande. Uppenbart är att 
flera pendlare vill ha möjlighet att variera färdmedel efter situation och anger 
behovet av ett lägre pris på enstaka resor för att man lättare skall kunna alter-
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nera mellan kollektivtrafik och bil. Exempel på föreslagna alternativ till nuva-
rande taxesystem är, förutom tidigare nämnda Tvåkommunkort, någon form 
av 10-kort där antalet resor och inte tidsperiod avgör giltighet, ett pendlarkort 
som endast är giltigt för arbetsresor eller lösningar som medger att fler indivi-
der inom ett och samma hushåll kan alternera och nyttja samma månadskort. 
 

- ”Man borde ha ... Tvåkommunkort … det skulle göra bussresandet bil-
ligare.” 

- ”Månadskort som familjemedlemmar kan turas om att använda.” 
- ”Reducerad månadsavgift för Kil – Karlstad. Länskortets möjligheter 

behöver inte nyttjas …” 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att när det gäller konkreta förslag på förbättring-
ar av kollektivtrafiken är det främst tre områden som lyfts fram av pendlarna 
själva. Dessa är fler avgångar vid högtrafik, lägre taxor inom kollektivtrafiken 
med fler och flexiblare alternativ till månadskort och en översyn av linjenät 
och hållplatslägen. 
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V.V.V.V. ANALYSANALYSANALYSANALYS    
 
 
 

”Lady Madonna, children at your feet  
Wonder how you manage to make ends meet” 

 
John Lennon & Paul McCartney – Lady Madonna 

 
 

5555 HHHHelhetens delarelhetens delarelhetens delarelhetens delar    
 
I kommande kapitel sammanfattas, diskuteras och analyseras avhandlingens 
empiri och resultatet analyseras utifrån forskning presenterad i teoriavsnittet 
(II). Kapitlet följer samma princip för uppdelning som den tidigare teoretiska 
fördjupningen och den primära presentationen av det empiriska materialet i 
föregående kapitel. Inledningsvis tas det upplevda handlingsutrymmet för 
färdmedelsvalet bland pendlarna i populationen upp till diskussion utifrån de 
faktiska val av färdmedel pendlare gör. Därefter analyseras arbetets krav på 
pendlaren. I därpå följande avsnitt utreds de omgivande förutsättningarna för 
färdmedelsvalet vilka inkluderar hushållens sammansättning och organiseran-
de, trafiksystemens och omgivningsstrukturens utformning. Den avslutande 
delen, de individrelaterade förutsättningarna för valet, utgår från två perspek-
tiv; dels pendlarens faktiska resurser för handlande, dels också pendlarens 
upplevda förutsättningar för valet av färdmedel. 
 
 

5.15.15.15.1 Det upplevda handlingsutrymmet för val av färdmedel hos pendlarna i Det upplevda handlingsutrymmet för val av färdmedel hos pendlarna i Det upplevda handlingsutrymmet för val av färdmedel hos pendlarna i Det upplevda handlingsutrymmet för val av färdmedel hos pendlarna i 
populatipopulatipopulatipopulatioooonennennennen    

 
Som tidigare konstateras är småbarnshushåll en specifik grupp där särskilda 
reskedjor uppstår beroende på att de är just hushåll där barn ingår490. Generellt 
sett har dessa typer av hushåll komplicerade dagliga handlingsprogram som 
vid exempelvis arbetsresor inkluderar stopp vid förskolor och skolor491 och, 
liksom Jakobsson och Gärling492 konstaterar, generar skjutsande av barn också 
många oförutsedda resor i ett hushåll. Tid är en bristvara och behovet av logis-
tiskt väl fungerande reskedjor blir därmed viktigt. I detta pussel blir bilen ofta 
lösningen och avhandlingens undersökningsgrupp, arbetspendlande småbarns-
familjer, tillhör inte kollektivtrafikens främsta nyttjare. I stället tillhör denna 

                                                 
490 Se exempelvis Hanson och Hanson, 1993. Pas och Harvey, 1997. 
491 Krantz, 1997. Jämställda transporter? 2002. Hjorthol, 2000. 
492 Jakobsson och Gärling, 2006. 
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typ av hushåll de mest frekventa bilanvändarna och det är också vanligare med 
flera bilar i hushållet än hos andra grupper493. Att det här också handlar om 
boende i små eller mindre tätorter förstärker graden av bilanvändande ytterli-
gare494. Trots ovanstående innehåller den här studerade populationen pendlare 
som regelbundet reser kollektivt till och från sin arbetsplats495. 
 
Det samlade upplevda handlingsutrymmet för val av färdmedel hos den stude-
rade pendlarpopulationen förstås här som resultatet av deras handlande. Även 
om kollektivtrafiken vunnit andelar i Värmland under senare år sker de abso-
lut flesta pendlingsresorna i länet, liksom nationellt, med bil och i mindre tät-
orter som t.ex. Fagerås och Kil är andelen ännu högre än i landet i stort496. 
Emellertid reste dock en femtedel av pendlarna i småbarnshushållen vid stu-
diens genomförande regelbundet med kollektivtrafiken till sin arbetsplats. Ing-
en skillnad fanns dock här mellan män och kvinnor. Samma relationer mellan 
könen föreligger vid jämförelser med småbarnsfamiljer i H3-regioner på na-
tionell nivå. För pendlare i stort i H3-regioner är dock andelen kvinnor som 
reser kollektivt högre än andelen män. Förklaringen till skillnaden är att kvin-
nor i småbarnshushåll i högre grad reser med bil än i andra typer av hushåll497. 
Att hushåll skaffar barn kan därmed också beskrivas som att en gruppering av 
potentiella kunder, kvinnor, faller bort för kollektivtrafiken och övergår till att 
åka bil. 
 
I den här studerade populationen liksom i barnfamiljer i stort föreligger inte 
några tydliga skillnader mellan kön i valet av färdmedel för arbetsresan. Både 
män och kvinnor reser i lika hög grad med bil, till skillnad mot barnlösa famil-
jer där män i större utsträckning reser med bil498. Bakom denna numerära lik-
het döljer sig dock vissa skillnader då förutsättningarna för valet av färdmedel 
ser olika ut mellan könen. 
 
Grunden till att resa till jobbet med bil eller kollektivtrafik – det uppfattade 
handlingsutrymmet bakom färdmedelsvalet hos pendlare i småbarnsfamiljer i 
Fagerås och Kil – diskuteras och analyseras i kommande kapitel. Villkoren för 
valet beskrivs i termer av omgivnings- och individrelaterade förutsättningar 
samt pendlarnas upplevda förutsättningar för valet. De senare förstås här både 
som uttryckta i uttalade åsikter och utförda handlingar. 
 
 

                                                 
493 Jämställda transporter?, 2002. Res 2001 – Den nationella resundersökningen, 2002. Krantz, 
1997. 
494 Vilhelmson, 2000. 
495 Det handlar här om pendlare vilka enligt definitionerna i avsnitt 2.4.1 kan sägas ha möjligheten att 
välja färdemedel för arbetsresan. 
496 Bilinnehav per 1000-invånare; 461 (riket), 531 (Kils kommun). 
www.scb.se/gemensamma_filer/_Dokument/ntal1_1_2006.xls, 2007. 
497 Se avsnitt 2.3.1. 
498 Ibid. 
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5.25.25.25.2 Aktiviteten Aktiviteten Aktiviteten Aktiviteten ---- arbetets krav på pendlaren arbetets krav på pendlaren arbetets krav på pendlaren arbetets krav på pendlaren    

 
Som poängterades i inledningskapitlet hämtar avhandlingen en viktig del av sin 
teoretiska utgångspunkt i aktivitetsansatsen. Enligt denna är aktiviteten – i detta 
fall arbetet – basen för resan och i sin förlängning också styrande för färdme-
delsvalet499. En första fråga blir därmed hur arbetssituationen ser ut för indivi-
der i den här studerade populationen. En andra fråga är vad den betyder för 
färdmedelsvalet. 
 
Utifrån Vilhelmsons500 uppdelning av aktiviteter efter dess bundenhet i tid och 
rum är arbetet för de flesta en verksamhet som i hög grad måste utföras under 
en bestämd tidsperiod och på en given plats. Kitamura och Supernak501 defini-
erar en aktivitet efter vad som styr dess varaktighet. Arbetet blir ur denna defi-
nition en aktivitet som till stor del styrs av yttre faktorer och där individen till 
liten eller ingen del styr tidslängden. 
 
Eftersom arbetet i den studerade population endast till en mycket liten del 
utförs från hemmet och då endast vid ett fåtal tillfällen i veckan är arbete bland 
de studerade småbarnsföräldrarna i allmänhet tydligt kopplad till en plats 
utanför hemmet, i det här studerade fallet även utanför den egna hemkom-
munen. Det handlar i sammanhanget om regionala resor med förflyttningar på 
mellan 20 och 30 km beroende på bostadsortens och arbetsplatsens läge och 
där förflyttningarna i princip alltid görs med bil, buss eller tåg502. Arbetet för 
pendlarna i populationen är också hårt styrt till vissa tidsintervaller under dyg-
net även om flextid, för den dryga hälft som har detta, och de som har lägre 
sysselsättningsgrader ger en viss anpassningsbarhet.503  
 
Arbetstiden är enligt de svarande viktig för färdmedelsvalet. Sammantaget an-
ger drygt hälften av bilpendlarna i den studerade pendlarpopulationen att den 
utgör ett ganska stort hinder för att de skall kunna resa kollektivt. Ett antal 
konkreta exempel på arbetstidens betydelse för färdmedelsvalet belyses också 
genom enkätens öppna svar där flera pendlare tar upp betydelsen av att kunna 
variera sin arbetstid beroende på förändrade förutsättningar under arbetsdagen 
och att arbetstiderna inte matchar kollektivtrafikens tidtabeller. En liten grupp 
kollektivpendlare är även de av uppfattningen att arbetstiderna utgör ett stort 
hinder för att resa till jobbet med buss eller tåg. Det handlar dock här främst 
om resenärer utan resurser att välja färdmedel då de saknar körkort och/eller 
tillgång till bil för arbetsresan.504 
 

                                                 
499 Se avsnitt 1.2.1 och 2.1. 
500 Vilhelmson, 1997. 
501 Kitamura och Supernak, 1996. 
502 Trafiksystemet diskuteras vidare i avsnitt 5.3.2. 
503 Se avsnitt 4.2.2 
504 Ibid. 
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Då pendlarna i population ovan uttalar sig om arbetstidens generella betydelse 
för färdmedelsvalet gör de detta utan att närmare specificera ur vilken aspekt 
arbetstiden eventuellt utgör ett hinder. Arbetstiden kan dock förstås ur ett an-
tal olika avseenden. De arbetsförhållanden som här ses som styrande för 
pendlarens resor och färdmedelsval är antalet pendlingsdagar i veckan, an-
ställningsform, total arbetstid per vecka, arbetstidens förläggning under veckan 
och dygnet samt möjlighet till flextid eller inte. En intressant aspekt för bety-
delsen av arbetstiden för arbetsresan framkommer också då den kopplas till 
det kommunala regelverket för barnomsorgen. Ansvaret att lämna och hämta 
barn i förskolan är avhängigt av vårdnadshavarnas arbetsschema505. Barn får 
enligt kommunens regler endast vistas i barnomsorgen när båda vårdnadsha-
varna arbetar. Den av vårdnadshavarna som börjar sin arbetsdag senast och 
slutar den tidigast blir därmed i praktiken också den som, i de fall ingen annan 
lösning ordnats, lämnar respektive hämtar barnet. Den egna arbetstidens längd 
i förhållande till partnerns blir därmed direkt styrande för reskedjans utform-
ning, något som i sin förlängning också direkt påverkar handlingsutrymmet för 
färdmedelsvalet.  
 
Av intresse att lyfta fram är att den här studerade pendlarpopulationen, män 
såväl som kvinnor, i stort reser lika långt till arbetsplatsen i Karlstad. Därmed 
blir den skillnad i avstånd till arbetsplatser som framträder då män och kvin-
nors resvanor studeras ur mer övergripande perspektiv506 här inte tongivande 
för förutsättningarna för färdmedelsvalet.  
 
I arbetspendlande småbarnfamiljer i Fagerås och Kil finns ett antal skillnader 
mellan män och kvinnor vad gäller anställningsformer, antal resdagar i veckan 
och veckoarbetstid. Männen är i högre grad heltidsanställda och jobbar i ge-
nomsnitt fler timmar i veckan än kvinnorna. Andelen pendlande som jobbar 
andra tider än dagtid, samt regelbundet arbetar helger är däremot högre bland 
kvinnorna än männen i populationen. Tillgång till flextid på arbetsplatsen är 
däremot relativt jämnt fördelad mellan könen. Att dessa skillnader och likhe-
ter mellan könen finns i populationen är i stort i linje med nationella erfaren-
heter. Det vanligaste skälet att arbeta deltid bland kvinnor i hushåll med barn 
är enligt nationella studier att de vill få mer tid att ta hand om barnen. Grup-
pen män som deltidsarbetar av detta skäl är betydligt färre. Där är orsakerna 
istället, förutom studier, främst arbetsbrist.507 Skillnader i arbetstidens förlägg-
ning över dygnet och veckan förklaras främst av skillnader i yrken mellan kö-
nen. Fler kvinnor arbetare exempelvis inom vård och omsorg eller hälso- och 
sjukvård där helg- och skiftarbete är vanligare förekommande508. Att kvinnor i 
högre grad har kortare arbetstider har som sekundär effekt att deras dagliga 

                                                 
505 Uppgifter från Margareta Moberg, Kils kommun 02-04-23. 
506 Se exempelvis Hjorthol, 2000. 
507 Sysselsättning, arbetstider och arbetsmiljö 2002-2003, Levnadsförhållanden rapport 109, SCB. 
508 På tal om kvinnor och män, SCB 2004. Sysselsättning, arbetstider och arbetsmiljö 2002-2003, 
Levnadsförhållanden rapport 109, SCB. 
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reskedjor till och från arbetet också i högre grad inkluderar stopp vid förskolor 
eller familjedaghem för att lämna eller hämta barn än vad gäller männen.  
 
Det finns inga statistiska samband mellan de här angivna kraven arbetet ställer 
på pendlare och valet av färdmedel för arbetsresan. Dock existerar här ett an-
tal skillnader mellan bil- och kollektivpendlare. Störst skillnader finns när det 
gäller den andel kollektivpendlare som har flextid och arbetar dagtid. Totalt 
sett är bilden av kollektivpendlare att denna grupp i högre grad än bilpendlar-
na har arbetstider som stämmer med kollektivtrafikens s.k. högtrafik. Att ett 
statistiskt signifikant samband saknas mellan dessa faktorer och att resa kollek-
tivt skall dock inte ignoreras och i materialet existerar kollektivpendlare som 
saknar flextid, regelbundet arbetar helger, har varierande veckoarbetstider och 
antal resdagar i veckan. Vad som inte finns representerat i materialet är pend-
lare som arbetar kvällstid, nattetid eller skift. Tider då kollektivtrafiken oftast 
är begränsat till ett minimum.509 
 
Till de verksamhetsstationer som ingår i arbetsresan för småbarnsföräldrar hör 
vanligen ett stopp vid en förskola eller ett familjedaghem. Förutom arbetstider 
utgör därmed förskolans öppettider och den maxtid före eller efter arbetstiden 
slut inom vilken barnet skall hämtas510 en tydlig restriktion för arbetsresan och 
valet av färdmedel. Här kan konflikter uppstå och bl. a. Hjorthol511 pekar på 
att ju fler element som skall passas in i dagschemat desto hårdare tidsstyrning 
av vardagslivet blir resultatet. Att sammanlänka arbetstider med förskolans 
öppettider tvingar ibland fram ett bilanvändande och ur materialet kan två ex-
empel på detta lyftas fram. En konsekvens av barnomsorgens öppettider är att 
pendlare från Fagerås och Kil till Karlstad, med en arbetstid som börjar kl. 
07:00, inte både hinner lämna barn på förskola och resa kollektivt till sin ar-
betsplats i Karlstad. En annan begränsning åtminstone i teorin är att den scha-
blonmässigt beräknade restiden till Karlstad i praktiken, om riktlinjerna skall 
följas till punkt och pricka, omöjliggör all pendling med buss från såväl Fagerås 
som Kil.  
 
Ovan har beskrivits ett antal krav som arbete och barnomsorg ställer på pend-
lare i de studerade småbarnshushållen vad gäller förflyttningar, arbetstider och 
stopp kopplade till arbetsresan. Hur de omgivnings- och individrelaterade för-
utsättningarna ser ut och inverkar på handlingsutrymmet för färdmedelsvalet 
beskrivs i kommande avsnitt. 
 
 

                                                 
509 Se avsnitt 4.2.2. 
510 Uppgift via E-post från Margareta Moberg, Kils kommun 02-04-23. Regler, taxor och rutiner för 
barnomsorgen. (www.kil.se/upload/1arande/Dokumentarkiv/Dokument/barnomsorg.pdf) 
511 Hjorthol, 2006. 
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5.35.35.35.3 Omgivande förutsättningar för färdmedelsvaletOmgivande förutsättningar för färdmedelsvaletOmgivande förutsättningar för färdmedelsvaletOmgivande förutsättningar för färdmedelsvalet tolkat i faktiska te tolkat i faktiska te tolkat i faktiska te tolkat i faktiska terrrrmermermermer    

 
Den analys av de yttre krav som finns på pendlaren vid färdmedelsvalet inklu-
derar hushållets sammansättning och organiserande, trafiksystemets utform-
ning och omgivningsstrukturer. 
 

5.3.15.3.15.3.15.3.1 Hushållet sammansättning och organiserandeHushållet sammansättning och organiserandeHushållet sammansättning och organiserandeHushållet sammansättning och organiserande    

 
Pendlarhushållens sammansättning och organiserande utgår från boendeform, 
antalet vuxna i hushållet och ansvarsfördelningen när det gäller att utföra olika 
ärenden mellan hushållets medlemmar. I det här föreliggande analysavsnittet 
diskuteras boendeform kopplad till omgivningsstrukturen och hushållets delar 
kopplad till individens resurser. Nedan analyseras betydelsen av ansvarsför-
delningen i hushållet vad gäller ärenden för färdmedelsvalet512. 
 
Nära två tredjedelar av pendlarna i de studerade småbarnshushållen regelbun-
det utför ärenden i samband med arbetsresan i form av att de lämnar och/eller 
hämtar barn i förskolan, gör livsmedelsinköp eller utför andra ärenden. En 
tredjedel utför regelbundet fler än ett ärende i samband med arbetsresan. Van-
ligast är att lämna och/eller hämta barn i förskolan.513  
 
Det finns i den studerade populationen dock stora skillnader mellan mäns och 
kvinnors reskedjor till och från jobbet. Kvinnorna ansvarar i allmänhet för att i 
högre grad exempelvis lämna och hämta barn i barnomsorgen samt göra livs-
medelsinköp. Endast när det gäller kategorin ”övriga ärenden”, vilken inklu-
derar exempelvis olika inköp förutom livsmedel, finns en liten övervikt för 
männen.  
 
Lyfter vi perspektivet och tittar på barnfamiljer i allmänhet finns generellt sett 
större skillnader mellan män och kvinnor vad gäller resande och aktivitets-
mönster än i andra grupper. Dessa skillnader gör snarare att den ojämna an-
svarsfördelningen mellan könen i hemmet förstärks än försvagas i barnfamil-
jer.514 Tidigare har konstaterats att när det gäller ansvar för barnens transporter 
till och från förskola eller familjedaghem är detta, då båda förvärvsarbetar, 
knutet till arbetstidsfördelningen mellan vårdnadshavarna i hushållet. Kvinnors 
större ansvar är i det korta perspektivet en konsekvens av deras generellt kor-
tare arbetstider. Att kvinnor till högre del sköter livsmedelsinköp ligger enligt 
Krantz m. fl.515 i linje med deras större ansvar för hushållet. I andelen ”övriga 
ärenden” ingår fler faktorer av personlig karaktär och ärenden kopplade till 

                                                 
512 Förhållandet mellan en- och tvåpendlarehushållen tydliggörs i avsnitt 4.3.1. 
513 Resultatet bygger på enpendlarhushållen. 
514 Se exempelvis Krantz, 1997. Hjorthol, 2000. Jämställda transporter?, 2002. 
515 Ibid. 
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manliga domäner, vilket antas vara orsaken att relationerna här är jämnare 
mellan könen. 
 
Som tidigare konstaterats tillhör barnfamiljer en grupp som genom sina ofta 
komplicerade reskedjor i högre grad reser med bil516. En rationell uppdelning 
av färdmedel efter rent instrumentella orsaker borde ge att den som hämtar 
och/eller lämnar barn, gör inköp, har huvudansvaret i hemmet och liknande 
saker, d.v.s. den som har störst tidspress och mest komplicerade reskedjor, 
också är den i hushållet som borde resa mest med bil. I det här studerade ma-
terialet är det kvinnor som mestadels står för detta och som därmed med 
denna logik om nyttomaximering torde vara de som nyttjade bilen mest. Av 
särskilt intresse är att det i det studerade materialet saknas ett statistiskt signifi-
kant samband517 mellan att utföra ärenden i samband med arbetsresan eller 
inte och valet av färdmedel. I föreliggande studie finns exempel på både bil- 
och kollektivtrafikpendlare som utför ärenden och de som inte gör det. Viktigt 
att notera är att de kollektivpendlare som utför ärenden inte endast gör detta 
för att de saknar förutsättningar att välja bilen. En skillnad mellan bil- och kol-
lektivpendlare är dock att bilpendlare i högre grad utför fler än ett ärende 
kopplat till arbetsresan än kollektivpendlare. Trots att detta inte är statistiskt 
säkerställt i materialet talar det, med utgångspunkt i de tidigare referenserna 
till Gärling och Jakobsson518 om att bilresor ofta inkluderar långa reskedjor, för 
att det även i populationen finns ett samband mellan fler stopp i reskedjan och 
ett högre bilanvändande.  
 
Tidigare har konstaterats att fördelningen av bilanvändandet i småbarnshushåll 
är mer jämn mellan män och kvinnor än i övriga grupper519. Så är också fallet i 
den här studerade populationen. Ett skäl till att det är fler kvinnor i barnfamil-
jer än i andra famlijetyper som nyttjar bilen skulle enligt Hjorthol kunna för-
klaras av aktiviteten att ta barnen till och från förskolan legitimerar för kvinnor 
att använda bil för arbetsresor.520  
 
Att det i populationen saknas tydliga statistiska samband mellan färdmedelsva-
let och eventuella ärenden kopplade till arbetsresan gör att kvinnors högre 
bilutnyttjande här inte exklusivt kan hänföras till denna faktor. Inte heller då 
endast stopp vid förskolor och familjedaghem studeras finns någon direkt och 
entydig statistisk koppling till färdmedelsvalet.  
 
Här bör betonas att även om inget statistiskt signifikant samband framkommer 
mellan att utföra olika ärenden och att resa med bil så ger de öppna svarsal-
ternativen ett flertal exempel på pendlare som lyfter problem med att resa kol-
lektivt och att ha barn i barnomsorgen. De givna exemplen sträcker sig allt 

                                                 
516 Se exempelvis Krantz, 1997. Hjorthol, 2000. Jämställda transporter?, 2002. 
517 Sambanden har sökts genom stegvis logistisk regressionsanalys. Se bilaga 2. 
518 Jakobsson och Gärling, 2006. 
519 Se avsnitt 2.3.1. 
520 Hjorthol, 2000. 
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från stressen att passa fasta tider, alltför komplicerade reskedjor till att barnens 
tid i barnomsorgen blir allt för lång.  
 
De reskedjor som utifrån resedagböckerna illustrerar arbetsresor i pendlarpo-
pulationen uppvisar en variation av allt i från dem som reser direkt mellan 
hemmet och arbetsplatsen till dem som gör upp till tre stopp under resan. 
Bland kollektivpendlarna finns en variation av allt mellan pendlare som har 
enkla och återkommande reskedjor där få stopp ingår och där resandet från 
dag till dag ser mycket lika ut till dem med varierande antal ärende mellan 
olika resdagar och även variationer av färdmedel mellan olika dagar i veckan. 
Samlat ger dessa resedagböcker en bild av kollektivpendlarna som mindre 
homogena vad gäller reskedjans komplexitet, regelbundenhet och variationer 
mellan färdmedel under mätveckan än väntat. Även skillnaderna i hushållens 
organiserande, förflyttningsresurser, totala restider, beslutsstrategier och åsikter 
om kollektivtrafiken varierar mellan dem. Gemensamt för de dagbokskrivan-
de kollektivpendlarna är dock att låga resekostnader rankas högt vid valet av 
färdmedel. 
 
I bilpendlarnas resedagböcker saknas exempel på pendlare med dagligen 
återkommande reskedjor även om flertalet har relativt okomplicerade resked-
jor. Istället har en skillnad identifierats mellan olika resedagböcker utifrån om 
pendlaren anser att; a) kollektivtrafiken redan i nuläget uppfyller deras behov 
för arbetsresan, b) kollektivtrafiken inte kan ersätta bilen för arbetsresan. En 
notering här är att graden av komplexitet hos reskedjan inte är kopplad till 
uppfattningen om bilen kan ersättas av kollektivtrafik eller inte. I övrigt uppvi-
sar pendlarprofilerna för bilpendlarna stora skillnader i avstånd till försko-
lor/familjedaghem, pendlartider, hushållens organiserande, kunskap om kol-
lektivtrafiken osv. Orsaken till att inte resa kollektivt varierar också emellan 
dem men har i allmänhet i olika grad samband med brister i flexibilitet, be-
kvämlighet och tidseffektivitet. Beslutsstrategierna för valet av färdmedel växlar 
också de mellan de olika dagbokskrivande bilpendlarna. Här dominerar dock 
önskan om att vara flexibel och korta ner sina restider. 
 
En ytterligare aspekt på ansvarsfördelning i hushållet och färdmedelsvalet är 
hämtat från enkätens öppna svar521. Exemplet ger att kollektivpendling kräver 
längre restider och med detta tidigare avresor och senare hemkomst. Resulta-
tet av detta blir att den hemmavarande partnern får ta ett större ansvar i hus-
hållet och i de fall det handlar om kvinnan förstärks könsuppdelningen ytterli-
gare. En koppling kan här göras till den tidigare refererade problematiken där 
den dagliga pendlingstiden utökas och att detta då sannolikt leder till att kvin-
nor som är de i barnfamiljer som vanligen arbetar närmast hemmet i och med 
detta får ta ett ännu större ansvar i hushållet522. 
 

                                                 
521 Se avsnitt 4.4.4. 
522 Nilsson, 2004. 
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I den tidigare refererade studie av arbetsresor bland gifta par i Oslo pekar 
Hjorthol523 på en intressant skillnad i orsakerna till att resa med bil mellan män 
och kvinnor. Enligt denna reser män mer oreflekterat med bil än kvinnor som 
i högre grad styrs av praktiska faktorer som lokaliseringen av arbetsplatsen i sitt 
färdmedelsval. Då män och kvinnor i den studerade populationen har samma 
avstånd till sin arbetsplats är en tänkbar förklaring att trots olika beslutsgrunder 
för färdmedelsvalet så blir utfallet av valet detsamma. Män åker bil till arbetet 
oberoende av förutsättningar. Kvinnor gör det för att det är mest praktiskt gi-
vet omständigheterna. Det här studerade materialet uppvisar inte några avgö-
rande skillnader i beslutsstrategier mellan män och kvinnor vad gäller färdme-
delsvalet och det slutliga svaret på frågan om varför kvinnor i populationen i 
högre grad reser med bil än kvinnliga pendlare i allmänhet i jämförbara regio-
ner i Sverige lämnas därmed obesvarad. 
 
 

5.3.25.3.25.3.25.3.2 Trafiksystemets utformningTrafiksystemets utformningTrafiksystemets utformningTrafiksystemets utformning    

 
I avhandlingens teoribas beskrivs utifrån Holmberg et al. att kollektivtrafikens 
resestandard kan ses ur tre perspektiv; tillgänglighet, bekvämlighet och säker-
het524. I följande avsnitt analyseras dessa faktorer med avseende på trafiksyste-
met i undersökningsområdet. Denna analys sker dels utifrån ett antal allmänna 
termer, dels utifrån hur väl de fungerar i praktiken för pendlarna i populatio-
nen.  
 
När det gäller tillgängligheten förstås den dels utifrån en beskrivning av trafik-
systemet med avseende på linjenät, hållplatser, turtäthet, antal avgångar och 
intensivtrafikperiodernas längd, dels också i hur dessa faktorer påverkar pend-
larens handlingsutrymme för färdmedelsvalet. Kollektivtrafikens komfort och 
säkerhet förstås här ur pendlarens upplevelse av dessa faktorer. 
 
Nedan görs referenser till trafikutbud 1 och 2 hos kollektivtrafiken i Värm-
land. Det handlar då om den förändring av kollektivtrafiken som skedde i och 
med lanseringen av tre nya regionala snabbtåg i juni 2002. Trafikutbud 1 avser 
då utbudet före förändringen och trafikutbud 2 efter förändringen. 
 
Kopplingen av pendlarens krav på kollektivtrafiken till trafiksystemet har här 
gjorts från de grupperingar av svar som framkommit genom faktoranalyserna i 
avsnitt 4.4.4.  
 
 

                                                 
523 Hjorthol, 2000. 
524 Holmberg et al., 1996. 
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Kollektivtrafikens tillgänglighet 
 
En utgångspunkt är att kollektivtrafiken, för att den framgångsrikt skall kunna 
konkurrera med bilen, i högre grad måste uppfylla ett antal av de behov som 
bilen uppfyller525. Ett sätt att bättre förstå hur dessa krav specifikt är formulera-
de när det gäller pendlare i den här studerade populationen, är att lyfta fram 
vilka brister i tillgänglighet bilpendlare uppfattar hos kollektivtrafiken. Två 
områden där kollektivtrafiken i undersökningsområdet enligt bilpendlarna 
uppvisar brister är i yttäckning och tidseffektivitet526. Baserat på detta har en 
genomgång av kollektivtrafikens faktiska yt- och tidstäckning i undersöknings-
området gjorts. Viktigt att notera är att faktiska mått på yt- och tidstäckning inte 
ger svaret på hur väl ett trafiksystem passar enskilda resenärers behov. Dock 
säger de något om trafiksystemets allmänna förutsättningar att tillgodose de 
olika behov som finns i en pendlarpopulation. Ju bättre faktisk yt- och 
tidstäckning desto större torde möjligheten vara att en pendlare skall hitta ett 
passande resealternativ. 
 
Inledningsvis skall tydliggöras att det finns en inbyggd konflikt mellan kollek-
tivtrafikens täckning i tid och rum. Ett övergripande mål för kollektivtrafiken 
är effektivare trafiknät som kortar restiden, minskar antalet byten och minime-
rar vänte- och bytestider. Icke önskade effekter av koncentrationen av kollek-
tivtrafiken till ett fåtal huvudlinjer är en försämrad yttäckning där närhet i vissa 
områden till hållplatser försämras. Att hantera dessa delvis motsägande krav är 
en svår balansgång. Ur resenärsperspektiv kan problematiken sammanfattas i 
motsättningen mellan att då jag sitter på bussen eller tåget vill jag snabbast möj-
ligt nå min slutdestination, medan då jag skall påbörja eller avsluta resan vill jag 
att hållplatsen skall vara så nära min start- och målpunkt som möjligt. 
 
 

Yttäckning 

 
Fagerås och Kil har en bebyggelsestruktur som kan beskrivas som en hand 
och dess fingrar. Enligt Holmberg et al. är denna bebyggelsestruktur generellt 
sett relativt gynnsam vid kollektivtrafik då matartrafik från ”fingrar” mot ett 
centralt beläget resecentrum i ”handflatan” är möjlig527. Brister finns dock vid 
nuvarande läge vad gäller befolkningsunderlag, främst i Fagerås, för en lokal-
trafik uppbyggd efter detta mönster. 
 
Sett till yttäckning har en högre andel boende i Fagerås än i Kils tätort närmare 
än 300 meter till en hållplats för buss eller tåg. I Fagerås kompliceras bilden 
dock av att flertalet busslinjer inte angör tätorten utan endast Fagerås bytes-

                                                 
525 Steen et al., 1997. Davidsson och Eklöv, 1993. 
526 Se avsnitt 4.4.4. 
527 Holmberg et al., 1996. 
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punkt som är belägen utanför tätorten (se fortsatt resonemang nedan). En hög-
re andel arbetspendlare i Fagerås än Kil antas också bo i omlandet till tätorten 
vilket inverkar negativt på invånarnas närhet till hållplatser. I Kil har de boen-
de i de centrala delarna av tätorten och de längs bussrutterna nära till hållplat-
ser. Övriga har sämre tillgänglighet och i vissa fall kan avstånd på dryga 2 km 
förekomma även för boende i själva tätorten. 
 
Den regionala busstrafiken från Fagerås och Kil har bäst yttäckning i Karlstads 
nordvästra och centrala delar. Snabbusslinjen till Karlstads universitet ger till-
gänglighet till Karlstads norra och nordöstra delar. Tågtrafiken angör centrala 
Karlstad. För regional buss- eller tågtrafik från Fagerås och Kil, kompletterat 
med stadsbusstrafiken i Karlstad, krävs i de allra flesta fall maximalt ett byte av 
färdmedel för att nå i stort sett samtliga stadsdelar i Karlstads tätort.  
 
Inga avgörande skillnader har skett i trafiksystemets yttäckning mellan trafik-
utbud 1 och 2. Detta gäller såväl buss- som tåg, oberoende av ort och inklude-
rar även stadstrafiken. 
 
Sett till trafiksystemets allmänna struktur har det en sämre yttäckning i bo-
stadsorten än på arbetsorten, särkskilt i det fall då stadsbussnätet inkluderas. 
Ett trafiksystems kapacitet måste dock, för att kunna bedömas i praktiken, 
förstås i förhållande till sina presumtiva passagerare.  
 
Hur framstår kollektivtrafikens yttäckning i förhållande till behoven hos pend-
larna i den studerade småbarnshushållen? Baserat på en faktoranalys av pend-
larnas åsikter om kollektivtrafiken kan en gruppering, främst bilpendlare, som 
uppfattar ett antal brister i kollektivtrafikens yttäckning urskiljas. De moment 
som är gemensamma för dessa är att de upplever att antalet byten blir för 
många, att deras resmål inte stämmer överens med linjenätets struktur och att 
förutsättningar för att smidigt byta mellan länstrafik och stadsbuss saknas.528 
 
En grundläggande aspekt på kollektivtrafikens yttäckning för den enskilde 
pendlaren är om de destinationer man önskar resa till trafikeras eller inte. Av 
de studerade bilpendlarna uppger hälften att önskad destination för arbetsre-
san saknas. 529 Om detta sakförhållande i praktiken också innebär att kollektiv-
trafiken inte trafikerar önskade destinationer eller om möjligheten att nå dessa 
upplevs som alltför komplicerad är inte här uttalat. Oberoende av vilket blir 
det faktiska utfallet att pendlaren uppfattar att resan inte kan genomföras.  
 
Det finns i materialet en tydlig skillnad mellan bil- och kollektivpendlare när 
det gäller det antal byten mellan kollektiva färdmedel som krävs för att nå ar-
betsplatsen. Medan tre av fem bilpendlare uppger att de måste byta, anger nio 
av tio kollektivpendlare att de kan resa direkt mellan bostaden och arbetet. Att 

                                                 
528 Se avsnitt 4.4.4. 
529 Ibid. 
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så är fallet verkar vara en viktig förutsättning för valet av färdmedel och här 
finns också ett statistiskt säkerställt samband, vilket indikerar betydelsen av 
direktlinjer inom kollektivtrafiken. Betydelsen av att kunna nå sitt resmål utan 
byten stöds av slutsatser hos exempelvis Holmberg et al., Davidsson och Eklöv 
jämte Börjesson och Eriksson530 om att antalet byten inverkar menligt på upp-
levelsen av trafiksystemets bekvämlighet. Hur stor andel av bilpendlarna som 
inte kan resa direkt anger då detta som en brist hos kollektivtrafiken? Intres-
sant är att endast drygt hälften av dem som säger sig ha en arbetsresa som krä-
ver ett eller flera byten ser detta som en brist hos kollektivtrafiken. Möjligen 
innebär detta att denna faktor i praktiken är mer styrande för valet än vad den 
uppfattas av pendlarna själva. Att med säkerhet dra en sådan slutsats kräver 
dock mer utförliga studier. 
 
Nära knutet till antalet byten är förutsättningen att smidigt kunna byta mellan 
olika kollektiva färdmedel i sammanhanget främst mellan regional buss- och 
tågtrafik och stadsbussar. En femtedel av bilpendlarna uppfattar detta som ett 
problem med kollektivtrafiken. Andelen kollektivpendlare med samma upp-
fattning är obetydlig (2 personer). Att få pendlare ser byten som ett problem 
skall här förstås utifrån att de flesta kollektivpendlare inte byter färdmedel för 
sin arbetsresa medan däremot många bilpendlare säger sig vara tvungna att 
göra detta om de vill pendlade kollektivt.  
 
 

Tidstäckning 

 
Till de absolut viktigaste faktorerna för att kollektivtrafiken i allmänhet skall 
uppfattas som ett alternativ hör kort total restid, få stopp och att avgångar och 
ankomsttider svarar mot pendlarens arbetstider531.  
 
Den totala restiden är summan av ett stort antal enskilda faktorer där bl. a. 
förflyttning till hållplatser, restid med färdmedlet, eventuella byten och vänte-
tider ingår. Här beskrivs kollektivtrafikens allmänna tidstäckning utifrån tur-
täthet, antal avgångar och intensivtrafikperiodernas längd.  
 
När det gäller kollektivtrafikens tidstäckning finns tydliga skillnader i turtäthet, 
antal avgångar och intensivtrafikperiodernas längd mellan morgontrafiken och 
returtrafiken på eftermiddagen mellan Fagerås och Karlstad. I samtliga fall är 
utbudet större när det gäller returresorna. Ett liknande mönster kan även 
skönjas för trafiken mellan Kil och Karlstad främst efter genomförandet av 
trafikutbud 2. Möjligen kan de enskilda skillnaderna var för sig mellan mor-
gon- och eftermiddagstrafik anses vara av mindre betydelse, men den samlade 
bilden ger att fler hinder kopplade till kollektivtrafikens tidstäckning finns vid 

                                                 
530 Holmberg et al., 1996. Davidsson och Eklöv, 1993. Börjesson och Eriksson, 2000. 
531 Se exempelvis Lange och Leander, 1990. 
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resor från hemmet till arbetsplatsen än vid det omvända. En viktig utgångs-
punkt är att trafiksystems tidstäckning måste ses som en helhet där både tur- 
och returresan ingår och att en sämre tidstäckning i endera riktningen inte till 
fullo kan kompenseras av en bättre tidstäckning i den andra riktningen.  
 
Relationen mellan antalet tåg- och bussavgångar mellan Fagerås och Karlstad 
är att fler bussar än tåg trafikerar sträckan vid båda trafikutbuden. Samtliga tåg 
stannar i tätorten men inte alla bussar. Resultatet i praktiken blir att tidsvaria-
tionen för resor med olika avgångar blir stor, särskilt i det att inte alla turer 
angör tätorten.  
 
Genom att tåg har kortare restider än buss kan den trafik som utförs med det-
ta färdmedel ur tidsaspekten sägas vara ett attraktivare alternativ för pendlare532. 
Snabbhet är också en av de faktorer i resestandarden där enligt Steen et al. 
kollektivtrafiken har en potential att konkurrera med bilen533 och för studien 
gäller att tåget är snabbare än bilen från Kil till Karlstads centrum särskilt om 
den tid som måste avsättas för att parkera bilen inkluderas534. Mellan Fagerås 
och Karlstad är restiden mer lika mellan de båda färdmedlen. Bussen till 
skillnad från tåget har däremot restider som i samtliga fall ligger över bilens 
även om i de flesta fall skillnaderna i faktiska tal är relativt små535.  
 
Samtliga tåg och bussar mellan Kil och Karlstad ansluter Kils tätort. Det finns 
relativt stora skillnader i restid mellan buss och tåg på sträckan. Tåg utgör en 
högre andel av kollektivtrafikutbudet mellan Kil – Karlstad än Fagerås – Karl-
stad. På sträckan Kil – Karlstad är fördelningen relativt jämn dem emellan vid 
båda trafikutbuden. Sträckan har totalt fler avgångar än Fagerås – Karlstad och 
väntetiderna för Kilspendlarna blir därmed i praktiken också kortare.  
 
När det gäller kravet på regelbundna och täta tågavgångar hamnar denna fak-
tor enligt forskare som Lange och Leander jämte Ehrling och Johansson536 
högt på tågresenärers lista över krav på tågtrafiken. Lange och Leander liksom 
Nelldal537 gör också gällande att regional tågtrafik för att ur resenärernas syn-
punkt skall vara attraktiv bör ha en styv tidtabell, d.v.s. fasta avgångstider med 
hög turtäthet in mot regioncentran. Samma förutsättningar antas gälla för buss-
trafik. Ett antal av de här aktuella linjerna inom stadsbusstrafiken i Karlstad 

                                                 
532 Tåget har dock i allmänhet sämre yttäckning än buss. 
533 Steen et al., 1994. 
534 Tågtrafiken mellan Kil jvstn och Karlstad jvstn har restider på 13-15 minuter enkel resa. Linjen 
Fagerås jvstn – Karlstad jvstn har restider på mellan 20-23 minuter enkel resa. Bilen har en restid för 
båda dessa sträckor på omkring 20 minuter. 
535 Restiden för linje 300A sträckan Kils järnvägsstation - Karlstads busstation är 25-35 minuter enkel 
resa. Restiden för linje 300B sträckan Kil - Karlstads universitet ligger på omkring 30 minuter enkel 
resa. Restiden mellan Fagerås bytespunkt och Karlstads busstation med linje 302A är 30-35 minuter 
enkel resa. För linje 102A ligger restiden enkel resa på 30-35 minuter. De avgångar på linje 300A 
som trafikerar Fagerås och Kils tätorter via Lv 715 har en restid på 45-55 minuter vid enkel resa från 
Fagerås bytespunkt till Karlstads busstation.  
536 Lange och Leander, 1990. Ehrling och Johansson, 2000. 
537 Lange och Leander, 1990. Nelldal, 1996. 
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uppfyller kraven på regelbundenhet i avgångar. Nuvarande regionaltrafik mel-
lan Fagerås, Kil och Karlstad, oberoende av trafikutbud, gör inte detta. Här 
förekommer stora variationer i trafikeringstider. Till detta kommer att tåg och 
busstrafik varvas om vartannat vilket ger stora skillnader i restider för samma 
destinationer beroende på avgång och att flera huvudmän förekommer för 
tågtrafiken. Samlat ger detta en splittrad bild av trafikutbudet.  
 
I materialet finns inga avgörande skillnader i kollektivtrafikens tidstäckning för 
den studerade pendlarpopulationen mellan trafikutbud 1 och 2. De kortare 
restiderna för snabbtågen får inget genomslag på de korta sträckorna. De 
mindre variationer i tidstäckningen som förekommer mellan trafikutbuden 
bygger istället på förändringar mellan avgångar i tidtabeller. Generellt är upp-
fattningen här att vinster i restider beroende på ytterligare uppdateringar av 
tågtrafiken på sträckan är svåra att uppnå. Däremot kan sannolikt pendlares 
totala restider från dörr till dörr förkortas via ytterligare stopp närmare deras 
destinationer liksom genom tätare avgångar.538  
 
Genom faktoranalysen tydliggörs en gruppering pendlare vilka har gemensamt 
att de upplever ett antal brister i kollektivtrafikens tidseffektivitet. Gemensamt 
för denna grupp, främst bilpendlare, är uppfattningen att avståndet är för långt 
till hållplatser och att den totala restiden med kollektivtrafiken blir för lång.539 
 
De flesta kollektiv- såväl som bilpendlare vill i möjligaste mån förflytta sig så 
snabbt som möjligt mellan bostaden och arbetsplatsen. Att kunna göra detta 
uppger majoriteten var den enskilt viktigaste faktorn vid valet av färdmedel för 
arbetsresan.540 Den genomförda enkätstudien visar också att det bland kollek-
tivpendlarna finns en medvetenhet om att ett byte till bil i de allra flesta fall 
skulle kunna korta deras res- och totaltider avsevärt. En motsatt uppfattning 
finns hos bilpendlarna som uppger att ett byte till ett kollektiv färdmedel skulle 
innebära betydligt längre res- och totaltider för deras del.541  
 
Vid jämförelser i LA-region Karlstad tillhör enligt RVU 04 pendlare i Kils 
kommun de som reser längst tid till arbete och skola. I genomsnitt pendlar 
män omkring 38 minuter per dag enkel resa och kvinnor c:a 24 minuter per 
dag enkel resa. Boende i kommunen tillhör också de som accepterar högst 
maxtid för pendlingsresan (45 minuter/dag oberoende av kön).542  
 
Pendlartiden i den studerade populationen, d.v.s. den totala tiden pendlare 
lägger på sin arbetsresa inkluderat eventuella stopp varierar mellan olika indi-

                                                 
538 Att öka antalet stopp ökar restiden. Moderna snabbtåg med snabb acceleration efter stopp samt 
ökad närhet till önskade destinationer för fler antas här kompensera detta. 
539 Se avsnitt 4.4.4. 
540 Ibid. 
541 Ibid. 
542 RVU 04. 
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vider543. I materialet finns ett statistiskt säkerställt samband544 mellan längre res-
tider och en högre sannolikhet för att en individ skall vara kollektivpendlare. 
Trots detta finns dock exempel på såväl bil- som kollektivpendlare med allt 
från korta till långa restider och i det senare fallet även bland dem som enligt 
här antagna principer kan anses ha ett val545 (se avsnitt 4.4.2). Därför är uttolk-
ningen här att det bland kollektivpendlarna finns en gruppering som har en 
relativt hög tolerans för långa restider. Variationer i värdering av restid diskute-
ras närmare i avsnitt 2.3.2.  
 
Varken när det gäller bil- eller kollektivpendlare är den faktiska pendlingstiden 
kopplad till pendlarnas uppfattning om restidens betydelse för färdmedelsva-
let. Bristen på samband förstås här som att de pendlare, oberoende av färd-
medel, som uttrycker restiden som viktig strävar efter att i möjligaste mån 
inom sina givna ramar korta denna. Trots att dessa pendlare i praktiken kan 
ha såväl långa som korta restider är faktorn en viktig motivation bakom valet.546 
I praktiken talar detta för att de som har lång resväg och har resurser också i 
de flesta fall väljer att ta bilen för att korta sina restider, men också att pendlare 
inom kollektivtrafiken strävar efter de snabbast tillgängliga alternativen inom 
trafikformen. Att så är fallet verifieras av att kort restid är den enskilt viktigaste 
faktorn bakom färdmedelsvalet bland såväl bil- som kollektivpendlare i popu-
lationen547. 
 
Avståndet till hållplats förstås här baserat på den genomförda faktoranalysen 
som en tidskostnad548. Med en kollektivtrafik med god yttäckning menas att 
minst hälften av befolkningen i en tätort skall ha mindre än 200 meter från 
bostaden till en hållplats.549 Att applicera detta krav på ett specifikt urval av be-
folkningen riskerar att bli missvisande, men om jämförelsen ändå görs på 
pendlarpopulationen i Fagerås och Kil ger resultatet att endast drygt en sjun-
dedel av pendlarna har en hållplats på högst 250 meter från sin bostad550. I 
arbetsorten Karlstad är yttäckningen bättre och fler än dubbelt så många har 
där en hållplats inom bekvämt gångavstånd (250 meter) jämfört med på bo-
stadsorten. Närheten till hållplatser är dock viktigt i båda ändarna av reskedjan 
och ur denna aspekt kan inte en bättre yttäckning vad gäller hållplatser på ar-
betsorten till fullo kompensera brister på bostadsorten.  

                                                 
543 Bilresenärer i Kil har pendlartider på mellan 30-120 minuter/dag. Boende i Fagerås har pendlarti-
der på mellan 45-100 minuter/dag. Genomsnittet visar att bilpendlaren i Kil har en pendlartid på 60 
minuter/dag och kollektivtrafikpendlaren 76 minuter/dag. För Fagerås är siffrorna för bilpendlare 68 
minuter/dag och kollektivpendlare 135 minuter/dag. 
544 Sambanden har sökts genom logistisk regressionsanalys. Se bilaga 2. 
545 I gruppen kollektivpendlare med val varierar de dagliga pendlingstiderna från 30 till c:a 130 minu-
ter. 
546 Se avsnitt 4.4.4. 
547 Ibid. 
548 Ibid. 
549 Reneland, 1998. 
550 Den här genomförda undersökningen av pendlarpopulationen i Fagerås och Kil ställer frågan om 
hur stor andel som har mellan 0-250 meter mellan bostad och närmaste hållplats. Uppgifter om hur 
stor andel som har maximalt 200 meter saknas, men ligger realistiskt sett ändå lägre. 
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Betydelsen av restid, avstånd till hållplatser och flexibilitet för färdmedelsvalet 
diskuteras vidare i avsnitt 5.4.2.  
 
 

Bekvämlighet 
 
Som lyftes fram i teorikapitlet kan kollektivtrafikens bekvämlighet enligt 
Holmberg et al. beskrivas utifrån avstånd och standard på vägen till hållplat-
sen, hållplatsens kvalitet, möjligheten till smidiga byten mellan olika linjer och 
komforten på själva resan.551 
 
Avståndet till hållplatser har här diskuterats tidigare i samband med kollektiv-
trafikens tidstäckning och då främst som en tidskostnad, medan möjligheten 
att byta mellan olika linjer kopplats till kollektivtrafikens yttäckning. Båda des-
sa faktorer är naturligtvis möjliga att förstå som brister i kollektivtrafikens be-
kvämlighet, men i det sammanhang de här framkommit är deras betydelse för 
de studerade pendlarna tydligast ur ovan angivna perspektiv.  
 
Som tidigare lyfts fram har, till skillnad från yt- och tidstäckning, kollektivtrafi-
kens grad av komfort inte studerats ur ett allmänt perspektiv, utan endast ut-
ifrån pendlarens utblick. Med grund i tidigare refererade faktoranalys har i 
sammanhanget en åsiktsgruppering bland pendlare i populationen sammanfat-
tas i termen kvalitetsbrister hos kollektivtrafiken552. Gemensamt för denna 
grupp av pendlare är att ett missnöje med komforten hos fordonen också är 
knutet till ett missnöje med att kollektivtrafiken inte går de tider pendlarna vill 
åka och inte håller sina tider. En ytterligare gruppering av pendlare som ut-
trycker missnöje med kollektivtrafikens kvalitéer är den gruppering av pendla-
re som uppfattar vad här tolkas som ett antal kvalitetshinder till kollektivtrafi-
ken553. Gemensamt för dem är att de uppfattar tidtabeller som svåra att utläsa 
och anser att det finns ett antal brister i hållplatsstandarden, parkeringsmöjlig-
heterna vid hållplatser och att biljettpriserna är för höga.554 
 
Endast en mindre andel kollektivpendlare, färre än var femte, upplever att 
kollektivtrafiken inte håller sina tider som varande ett stort problem. Andelen 
bilpendlare av samma uppfattning är en fjärdedel. Som ett betydligt större 
problem i sammanhanget uppfattas istället brister i kopplingen mellan det dag-
liga schemat och tidtabellerna. Resultatet visar att sju av tio bilpendlare i popu-
lationen är av denna uppfattning. Särskilt anmärkningsvärt är att tillika drygt 
hälften av kollektivpendlarna anser detsamma.555 Värt att notera är att i det se-

                                                 
551 Holmberg et al., 1996.  
552 Se avsnitt 4.4.4. 
553 Se avsnitt 4.4.4. 
554 När det gäller kvalitetsbrister hos kollektivtrafiken finns ingen tydlig skillnad mellan kollektiv- och 
bilpendlare. 
555 Se avsnitt 4.4.4. 
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nare fallet reser uppenbart dessa kollektivpendlare med färdmedlet trots detta 
faktum. 
 
En studie av komfortens betydelse bland pendlare i Stockholm gjord av Olsen 
et al kompletterar bilden av att standarden på färdmedlet har stor betydelse 
för färdmedelsvalet. Enligt denna studie finns också en betalningsvilja för hög-
re komfort vad gäller t.ex. fordon, hållplatsstandard och mindre trängsel hos 
resenärer. Däremot finns inte alltid ett samband mellan att en resenär anger 
att en egenskap hos ett färdmedel är viktig och att en standardhöjning leder till 
ökat resande.556 Ser man till hur pendlarna i populationen, både de som reser 
med färdmedlet och de som inte gör det, upplever standarden ombord på 
bussar och tåg, är två av fem kollektivpendlare missnöjda med komforten hos 
fordonen. En femtedel av bilpendlarna är av samma uppfattning. Till detta 
kan också lyftas fram att en tredjedel av kollektivtrafikresenärerna är missnöj-
da med hållplatsernas standard. Drygt en tiondel av bilpendlarna upplever 
samma problem.557 
 
I föreliggande avhandling har ingen åtskillnad gjorts mellan kollektiva resor 
med olika färdmedel. Påpekas kan dock att tåg i allmänhet uppfattas som mer 
komfortabla än buss och av denna orsak vanligen föredras av pendlare558. En 
ökad tågtrafik på sträckan Fagerås, Kil och Karlstad och färre bussar skulle 
sannolikt öka kollektivpendlarnas upplevelse av komfort. Enligt Ehrling och 
Johansson är dock betydelsen av bekvämlighet sällan prioriterad då trafikhu-
vudmännen väljer mellan att bedriva buss- och tågtrafik. Som den avgörande 
faktorn väger istället restidsvinster tungt. Resenärens värdering av komfort har 
alltså liten inverkan i sammanhanget.559  
 
I materialet finns statistiskt säkerställda samband560 mellan en lägre reskostnad 
och en större sannolikhet att en pendlare reser kollektivt. Beslutsstrategier 
bakom färdmedelsvalet visar också att kollektivpendlare i populationen lägger 
stor vikt vid kostnaden för arbetsresan561. I och med detta blir de också känsli-
ga för biljettpriser och hälften av dem uppfattar också kollektivtrafiken som för 
dyr. Även en tredjedel av bilpendlarna, trots att de i praktiken betalar mer för 
sina arbetsresor, uppfattar biljettpriserna i kollektivtrafiken som för dyra. Tidi-
gare har visats att bilpendlare i genomsnitt är medvetna om att bilen är dyrare 
än kollektivtrafiken och att en högre reskostnad därmed kan sägas vara ett 
medvetet val562. Med detta som grund tolkas uppfattningen att biljettpriset för 
kollektivtrafiken uppfattas för högt av bilpendlare främst som att kostnaden ses 
som stor i förhållande till vad man upplever sig få för pengarna. I motsats in-

                                                 
556 Olsson et al., 2001. 
557 Se avsnitt 4.4.4. 
558 Ehrling och Johansson, 2000. 
559 Ibid. 
560 Sambanden har sökts genom logistisk regressionsanalys. Se bilaga 2. 
561 Se avsnitt 4.4.4. 
562 Se avsnitt 4.4.4. 
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kluderar bilister sällan, som diskuteras i avsnitt 2.3.2, hela kostnaden för bilen 
i sin kostnadskalkyl, utan endast bensinpriset. Det senare utgör endast en liten 
del av totaltkostnaden563. Betydelsen av reskostnad för färdmedelsvalet diskute-
ras vidare i avsnitt 5.4.2. 
 
Enligt Vägverket finns en brist på samåknings- och pendlingsparkeringar i 
Värmland564. Att detta skulle utgöra en hindrande faktor för valet att resa kol-
lektivt är inget som framkommer i materialet. Att inte kunna parkera bilen vid 
hållplatser utgör inte ett större hinder för vare sig bil- eller kollektivpendlare. 
Endast drygt en tiondel inom respektive färdmedelsgrupp ser detta som ett 
problem.565 
 
Trots att flera huvudmän finns och olika färdmedel och linjesträckningar före-
kommer utgör, enligt pendlarna i populationen, inte läsbarheten hos tidtabel-
lerna ett problem i sammanhanget.566 
 
 

Säkerhet 
 
I teoribasen definieras trafiksystemets säkerhet ur två hänseenden; trafiksäker-
het och personlig trygghet vid hållplatser och stationer567. Dessa faktorer kan 
direkt kopplas till existensen av en gruppering bland de studerade pendlarna - 
säkerhetspendlare - vilka enligt faktoranalysen värderar den personliga trygghe-
ten, trafiksäkerhet och miljöhänsyn högt vid valet av färdmedel. Gruppen sä-
kerhetspendlare kan inte kopplas till något enskilt färdmedel.568 
 
Enligt Ehrling och Johansson är trafiksäkerheten i allmänhet viktig vid valet 
mellan kollektiv- och biltrafik.569 I det här studerade materialet är dock andelen 
bil- och kollektivpendlare, omkring en tredjedel, som väljer färdmedel med 
trafiksäkerheten som grund lika stor. Ingen skillnad finns heller mellan könen. 
Att trafiksäkerhet inte här är avgörande för valet tolkas som att ingendera av 
färdmedlen bil, buss eller tåg uppfattas som särskilt riskfyllt att resa med och 
att de pendlare som värderar dessa faktorer därför inte kan kopplas till ett en-
skilt färdmedel eller kön. 
 
Det finns studier som pekar på att kvinnor i högre grad än män känner osä-
kerhet över att vistas i urbana miljöer trots att den faktiska risken att drabbas 
av hot och våld är större för män än kvinnor i dessa miljöer570. Det finns också 
                                                 
563 Nelldal, 1996. 
564 Länsplan för regionaltransportinfrastruktur i Värmlands län 2004-2015. 
565 Se avsnitt 4.4.4. 
566 Se avsnitt 4.4.4. 
567 Holmberg et al., 1996. 
568 Se avsnitt 4.4.4. 
569 Ehrling och Johansson, 2000. 
570 Se exempelvis Björnhult et al., 1996. 
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enligt Eriksson och Garvill571 grupper, främst kvinnor, som undviker att resa 
kollektivt på grund av oro över den personliga tryggheten. Hur omfattande 
problem det här handlar om är osäkert. Här finns ett mörkertal då de anpass-
ningsstrategier som kvinnor utvecklar för att undvika hotfulla platser i trafik-
rummet inte alltid är medvetna. I det studerade materialet finns få exempel på 
pendlare572 som säger att den personliga tryggheten är en viktig faktor bakom 
färdmedelsvalet, detta trots att det exempelvis i undersökningsområdet finns 
en hållplats, Fagerås bytespunkt, ensligt belägen ett antal kilometer utanför 
tätorten längs Rv 45 som har potential att kunna upplevas som ”hotfull”. I ma-
terialet finns inga skillnader i uppfattning mellan män och kvinnor.573 
 
Om eventuella underliggande anpassningsstrategier beroende på oro för den 
personliga tryggheten existerar vid färdmedelsvalet har inte kunnat utläsas ur 
materialet. En liknande aspekt på trafiksäkerhet där individen styrs av ett antal 
outtalade anpassningsstrategier är även det tänkbart. Inte heller här ger dock 
materialet något svar.  
 
Betydelsen av trafiksäkerhet och personlig trygghet för färdmedelsvalet disku-
teras vidare i avsnitt 5.4.2. 
 
Miljö som en del i ett säkerhetstänkande har här förståtts som en del av en 
strategi där pendlaren sätter personlig trygghet och samhälleligt ansvar i cent-
rum för sitt färdmedelsval. Miljöhänsyn som en faktor bakom färdmedelsvalet 
diskuteras vidare i avsnitt 5.4.2. 
 
 

5.3.35.3.35.3.35.3.3 OmgivningsstrukturerOmgivningsstrukturerOmgivningsstrukturerOmgivningsstrukturer    

 
I kollektivtrafikens tillgänglighetsbegrepp ingår inte endast trafiksystemets 
standard utan också förhållandet till olika besökspunkters geografiska läge574. 
Nedan beskrivs boende, förskolor och arbetsplatser.  
 
Enligt RVU 04 sker valet av bostadsort i LA-region Karlstad primärt inte ut-
ifrån läge i förhållande till verksamhetsstationer och kommunikationer. Att så 
inte sker tolkas här som att tillgång till service och kommunikationer på de 
flesta orter i regionen uppfyller acceptabla nivåer och därmed inte styr valet av 
boende. Som tidigare diskuterats är dock bilen, särskilt utanför städerna, i 
många fall en förutsättning för att kunna erhålla denna servicenivå575. Att klara 

                                                 
571 Eriksson och Garvill, 2000. 
572 Få bil- liksom kollektivpendlare styrs av en oro för den personliga säkerheten vid hållplatser och 
stationer. Andel bilpendlare (9 % / 8) som gör detta är högre än kollektivpendlarna (1 individ). 
573 Se avsnitt 4.4.4. 
574 Holmberg et al., 1996. 
575 Se exempelvis Hagson,1999. Hanson, 1995. Vilhelmson, 1994. Krantz, 1999.  
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vardagen utan bil ställer högre krav på geografiskt strategiska val med avseende 
på exempelvis en bostad och arbetsplats i närhet till hållplatser576.  
 
De studerade pendlarhushållen i Fagerås och Kil är enhetliga till sin karaktär 
ur den aspekten att i princip samtliga hushåll bor i egnahem (villa, radhus eller 
kedjehus). I avhandlingens teoribas har anförts att vårt boende är resultatet av 
våra visioner om ett ”gott liv” samt våra resurser att förverkliga dessa. Tydliga 
uppdelningar finns också i boendet i samhället både vad gäller ägandeform 
och geografisk fördelning mellan de som har resurser, främst ekonomiska, 
och de som inte har577. Den studerade populationen tillhör ur denna aspekt de 
grupper som har möjlighet att välja boende. En konsekvens av pendlarpopula-
tionens homogenitet när det gäller boendeform är att i princip samtliga som 
ingår i undersökningen bor utanför Fagerås och Kils centralaste delar där fler-
familjshus är de dominerande. Denna lokalisering är något som dock per au-
tomatik också inverkar negativt på deras tillgänglighet till olika former av servi-
ce förlagd till centrum, t.ex. järnvägsstation och livsmedelsbutiker.  
 
Karlstads centrala arbetsdelsområden är de delar av staden dit mest inpendling 
sker. Detta gäller för pendlare i allmänhet, pendlare från Kils kommun och 
pendlare ur den studerade populationen.  
 
I den kartering av boplatser och färdmedel för arbetsresan som gjorts i Kil 
framkommer inga tydliga kopplingar mellan den kollektiva utpendlingszonen 
och boläget. Kollektivpendlare finns i det närmaste samtliga bostadsområden 
på orten. Sambandet mellan arbetsplats och färdmedelsval är däremot tydliga-
re. I princip är den kollektiva inpendlingszonen för pendlare i populationen 
begränsad till Karlstads centrala arbetsdelsområde, medan inpendlingzonen 
med bil är betydligt vidare.  
 
Ett tydligt samband mellan avstånd till hållplatser och färdmedelsval saknas i 
materialet. Att ett allmänt samband i någon form existerar på området är givet. 
I vilken grad det spelar in i de här studerade fallen är dock mer oklart. Där-
emot finns som tidigare angetts en koppling mellan tvånget att byta mellan kol-
lektiva färdmedel för att nå arbetsplatsen och den lägre sannolikheten att resa 
kollektivt. 
 
Relationen mellan förskolor och hållplatser ger att i Fagerås finns en busshåll-
plats och järnvägstation inom 300 meters avstånd från förskolan. De flesta 
bussar angör dock endast Fagerås bytespunkt c:a 2 km från förskolan. I Kil är 
närheten mellan busshållplatser och förskolor i hög grad varierande (300 - 
1 500 meter). Samma gäller för närhet mellan förskolor och järnvägstation 

                                                 
576 Grahn, 1995. 
577 Se avsnitt 2.3.3. 
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(500 - 2 000 meter).578 Att kollektiva trafiksystem och barnomsorg inte är kopp-
lade till varandra ger stora variationer i avstånd till hållplatser beroende av i 
vilken förskola barnen vistas. 
 
En restriktion för arbetsresan är förskolans och familjedaghemmets geografis-
ka läge i förhållande till hållplatser och bostad. När det gäller förhållandet mel-
lan bostad och förskoleplats tilldelas i första hand en plats inom barnomsor-
gen så nära bostaden som möjligt. Detta kan dock inte alltid uppfyllas beroen-
de på brist på platser.579 Resultatet blir därmed ibland onödigt långa avstånd 
mellan bostäder och barnomsorg. För betydelsen av lokaliseringen av barn-
omsorgen och färdmedelsvalet kan återkopplas till Andréasson580 som anför att 
brister i lokaliseringen av denna och annan service är en orsak till bilsamhäl-
lets framväxt. De föräldrar i den studerade pendlarpopulationen som ur en 
eller annan synvinkel anför avståndet till förskolan eller familjedaghemmet 
som en orsak att resa med bil till arbetet vittnar här om faktorns betydelse581. 
 
Slutligen skall lyftas fram att simuleringar genomförda av Ritsema van Eck et 
al. visar att då olika former av service samlas kring skärningspunkt för hållplat-
ser stimulerar detta resandet med kollektivtrafik och får också bäst samlad 
effekt på miljö, restider och individers resrutter582. En konkret förändring av 
placeringen av förskolor enligt dessa linjer är att dessa skall ligga i nära anslut-
ning till hållplatsnoder. En brasklapp enligt Ritsema van Eck et al. är dock att 
ortens densitet har mindre betydelse för resor som sker i form av reskedjor till 
arbetet än för förflyttningar där resenären reser från hemmet till en aktivitet 
och sedan återvänder direkt hem.583 
 
 

5.45.45.45.4 Individrelaterade förutsättningar för färdmedelsvIndividrelaterade förutsättningar för färdmedelsvIndividrelaterade förutsättningar för färdmedelsvIndividrelaterade förutsättningar för färdmedelsvaaaaletletletlet    

 
I följande avsnitt analyseras och diskuteras ett antal individrelaterade förutsätt-
ningar för färdmedelsvalet. De två grundläggande delarna i detta är pendlarens 
faktiska resurser för färdmedelsvalet och pendlarens upplevda förutsättningar 
för färdmedelsvalet. 
                                                 
578 I det att adresser till familjedaghemmen av sekretesskäl inte inkluderats är deras exakta avstånd 
till olika hållplatser okänt. Familjedaghem finns i samtliga förskoleområden och ett antagande är 
därför att liknande variationer i avstånd till hållplatser existerar för dessa. 
579 Regler, taxor och rutiner för barnomsorgen, 2007. (www.kil.se/upload/1arande/Dokumentarkiv/ 
Dokument/barnomsorg.pdf) 
580 Andréasson, 1995. 
581 Se avsnitt 4.4.4. 
582 Ritsema van Eck et al., 2005. Ett problem vid en alltför kraftig ansamling av verksamheter och 
människor till en plats är enligt forskarna negativa effekter för cyklister och fotgängare som riskerar 
att motverka vissa av fördelarna. I små och mindre tätorter av Fagerås och Kils karaktär anses så-
dana trängselproblem vara av mindre betydelse. Även exempelvis Horeni et al., (2007) anför att 
gångavstånd mellan bostad och olika typer av service minskar bilanvändandet. En referens kan här 
göras till att bilanvändandet i Sverige är högst i små och mindre tätorter. Här är avstånd mellan bo-
ende och service också störst (Vilhelmson, 2000). 
583 Ritsema van Eck et al., 2005. 
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5.4.15.4.15.4.15.4.1 Pendlarens fPendlarens fPendlarens fPendlarens faktiska resurser för färdmedelsvaletaktiska resurser för färdmedelsvaletaktiska resurser för färdmedelsvaletaktiska resurser för färdmedelsvalet    

 
Som tidigare lyfts fram består i stort sett samtliga studerade hushåll av två vux-
na med barn. Beaktande denna aspekt är de resurser för olika lösningar vad 
gäller valet av färdmedel som finns att tillgå i respektive hushåll i stort likvärdi-
ga.  
 
Ser man till de enskilda pendlarnas socioekonomiska bakgrund vad gäller 
kön, ålder, yrke, inkomst och utbildning finns inget signifikant statistiskt sam-
band584 mellan dessa faktorer och valet av färdmedel. En tolkning av detta re-
sultat är, trots att variationer finns mellan individer i populationen vad gäller 
ett antal socioekonomiska faktorer, att dessa inte är avgörande för valet av 
färdmedel. 
 
Att resa kollektivt passar olika bra för olika individer. I materialet förekommer 
pendlare för vilka färdmedlet är väl anpassat – Idealpendlare – och de för vil-
ka kollektivtrafiken inte alls passar. En väsentlig förutsättning för färdmedels-
valet är att ha faktiska resurser att kunna välja transportmedel. I pendlarpopu-
lationen begränsas ingen i sitt val av färdmedel för arbetsresan av några fysiska 
handikapp. Knappt två femtedelar av kollektivpendlarna saknar resurser för 
färdmedelsvalet i form av körkort och/eller att de aldrig eller nästan aldrig har 
tillgång till bil för arbetsresan. Motsvarande något fler än två femtedelar har 
alltid eller nästan alltid tillgång till bil för arbetsresan och körkort. Den återstå-
ende gruppen är kollektivpendlare som har körkort, och ibland har tillgång till 
bil för arbetsresan. Tidigare har lyfts fram att något färre än en tredjedel av 
bilpendlarna är bundna till bilen för arbetsresan beroende på att hushållets bil 
regelbundet nyttjas i arbetet.  
 
Med detta som grund har den här studerade pendlarpopulationen grupperats 
enligt följande: 
 

• Måste-kollektivpendlare: Saknar körkort och/eller aldrig eller nästan 
aldrig har tillgång till bil för arbetsresan. 

• Val-kollektivpendlare: Har körkort och/eller alltid eller nästan alltid 
tillgång till bil för arbetsresan. 

• Måste-bilpendlare: Använder hushållets bil i jobbet vid minst 2-3 tillfäl-
len i veckan.  

• Val-bilpendlare: Använder sällan eller aldrig hushållets bil i jobbet. 
 
Att inte ha resurser att välja ett färdmedel eller att använda hushållets bil i job-
bet är en självklar reglering för valet av färdmedel för arbetsresan. En följdfrå-
ga är dock hur tvingande är då tvånget? Såväl brist på resurser i form av bil 
som körkort kan ses som ett hinder för att fritt kunna välja färdmedel för ar-

                                                 
584 Sambanden har sökts genom stegvis logistisk regressionsanalys. Se bilaga 2. 
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betsresan, men det kan också ses som resultatet av ett val. Är man nöjd med 
de förutsättningar man har så skaffar man sig inte resurser i form av körkort 
eller bil. I materialet är denna faktor inte studerad specifikt, men en indikator 
på att Måste-kollektivpendlarnas situation åtminstone delvis är självvald är att 
flertalet av dem är av uppfattningen att kollektivtrafiken i ganska hög grad pas-
sar deras behov att resa till arbetet.  
 
Att nyttja hushållets bil i tjänsten kan vid en första anblick uppfattas som ett 
starkt hinder för att resa kollektivt. En naturlig följdfråga blir dock till vilken 
grad pendlare i den studerade gruppen är bundna av att använda bilen i job-
bet? Ett antagande som ligger i linje med exempelvis Steg et al:s585 uppfattning 
att bilister i sin vardag relaterar till instrumentella skäl för sitt bilanvändande 
trots att skälen i realiteten är subjektiva, är att här finns det de som trots att de 
hävdar att egna bilen måste användas i arbetet trots det inte är tvingande till det 
av faktiska skäl. I det studerade materialet saknas dock konkreta exempel på 
sådana fall och för att avgöra omfattningen krävs ytterligare studier. 
 
Ett statistiskt säkerställt586samband finns i det studerade materialet mellan till-
gång till fri parkering och ett lägre odds för att en individ skall resa kollektivt 
till jobbet. När det gäller sambandet mellan färdmedelsvalet och tillgång till fri 
parkering är relationen till färdmedelsvalet tvåfaldigt. Den kan både ses som 
en faktor som förstärker bilpendling, men också som ett resultat av att man 
pendlar med bil till jobbet. I det senare fallet är utgångspunkten då att tillgång 
till fri parkering i vissa fall kräver en aktiv handling från individen exempelvis i 
form av en begäran om detta till arbetsgivaren.  
 
 

5.4.25.4.25.4.25.4.2 Pendlarens upplevda förutsättningar för färdmPendlarens upplevda förutsättningar för färdmPendlarens upplevda förutsättningar för färdmPendlarens upplevda förutsättningar för färdmeeeedelsvaletdelsvaletdelsvaletdelsvalet    

 
I följande avsnitt analyseras och diskuteras pendlarens upplevda förutsättning-
ar för valet av färdmedel. De personliga motiven för färdmedelsvalet tolkas i 
termer av beslutsstrategier för valet av färdmedel och åsikter om kollektivtrafi-
ken. Därefter följer en diskussion om kunskapens och vanans inverkan på 
färdmedelsvalet. 
 

Personliga motiv - beslutsstrategier för valet av färdmedel 
 
Bland pendlare i småbarnshushåll i Fagerås och Kil finns ett antal mer över-
gripande skillnader i beslutsstrategier mellan kollektiv- och bilpendlare. Med 
hjälp av faktoranalys tydliggörs tre grupperingar som tillsammans förklarar 57 

                                                 
585 Steg et al., 2001. 
586 Sambanden har sökts genom logistisk regressionsanalys. Se bilaga 2. 
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% av färdmedelsvalen587. Medan den första gruppen, säkerhetspendlare, kan 
sägas utgå från ett trygghetstänkande vid sitt val har den andra, ekonomipend-
lare, i högre grad hushållande med resurser som sitt främsta rättesnöre. Den 
tredje grupperingen, effektivitetspendlare, bygger i sin tur valet av färdmedel 
på snabbhet, flexibilitet och för situationen lämpligaste alternativ. Säkerhets-
pendlare kan inte kopplas till något enskilt färdmedel. Ekonomipendlare ut-
görs främst av kollektivpendlare. Effektivitetspendlare är i första hand bilpend-
lare. 
 
Den uppskattning av tidskostnad för att genomföra arbetsresan med ett alter-
nativt färdmedel som kollektiv- och bilpendlare i populationen gjort visar att 
kollektivpendlare är klart medvetna om att de skulle kunna utföra sina arbets-
resor betydligt snabbare om de istället reste med bil. Att betala priset i restid 
för att resa kollektivt kan därmed sägas vara en medveten handling. Bilpendla-
re i sin tur uppskattar i allmänhet att deras restider avsevärt skulle ökas om de 
istället reste med kollektivtrafik.588 
 
Ett stort antal bilpendlare uppger restiden vara ett problem med att resa kol-
lektivt och i materialet finns statistiskt säkerställda samband589 mellan en längre 
restid och att resa kollektivt. Ett liknande samband finns också mellan en lägre 
reskostnad och att pendla kollektivt.  
 
Restiden är den enskilt viktigaste faktorn vid färdmedelsval inte bara bland 
bilpendlare utan också bland kollektivpendlare. Trots att resa kollektivt vanli-
gen innebär längre restid är två av tre kollektivpendlare relativt nöjda med res-
tiderna hos kollektivtrafiken. Värt att nämna är dock att var tredje buss- och 
tågresenär tycker att restiderna blir för långa med kollektivtrafiken, men väljer 
ändå att resa med färdmedlet.590  
 
Av intresse att notera är att för varje enskild beslutsfaktor finns fler eller färre 
individer i den studerade populationen, ur båda färdmedelsgrupperna, som 
uppger faktorn som viktig för beslutet. Det gäller såväl restid, flexibilitet, trafik-
säkerhet, personlig trygghet, väderlek, reskostnad, miljöhänsyn som brist på 
parkeringsplats. Resultatet ger en vidd i beslutsstrategier bakom färdmedelsva-
let där variationen i de individuella preferenserna blir tydlig.591 Inga avgörande 
skillnader framkommer vad gäller beslutsstrategier mellan Måste-
kollektivpendlare och Val-kollektivpendlare.592 
 
I avsnitt 2.4.2 diskuteras skillnader i attityder och resvanor mellan män och 
kvinnor. Till kulturella skillnader mellan könen kan hänföras att resor i många 

                                                 
587 Se avsnitt 4.4.4 
588 Ibid. 
589 Sambanden har sökts genom logistisk regressionsanalys. Se bilaga 2. 
590 Se avsnitt 4.4.4. 
591 Ibid. 
592 Ibid. 
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fall uppfattas som ett manligt gebit och bilen som en manlig statussymbol. Det 
finns också skillnader i värdering inom ett antal områden mellan könen. Ge-
nerellt är kvinnor mer positivt inställda till kollektivtrafik, värnar i högre grad 
om miljön och är mer säkerhetsmedvetna än män593. En allmän problematik 
när det gäller attityder är vad som är hönan och vad som är ägget i samman-
hanget, d.v.s. i vad mån värderingar är orsaken till ett visst beteende och i vad 
mån de är en produkt av desamma. Ett praktiskt exempel är kvinnors positiva-
re inställning till kollektivtrafik. Baserat på Socialdatas594 resonemang ger ökad 
erfarenhet av ett kollektivt färdmedel ökad positiv erfarenhet i det att man 
upptäcker dess potential. Är kvinnor mer positiva till kollektivtrafik av princip 
eller är det en konsekvens av deras bättre kunskap om färdmedlets potential 
beroende på högre nyttjande? Här krävs mer forskning. Trots att det på ett 
mer övergripande plan finns ett antal skillnader i attityder till resande mellan 
män och kvinnor saknas avgörande skillnader i beslutsstrategier för färdme-
delsvalet mellan könen i den studerade pendlarpopulationen. En mindre vari-
ation värd att notera är dock den senare kommenterade skillnaden i värdering 
av miljöhänsyn vid valet av färdmedel som finns mellan könen.  
 
I materialet finns, då enskilda delar i beslutsstrategierna kopplas till färdme-
delsvalet, ett antal inkonsekvenser mellan uttalad strategi och faktisk handling. 
Såväl bil- (93 %) som kollektivpendlare (71 %) anger att restiden är viktig för 
deras val av färdmedel. För båda grupperna är detta den enskilt viktigaste be-
slutsfaktorn. Bilpendlare prioriterar också flexibilitet högt (91 %), högre än 
kollektivpendlarna (46 %). Å andra sidan är andelen kollektivpendlare (62 %) 
som säger att reskostnaden är av stor betydelse för valet betydligt högre än 
motsvarande andel bland bilpendlarna (14 %)595. Bland bilpendlarna existerar 
en grupp pendlare (14 %) som säger sig styras av miljöhänsyn i sitt färdme-
delsval596. Att säga sig styras av flexibilitet och kort restid och resa kollektivt, 
samt att resa med bil och säga sig prioritera låga reskostnader uppfattas här 
som någon form av paradox. Detta gäller även för gruppen av bilister som sä-
ger att miljöhänsyn är en viktig aspekt på deras färdmedelsval. 
 
Hur kan det faktum förstås att det existerar både kollektiv- och bilpendlare 
som uppfattar restiden som viktig för valet av färdmedel? Bortsett från grup-
pen Måste-pendlare som är utan val, och att diskrepanser mellan vad vi säger 
och gör existerar, kan flera möjliga alternativ tänkas.  
 
En förklaring kan vara att en individ inte alltid söker den optimala lösningen 
på transporter vid en förflyttning, utan nöjer sig med sin lägsta acceptansnivå. 
Orsakerna till denna strategi kan vara flerfaldig och detta fenomen diskuteras 
utförligt i avsnitt 2.2.5. Applicerat här innebär lägsta acceptansnivå för ett val 

                                                 
593 Björnehult et al., 1996. 
594 Socialdata i Sverige – Individualiserad marknadsföring för Karlstadsbuss, Preliminär rapport, juni 
2000. 
595 Se avsnitt 4.4.4. 
596 Ibid. 
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inte att resenären ur alla aspekter måste vara nöjd med ett färdmedel för att 
välja detta, men att resenären dock är tillräckligt nöjd med nog så många av 
dess kvaliteter. Att många kollektivpendlare anger restid och flexibilitet som 
viktigt för deras val av färdmedel tar sig uppenbarligen inte alltid uttryck i att 
de byter färdmedel till bil. Att så är fallet tolkas här som att ha kort restid, vil-
ket kan vinnas genom att pendla med bil, visserligen anses viktigt men att 
andra faktorer i realiteten övertrumfar detta behov. Ett sådant exempel är 
motsättningen mellan restid och reskostnad – snabbt kontra billigt. Bilpendla-
re i allmänhet säger sig i hög grad prioritera restid (93 %) och flexibilitet (91 
%). Däremot är reskostnaden av mindre betydelse (14 %). Kollektivtrafikpend-
lare säger sig prioritera restid (71 %) och reskostnad (62 %). Kort sagt kan 
därmed bilpendlare sägas prioritera effektivitet före ekonomi, medan kollek-
tivpendlare, även om också de vill resa snabbt, även väger in reskostnaden i 
valet och för dem finns också ett ekonomiskt tak för vad snabbheten får kosta.  
 
Enligt en genomgång av forskning kring val av färdmedel för arbetsresan som 
Davidsson och Eklöv597 gjort finns indikationer på att kollektivtrafikresenärer 
värderar resestandardfaktorer delvis annorlunda än bilresenärer. Detta gäller 
exempelvis värderingen av tid. Detta faktum leder till följdfrågorna vad är 
snabbt och vad är flexibelt? Svaret ligger delvis i att restid är en subjektiv upp-
levelse kopplad till situation598. I teoriavsnittet refereras till Lyons och Urry599 
som gör gällande att upplevelsen av restiden är kopplad till vad den utnyttjas 
till. Om restiden kan användas till att utföra aktiviteter som ändå skall utföras 
kan den uppfattas som positiv och ett långsammare färdmedel där tid finns för 
aktiviteten rent av vara önskvärt. I det att begreppen snabbt och flexibelt delvis 
är avhängigt perspektiv kan här återkopplas till tidigare relaterade resonemang 
av Andréasson m.fl.600 där exempel ges på att bilen beroende på exempelvis 
passning av parkeringstider då den kräver ett återvändande till den plats där 
den lämnats begränsar individens aktionsradie och då den kräver service och 
underhåll inte alltid är flexibel eller tidsbesparande i ett större sammanhang. 
Att välja att resa kollektivt kan därför, i ett större sammanhang, vara det mest 
tidseffektiva alternativet. 
 
En intressant fråga i sammanhanget, vilken inte besvaras här, är om den flexi-
bilitet som efterfrågas av pendlare i realiteten utnyttjas eller endast är ett ut-
tryck för önskan att vara ”redo” och ha friheten att kunna resa när och hur 
man vill utan att i förväg planera för detta. Som diskuterats i avsnitt 2.4.2 re-

                                                 
597 Davidsson och Eklöv, 1993. Här bör nämnas att gränsen för ”allt för lång bort” är delvis en fråga 
om individens preferenser eller kanske vana. Grahns studie av bilfria barnfamiljer visar på att de 
informanter hon intervjuat och vilka aktivt valt bort bilen har högre acceptans för exempelvis långa 
pendlingsavstånd och komplicerade reskombinationer än vad andra grupper generellt har (Grahn, 
1995). En tolkning är att dessa bilfria familjer värderar frihet från bilen högt i förhållande till exempel 
tidskostnaden vid förflyttning och därmed är villiga att ”betala” friheten från bil med längre resor och 
högre grad av planering för att klara vardagen.  
598 Se exempelvis Handy et al., 2005. 
599 Lyons och Urry, 2005. 
600 Se exempelvis Andreasson 1995. Berg 1996. Guiver, 2007. 
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presenterar bilen i många fall frihet och i enkätmaterialets öppna svarsalterna-
tiv refererar ett antal pendlare till frihetskänslan som viktig för valet att resa 
med bil, men exempel finns också från andra studier på individer som inte har 
bil och i detta talar om en frihet från ett antal åtaganden som finns knutna till 
bilinnehavet.601  
 
I gruppen säkerhetspendlare ingår en mindre grupp pendlare som säger sig 
styras av miljö i sitt val av färdmedel602. Det finns flera exempel på studier som 
lyfter fram kvinnor som varande mer miljömedvetna i sitt färdmedelsval än 
män603. Trots att det som tidigare refererats inte finns några avgörande skillna-
der i beslutsstrategier mellan könen i den studerade gruppen pendlare är det 
noterbart att andelen män som värderar miljö som en viktig faktor för valet av 
färdmedel för arbetsresan är något högre än andelen kvinnor604. Någon direkt 
förklaring till det här motsatta resultatet kan inte ges utifrån den insamlade 
datan.  
 
Collin och Chambers605 lyfter fram att bilens negativa inverkan på miljön är 
allmänt känd. Att välja att resa med ett kollektivt färdmedel istället för bil är en 
tydlig handling med klar positiv inverkan på miljön. Anable och Gatersleben606 
i sin tur behandlar att bilresenärer uppfattar bilen som överlägsen andra färd-
medel på de för dem viktiga punkterna flexibilitet och bekvämlighet. Däremot 
kan andra färdmedel få högre värde vad gäller miljö, hälsofrämjande eller 
spänning. Ett konkret exempel på medvetenheten om kollektivtrafiken som 
ett miljövänlig alternativ med koppling till undersökningsområdet kan hämtas i 
kollektivtrafikbarometern. Där kan utläsas att en mycket stor andel av såväl de 
som aldrig reser med länstrafikbolaget Värmlandstrafik som de som vanligen 
reser med bolaget är av uppfattningen att kollektivtrafik är ett miljövänligt al-
ternativ för resor607. Även om en specifik studie på området inte här gjorts kan 
samma förhållanden antas gälla för den studerade pendlarpopulationen. Med 
detta som grund kan konstateras att knappt en tredjedel av kollektivpendlarna 
lyfter fram miljöhänsyn som ett viktigt argument för deras färdmedelsval. 
Överraskande är att omkring en sjundedel av bilpendlarna också säger sig sty-
ras av miljöhänsyn i sitt färdmedelsval. Som refererats i teorikapitlet (II) härle-
der Gärling och Marell skillnader mellan ord och handling till brister i insikt 
om de praktiska problem utförandet av en handling i praktiken innebär608. En 
annan förklaringsgrund är att bilisten, som diskuteras närmare nedan, inför sig 
själv och andra söker ursäkta eller motivera ett handlande genom att konstrue-
ra mer giltiga skäl. 

                                                 
.601 Se exempelvis Andreasson, 1995. Sten et al., 1997. Berg 1996. Grahn, 1995. 
602 Över 80 % av såväl män som kvinnor bland de studerade pendlarna lägger inte någon större vikt 
vid miljö vid sitt färdmedelsval för arbetsresan (se avsnitt 4.4.4). 
603 Se exempelvis Björnehult et al., 1996. Eriksson och Garvill, 2000. 
604 Se avsnitt 4.4.4. 
605 Collin och Chambers, 2005. 
606 Anable och Gatersleben, 2005. 
607 Kollektivtrafikbarometern 2006, SLTF. 
608 Gärling och Marell, 1992. 
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Att bilpendlare i studien i allmänhet inte säger sig agera med miljöhänsyn som 
grund trots ett antagande om vetskap om bilens negativa inverkan på området 
kopplas här till den diskussion som förs i avsnittet 2.4.2 om bilen som något 
mer än bara ett färdmedel. Förutom rent instrumentella vinster i form av kor-
tare restider eller möjligheter att utföra komplicerade dagsscheman är bilen 
också viktig för resenärers individualitet, frihetskänsla, status och identitet. Ex-
empel ges också i avsnittet på forskare609 som betonar att viljan att resa med bil 
gör att bilresenärer, trots medvetenheten om bilens negativa effekter, konstru-
erar argument som ur olika aspekter rättfärdigar bilanvändandet. Vredin Jo-
hansson et al. 610 konstaterar att miljöhänsyn har betydelse för valet mellan tåg 
och buss, där det förstnämnda ses som mer miljövänligt, men inte mellan buss 
och bil. I det senare fallet blir steget för stort i förhållande till konsekvensen. 
Återkopplas kan också till det faktum att bilen, förutom att bilister i allmänhet 
underskattar dess reskostnader, inte heller bär sina egna kostnader när det 
gäller infrastruktur, miljö och olyckor611. Att så är fallet antas här effektivt dölja 
delar av biltrafikens konsekvenser och ytterligare förenkla för dem som reser 
med den att rättfärdiga sitt val av färdmedel. Observera att den här genomför-
da studien av pendlare i Fagerås och Kil är gjord innan det mediafokus på ut-
släpp och global uppvärmning som pågick under 2006 och 2007. En relevant 
fråga att ställa är om detta har inverkat inte bara på de studerade pendlarnas 
attityder, utan också deras faktiska handlande. 
 
 

Personliga motiv - åsikter om kollektivtrafiken 
 
Den gruppering av åsikter om kollektivttrafiken som gjorts i avsnitt 4.4.4 med 
hjälp av faktoranalys ger fyra formationer; brister i kollektivtrafikens yttäck-
ning, brister i kollektivtrafikens tidseffektivitet, kvalitetsbrister hos kollektivtra-
fiken, kvalitetshinder till kollektivtrafiken. Tillsammans förklarar dessa grup-
per 60 % av valen. Uppfattningen om existerande brister i kollektivtrafikens yt- 
och tidstäckning är i första hand kopplade till bilpendlare, medan brister i kol-
lektivtrafikens kvalitéer inte kan hänföras till någon särskild färdmedels-
grupp.612 
 
Då fokus sätts på enskilda delar av kollektivtrafikens resestandard är den 
främsta bristen hos kollektivtrafiken enligt en stor andel bilpendlare långa res-
tider (90 %). Att buss- och tågtidtabeller inte tidsmässigt stämmer överens med 
dagsprogrammet upplevs också som ett stort hinder av många (72 %). Drygt 
hälften av alla bilpendlare tar även upp problem med att linjenät inte inklude-
rar de destinationer de vill resa till (51 %) och att avstånden till hållplatser är 

                                                 
609 Se exempelvis Krantz Lindgren, 2001 och Steg et al., 2001. 
610 Vredin Johansson et al., 2006. 
611 Se avsnitt 2.3.2. 
612 Se avsnitt 4.4.4.  
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för långa (46 %).613 Som en logisk följd av uppfattningen om att kollektivtrafi-
ken har ett antal brister enligt ovan reser inte bilpendlare med kollektiva 
färdmedel.  
 
Förhållandevis många kollektivpendlare (56 %) upplever också de att kollek-
tivtrafiken inte går de tider de vill åka. En stor andel anser också att biljettpri-
serna är för höga (50 %), att fordons- (42 %) och hållplatsstandard (33 %) är 
bristfällig och att restiden med kollektivtrafiken är för lång (33 %).614  
 
Kollektivpendlare som framför negativa uppfattningar om kollektivtrafiken, 
men som trots allt väljer att resa med densamma definieras här som missnö-
jespendlare. Individer ur denna grupp anför i flera fall samma typ av missnöje 
med trafikformen som bilpendlare. Skillnaden är att de trots sitt misstycke 
reser med färdmedlet. Delar av missnöjespendlarna tillhör gruppen som sak-
nar alternativ. Materialet visar dock att fördelningen av åsikter om kollektivtra-
fiken är liktydig då endast val-kollektivpendlarna inkluderas i analysen. Att 
grupper av missnöjespendlare existerar inom kollektivtrafiken också utanför 
den här studerade pendlarpopulation verifieras av kollektivtrafikbarometern. 
Här finns kollektivpendlare som alla vanligtvis reser med färdmedlet trots att 
de i olika grad är missnöjda med varierande delar av utbudet. 615  
 
Vid jämförelser av tidigare refererade beslutsstrategier och åsikter om kollek-
tivtrafiken visar materialet att i det närmaste samtliga bilpendlare som säger sig 
styras av restiden vid färdmedelsvalet också är av uppfattningen att restiden 
blir för lång med kollektivtrafik. Som motbild uppger en fjärdedel av kollek-
tivpendlarna att de inte styrs av restiden vid valet färdmedel och uppfattar inte 
heller kollektivtrafiken som för långsam. En mer motsägelsefull grupp är de 
tre femtedelar av kollektivpendlarna som säger sig styras av restiden vid färd-
medelsvalet och som inte uppfattar kollektivtrafiken som ett för långsamt al-
ternativ. Slutligen finns bland de kollektivpendlare som säger att restiden är 
viktig för färdmedelsvalet en grupp, nära två femtedelar, som anser att restiden 
med kollektivtrafiken är för lång men reser ändå med den.616  
 
Pendlare i den studerade populationen som säger sig prioritera restiden vid 
valet av färdmedel och som anser att restiden med kollektivtrafiken är för lång, 
men ändå reser med trafikformen utgörs främst av Måste-pendlare som saknar 
val i form av tillgång till körkort och/eller bil för arbetsresan. Förekomsten av 
individer som säger sig prioritera korta restider och reser med bil är väntad. 
Pendlare som säger att restiden är viktig och har ett val samt anser att kollektiv-
trafiken är långsam men ändå reser är mer svårtydda. Gruppen utgörs dock till 
allra största del av pendlare med pendlingstider under genomsnittet för kollek-

                                                 
613 Ibid. 
614 Ibid. 
615 Kollektivtrafikbarometern 2006, SLTF. 
616 Se avsnitt 4.4.4. 
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tivpendlarna. Anföras kan därför att denna grupp kollektivpendlare har relativt 
korta restider jämfört med andra i samma färdmedelsgrupp och att de därför 
sannolikt inte uppfattar kollektivtrafiken som långsam utan snarare att den 
uppfyller deras krav på snabb förflyttning. Den gruppering kollektivpendlare 
som varken säger sig prioriterar restid eller uppfattar kollektivtrafiken som 
långsam tolkas här som en gruppering av pendlare som har ett annat perspek-
tiv vad gäller restid. Denna senare grupp skiljer sig därmed från tidigare refe-
rerade missnöjespendlare som reser under delvis samma premisser men är 
missnöjda med förutsättningarna. 
 
Att valet av färdmedel är subjektivt och att många olika perspektiv och tolk-
ningar av samma företeelse förekommer har tidigare diskuterats i teoriavsnit-
tet. Utifrån detta kan framställas att valet av färdmedel för arbetsresan kan gö-
ras av sekundära skäl utöver bara resestandard. Här ingår att transportmedlet 
kan utgöra en plats för avkoppling på väg mellan hem och arbetsplats, resan 
kan vara en del i individens friskvård i form av promenader till och från håll-
platsen etc. Valet att resa med ett visst färdmedel kan också vara negativt och 
göras av främst skälet att slippa andra åtaganden, exempelvis ett bilansvar.617  
 
Bil- liksom kollektivpendlare finns inom så gott som hela spektrumet av av-
stånd till hållplatser och materialet visar inte heller något statistiskt säkerställt 
samband mellan avstånd till hållplatser och färdmedelsval.618 Här kan notera är 
att trots att många kollektivpendlare har lika långt till hållplatser som bilpend-
lare så är det, vilket visas i avsnitt 4.4.4, en långt högre andel av bilpendlarna 
som anför detta som ett hinder för att resa med kollektivtrafiken619. Här finns 
uppenbarligen en skillnad i värdering mellan färdmedelsgrupperna620.  
 
Sett till de månadskostnader621 för resande som pendlare i Kil och Fagerås 
uppger kan konstateras att variationen är stor mellan olika individer och då 
främst bland bilpendlarna. Denna grupp bedömer i allmänhet också sina res-
kostnader som betydligt högre än kollektivpendlarna. I Kil är den genomsnitt-
liga kostnaden bilpendlarna uppger nästan dubbel så hög som den kostnad 
kollektivpendlarna anger. I Fagerås är skillnaden ännu större. Ett överslag av 
resdagar, avstånd och övriga kostnader622 kopplade till bilen visar att de sum-
mor som bilresenärerna anger sig betala, liksom forskning på området visar, är 
lägre än de faktiska kostnaderna för bilresan även om de i detta fall ligger hög-
re än bara marginalkostnaden623. De kostnader kollektivpendlarna uppger är 

                                                 
617 Andréasson, 1995. Se även Andréasson, 2000 och Steen et al., 1997. 
618 Se avsnitt 4.3.2. 
619 Som ett direkt exempel kan ges att ingen av kollektivpendlarna med upp till 1 500 meter mellan 
bostad och hållplats angav detta vara ett problem. Motsvarande antal bland bilpendlarna är 21 per-
soner.  
620 De kollektiva ut- och inpendlingszonerna diskuteras närmare i avsnitt 4.3.3. 
621 Vid arbetspendling fem dagar i veckan. 
622 Kil: 21 dagar i månaden x 42 km x 10 kr/litern. Fagerås: 21 dagar i månaden x 54 km x 10 
kr/litern. 
623 Se exempelvis Andersson, 1992. 
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däremot mer överensstämmande med det gällande taxesystemet för buss och 
tåg på sträckan.  
 
Möjligheten att genom ökade kostnader för bilen minska bilresandet diskute-
ras i mer övergripande termer i avsnitt 2.3.2. Resultat på området är delvis 
motsägelsefulla och en springande punkt är vilken varaktighet priset som 
styrmedel har då det åter sänks eller en anpassning sker bland resenärerna till 
de nya priserna. Viktigt för långsiktig framgång är att de nya resmönster som 
förändrade prisbilder ger också på sikt förändrar attityden hos dem som byter 
färdmedel624. I avsnittet, liksom i detta kapitel, betonas dock att kostnaden för 
en resa endast är en av flera faktorer som inverkar på färdmedelsvalet.  
 
En verifikation på att reskostnader för kollektivtrafiken har en inverkan på 
valet av färdmedel kan hämtas från ett från undersökningsområdet närliggande 
område. Det anförda exemplet är försöket med nolltaxa för lokalbussar i Kris-
tinehamn 1997-2001 vilket fick till resultat att bilister i högre grad ställde bilen 
hemma och istället reste kollektivt625. 
 
Ett klagomål kollektivpendlare i populationen har på kollektivtrafiken är dyra 
biljettpriser. Faktorn har mindre betydelse för bilpendlarna även om det också 
bland dem finns de som är av samma uppfattning. Problematiken har initialt 
belysts i avsnitt 5.3.2 och diskussionen utvecklas här vidare. Att kollektivpend-
lare är missnöjda med biljettpriset, trots att denna resandeform är billigare än 
bilen, skall kopplas till vad tidigare kommit fram om kostnaden som ett av de 
viktiga argumenten bakom deras val av färdmedel. Det hela förstås här som att 
ett huvudargument att resa kollektivt för många är priset och att de därmed är 
relativt priskänsliga. Forskning626 verkar stödja ett sådant antagande då det finns 
stora grupper bilresenärer som är relativt okänsliga för prishöjningar627. Att 
reskostnaden för bil inte tillhör något av huvudargumenten för att undvika att 
använda bilen bekräftas också av den tidigare citerade RVU 04 studien628. Kol-
lektivtrafikresenärer med tillgång till alternativa färdmedel är däremot betydligt 
känsligare för höjningar av biljettpriset och byter i sådana situationer lättare 
färdmedel än vad bilresenärerna gör629. Att ett missnöje med biljettpriset finns 
hos kollektivpendlare skall dock inte endast kopplas till gruppens priskänslig-
het då en utveckling också har skett under senare år där priset för att resa med 
kollektivtrafiken ökat betydligt snabbare än bensinpriset630. Här finns alltså en 
reell förändrig i prisrelationen mellan de båda färdmedlen där kollektivrese-
närerna är förlorarna.  

                                                 
624 Gärling och Fujii, 2006. 
625 Andersson et al., 1999. Östlund et al., 2003. 
626 Se exempelvis Gärling et al., 2002a. Davidsson och Eklöv, 1993. 
627 Individer med begränsade ekonomiska resurser kan antas vara känsligare för ökade reskostna-
der. Individer med resurser på området, här representerade av bilister, visar upp en större tolerans 
för kostnadsökningar utan att byta färdmedel (Davidsson och Eklöv, 1993).  
628 Se avsnitt 4.4.4. 
629 Davidsson och Eklöv, 1993. 
630 Kollektivtrafikens marknadsutveckling – tendenser och samband, Vinnova 2006:43. 
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Förutom ett missnöje med biljettpriset visar de tidigare redovisade öppna en-
kätsvaren att pendlare i populationen uppfattar en problematik med nuvaran-
de taxesystem i det att månadskort och liknande rabatter kräver förhållandevis 
många resdagar för att betala sig. Dessa rabattkort kräver också att beslut om 
färdmedelsvalet måste tas för en relativt lång period i förväg. Det senare häv-
das här göra kollektivtrafiken dubbelt oflexibel i det att pendlaren inte bara 
måste anpassa sig till avgångstider och linjenät utan också måste bestämma sig 
för att resa med färdmedlet för en lång period framåt i tiden för att få det bästa 
priset. Har man, som många småbarnsföräldrar behovet att kunna välja färd-
medel med kort varsel missgynnas kollektivtrafiken. 
 
Avslutningsvis kan konstateras att medan var femte bilpendlare uppger att kol-
lektivtrafiken relativt väl passar deras behov, men trots det inte reser med den, 
så uppger var fjärde kollektivpendlare att denna trafikform till ganska liten del 
täcker deras behov på området men man reser ändå med den.631  
 
I avsnittet ges exempel på existensen av kollektivpendlare som reser med kol-
lektivtrafiken trots missnöje med dess resestandard. Exempel ges också utifrån 
den studerade pendlarpopulationen på skillnader i värdering av avstånd till 
hållplatser mellan bil och kollektivpendlare samt en grupp kollektivpendlare 
som har ett annat perspektiv på restid jämfört med övriga grupper. Ett pro-
blem med missnöjespendlare ur kollektivtrafikens perspektiv är att de kan 
antas vara en relativt lättflyktig kundgrupp.  
 
 

Pendlares kunskap om kollektivtrafik och uppfattning om alternativa färdme-
del 
 
Att använda bilen för resor som inte nödvändigtvis kräver detta kan vara ett 
medvetet val, men kan också ske omedvetet och oreflekterat beroende på 
vana, dålig planering, fel uppfattningar och brist på information632. Gränsen 
mellan nödvändigt resande och medvetet valt resande är svår att fastställa. 
Handy et al.633 definierar nödvändigt resande som minsta möjliga antalet resor, 
kortaste rutten till närmaste platsen för aktiviteten och att bilen inte okritiskt 
används då alternativ finns. De pekar dock på att varje individ gör sina egna 
bedömningar av vad som är nödvändigt eller inte vilket kan medföra att det 
kan vara svårt att objektivt bedöma om så är fallet eller ej.  
 
Att veta hur man reser med bil antas, till skillnad från hur man reser med kol-
lektivtrafik, vara mer eller mindre allmänkunskap. Som grund för detta kan 
exempelvis anföras att åtta av tio pendlare som vanligen reser med länstrafik-

                                                 
631 Se avsnitt 4.4.4. 
632 Handy et al., 2005. 
633 Ibid. 
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bolaget Värmlandstrafik enligt kollektivtrafikbarometern säger sig veta hur de 
kan utföra sina dagliga resor med bil. Ett motsatt förhållande gäller enligt 
samma studie för resor med kollektivtrafiken. Här uppger nära två tredjedelar 
av dem som inte reser kollektivt att de saknar vetskap om hur de kan utföra 
sina vardagliga förflyttningar med kollektivtrafik. En ytterligare indikation på 
att ett ”kunskapshinder” för att resa kollektivt jämfört med bil existerar är att 
andelen som anser det vara svårt att resa med Värmlandstrafik enligt kollektiv-
trafikbarometern är mångdubbelt högre bland dem som aldrig reser med kol-
lektivtrafiken än bland dem som regelbundet gör det.634  
 
Denna kunskapsbrist utgör ett problem om man vill få fler att resa kollektivt 
då enligt forskning, gjord av bl. a. Brög et al.635 och Jones och Sloman636, bristen 
på kunskap om trafikformen är ett avgörande skäl att inte välja att resa kollek-
tivt. Det här förhållandet att kunskapsbrist gör att man inte reser kollektivt 
ligger bakom idén om s.k. Individualiserad marknadsföring av kollektivtrafik 
till bilresenärer637. Ambitionen med denna form av marknadsföring är att nå 
den potential av resenärer som av subjektiva skäl inte reser med kollektiva 
färdmedel. Målet är att öka antalet resenärer utan att förändringar av befintliga 
trafiksystem behöver göras.638 Denna typ av marknadsföring ingår i en typ av 
åtgärder som vanligen benämns Travel Feedback Programs (TFP)639 vilka 
kommenteras närmare i teoriavsnittet (II). 
 
Av pendlarna i den studerade populationen säger sig hälften inte uppleva sig 
vara insatta i möjligheten att arbetspendla kollektivt. De lämnade enkätsvaren 
visar också ett statistiskt säkerställt samband mellan att en pendlare säger sig 
vara insatt i kollektivtrafikens utbud och sannolikheten för att personen också 
pendlar kollektivt. Faktorns samlade förklaringsgrad är 25 %.640 Sambandet är 
dock inte helt okomplicerat. Kopplingen kan tolkas som att många bilister inte 
reser kollektivt beroende på att de saknar kunskap om kollektivtrafikutbudet, 
men också som att pendlare genom att resa kollektivt per automatik blir mer 
insatt i trafiksystemet. Med Brög et al. 641 och Individualiserad marknadsföring 
som grund görs här trots allt antagandet att det i den studerade pendlarpopula-
tionen finns en potential att öka andelen kollektivresenärer genom att öka 
kunskapen om trafikutbudet. 
 
 

                                                 
634 Kollektivtrafikbarometern 2006, SLTF. 
635 Brög et al., 2002. 
636 Jones och Sloman, 2003. 
637 Brög et al., 2002. 
638 Socialdata i Sverige – Individualiserad marknadsföring för Karlstadsbuss, Preliminär rapport, juni 
2000. 
639 Fujii och Taniguchi, 2005. 
640 Se avsnitt 4.4.4. 
641 Brög et al., 2002. 
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Vana 
 
Som diskuterats i teoriavsnittet är bilen i många fall normen för förflyttning i 
dagens samhälle. Tillgång till bil genererar ytterligare bilresande, samtidigt som 
samhällen och service ofta byggs upp med bilen i fokus. 642 När det gäller bilen, 
till skillnad från kollektivtrafiken, är också toleranser för dess eventuella brister 
betydligt högre643. Som ytterligare argument för bilen som för många varande 
det ”självklara valet” och att resa kollektivt i allmänhet kräver en större aktiv 
handling kan lyftas fram att åtta av tio resenärer som inte reser med länstrafik-
bolaget Värmlandstrafik enligt kollektivtrafikbarometern uppger att de vid re-
sor inte reflekterar över vilka alternativa färdmedel som står till buds. Endast 
hälften så stor andel av dem som vanligen reser med bolaget anger detta.644 
 
Den genomsnittlige pendlaren mellan Fagerås/Kil och Karlstad har rest 
sträckan fram och tillbaka i sex år. Kvinnorna i populationen har vanligen 
pendlat något kortare tid än männen. Få av pendlarna, oberoende av färdme-
del för arbetsresan, reser med kollektivtrafiken utanför arbetet. Vanligast 
bland såväl bil- som kollektivpendlare är att repetitivt använda samma färdme-
del för arbetsresan.645 
 
En mindre andel av bilpendlarna har tidigare erfarenheter av att pendla med 
kollektivtrafik. De flesta har dock inga sådana erfarenheter.646 I enkätens öpp-
na svar har främst tre orsaker till att sluta pendla kollektivt framkommit; för-
ändringar av själva förutsättningen för arbetsresan (t.ex. ny bostad eller arbets-
plats, ändrade arbetstider, ändrade reskedjor), förändringar av de tillgängliga 
medlen för arbetsresan (ökad tillgång till bil, försämringar av trafikutbudet), 
utmattning av resurser (t.ex. långa restider, dålig matchning mellan arbetstider 
och tidtabeller). Störst potential att trots allt nå ett ökat kollektivt resande 
bland exempelvis bilpendlare finns enligt forskning i de grupper vilka reser 
kollektivt i andra sammanhang647. Detta en grupp av bilpendlare som i stort 
saknas i pendlarpopulationen i det att mycket få uppger sig resa med kollektiv-
trafiken oberoende av ärendets art648. 
 
Att det i populationen i många fall handlar om vanependlare ger att det också 
ofta handlar om väl invanda, s.k. rutiniserade resvanor, vilka oftast är baserade 
på långsiktig planering där vardagshandlingar kräver få medvetna beslut 649. Att 

                                                 
642 Se avsnitt 2.3.3. 
643 Se exempelvis Berg, 1996. Guiver, 2007. 
644 Kollektivtrafikbarometern 2006, SLTF. 
645 Se avsnitt 4.4.4. 
646 Se avsnitt 4.4.4. 
647 Börjesson och Eriksson, 2000. 
648 Se avsnitt 4.4.4.  Sandow och Eriksson (2007) lyfter fram att kollektivtrafik trots att individer inte 
reser med färdmedlet för dessa kan ha ett utifall-att-värde, d.v.s. fungera som ett möjligt alternativ då 
exempelvis bilen inte är möjlig att utnyttja. Faktorn studeras inte närmare här men är en aspekt värd 
att beakta. 
649 Se exempelvis Gärling et al., 1989. Davidsson och Eklöv, 1993. Marell, 2001. 
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beakta är dock att trots flera år av pendling så kan ett antal förändringar av 
förutsättningar för resandet ha inträffat under tiden. En viktig faktor inverkan-
de på resvanor är förändringar i hushållet i form av att barn tillkommit under 
pendlartiden, något som i den studerade populationen förekommit650. Andra 
faktorer av betydelse är exempelvis byte av arbetsplats i Karlstad, ändrade ar-
betstider och liknande. Denna typ av förändringar har i tidigare avsnitt refere-
rats till som s.k. vägval eller strategiska beslut vilka sker mer sällan i livet och 
delvis stakar ut framtiden651.  
 
Är vanan viktig för färdmedelsvalet? Att människor i möjligaste mån försöker 
upprätthålla sina dagliga rutiner gör enligt Jones et al. att etablerade resvanor 
är svåra att förändra652. Att regelbundet och oreflekterat resa med ett och 
samma färdmedel spelar in på valprocessen och exempelvis vanebilister har 
sämre kunskap om vilka alternativ som står till buds än andra resenärer. Det 
är enligt Fujii och Gärling av den orsaken osannolikare att de skulle byta 
färdmedel och för att förändringar av invanda reserutiner skall göras krävs att 
tydliga och positiva effekter av förändringen kan identifieras av individen.653 
Förutom en i allmänhet negativare attityd till kollektivtrafik lägger vaneresenä-
rer med bil också mindre vikt vid bilens negativa effekter. Tvärtom anser de 
enligt Steg att bilen inverkar positivt på deras livskvalité.654  
 
Arbetsresor är ofta rutiniserade till sin karaktär och valet sker därmed oftast 
utifrån vanor och inte medvetna beslut655. I materialet kan dock inget signifi-
kant statistiskt samband mellan vana och färdmedelsval utläsas656. Trots detta 
anförs här att vanan har stor betydelse för de studerade pendlarnas val av 
färdmedel och att bryta dessa är viktigt för att få pendlare att aktivt utvärdera 
andra resealternativ. Att vanan är en viktig faktor för färdmedelsvalet i den 
studerade populationen grundas på den tydliga rutinisering av beteende mång-
årigt pendlande med ett och samma färdmedel ger. 
 
 

5.4.35.4.35.4.35.4.3 Att säga sig vilja resa kollektivt omAtt säga sig vilja resa kollektivt omAtt säga sig vilja resa kollektivt omAtt säga sig vilja resa kollektivt om så var möjligt så var möjligt så var möjligt så var möjligt    

 
Enligt enkätundersökningen säger totalt 67 % av bilpendlarna i den studerade 
populationen att de oftare skulle vilja resa kollektivt om de praktiska förutsätt-
ningarna vad gäller tillgänglighet, bekvämlighet och säkerhet fanns.657 Betyder 
detta också att två tredjedelar av bilpendlarna skall förstås som potentiella kol-
lektivpendlare? 
                                                 
650 Se exempelvis Hanson och Hanson, 1993. Pas och Harvey, 1997. 
651 Se exempelvis Åkerman et al., 2000.  
652 Se exempelvis Jones et al., 1992. 
653 Fujii och Gärling, 2005. 
654 Steg, 2003. 
655 Se exempelvis Gärling, 1997. 
656 Se avsnitt 4.4.4. 
657 Se avsnitt 4.4.2. 
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I en brittisk studie av pendlare och vad som skulle få dem att byta från bil till 
kollektivtrafik framför pendlarna själva att en mer regelbunden, bekväm och 
billigare kollektivtrafik skulle få dem att överväga att byta färdmedel. Med ut-
gångspunkt i detta och liknande resultat anser Kingham et al. att det finns fog 
för att säga att det finns en vilja hos bilpendlare att sluta resa med bilen658. Frå-
gan är dock om så verkligen är fallet. Som tidigare lyfts fram är flera forskare659 
av uppfattningen att bilister ofta fabricerar instrumentella orsaker för att rätt-
färdiga sitt bilresande men att valet i realiteten har en subjektiv grund. En miss-
tanke är därför att bilister, även vid frågeställningar av den typ Kingham et al. 
ställer, producerar ett antal instrumentella krav på kollektivtrafiken medan det 
i realiteten i hög grad handlar om subjektiva skäl att inte välja färdmedlet.  
 
Vad kan då påverka bilister att byta färdmedel? I teoriavsnittet (II) refereras till 
Travel Demand Management (TDM) som en väg att begränsa biltrafiken. 
Samlat kan detta sägas vara olika tillvägagångssätt med syfte att genom hinder, 
stimulans eller kombinationer av båda utöva inflytande på såväl trafiksystem 
som individers beteende. Biltullar eller sänkta biljettpriser för kollektivtrafiken 
är exempel på detta. Tidigare har refererats till olika Travel Feedback Pro-
grams (TFP) där användarna och inte trafiksystemet sätt i fokus och försök att 
minska biltrafiken främst görs genom ökad information660. När det gäller sti-
mulerade styrmedel visar också exempelvis Chamber och Collin661 genom ex-
perimentella studier bland universitetsstudenter i Australien att givet att den är 
lättillgänglig, kostnadseffektiv och snabb finns förutsättningar att vinna över 
resenärer från bil till kollektivtrafiken, särskilt om kopplingar finns till resenä-
rens miljöuppfattning. Resultat som ligger väl i linje med Davidsson och Ek-
lövs662 och Steen et al:s663 uppfattning om att kollektivtrafiken för att kunna 
konkurrera med bilen måste bli mer lik densamma. Enligt Steen et al. är det 
främst genom snabbhet, tillgänglighet och smidiga övergångar kollektivtrafiken 
kan konkurrera med bilen.664 Steg665 i sin tur lyfter också fram att kollektivtrafi-
ken för att vara konkurrenskraftig måste uppfylla ett antal av de psykologiska 
och kulturella kvalitéer bilen upplevs ha. För svenska förhållanden visar resul-
tat från uppdaterandet av tågtrafik på exempelvis Svealandsbanan att det med 
stimulerande åtgärder finns en potential att vinna över bilresenärer till kollek-
tivtrafik666. Även försöket med nolltaxa för busstrafiken i Kristinehamn åren 
1997-2001 gav goda erfarenheter667. Hindrande styrmedel kan också ge positi-
va effekter på begränsningen av biltrafiken. Inte minst visar försöket med 

                                                 
658 Kingham et al., 2001. 
659 Steg et al., 2001. 
660 Se avsnitt 4.4.4. 
661 Collins och Chambers, 2005. 
662 Davidsson och Eklöv, 1993. 
663 Steen et al., 1997. 
664 Steen et al., 1997. Se även exempelvis Frändberg et al., 2005. 
665 Steg, 2003. 
666 Fröidh, 2005. 
667 Andersson et al., 1999. 
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trängselavgifter i Stockholm detta668. Viktigt för resultatet är dock att en accep-
tans för åtgärderna kan uppnås hos allmänheten669. Det senare är lättare att 
uppnå då tillfälliga hindrande styrmedel kombineras med stimulerande styr-
medel av samma art.670  
 
En studie av Gärling et al. 671 visar att de strategier hushållen uppvisade vid krav 
på minskat bilanvändande i första hand syftade till så ”små” förändringar som 
möjligt av det vardagliga aktivitetsmönstret (minimering-av-
förändringprincipen). Hushållens första val var att hellre korta bilresorna än 
byta till ett annat färdmedel, därefter byte till annat färdmedel före ändrat be-
teende. Förstahandsvalet för att minska bilresandet var att utnyttja kollektivtra-
fiken för arbetsresor. Vid inköp var valet att samåka eller välja att göra inkö-
pen närmare hemmet vanligare än att ersätta bilen. För fritidsresor var alterna-
tivet för att minska bilåkande att antingen välja kollektivtrafik för resan, att 
samordna fritidsresan med andra ärenden eller att samåka med andra. Resul-
tatet verkar visa att det finns högre potential för att ersätta bilen med ett kollek-
tivt färdmedel vid pendling än vid exempelvis inköp. Gärling672 gör dock klart 
att strategierna i hög grad påverkas av de här nämnda omgivnings- och individ-
relaterade förutsättningarna.  
 
 

5.4.45.4.45.4.45.4.4 Färdmedel som symbolFärdmedel som symbolFärdmedel som symbolFärdmedel som symbol    

 
Bilen har för många resenärer värden utöver de rent funktionella. Som kon-
staterades i teoribasen handlar det om ett antal mer subjektiva behov i termer 
av individualitet, identitet, status och frihetskänsla. Uppenbart är att dessa be-
hov för många också är värda ett pris i högre reskostnader, skaderisk i trafiken 
och miljöpåverkan. Medan bilen ur olika aspekter fungerar som statushöjare 
finns exempel på att kollektivtrafiken uppfattas av många som ett lågstatusal-
ternativ jämfört med bilen.673 Med detta som grund är olika statushöjande in-
satser kopplat till kollektivtrafiken av vikt att genomföra. 
 
I avsnitt 2.4.2 tas frågor kring färdmedels symbolvärde upp. Där klargörs att 
förutom ren information om verksamheten finns en potential att påverka per-
soners mer subjektiva inställning till färdmedlet i fråga. Här handlar det om att 

                                                 
668 Fakta och resultat från Stockholmsförsöket – andra versionen – augusti 2006. 
669 Gärling och Fujii, 2006. 
670 Gärling och Fujii, 2006. Se även Gärling och Loukopoulos, 2006. 
671 Se exempelvis Gärling, 1997. Gärling och Loukopoulos, 2006. Även studier utförda av Jones et 
al. visar att etablerade resvanor är svåra att ändra. För det mesta försöker människor att minimera 
förändringar av sina dagliga rutiner vid nya omständigheter som t.ex. om resmöjligheterna förändras 
(Jones et al., 1992).  
672 Gärling, 1997. I artikeln Bilens betydelse för svenska hushålls dagligresande (Jakobsson och 
Gärling, 2006) redovisas en prioritetsordning för förändring av bilvanor vid tvingande åtgärder. Enligt 
denna är första prioritet en samordning av resor. Ett nästa steg är samåkning. Därefter följer byte av 
färdmedel och slutligen byte av bostad eller arbetsplats. 
673 Olsson et al., 2001. Steg, 2003. 
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skapa en positiv framtoning kring färdmedlet som tilltalar en presumtiv rese-
när.  
 
Nuvarande kollektivtrafik mellan Fagerås, Kil och Karlstad kan inte sägas vara 
”mer än bara ett transportmedel” av den typen exempelvis Kustpilen är674. Ing-
et tydligt arbete med marknadsföring av trafiken på sträckan av denna karaktär 
förekommer. Istället ger kollektivtrafiken på sträckan, främst tågtrafiken, som 
tidigare angivits ett splittrat intryck vad gäller trafikeringstider, huvudmän etc.675  
 
Till de förbättringar av kollektivtrafiken som önskas av delar av pendlarpopu-
lationen i Fagerås och Kil hör enligt enkätens öppna svar en tågpendel med 
fasta avgångstider676. I detta ligger möjligen också efterfrågan om en tydligare 
identitet för kollektivtrafiken på sträckan. Att bilen förutom att vara ett effek-
tivt färdmedel också uppfyller ett antal mer sociala behov såsom frihet och 
status har tidigare diskuterats. Även kollektivtrafikens image är av betydelse för 
att locka resenärer. De positiva känslor och upplevelser en resenär får av ett 
färdmedel är en viktig förstärkare för valet677.  
 
En tydligare identitet i trafiken mellan Fagerås, Kil och Karlstad, skulle sanno-
likt inverka positivt på antalet resenärer. En potentiell grupp att rikta sig mot är 
den fjärdedel av bilresenärerna som redan i nuläget uppger att varken arbetsti-
den eller krav på tillgång till hushållets bil i tjänsten stoppar dem från att börja 
pendla med kollektivtrafiken till och från Karlstad. Ytterligare resenärer finns 
troligtvis också att vinna bland den hälft av bilpendlarna som av olika skäl har 
liten kunskap om kollektivtrafiken och därför inte rättvist kan bedöma dess 
verksamhet678. Tidigare har pekats på att vissa studier visar att det bland bilre-
senärer finns en stor andel som endast av subjektiva skäl inte reser kollektivt679. 
En positivare bild av kollektivtrafiken antas öka intresset hos resenären att sät-
ta sig in i utbudet och i och med det bör det leda till att fler ser bortom dessa 
subjektiva skäl.  

                                                 
674 Schilling, 1999. 
675 Se avsnitt 5.3.2. 
676 Se avsnitt 4.4.4. 
677 Börjesson och Eriksson, 2000. 
678 Se avsnitt 4.4.4. 
679 Socialdata i Sverige – Individualiserad marknadsföring för Karlstadsbuss, Preliminär rapport, juni 
2000.  
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VI.VI.VI.VI. SLUTSATSERSLUTSATSERSLUTSATSERSLUTSATSER    
 
 
 

“It's all up to what you value 
In your motor car 

It all rests on what it cost's you 
Getting where you are… ” 

 
George Harrison – It’s What You Value 

 
 

6666 DDDDelaelaelaelarrrrna ochna ochna ochna och    deras helhetderas helhetderas helhetderas helhet    
 
I den genomförda studien betonas betydelsen av helheten för förståelsen av 
individens förutsättningar för färdmedelsvalet. Resan är en länk i det dagliga 
livet och färdmedelsvalet en del av ett komplext samband av förutsättningar 
och hinder. Viktigt har varit att studera dessa förutsättningar ur såväl indivi-
dens perspektiv som med hänsyn till de begränsningar omgivningen ger. Re-
sultatets sammansatthet är studiens styrka såväl som dess svaghet. Enskilda 
faktorer riskerar att endast beröras ytligt och mönster att förloras i detaljrike-
domen. Trots detta vill jag hävda att den komplexitet som här lyfts fram och 
tydliggörs bättre speglar den grund för de beslut som individer tar i vardagen 
beträffande färdmedelsval än vad enskilda studier av specifika faktorer skulle 
ha gjort.  
 
I följande avsnitt presentas avhandlingens slutsatser. Samlat ger dessa den hel-
het som formar handlingsutrymme för val av färdmedel för pendlaren. De 
presenterade slutsatserna följer tidigare indelning i; arbetets krav på pendlaren, 
omgivande förutsättningar för färdmedelsvalet och pendlarens faktiska såväl 
som upplevda förutsättningar på området. Avsnittet inleds med en kort åter-
koppling till den teoretiska referensramen och avslutas med en framåtblick i 
form av förslag på fortsatt forskning kring färdmedelsval. Däremellan redovi-
sas slutsatserna av de genomförda studierna. 
 
 

6.16.16.16.1 Omgivande och individrelaterade förutsättningar för färdmedelsvaletOmgivande och individrelaterade förutsättningar för färdmedelsvaletOmgivande och individrelaterade förutsättningar för färdmedelsvaletOmgivande och individrelaterade förutsättningar för färdmedelsvalet    

 
I linje med tankegångar inom både tidsgeografin och aktivitetsansatsen ses det 
dagliga livet som en serie av sammanlänkade aktiviteter. Vissa av dem är mer 
tvingande än andra och vissa kräver förflyttningar andra inte. Aktiviteter utan-
för hemmet ställer olika krav på transporter som olika färdmedel har varie-
rande förutsättningar att uppfylla. Kravens karaktär är i sin tur kopplade till 
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vad som i den teoretiska referensramen delas upp i; aktiviteten och dess krav 
på pendlaren, omgivande förutsättningar för färdmedelsvalet samt pendlarens 
faktiska resurser och upplevda förutsättningar för färdmedelsvalet. 
 
Den teoretiska referensramen för individens uppfattade handlingsutrymme vid 
färdmedelsval har, med grund i Vilhelmson begreppsmodell för rörlighet, 
byggts upp genom ett kontinuerligt utbyte mellan teori och praktik. Referens-
ramen har successivt utvecklats under arbetets gång, men också fungerat som 
en fast punkt utifrån vilken insamlad empiri sorterats och tolkats. Den har 
också varit betydelsefull för analysen av färdmedelsvalets komplexa samman-
satthet och för att kunna urskilja delarna i denna helhet, likväl som helheten 
som delarna gemensamt utgör. 
 
I avhandlingen har förutsättningarna för färdmedelsvalet bland arbetspendlan-
de småbarnföräldrar med barn inom barnomsorgen i Kils kommun studerats. 
Ett antagande är att de förutsättningar som kan hittas här också har bäring på 
färdmedelsvalet hos arbetspendlande småbarnsföräldrar på andra platser av 
liknande karaktär. Då det gäller den teoretiska referensramen och de omgi-
vande och individrelaterade förutsättningarna för färdmedelsvalet som lyfts 
fram förväntas de vara gällande även för andra grupper och platser än de här 
studerade. Därmed får också den teoretiska referensramen en giltighet för att 
studera förutsättningar för färdmedelsval för individer också ur andra gruppe-
ringar och på andra platser.  
 
 

6.26.26.26.2 Aktiviteten Aktiviteten Aktiviteten Aktiviteten ---- arbetets krav på pendlaren arbetets krav på pendlaren arbetets krav på pendlaren arbetets krav på pendlaren    

 
I den studerade populationen, liksom i småbarnhushåll i övrigt, reser kvinnor 
i högre grad med bil än i andra typer av hushåll och skillnader i färdmedelsval 
mellan män och kvinnor är därmed mindre i denna typ av hushåll än andra. 
Även om det finns en större andel kvinnor som använder bilen till och från 
jobbet i barnfamiljer så finns det inget statistiskt samband mellan kön och 
färdmedelsval. Trots detta samband saknas ser förutsättningarna för arbetsre-
san olika ut mellan könen i den studerade populationen. Generellt sett är 
männen i högre grad heltidsanställda, jobbar i genomsnitt fler timmar i veckan, 
arbetar oftare dagtid och arbetar mer sällan regelbundet helger.  
 
De allra flesta pendlarna i populationen är hårt bundna i tid och till plats av 
sitt arbete. Drygt hälften av bilpendlarna i den studerade populationen uppger 
också att deras arbetstid utgör ett stort hinder för att de skall kunna resa kol-
lektivt. Även om inga statistiskt signifikanta verifierade samband identifierats 
mellan arbetets krav på pendlaren (här förstått i termer av antalet pendlingsda-
gar i veckan, anställningsform, total arbetstid per vecka, arbetstidens förlägg-
ning under veckan och dygnet samt möjlighet till flextid eller inte) och färd-
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medelsvalet, finns några intressanta områden värda att belysa där resenärer 
som reser med olika färdmedel skiljer sig åt. Tydligast är att kollektivpendlare 
i högre grad har möjlighet till flextid och har en arbetstid förlagd till dagtid. 
För förståelse hur flextiden korrelerar med kollektivt resande krävs dock ytter-
ligare studier, men en möjlig tolkning av resultatet är att tidtabellernas fasta 
avgångar i någon mån mildras av friare arbetstider. Att arbeta dagtid och i hög-
re grad resa kollektivt ligger i linje med den tendens som finns i materialet att 
kollektivpendlare oftare har arbetstider som överensstämmer med kollektiv-
trafikens högtrafikperioder än bilpendlare. 
 
Ett direkt samband existerar mellan arbetstidens längd och ansvaret för att 
hämta och lämna barn i barnomsorgen. Därmed finns en direkt koppling mel-
lan att vara den i familjen som börjar arbeta sist på morgonen och/eller slutar 
arbeta tidigast på dagen och att ha en arbetsresa som inkluderar stopp vid en 
förskola eller ett familjedaghem. Generellt sett har kvinnor i småbarnshushåll 
kortare arbetstid och är de som vanligen utför denna uppgift. Så är också fallet 
i den här studerade populationen. Om barn i hushållet fungerar utjämnande 
för med vilket färdmedel män och kvinnor pendlar så fungerar den generellt 
kortare arbetstiden bland kvinnor i barnfamiljer i motsatt grad till att förstärka 
skillnader i ansvarsfördelningen för barnen. Att färdmedelsvalet för arbetsre-
san också kan ha en direkt inverkan på hushållets ansvarsfördelning medför 
att då kollektivtrafik förlänger tiden utanför hemmet krävs ett större ansvar av 
den andre partnern, oftast kvinnan, i hemmet. Rent konkret kan därmed ett 
byte från bil till ett kollektivt färdmedel ge en miljövinst, men motverka en 
jämnare ansvarsfördelning i hushållet680.  
 
 

6.36.36.36.3 Omgivande förutsättningar för färdmedelsvalet tolkat i faktiska teOmgivande förutsättningar för färdmedelsvalet tolkat i faktiska teOmgivande förutsättningar för färdmedelsvalet tolkat i faktiska teOmgivande förutsättningar för färdmedelsvalet tolkat i faktiska terrrrmermermermer    

 
Det kollektiva trafiksystemet har generellt sett en sämre yttäckning i Fagerås 
och Kil än i Karlstad och sett till den studerade pendlarpopulationen har be-
tydligt fler en hållplats inom bekvämt gångavstånd från sin arbetsplats än sin 
bostad. Noterbart är dock att det i materialet inte finns några klara kopplingar 
mellan den kollektiva utpendlingszonen och boläget i tätorten681. Var i tätorten 
man bor är uppenbarligen inte, trots sämre yttäckning där, avgörande för valet 
av färdmedel. Däremot finns en tydligare koppling av den kollektiva inpend-
lingszonen till Karlstads centrala arbetsdelsområden. Intressant att notera är 
också den subjektivitet som finns när det gäller vad som uppfattas som långt 
till en hållplats mellan bil- och kollektivpendlare i den studerade gruppen682. 
Här har bilpendlare uppenbarligen en lägre tolerans än kollektivpendlare och 

                                                 
680 Ett motsatt scenario är naturligtvis tänkbart i det att kvinnan börjar pendlar kollektivt och att man-
nen därmed får ta över mer av hushållssysslorna. 
681 Resultatet gäller för boende i Kils tätort. 
682 De studerade fallen gäller avståndet mellan bostad och hållplats. På arbetsorten är variationerna i 
avståndet mer likvärdiga beroende på bättre yttäckning. 
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förhållandet lyfter fram det faktum att närhet inte alltid kan förstås i termer av 
geografiska avstånd. 
 
Hälften av bilpendlarna uppger, trots att stadsbusstrafiken i Karlstad i princip 
ger access till hela staden via maximalt ett byte av färdmedel, att de destinatio-
ner de önskar för arbetsresan inte trafikeras. Om detta är ett uttryck för att de 
fysiska förutsättningarna för en resa i realiteten saknas, eller är ett uttryck för 
att en sådan resa är för komplicerad och kräver för många byten är inte utrett 
men kanske troligt. Konstateras kan dock att oberoende av om så är fallet eller 
inte så styr uppfattningen i praktiken deras agerande. Säkert är förekomsten av 
ett statistiskt säkerställt samband mellan att kunna nå sin arbetsplats utan byten 
och en högre sannolikhet att resa kollektivt. Det senare lyfter fram betydelsen 
av ett linjenät där de flesta pendlare kan resa direkt utan byten, alternativt att 
byten mellan kollektiva färdmedel görs smidigare än idag. Detta stöds också av 
tidigare refererade faktum att den kollektiva inpendlingszonen i Karlstad är 
kopplad till de centrala arbetsdelsområdena vilka kan nås utan byten. En viktig 
fråga att studera vidare är hur förhållandet mellan byte och längre restider 
upplevs av pendlare. Ett alternativ till direktlinjer är att linjenätet utökas till att 
inkludera fler stopp och destinationer. Fler stopp och längre rutter kostar 
dock restid. Detta kan i vissa fall kompenseras genom ökad närhet till önskade 
destinationer. Här är dock avvägningen svår och en god kännedom om kund-
gruppen är viktig. 
 
Liksom när det gäller yttäckningen finns skillnader i kollektivtrafikens 
tidstäckning mellan Fagerås, Kil och Karlstad. Trafikutbudet är större när det 
gäller returresor på eftermiddagar från Karlstad än vid morgontrafik in mot 
Karlstad. En uttalad brist hos kollektivtrafiken, främst bland bilpendlare men 
anmärkningsvärt också bland många kollektivpendlare, är att kollektivtrafikens 
tidtabeller inte stämmer överens med det dagliga schemat. Helt kort kan där-
med konstateras att det studerade trafiksystemet med sin turtäthet, antal av-
gångar och intensivtrafikperioder i relativt liten grad passar pendlarnas behov 
av transporter. Värt att notera är att medan missnöjda bilpendlare uppenbart 
väljer andra trafiklösningar som bättre passar deras behov, så anpassar kollek-
tivpendlare av allt att döma istället sitt dagsprogram efter trafikutbudet. Förhål-
landet ses här i sin tur som ytterligare ett exempel på skillnader i toleranser 
mellan bil- och kollektivpendlare.  
 
En ytterligare aspekt av kollektivtrafikutbudet är dess splittrade trafikbild. I 
den ingår såväl bussar som tåg med olika restider, resrutter och stopp. I tågtra-
fiken förekommer också såväl regionaltåg som lokaltåg, med olika trafikhu-
vudmän. För pendlaren utgör hela förflyttningen en enhet och därför bör ock-
så trafiksystemet i möjligaste mån också uppfattas så. En mer enhetlig trafik-
form ligger också i linje med de positiva resultat koncept som exempelvis 
Kustpilen och liknande kan uppvisa. 
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För de flesta småbarnshushåll där de båda vuxna förvärvarbetar ingår att häm-
ta och lämna barn i barnomsorgen som en del i arbetsresan. I vissa fall ingår 
också andra stopp i form av inköp, service och liknande. I den studerade 
pendlarpopulationen finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors resked-
jor och kvinnorna utför i allmänhet fler ärenden på väg till och från arbetet än 
vad männen gör.  
 
Trots att de öppna svarsalternativen ger flera exempel på problem med att 
resa kollektivt och ha barn i barnomsorgen finns inget statistiskt säkerställt 
samband mellan att utföra ett ärende kopplat till arbetsresan och valet av 
färdmedel. Att utföra flera ärenden är vanligare bland bil- än kollektivpendla-
re. Till de problem att synkronisera kollektivt resande och barn i barnomsor-
gen som trots allt lyfts fram, hör stressen att passa fasta tider, alltför komplice-
rade reskedjor och att barnens tid i barnomsorgen blir allt för lång. De kollek-
tiva trafiksystemen är inte heller geografiskt synkroniserade med förskolor. Ett 
resultat av detta är att stora skillnader i avstånd till hållplatser förekommer 
mellan olika förskolor i kommunen. 
 
Den grundläggande principen för fördelning av förskoleplatser är i första hand 
geografisk närhet till hemmet. På grund av resursbrist är emellertid detta inte 
alltid i praktiken möjligt och en plats kan istället erbjudas på andra försko-
lor/familjedaghem i kommunen. Då en barnomsorgsplats fås i ett annat områ-
de än där man bor riskerar ett ekonomiskt rationellt utnyttjande av resurser 
inom barnomsorgen leda till ett biltvång för det enskilda hushållet och ge 
upphov till onödiga negativa miljöeffekter vid arbetsresor. Till grupperingen 
strukturella hinder hör också att kollektivtrafikens trafikeringstider och barn-
omsorgens öppettider inte har något samband med varandra, vilket begränsar 
tidiga och sena arbetstider och kollektivpendling. Den inom barnomsorgen 
schablonmässigt beräknade restiden mellan Karlstad och Kils kommun omöj-
liggör också i praktiken, om den till fullo tillämpas, resor med buss mellan 
Fagerås, Kil och Karlstad.  
 
I linje med ovanstående är det ur småbarnsföräldrars synpunkt en fördel om 
hållplatser för kollektivtrafik i högre grad kopplas till förskolor (eller tvärtom). 
En annan slutsats är att planering av barnomsorg och fördelning av förskole-
platser bör inkludera någon form av kommunikationskonsekvensutredning för 
att i så hög grad som möjligt undvika att ett biltvång ofrivilligt byggs in i syste-
met. Om inte så riskeras att andra insatser på trafikområdet för att minska bil-
resande motverkas och blir resultatlösa i de här studerade pendlargrupperna. 
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6.46.46.46.4 Pendlarnas faktiska och upplevda förutsättningar för färdmedelsvaletPendlarnas faktiska och upplevda förutsättningar för färdmedelsvaletPendlarnas faktiska och upplevda förutsättningar för färdmedelsvaletPendlarnas faktiska och upplevda förutsättningar för färdmedelsvalet    

 
Pendlarpopulationen är sett till socioekonomiska faktorer homogen till sin 
struktur. Därmed blir dessa faktorer vilka vanligen är indikatorer på skillnader 
i resmönster inte förklarande för resvanor och färdmedelsval i populationen. 
Variationer måste istället sökas i andra faktorer. 
 
Baserat på faktiska resurser i form av körkort, tillgång till bil för arbetsresan 
och nödvändigheten att använda hushållets bil i jobbet har den studerade 
pendlarpopulation initialt delats in efter i vad mån pendlaren uppfattas ha 
möjlighet att kunna välja sitt färdmedel eller inte, d.v.s. om man är Val- eller 
Måstependlare. Att ”ha ett val” är delvis del av en aktiv handling och att inte 
skaffa förutsättningar för ett val exempelvis i form av körkort eller tillgång till 
bil kan vara uttryck för att vara nöjd med till buds stående alternativ. Att för 
kollektivtrafikproducenter fokusera på den grupp pendlare som reser kollek-
tivt för att de inte har annat val och öka deras motivation uppfattas här som 
viktigt. Om inte riskerar de att dessa byter färdmedel så snart ett alternativ 
finns att tillgå. 
 
Då det gäller orsakerna att välja ett färdmedel kan kollektivpendlare i popula-
tionen i allmänhet sägas styras av ett ekonomiperspektiv, medan bilpendlare i 
högre grad prioriterar effektivitet. I materialet finns däremot inga samband 
mellan att resa med bil eller kollektivtrafik och att prioritera trafiksäkerhet 
eller omsorg om den personliga säkerheten vid valet av färdmedel. Inga avgö-
rande skillnader i strategier finns heller mellan män och kvinnor i den stude-
rade populationen.  
 
Grunden för valet av färdmedel mellan bil- och kollektivpendlare framstår 
som mer komplext sammansatt då valet studeras ur ett mer detaljerat perspek-
tiv. Materialet visar i flera fall på en samstämmighet i argument bakom färd-
medelsvalet hos både kollektiv- och bilpendlare. Resultatet visar på det faktum 
att ett argument att resa med bil för en pendlare kan utgöra ett argument att 
resa kollektivt för en annan. Intressant är även förekomsten av pendlare med 
vad som kan uppfattas som oförenligheter mellan uttalade strategier och hand-
ling. Att resa kollektivt och samtidigt säga sig styras av kort restid och flexibili-
tet i sitt val av färdmedel, liksom att resa med bil och prioritera miljö eller låga 
reskostnader är exempel på detta. Ibland kan dessa variationer uppfattas som 
motsägelser mellan ord och handling. I andra fall kan de ses som exempel på 
skillnader i värdering av en och samma faktor mellan olika individer. Exempel 
på skillnader i värdering är vad som är snabbt och flexibelt eller vad som är 
dyrt och prisvärt. Det handlar här i flera fall om subjektiva gränser där den 
enskilda individens prioriteringar är viktiga. Ett ytterligare sätt att förstå dessa 
inkonsekvenser är att ett beslut sker utifrån flera samverkande faktorer där det 
samlade perspektivet kompenserar bristen hos en enskild faktor. Här har lyfts 
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fram att kollektivpendlare vill åka snabbt men billigt medan bilpendlare någon 
överdrivet kan sägas vilja åka snabbt till vilket pris som helst. Att förstå kollek-
tivpendlarens perspektiv då han eller hon säger sig prioritera kort restid blir 
med detta som utgångspunkt en strategi att välja ett så snabbt färdmedel som 
möjligt givet en viss prisram. Viktigt vid betydelsen av restid och tidseffektivitet 
är också att den kan förstås ur ett långt eller kort perspektiv. Bilen med korta 
restider kräver, till skillnad från kollektivtrafiken, tid för service och parkering. 
Den är därmed inte lika tidseffektiv i ett längre perspektiv som i ett kort. Res-
tid kan också förstås som en del i en större helhet och kan förutom tid för 
förflyttning också fungera som aktivitetstid där sysslor som ändå måste göras 
kan utföras under resan och spara tid vid ankomsten. 
  
Miljöhänsyn tillhör inte de vanligaste argumenten bakom färdmedelsvalet vare 
sig bland bil- (14 %) eller kollektivpendlare (29 %). Sambandet mellan miljö-
hänsyn och kön vid färdmedelsvalet är också svag. Att en grupp bilpendlare 
anger miljöhänsyn som viktig då de väljer färdmedel kan uppfattas som olo-
giskt men också som ett exempel på att bilpendlare konstruerar ett antal ar-
gument för att berättiga sitt färdmedelsval för sig själv och andra. Att som bil-
pendlare, trots vetskap om att miljövänligare alternativ existerar, välja att resa 
med bil kopplas här, förutom att bilens miljökostnader inte till fullo är syn-
liggjorda i alla sammanhang, till att för många människor blir konsekvenserna 
av att välja bort bilen för stora. Istället bygger individer upp ett antal argument 
som rättfärdigar bilresandet för sig själv och andra. För många är också bilen 
mer än ett färdmedel i så motto att den förutom ren förflyttning också t.ex. 
kommunicerar status och ger upplevelse av frihet. Även om kollektivtrafiken 
rent praktiskt skulle kunna uppfylla förflyttningsbehoven kan den inte ersätta 
bilen på ett mer subjektivt plan. Miljöargument som grund för färdmedelsvalet 
förväntas dock bli ett viktigare argument i framtiden i och med ökande miljö-
problem. Bilens negativa effekter på miljön är också redan nu tydligare i mer 
tätbefolkade områden än i de här studerade. 
 
En fördjupad studie av kollektivpendlarna i de här studerade småbarnshushål-
len ger en bild av dessa som är mindre homogena än väntat. Denna bild veri-
fieras också av de genomförda resedagbokstudierna. I materialet finns exem-
pel på kollektivpendlare med valmöjligheter som utför ett eller flera ärenden i 
samband med arbetsresan såväl som de som inte uträttar något ärende. Det 
finns också en stor variation med allt från korta till mycket långa pendlingsti-
der bland resenärerna. Samma gäller t.ex. avstånd till hållplatser och reskost-
nader. Vid sidan av den bredd av förutsättningar, acceptanser och beslutsstra-
tegier som finns bland pendlarna i populationen kan tre grupperingar lyftas 
fram. I materialet finns ett antal exempel på pendlare som upplever god till-
gänglighet till kollektivtrafiken. Många av dem har okomplicerade reskedjor, 
arbetstider synkroniserade med tidtabeller och närhet till hållplatser. Här de-
finieras de som Idealpendlare för vilka trafiksystemet passar väl. Den studera-
de populationen innehåller också pendlare som är missnöjda med kollektiv-
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trafiken på ett eller flera områden, men som ändå reser med den. Här handlar 
det i första hand om att; bussen eller tåget inte går de tider man vill åka, bil-
jettpriset är för högt och restiderna för långa. Flera uttrycker också ett missnöje 
med standard på fordon och hållplatser. Förekomsten av kollektivpendlare 
som trots uttalat misshag med en eller flera förhållanden i trafiksystemet och 
som enligt vad som har definieras här har frihet att välja, men ändå reser med 
färdmedlet tydliggör en grupp resenärer som definieras som Missnöjespendla-
re. Slutligen existerar en grupp pendlare vilka enligt det givna exemplet har 
långa restider men trots detta inte uppfattar kollektivtrafiken som långsam. 
Denna gruppering av pendlare förstås här som Annatperspektivpendlare. 
Missnöjespendlarnas skäl att resa med färdmedlet vilar på lösare grund än 
exempelvis Idealpendlarnas och Annatperspektivpendlarnas. Färre och mind-
re negativa förändringar i förutsättningar krävs sannolikt för att denna grupp 
skall byta från buss eller tåg till bil än ”nöjda kunder”. Viktigt för kollektivtra-
fiken är därför att närmare identifiera denna grupp resenärer och öka antalet 
faktorer som gör att de fortsätter resa med transportmedlet. 
 
Bilister i den studerade populationen visar delvis en medvetenhet om bilens 
faktiska kostnader. Kollektivpendlare är mer medvetna om sina reskostnader. 
Kollektivpendlare lägger i allmänhet större betydelse vid reskostnader än bil-
pendlare och hälften av dem uppfattar kollektivtrafiken som dyr. Exempel 
finns dock också på bilister, en knapp tredjedel, som också de, trots att deras 
reskostnader ligger betydligt högre, uppfattar kollektivtrafiken som dyr. Här 
handlar det främst om upplevelsen av ”dyr” i förhållande till vad man får för 
pengarna. Att resa kollektivt har för många sin grund i att det är billigare än 
bilen. Att så är fallet gör många kollektivpendlare prismedvetna och priskäns-
liga. Att ekonomiska orsaker är ett argument för många kollektivpendlare att 
välja färdmedlet pekar på betydelsen av att hålla låga priser för att behålla sina 
resenärer. Däremot är ett lågt biljettpris sannolikt inte något som har potential 
att locka över bilpendlare till färdmedlet. Bilpendlare har en högre pristole-
rans. Vad de istället prioriterar är korta restider och flexibla transportlösning-
ar. Resultatet i sin tur sätter ljuset på den problematik som existerar i det att 
olika kundgrupper ställer olika krav på färdmedlet och svårigheten att hitta 
universella lösningar som ger önskade resultat för alla typer av kundgrupper. 
 
Avslutningsvis kan det konstateras att de flesta av pendlarna i den studerade 
gruppen har rest till arbetet i Karlstad under en lång period även om vissa av 
förutsättningarna kan ha förändrats under tiden, exempelvis genom tillkoms-
ten av barn i hushållet. Få bilpendlare har erfarenhet av att ha arbetspendlat 
med kollektivtrafik till arbetsplatsen eller i andra sammanhang och hälften 
säger sig också vara dåligt insatta i kollektivtrafikutbudet. En slutsats av detta är 
att bilpendlarpopulationen innehåller pendlare för vilka kollektivtrafiken re-
dan i nuläget uppfyller deras krav på arbetsresan, utan att resenären är medve-
ten om detta. Tillsammans med den uppfattning som bl. a. Brög et al.683 fram-
                                                 
683 Brög et al., 2002. 
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för om att kollektivtrafiken är ett gångbart alternativ för fler om de bara hade 
bättre kunskap borgar för att en potential finns att öka resandefrekvensen ge-
nom bättre information. Ytterligare en grupp bilpendlare av särskilt intresse 
för kollektivtrafiken är de drygt två tredjedelar av bilpendlarna som säger sig 
oftare vilja resa kollektivt om förutsättningar vad gäller ett antal av de s.k. rese-
standardfaktorerna var uppfyllda. Hur stor del av denna grupp som också i 
praktiken utgör en potentiell kundgrupp är mer osäkert. Delvis kan hävdas att 
bakom utsagor bland bilpendlare om faktiska hinder för att inte resa kollektivt 
gömmer sig till viss grad också ett antal subjektiva skäl, exempelvis status och 
frihetskänsla, för att inte välja färdmedlet.  
 
 

6.56.56.56.5     Helhetens komplexitetHelhetens komplexitetHelhetens komplexitetHelhetens komplexitet    

 
Småbarnfamiljer och boende i små och mindre tätorter tillhör de grupper som 
är de mest frekventa bilresenärerna. Trots detta visar resultatet här att det även 
i dessa grupper finns individer som regelbundet reser kollektivt till och från sin 
arbetsplats. Intressant är också att notera att det inte endast handlar om pend-
lare utan val eller de för vilka trafikformen trots att de tillhör en grupp som i 
allmänhet inte reser kollektivt har ett resmönster som är särskilt lämpat för 
kollektivtrafik. Att kollektivtrafiken kan vinna resenärer bland dessa grupper 
av pendlare med andra resbehov än de som traditionellt ses som kollektivtra-
fikanpassade ses här som en oväntad styrka hos trafikformen.  
 
Flyttas fokus till pendlaren och dennes uppfattade förutsättningar för färdme-
delsvalet är det tydligt att olika färdmedelsgrupper prioriterar och värderar 
olika faktorer olika, men också att resenärer med ett och samma färdmedel 
kan göra detta. Samlat ger detta en bild av den problematik som finns att som 
huvudman för kollektivtrafiken konstruera lösningar som tillgodoser största 
möjliga antal individer ur befolkningen. För att ytterligare komplicera bilden 
tillkommer som här ges exempel på ett antal strukturella inverkansfaktorer 
utanför länstrafikbolagens kontroll.  
 
Det studerade materialet ger exempel på bilpendlare som uppger att kollektiv-
trafiken relativt väl passar deras behov, men trots det inte reser med den. I 
motsats existerar även grupper av kollektivpendlare som gör gällande att trafik-
formen till ganska liten del fyller deras behov men som ändå reser med den. 
Den bild som här framträder av handlingsutrymmet för att välja färdmedel, då 
fokus flyttas från mer generella resvanestudier till individnivå och då helhetens 
delar sammanförs, är komplex. 
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6.66.66.66.6 Förslag på fortsatt forskningFörslag på fortsatt forskningFörslag på fortsatt forskningFörslag på fortsatt forskning    

 
Hur man får fler människor att lämna bilen hemma och börja resa kollektivt 
är en viktig samhällsfråga. En viktig aspekt i detta handlar om att minska över-
utnyttjandet av en känslig, oersättlig och livsnödvändig miljö. För att uppnå 
detta mål med att få fler att börja resa kollektivt krävs en bättre och mer sam-
lad kunskap om de krav på färdmedel som olika resenärer har. 
 
Den här avhandlingen studerar småbarnsfamiljer och deras förutsättningar att 
välja färdmedel för arbetsresan. Ur resultatet kan ett antal mer eller mindre 
allmängiltiga slutsatser dras. En sådan är att en individs eller ett hushålls posi-
tion i livscykeln innebär att ett antal specifika förutsättningar för färdmedelsva-
let kopplade till livssituationen existerar. Att det i avhandlingen också handlar 
om boende i små och mindre tätorter som pendlar till en större centralort gör 
dock att delar av resultatet är relaterat till en specifik situation. 
 
Med utgångspunkt i ovanstående är ett angeläget forskningsområde att, utifrån 
den här framtagna teoretiska referensramen, identifiera hinder för att resa kol-
lektivt för fler grupper av människor och i andra sammanhang än de här stu-
derade. Fler studier och större kunskap om de restriktioner som begränsar 
individers handlingsutrymme hos fler grupper än bara arbetspendlande små-
barnshushåll ger bättre förutsättningar att hitta mer universella lösningar på 
kollektivtrafiken för större grupper av tänkbara resenärer. Den här genomför-
da studien är dessutom förhållandevis liten till sin omfattning när det gäller 
antalet respondenter, och främst då kollektivpendlare, och fler studier av ar-
betspendlande småbarnsföräldrar i samma situation på andra orter skulle san-
nolikt bidra till att ytterligare tydliggöra och nyansera ett antal av de hinder för 
färdmedelsvalet som här identifierats.  
 
Av vikt är också att förstå orsakerna bakom färdmedelsvalet som summan av 
ett antal samverkande faktorer, i vissa fall motsägelsefulla till sin karaktär och i 
andra fall uttryck för olika toleransnivåer hos pendlarna. Ett särskilt intressant 
framtida forskningsområde som anknyter till den differentiering bland kollek-
tivpendlarna som har identifierats i avhandlingen är att närmare studera de 
segmenteringar som existerar inom resandegruppen. En grupp som identifie-
rats i avhandlingen är de kollektivpendlare som ytligt sett har förutsättningar att 
välja färdmedel och som utrycker ett missnöje med kollektivtrafiken, men som 
ändå reser med den. En annan grupp är de kollektivpendlare som uppenbar-
ligen har högre toleranser för t.ex. långa restider än andra pendlare. I båda 
fallen kan mer djuplodande studier ge mer information om dessa pendlares 
utgångspunkter för sitt färdmedelsval. På liknande sätt kan mer kunskap om 
de grupper av bilpendlare som säger sig vilja resa kollektivt om förutsättningen 
fanns också ge en bättre förståelse av de hinder som finns för att resa kollek-
tivt. Forskning som pekar på att bilresenärer främst väljer att resa med bil av 
subjektiva och inte faktiska orsaker finns visserligen redan. Ytterligare studier, 
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främst med anknytning till underökningsområden som exempelvis små och 
medelstora tätorter där bilanvändandet i högre grad än i storstäder kan antas 
ha sin grund i ett antal faktiska orsaker, är dock önskvärt. 
 
I avhandlingen presenteras en teoretisk referensram för individens färdme-
delsval. Denna har byggts upp utifrån teori och empiri. Då få studier behand-
lar individers färdmedelsval ur ett helhetsperspektiv finns här ett behov att 
utveckla och fördjupa teori på området. Fler och mer omfattade studier i linje 
med de vad som här ovan presenteras väntas kunna bidra till en sådan utveck-
ling.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att för att ytterligare utveckla förståelsen 
av formandet av handlingsutrymmet för färdmedelsval krävs fler studier i linje 
med den här genomförda. Det handlar både om enskilda delar – omgivande 
och individrelaterade – av den helhet som sätter gränserna för detta hand-
lingsutrymme och också om hur dessa delar samverkar till den helhet som i 
vardagen utgör våra förutsättningar att välja resform. 
 
 
 

“Et nunc progressi alibi observemus …” 
 

Marlin Perkins - Wild Kingdom 
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VII.VII.VII.VII. SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
 
 
 

“Hidden in the yard. Underneath the wall 
Buried deep below a thousand layers lay 

the answer to it all” 
 

Paul McCartney – House of Wax 
 
 

For most adults, work is a regular feature of daily life. Together with other 
duties, some more compulsory than others, work is part of the inter-
connected activities we usually refer to as everyday life. Some of these 
activities require journeys, others do not. 

Travel, irrespective of purpose, is not a neutral action, especially when a car is 
used, as different forms of transport consume different resources, not least 
from an environmental viewpoint. One way of reducing transport’s negative 
effect on the environment is to increase the amount of business travel and 
commuting via public transport. Enabling the development of increased travel 
via public transport requires a deeper and broader understanding of the 
circumstances in everyday life that set the framework for a commuter’s choice 
of transport. An important aspect is that the means of transport enables the 
individual to participate in various activities in everyday life and should thus 
also be studied as a part of everyday life. Based on this, the purpose of this 
dissertation is to increase knowledge of the factors that determine the choice 
of transport for a business trip. To achieve this, time-based geography and the 
activity approach have been selected as the theoretical starting point for the 
study. 

The case studies are commuter households with young children attending 
municipal day care centres. The families live in two small urban areas, 
Fagerås and Kil in the municipality of Kil. The household members 
commute to the nearby city of Karlstad. Households with children usually 
have complicated schedules and a stop at the daycare centre, for example, is 
often a normal feature of the journey to and from work. Commuters with 
young children usually use the car to save time, while others try to solve their 
logistical problems by using public transport. The complicated travel 
arrangements of families with young children make such families an 
interesting group to study concerning choice of transport to and from work. 
The empirical data was collected using three methods. Traffic systems and 
associated structures were studied with the help of maps. Information about 
commuters and their households was collected via surveys and travel diaries. 
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A number significant factors governing the choice of transport was identified 
based on the theoretical reference framework. In overall terms these factors 
may be classified as Work requirements for the commuter, Local conditions 
determining choice of transport and Individual conditions determining choice 
of transport. These factors form the base for a presentation and discussion of 
the results of the study. 

 

Work requirements for the commuter 

In most instances, work – the source from which travel and transport choice 
emanate – takes place outside the home. For those groups working flexi time 
or part-time the time of travel is more adjustable, but for most people work 
are strictly limited to fixed times during the day. Work hours also determine 
which household member, in accordance with municipal rules, leaves and 
collects the children from the daycare centre, and thus by extension work 
hours are also important in the planning of the journey to and from work. 
While children in the household have a balancing role in the use of the car by 
gender, the shorter hours usually worked by women have the opposite effect 
when determining which parent takes the children to and from the daycare 
centre. 

The data does not suggest a direct and obvious connection between the 
studied parameters for work; the number of commuting days in the week, 
form of employment, total working hours per week, disposition of working 
hours during the week and day, opportunities for flexi time, and travelling on 
public transport or by car. However, more public transport users than car 
users have working hours corresponding to the busiest hours for public 
transport, and over half of car users in the studied households admit that 
work hours present a large barrier to using public transport. It should be 
noted, however, that commuters in the studied households include public 
transport users who have no flexi time, regularly work at weekends, and have 
variable weekly hours and variable number of travel days per week. There 
were no examples of public transport users who work in the evenings, at night 
time or on shifts. 

 

Local conditions determining choice of transport 

The commuter households in the study comprised in nearly all cases two 
adults and they nearly all lived in detached or terraced houses. There were an 
equal number of men and women in the study. The households were also 
relatively homogeneous in terms of the socio-economic conditions that 
normally affect travel habits. 
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In general, families with young children travel more often by car than other 
groups. This was also the case in this study. However, they also include 
individuals who commute regularly by public transport. Overall, this group, 
comprising men and women in equal numbers, represent one fifth of all 
commuters studied. 

Despite equal numbers of men and women choosing the same means of 
transport for the journey to and from work, the conditions determining the 
choice are different. In general, men are more likely to be employed full-
time, work more hours per week on average, work during day time, and not 
work at weekends. The data also shows that even though most commuters 
perform one or more errands travelling to and from work, women are 
significantly more likely to do so than men. The most common extra activity 
is leaving and collecting the children from daycare. Several commuters 
comment on the difficulty of using public transport in order to both travel to 
work and take the children to and from daycare. Despite this, there is no 
clear connection between performing errands on the journey to work and 
choice of transport. However, if there is more than one extra errand to be 
performed on the journey to and from work, more commuters choose the car 
ahead of public transport.  

The travel standard of public transport was examined using three 
perspectives: availability, comfort and safety. Availability is described in terms 
of time and geographic area. 

In general, public transport has better geographic coverage in the work zone 
in Karlstad than in either of the residence zones, Fagerås or Kil. Among the 
commuters studied there is however a clear connection between where they 
live in the urban area and transport chosen. In the work zone there is a clear 
connection between working centrally and use of public transport. There is 
also a clear connection between a journey that requires a change in public 
transport and use of a car instead. It thus becomes very clear just how 
important it is to design a public transport network where most commuters 
can get home from work without having to change or, if they have to change, 
making the connection quick and easy. 

In general, public transport departures from the work zone, Karlstad, in the 
afternoons, are more frequent than departures from the residence zone, 
Fagerås and Kil, in the mornings. Many public transport commuters express 
dissatisfaction with the match between public transport timetables and daily 
working hours. One conclusion is that in the cases studied, public transport 
does not meet the timetable requirements of commuters. 

Both car and public transport commuters state that travel time is the single 
most important factor in their choice of transport. Both groups try as much as 
possible to reduce travelling time. 
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The comfort of public transport can be viewed as a problem that prevents 
potential users from travelling on public transport, and as a factor affecting 
the experience of using public transport. Differences between different forms 
of public transport are not examined in the dissertation. Generally, however, 
trains meet more of the demands set by commuters when choosing a form of 
transport and when assessing comfort when on board. Trains therefore have 
better prospects for competing with cars, compared with buses. The 
dissertation identifies differences between different groups’ willingness to pay 
for various qualities associated with transport. From this perspective, public 
transport may be perceived by car users to be expensive even though the car 
is in fact much more expensive. 

Two aspects of the role of safety in the selection of transport were studied: 
road safety and personal safety at bus stops and train stations. The data does 
not indicate a connection between saying that safety is a priority and choosing 
a specific form of transport. Neither is there a difference between genders 
when factors are assessed. 

A restricting factor for choice of transport is the location of the daycare centre 
in relation to bus stops and the home. Normally, the child attends the nearest 
daycare centre to the home. If there is a shortage of places, however, a centre 
further away must be used, and this may force the parents to use the car for 
the journey to and from work. The public transport system is not 
synchronised geographically with daycare centres. As a result there is a large 
difference in distances between bus stops and daycare centres. One 
conclusion from this is that when assigning a child to a daycare centre, 
consideration should be given to simple use of public transport. 

 

Individual conditions determining choice of transport 

Choice of transport does not only depend on a number of local 
circumstances and the resources of the commuter. The choice must also be 
perceived as being reasonable. The personal motives behind choice of 
transport play a decisive role. The data indicates three main strategies behind 
choice of transport: safety, economy and efficiency. Economy as a basis for 
choice of transport is primarily associated with commuters who use trains and 
buses. Efficiency is most important for car users. Safety cannot be associated 
exclusively with a single group, however. There are no decisive differences in 
decision strategies between men and women in the cases studied. 

On a more detailed personal level the data shows larger variations in the 
grounds for choice of transport among commuters. What one individual may 
cite as a reason for travelling by public transport may be cited by another 
individual as a reason for travelling by car. These variations illustrate a 
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number of inconsistencies between declared strategies and actual actions 
among commuters, as well as differences in how factors are perceived and 
evaluated by different travellers. 

General shortcomings in public transport can be divided as follows: problems 
with geographic coverage, problems with time efficiency, quality problems 
aboard public transport and quality problems preventing the use of public 
transport. Geographic coverage and time problems are most often cited by 
car users, while quality problems are not referred to by one group more than 
the other group. Similarly, with regard to transport decision strategies there 
are both car and public transport users who refer to the same quality 
problems on public transport while making different actual choices of 
transport. This group includes people who use public transport despite being 
dissatisfied with its standard, and public transport users who have a higher 
tolerance for longer journey times, greater distance to bus stops, etc. than 
commuters in general. 

In addition to personal motives, perceived conditions for transport choice are 
also affected by knowledge and habits. Around half of car users in the studied 
group admit they have poor knowledge of what public transport has to offer. 
Most of them have little experience of travelling by bus or train outside of 
getting to and from work. 

A large number of car users say they would use public transport if it was 
possible. Does the fact that many car users would like to travel by public 
transport while being ignorant of its potential mean that the conditions are 
ripe for increasing use of public transport? Experience of different attempts 
to restrict car use while meanwhile encouraging use of public transport, 
especially via boosting knowledge of its potential, provides hope that car 
usage among many groups could be reduced in future. In many cases, 
however, choosing to drive a car is based on factors that are not always 
practical. So even though practical conditions may be created to encourage 
people to change their choice of transport, a large group will still choose to 
drive a car for subjective reasons. 

The dissertation indicates that public transport has enough strength to win 
over commuters from the group of commuting parents with young children, a 
group that usually has travel requirements that go beyond what public 
transport can offer. The overall picture of public transport commuters in the 
family households in the study is less homogeneous than expected, however. 
There is a wide range of conditions, acceptance and decision strategies. The 
results thereby illustrate the problems associated with building a public 
transport system that suits large groups of travellers and of finding universal 
solutions that produce the desired results for all types of customer groups. 
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This dissertation provides a piece of the puzzle that is required to understand 
the complex context that forms the conditions for the commuter’s choice of 
transport. Further studies along the lines of this dissertation are required to 
develop a better understanding of these conditions. Such studies will provide 
a better understanding of both the individual factors that create the 
framework for choice of transport and the overall context in which these 
factors operate. 
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Bilaga 1: Frekvenstabell 
 
I nedanstående tabell redovisas antalet svar för respektive fråga684. Enkätens öppna 
svarsalternativ ingår inte i frekvenstabellen. Inte heller har enkätfrågor som inte 
använts i avhandlingen inkluderats i denna redovisning. Totalt antal svarande: 123. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
1. Jag bor i 
 

Fagerås      18 (antal) 
Kil      105 

 
2. Vilket är ditt yrke och din arbetsplats (frekvens redovisas inte) 
 
3. Hur länge har du arbetspendlat till Karlstad? 
 

Antal månader Antal svar Antal månader  Antal svar 
2 2 84 13 

3 2 96 3 

5 2 108 2 

6 2 120 3 

7 1 126 1 

9 1 132 5 

10 1 144 5 

12 8 156 3 

15 1 164 1 

18 6 180 1 

21 1 192 3 

24 6 204 2 

30 3 210 1 

32 1 216 1 

36 9 300 1 

72 12 Total 120 

 
4. Hur många dagar i veckan reser du i genomsnitt till arbetsplatsen i Karlstad, 

alternativt arbetar du från hemmet? 
 

 Antal resdagar till jobbet i veckan Antal svar 

2 1 

3 7 

4 23 

5 86 

6 4 

7 1 

Total 122 

                                                 
684 I vissa fall har originalfrågan i nedanstående redovisning av praktiska skäl kortats, eller redige-
rats. För originalformuleringar hänvisas till enkäten. 
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 Antal arbetsdagar i hemmet i veckan Antal svar 

0 117 

1 3 

2 2 

Total 122 

 
5. Hur lång tid spenderar du i genomsnitt på att resa till och från arbetet dagligen 

(räkna med alla ärenden och stopp du gör på väg till eller från arbetet i 
restiden)?  

 
Antal minuter/dag tur och 
retur Antal svar 

Antal minuter/dag tur och 
retur  Antal svar 

30 6 80 3 

40 12 90 14 

43 1 100 5 

45 6 120 4 

50 9 130 2 

55 2 135 1 

60 46 140 1 

65 1 160 1 

70 4 180 1 

75 3 Total 122 

 
6. Skulle du kunna tänka dig att lägga mer tid på arbetsresan om så krävdes? 
 

Ja      19 
Nej     102 
 
Om ja, hur många minuter per dag tur och retur totalt? 

 

Antal minuter/dag tur och retur? Antal svar 
20 1 

50 2 

60 1 

70 2 

73 1 

78 1 

80 2 

85 1 

90 4 

93 1 

95 1 

120 2 

Total 19 
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7. Hur hög beräknar du din totala kostnad vara för dina arbetsresor per månad? 
 
Antal kr/månad Antal svar Antal kronor/månad  Antal svar 
200 1 1000 24 

300 1 1020 1 

400 1 1200 1 

500 4 1250 1 

560 1 1300 2 

575 3 1400 4 

580 1 1500 11 

600 3 1600 1 

650 1 1700 1 

700 5 1800 1 

750 2 2000 16 

775 8 2500 1 

800 9 3000 3 

850 1 4000 2 

950 1 Total 115 

 
8. Vilket av följande arbetsförhållanden har du för närvarande?  
 

Tillsvidareanställning 
Heltid    71 
Deltid    30 

 
Projekt- eller visstidsanställning 

Heltid    8 
Deltid    2 

 
Egenföretagare/medhjälpande familjemedlem i anhörigs företag  7 
Annan       1 

 
9. Hur många timmar förvärvsarbetar du vanligen per vecka? 
 
Antal timmar i veckan Antal svar Antal timmar i veckan  Antal svar 

20 3 38 3 

22 1 39 3 

24 1 40 56 

25 1 43 1 

26 1 44 1 

28 1 45 8 

29 2 46 1 

30 11 48 1 

32 6 50 6 

35 3 60 1 

37 3 Total 116 
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10. Vid vilken tid på dygnet ligger din huvudsakliga arbetstid? 
 

Dagtid      93 
Kvällstid eller nattetid     3 
Skiftarbete     8 
Oregelbunden förläggning över dygnet och veckan enligt  
särskilt arbetsschema eller turordning (turlistetid)   13 
Annan arbetstidsförläggning    4 

 
11. Innebär ditt arbete att du regelbundet arbetar helger? 
 

Ja     33 
Nej     88 

 
12. Har du flexibel arbetstid? (flexibel arbetstid eller flextid innebär att man inom 

vissa gränser själv kan välja när man börjar och slutar arbetsdagen).  
 

Ja     69 
Nej     52 

 
13. Anser du att dina möjligheter att resa kollektivt till och från arbetet hindras av 

dina arbetstider? 
 
Inte alls             I ganska låg grad                 I ganska  hög grad                   I mycket hög grad 
   33  30                   21                                       35 
 
14. Upplever du dig vara insatt i vilka möjligheter som finns att arbetspendla med 

buss eller tåg mellan Fagerås/Kil och Karlstad? 
 
Inte alls             I ganska låg grad                 I ganska  hög grad                   I mycket hög grad 

10  35                   43                                        32 
 
15. Hur långt är det från din bostad till närmaste hållplats för ett kollektivt färdme-

del (busshållplats/järnvägsstation)? 
 

0- 250 meter     42 
250- 750 meter    26 
750-1500 meter     30 
1500-2500 meter     14 
Mer än 2500 meter     3 
Vet ej      7 
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16. Hur långt är det från din arbetsplats till närmaste hållplats för ett kollektivt 

färdmedel (busshållplats/järnvägsstation)? 
 

0- 250 meter    42 
250- 750 meter    26 
750-1500 meter    30 
1500-2500 meter    14 
Mer än 2500 meter    3 
Vet ej     7 

 
17. Hur många byten mellan olika kollektiva färdmedel krävs för en resa mellan 

ditt hem och din arbetsplats (enkel resa)? 
 

Inget byte    64 
Ett     25 
Två     19 
Tre     0 
Fyra     0 
Fler än fyra    2 
Vet ej     10 

 
18. Hur lång uppskattar du restiden tur och retur mellan din bostad och din arbets-

plats vara med ett kollektivt färdmedel? Räkna även med gångtider/cykeltider 
till hållplatser och eventuella väntetider.  

 

Minuter/dag tur och retur Antal svar Minuter/dag tur och retur Antal svar 
30 1 120 28 

40 2 130 4 

45 1 135 2 

46 1 140 2 

50 1 150 3 

55 1 160 3 

60 8 180 7 

70 4 200 1 

80 6 210 2 

90 24 240 1 

100 8 Total 111 

110 1 
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19. Hur lång tid uppskattar du att det tar att resa tur och retur mellan din bostad och 

din arbetsplats med ett kollektivt färdmedel om du även utför ärenden av typen 
lämna/hämta barn, handla etc. i samband med din arbetsresa. 

 

Minuter/dag tur och retur Antal svar Minuter/dag tur och retur Antal svar 
40 2 150 6 

46 1 160 2 

55 1 170 2 

60 3 180 19 

70 1 190 1 

90 4 195 1 

95 1 200 6 

100 7 210 1 

115 1 230 2 

120 19 240 9 

125 2 250 1 

130 5 300 4 

135 1 360 1 

140 3 Total 106 

 
20. Hur lång uppskattar du restiden tur och retur mellan din bostad och din arbets-

plats vara med bil? Räkna även med gångtider till parkeringsplatser etc.  
 

Minuter/dag tur och retur Antal svar Minuter/dag tur och retur Antal svar 
20 1 45 3 

25 3 50 20 

28 1 53 1 

30 5 55 4 

34 1 60 30 

35 4 70 4 

40 41 80 1 

43 1 Total 120 

 
21. Hur lång tid uppskattar du att det tar att resa tur och retur mellan din bostad och 

din arbetsplats med bil om du även utför ärenden av typen lämna/hämta barn, 
handla etc. i samband med din arbetsresa. 

 
 

Minuter/dag tur och retur Antal svar Minuter/dag tur och retur Antal svar 
30 1 70 14 

40 6 75 3 

45 4 80 14 

47 1 90 20 

50 5 100 9 

52 1 110 1 

55 3 120 7 

60 27 150 1 

65 2 Total 119 
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22. Har du körkort för bil? 
 

Ja     118 
Nej     4 

 
23. Har du (eller någon annan i hushållet) tillgång till bil? 
 

Ja, äger eller har tillgång till en bil   60 
Ja, äger eller har tillgång till två eller flera bilar  59 
Nej     3 

 
24.  Hur ofta har du möjlighet att använda bilen för resor till eller ifrån arbetet? 
  

Alltid     91 
Nästan alltid    14 
Ibland     8 
Nästan aldrig    3 
Aldrig     4 

 
25. Hur ofta använder du hushållets bil (bilar) i jobbet? 
 

Dagligen     30 
Ca 2-3 ggr per vecka    5 
Ca 2-4 ggr per månad    13 
Mer sällan    28 
Aldrig     46 

 
26. Har du någon form av funktionsnedsättning som hindrar dig från att resa kol-

lektivt? 
 

Ja     122 
Nej     0 

 
27. Hur ofta reser du med bil till eller från din arbetsplats? 
 

Dagligen     81 
Ca 2-3 ggr per vecka    16 
Ca 2-4 ggr per månad    9 
Mer sällan    11 
Aldrig     5 

 
28. Tillhandahåller arbetsgivaren en fri parkeringsplats du kan utnyttja? 
 

Ja     94 
Nej     27 
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29. Hur ofta reser du med ett kollektivt färdmedel (buss/tåg) till eller från din ar-
betsplats? 

 
Dagligen     22 
Ca 2-3 ggr per vecka    9 
Ca 2-4 ggr per månad    8 
Mer sällan    21 
Aldrig     61 

 
30. Har du tidigare rest regelbundet med kollektivtrafiken till eller ifrån din arbets-

plats men slutat med detta? 
 

Ja      21 
Nej     73 

 
31. Om du inte vanligtvis reser kollektivt till eller ifrån din arbetsplats vilka är hu-

vudskälen till detta?  (Öppet svar, frekvens redovisas inte) 
        
32. Hur ofta reser du med ett kollektivt färdmedel (buss eller tåg) i något annat 

ärende än arbetsresor? 
 

Någon gång i veckan    3 
Någon gång i månaden    13 
Någon gång om året    70 
Aldrig     35 

 
33. I vilken mån avgörs ditt val av färdmedel till och från jobbet av kostnaderna för 

olika färdmedel? 
 
Inte alls             I ganska låg grad                 I ganska  hög grad                   I mycket hög grad 

44  45                   15                                        17 
 
34. I vilken mån styrs ditt val av färdmedel till och från jobbet av restiden? 
 
Inte alls             I ganska låg grad                 I ganska  hög grad                   I mycket hög grad 

 6  8                   34                                         74 
 
35. I vilken mån styrs ditt val av färdmedel till och från jobbet av behovet/viljan att 

vara flexibel (ex. med kort varsel kunna variera din arbetstid, snabbt kunna nå 
dina barn på dagis, kunna utföra spontana ärenden etc.)? 

 
Inte alls             I ganska låg grad                 I ganska  hög grad                   I mycket hög grad 

10  13                   29                                         70 
 
36. I vilken mån styrs ditt val av färdmedel till och från jobbet av väderleken? 
 
Inte alls             I ganska låg grad                 I ganska  hög grad                   I mycket hög grad 

62  34                  14                                         12 
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37. I vilken mån styrs ditt val av färdmedel till och från jobbet av miljöhänsyn? 
 
Inte alls             I ganska låg grad                 I ganska  hög grad                   I mycket hög grad 

50  49                   21                                          2 
 

38. I vilken mån styrs ditt val av färdmedel till och från jobbet av brist på parker-
ingsplats? 

 
Inte alls             I ganska låg grad                 I ganska  hög grad                   I mycket hög grad 

101  14                     5                                          2 
 
39. I vilken grad upplever du att den nuvarande kollektivtrafiken mellan Fager-

ås/Kil och Karlstad passar dina behov att resa till och från arbetet? 
 
Inte alls             I ganska låg grad                 I ganska  hög grad                   I mycket hög grad 

32  46                    36                                          4 

 

40. I vilken grad upplever du följande faktorer vara brister med den nuvarande kol-
lektivtrafiken? 

 

a. Att den totala restiden mellan bostad och arbetet blir lång då jag reser kollek-
tivt.  

 

Inte alls             I ganska låg grad                 I ganska  hög grad                   I mycket hög grad 
14  16                   35                                         56 

 

b. Att tidtabeller är svåra att utläsa och förstå. 
 

Inte alls             I ganska låg grad                 I ganska  hög grad                   I mycket hög grad 
77  35                     7                                           1 

 

c. Att biljettpriserna är för höga. 
 

Inte alls             I ganska låg grad                 I ganska  hög grad                   I mycket hög grad 
27  48                    28                                           13 

 
d. Att bussen/tåget inte går de tider jag vill åka.  
 

Inte alls             I ganska låg grad                 I ganska  hög grad                   I mycket hög grad 
4  33                     38                                           43 

 

e. Att kollektivtrafiken inte håller sina tider.  
 

Inte alls             I ganska låg grad                 I ganska  hög grad                   I mycket hög grad 
28  63                     19                                             6 
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f. Att det inte finns möjlighet att parkera bilen vid hållplatsen. 
 

Inte alls             I ganska låg grad                 I ganska  hög grad                   I mycket hög grad 
77  28                      9                                             4 

 

g. Det antal byten mellan länsbuss/tåg och stadsbuss som krävs för att nå min ar-
betsplats är för många. 

 

Inte alls             I ganska låg grad                 I ganska  hög grad                   I mycket hög grad 
67  19                     16                                            17 

 

h. Att bussen/tåget inte går dit jag vill/behöver åka. 
 

Inte alls             I ganska låg grad                 I ganska  hög grad                   I mycket hög grad 
44  30                      21                                            23 

 
41. Upplever du avståndet till hållplatser vara ett hinder för att resa kollektivt?  
 
Inte alls             I ganska låg grad                 I ganska  hög grad                   I mycket hög grad 

50  27                      20                                             23 
 
42. Upplever du att det finns brister i standarden på hållplatsen (ex. klimatskydd 

saknas, det finns för få sittplatser, hållplatsen är nedklottrad, dålig belysning 
etc.)?  

 
Inte alls             I ganska låg grad                 I ganska  hög grad                   I mycket hög grad 

60  38                      17                                             5 

 
43. Upplever du att det finns brister i möjligheten att på ett enkelt sätt byta från 

länsbuss/tåg till stadsbuss? 
 
Inte alls             I ganska låg grad                 I ganska  hög grad                   I mycket hög grad 

48  45                       13                                             11 
 
44. Upplever du att det finns brister hos fordonen som t ex. ont om med benutrym-

me, ont om sittplatser etc.?  
 
Inte alls             I ganska låg grad                 I ganska  hög grad                   I mycket hög grad 

55  39                       17                                              9 
 
45. I vilken mån styrs ditt val av färdmedel till och från jobbet av trafiksäkerhet? 
 

Inte alls             I ganska låg grad                 I ganska  hög grad                   I mycket hög grad 
43  40                       29                                             10 
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46. Hållplatser och stationer kan ibland ligga avsides eller bli tillhåll för individer 
och grupper som kan upplevas hotfulla. Detta i sin tur kan leda till att resenärer 
upplever en olust eller rädsla för att utnyttja kollektivtrafiken. I vilken grad är 
detta ett skäl till att du inte reser kollektivt? 

 
Inte alls             I ganska låg grad                 I ganska  hög grad                   I mycket hög grad 

 83  29                         5                                               5 
 
47. Om de praktiska förutsättningarna vad gäller tillgänglighet, bekvämlighet och 

säkerhet fanns för att resa kollektivt till din arbetsplats skulle du då välja att 
resa oftare?   

 
Ja    69 
Nej    27 

 
48. Hur många timmar kommunal barnomsorg utnyttjar ni per barn och vecka? 

(Frågan har exkluderats och frekvens redovisas därför inte) 
 
49. Utnyttjar ni i familjen någon annan typ av barnomsorg under arbetstid förutom 

den kommunala (t ex släktingar, privat dagmamma)? 
 

Ja    14 
Nej    106 

 
50. Vem ansvarar normalt för att lämna barn till barnomsorgen? 
 

Alltid jag    30 
Oftast jag    13 
Båda lika mycket    37 
Oftast make/maka/sambo   27 
Alltid make/maka/sambo  14 
Annan person     0 

 
51. Om du lämnar barnen, påverkar det ditt val av färdmedel till arbetet? 
 

Ja     68 
Nej     40 

 
52. Vem ansvarar normalt för att hämta barn från barnomsorgen?  
 

Alltid jag    15 
Oftast jag    23 
Båda lika mycket    38 
Oftast make/maka/sambo   30 
Alltid make/maka/sambo   15 
Annan person    0 
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53. Om du hämtar barnen, påverkar det ditt val av färdmedel från arbetet? 
 

Ja     67 
Nej     39 

 
54. Vem ansvarar normalt för matinköp i hushållet? 
 

Alltid jag    11 
Oftast jag    34 
Båda lika mycket    40 
Oftast make/maka/sambo   29 
Alltid make/maka/sambo   7 
Annan person    0 

 
55. Om du gör det, hur ofta brukar du då handla livsmedel på väg till eller från ar-

betet? 
 

Dagligen    2 
Ca 2-3 ggr per vecka    19 
Ca 2-4 ggr per månad    14 
Mer sällan    8 
Aldrig     2 

 
56. Om du gör matinköpen, påverkar det ditt val av färdmedel till/från arbetet? 
 

Ja     10 
Nej     10 

 
57. Brukar du utföra andra ärenden på väg till eller från arbetet? 
 

Ja     39 
Nej     81 

 
58. Om du svarat ja, hur ofta brukar du utföra dessa ärenden i samband med arbets-

resan? 
 

Dagligen     4 
Ca 2-3 ggr per vecka    8 
Ca 2-4 ggr per månad    25 
Mer sällan    2 
Aldrig     0 
 

59. Om du svarat ja påverkar det ditt val av färdmedel till/från arbetet? 
 

Ja     20 
Nej     18 
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60. Finns det ärenden du måste/vill utföra på din fritid som styr ditt val av färdme-
del till och från jobbet (t ex fritidsaktiviteter, personer i din omgivning som är 
beroende av din hjälp)? 

 
Ja     28 
Nej     87 

 
61. Är du 
 

Man     63 
Kvinna     60 

 
62. Vilket år är du född?  
 

Ålder Antal svar Ålder Antal svar 
24 1 38 8 

25 1 39 8 

26 2 40 3 

27  1 41 4 

28 6 42 4 

29 3 43 4 

30 4 44 3 

31 11 45 1 

32 11 46 1 

33 11 47 1 

34 8 48 1 

35 8 50 2 

36 3 53 1 

37 11 Total 122 

 
63. Vilken högsta skolutbildning har du? 
 

Folkskola, grundskola, realskola eller motsvarande  7 
Gymnasial utbildning     61 
Eftergymnasial utbildning vid universitet eller allmän högskola  49 
Annan utbildning, nämligen    4 
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64. Nationella studier visar på ett samband mellan inkomst och resvanor. Ungefär 
hur stor är din nuvarande månadsinkomst av förvärvsarbete före skatteavdrag? 
Räkna med eventuell bonus, provision, ersättning för obekväm arbetstid och 
extraknäck. 

 

Månadsinkomst Antal svar Månadsinkomst Antal svar 
8900 1 19000 1 

10500 1 19200 1 

12000 4 19500 3 

13000 1 19600 1 

13400 1 19700 1 

13500 1 20000 12 

13800 1 20500 3 

14000 2 21000 4 

14200 1 21500 3 

14400 2 22000 5 

14800 1 23000 7 

15000 5 23750 1 

15100 1 24000 1 

15300 1 25000 8 

15900 1 26000 3 

16000 1 27000 1 

16400 1 28000 2 

16500 1 30000 7 

17000 3 33000 2 

17100 1 35500 1 

17500 4 38000 2 

17700 1 39800 1 

18000 3 40000 4 

18500 2 Total 116 

18850 1 

 
65. En persons resor har samband med vilka övriga personer som ingår i hushållet. 

Bor det några fler personer tillsammans med dig tillhörande familjen?  
 

Två vuxna i hushållet   117 
En vuxen i hushållet   1 

 
Antal hushåll med barn födda 1997 eller senare boende i familjen minst halva 
tiden i hushållet 

  
Antal hushåll med ett barn  92 
Antal hushåll med två barn  24 
Antal hushåll med tre barn  2 
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Antal hushåll med barn födda 1996 eller tidigare boende i familjen minst halva 
tiden i hushållet 

  
Antal hushåll utan barn   49 
Antal hushåll med ett barn  36 
Antal hushåll med två barn  27 
Antal hushåll med tre barn  5 

 
66. Bor ni i enfamiljs- eller flerfamiljshus? 
 

En/Tvåfamiljhus (Villa/Radhus/Kedjehus) 116 
Flerfamiljshus (typ hyreshus)  3 
Annat    2 

 
Har du konkreta förslag på hur kollektivtrafiken skulle förändras för att bättre upp-
fylla dina behov eller om du har andra kommentarer du vill delge är du välkommen 
att göra detta nedan. (Öppet svar, frekvens redovisas inte)  
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Bilaga 2: Logistisk regression 
 
I materialet har sambandet mellan färdmedelsval och ett antal faktorer inom re-
spektive arbetssituation, hushållets sammansättning och organisation, omgivnings-
strukturer samt pendlarens resurser testas med hjälp av logistisk regression. Resul-
tatet av dessa körningar presenteras och diskuteras i avsnittet Presentation och in-
ledande analys av empirin (IV). I nedanstående tabeller redovisas datan från de 
körningar som gjorts på materialet685. I de fall då datorbearbetningar gjorts och 
samband inte funnits har ingen tabell inkluderats.  
 
Valet att testa samband med logistisk regression har sin utgångspunkt i att den be-
roende variabeln är dikotom, antingen utförs arbetsresan med bil eller kollektivtra-
fik och att de oberoende variablerna mäts utifrån nominal- eller ordinalskalor.686 
 
Det tillvägagångssätt som här använts är en s.k. framåt stegvis regressionsmetod 
(Forward: LR) där variabler med hjälp av körningar i SPSS läggs till och testas tills 
det att den modell som bäst förklarar de studerade sambanden blir tydlig.687  
 
 
Sambandet mellan att vara tvungen att byta kollektiva färdmedel för att nå 
arbetsplatsen och valet av transportsätt 
 
  95 % CI for Exp (B) 
 B (SE) Lower Exp (B) Upper 
Byten av kollek-
tiva färdmedel 
för arbetsresan 
krävs 

-1,24** (,45) ,119 ,288 ,699 

R2 (Nagelkerke) ,22 
*** p < .001. ** p < .01. * p < .05.  
 
Kommentar: Ett samband existerar mellan att ha en arbetsresa som kräver byten av kollektiva färd-
medel och att inte resa kollektivt. 

 
 
Sambandet mellan tillgång till fri parkering på arbetsplatsen och färdmedels-
valet 
 
  95 % CI for Exp (B) 
 B (SE) Lower Exp (B) Upper 
Tillgång till fri 
parkering på 
arbetsplatsen 

-1,25* (,50) ,108 ,288 ,769 

R2 (Nagelkerke) ,08 
*** p < .001. ** p < .01. * p < .05.  
 
Kommentar: Ett samband existerar mellan att ha tillgång till fri parkering på jobbet och att inte 
pendla kollektivt. 

                                                 
685 Resultat redovisas i enlighet med de riktlinjer som rekommenderas av Field (2005). 
686 Field, 2005. 
687 Ibid. 
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Sambandet mellan restid och färdmedelsvalet 
 
  95 % CI for Exp (B) 
 B (SE) Lower Exp (B) Upper 
Har lång restid ,03** (,01) 1,01 1,03 1,05 

R2 (Nagelkerke) ,13 
*** p < .001. ** p < .01. * p < .05.  
 
Kommentar: Ett samband existerar mellan att ha lång restid och att pendla kollektivt. 

 
 
Sambandet mellan reskostnad och färdmedelsvalet 
 
  95 % CI for Exp (B) 
 B (SE) Lower Exp (B) Upper 
Har hög reskost-
nad  

-,003*** (,001) , 995 ,997 ,998 

R2 (Nagelkerke) ,33 
*** p < .001. ** p < .01. * p < .05.  
 
Kommentar: Ett samband existerar mellan att ha hög reskostnad och att inte pendla kollektivt. 

 
 
Sambandet mellan kunskap om kollektivtrafikutbud och färdmedelsvalet 
 
  95 % CI for Exp (B) 
 B (SE) Lower Exp (B) Upper 
Har kunskap om 
kollektivtrafikutbudet 

3,1** (1,0) 2,84, 22,00 170,40 

R2 (Nagelkerke) ,25 
*** p < .001. ** p < .01. * p < .05.  
 
Kommentar: Ett samband existerar mellan att ha god kunskap om kollektivtrafikutbudet och att 
pendla med kollektiva färdmedel.  
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Bilaga 3: Faktoranalys 
 
Faktoranalys reducerar datamängder och tydliggör bakomliggande mönster. Metoden 
används vanligen vid stora populationer. Önskvärt är att antalet svarande är över 
100. Antalet bör inte understiga 50.688 Den totala populationen utgörs här av 113 
individer. 
 
Det första steget i faktoranalys är att bestämma antalet variabler som skall ingå i 
den slutliga faktorlösningen. För att bestämma antalet variabler så kan man använ-
da sig av kriteriet att endast faktorer med eigenvalue större än 1 skall ingå.689 Ei-
genvalue motsvarar den varians som varje faktor förklarar. Är detta värde lägre än 
1 så förklarar den ursprungliga variabeln väl så mycket av variansen och därför 
finns ingen anledning att arbeta vidare med denna faktor då den inte tillför något av 
värde. Det kriterium som jag har använt här är att endast de faktorer som har ei-
genvalue större än 1 skall ingå i den fortsatta analysen, vilket leder till att två grup-
peringar som laddar högre än eigenvalue 1 identifierats. 
 
Nästa steg är att arbeta vidare med dessa variabler för att hitta underliggande möns-
ter som dessa faktorer representerar. För att underlätta denna tolkning så kan man 
rotera den erhållna datamatrisen och på detta sätt tydliggöra skillnaderna mellan 
faktorerna och de variabler som laddar högt på respektive faktor.690 Jag har använt 
mig av den ortogonala faktor-rotationsmetoden Varimax. Extraktionsmetoden är 
Principal Component Analysis. 
 
När den roterade faktormatrisen erhållits börjar identifikation och tolkningen av 
själva faktorerna. De variabler som påverkar denna tolkning är de som har en ladd-
ning som överstiger 0,4, vilket är gränsen för att en faktor skall ha praktisk signifi-
kans.691 Resultatet av tolkningen av de olika faktorerna redovisas i avsnitt IV. 
 
 
Faktoranalys - Grunder för beslutstrategi hela populationen 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,601 

Approx. Chi-Square 87,935 

Df 28 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 

                                                 
688 Hair et al., 1998. 
689 Ibid. 
690 Ibid. 
691 Ibid. 
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Total Variance Explained 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 
Component 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 1,943 24,292 24,292 1,943 24,292 24,292 1,622 20,280 20,280 

2 1,468 18,350 42,642 1,468 18,350 42,642 1,587 19,838 40,118 

3 1,173 14,665 57,307 1,173 14,665 57,307 1,375 17,190 57,307 

4 ,931 11,636 68,944             

5 ,735 9,181 78,125             

6 ,687 8,582 86,707             

7 ,575 7,185 93,892             

8 ,489 6,108 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 
Rotated Component Matrix(a) 
 
  Component 

  1 2 3 

Hållplatser och stationer kan ibland ligga avsides eller bli tillhåll för 
individer och grupper som kan upplevas hotfulla. Detta i sin tur kan 
leda till att resenärer upplever en olust eller rädsla för att utnyttja kol-
lektivtrafiken. I vilken grad är 

,821 -,115 -,128 

I vilken mån styrs ditt val av färdmedel till och från jobbet av trafiksä-
kerhet? 

,774 ,138 ,239 

I vilken mån styrs ditt val av färdmedel till och från jobbet av brist på 
parkeringsplats? 

  ,738   

I vilken mån avgörs ditt val av färdmedel till och från jobbet av kostna-
derna för olika färdmedel? 

-,125 ,716 -,193 

I vilken mån styrs ditt val av färdmedel till och från jobbet av miljöhän-
syn? 

,494 ,611   

I vilken mån styrs ditt val av färdmedel till och från jobbet av beho-
vet/viljan att vara flexibel (ex. med kort varsel kunna variera din arbets-
tid, snabbt kunna nå dina barn på dagis, kunna utföra spontana ärenden 
etc.)? 

-,216 -,184 ,704 

I vilken mån styrs ditt val av färdmedel till och från jobbet av restiden? ,125   ,690 

I vilken mån styrs ditt val av färdmedel till och från jobbet av väderle-
ken? 

,160 ,287 ,535 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a Rotation converged in 4 iterations. 
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Faktoranalys - Åsikter om kollektivtrafiken 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,662 

Approx. Chi-Square 247,684 

df 66 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 

 
 
Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Component 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 2,901 24,178 24,178 2,901 24,178 24,178 2,268 18,901 18,901 

2 2,032 16,932 41,109 2,032 16,932 41,109 1,893 15,771 34,672 

3 1,273 10,612 51,721 1,273 10,612 51,721 1,592 13,269 47,941 

4 1,008 8,402 60,124 1,008 8,402 60,124 1,462 12,182 60,124 

5 ,879 7,326 67,450             

6 ,808 6,735 74,185             

7 ,725 6,040 80,224             

8 ,649 5,408 85,632             

9 ,563 4,694 90,326             

10 ,514 4,280 94,606             

11 ,383 3,190 97,796             

12 ,264 2,204 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrix(a) 
  Component 

  1 2 3 4 

... Det antal byten mellan länsbuss/tåg och stadsbuss som 
krävs för att nå min arbetsplats är för många. 

,852     ,138 

… Att bussen/tåget inte går dit jag vill/behöver åka. ,787 ,168     

Upplever du att det finns brister i möjligheten att på ett enkelt 
sätt byta från länsbuss/tåg till stadsbuss? 

,729 ,201 ,200 ,175 

... Att tidtabeller är svåra att utläsa och förstå. ,278 ,681 -,110 ,137 

Upplever du att det finns brister i standarden på hållplatsen 
(ex. klimatskydd saknas, det finns för få sittplatser, hållplat-
sen är nedklottrad, dålig belysning etc.)? 

  ,655 ,221   

... Att det inte finns möjlighet att parkera bilen vid hållplatsen.   ,639 ,103 ,125 

... Att biljettpriserna är höga. -,376 ,440 ,356   

Upplever du att det finns brister hos fordonen som t ex. ont 
om med benutrymme, ont om sittplatser etc.? 

  ,288 ,707 -,126 

... Att bussen/tåget inte går de tider jag vill åka. ,258 -,303 ,648 ,207 

... Att kollektivtrafiken inte håller sina tider. -,196 ,296 ,625 ,258 

Upplever du avståndet till hållplatser vara ett hinder för att 
resa kollektivt? 

  ,253   ,795 

... Att den totala restiden mellan bostad och arbetet blir lång 
då jag reser kollektivt. 

,218   ,196 ,783 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a Rotation converged in 8 iterations. 
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Bilaga 4: Faktor score analys 
 
Efter att de faktorer som materialet innehåller identifierats via faktoranalys har s.k. 
”factor score” beräknats med hjälp av regressionsmetoden. En faktoranalys syftar 
till att reducera datamängden och hitta och tydliggöra eventuella underliggande 
mönster i materialet. Med hjälp av ”factor score” kan ett ersättningsvärde hittas 
som ger oss ett värde för varje enskild observation som är lättare och bättre lämpad 
att användas vid olika analyser än originaldatan som kan bestå av många olika del-
värden på de olika ingående underliggande variablerna.692  
  
Med hjälp av de framtagna ”factor scores” har sambandet mellan färdmedelsval 
och respektive faktor testats. Resultatet av detta visas i de korstabeller och signifi-
kanstest som finns nedan. Då fördelningen av de givna svaren getts efter en ordi-
nalskala har signifikanstestet beräknats på sambandsmåttet Gamma693. Resultatet 
av ”factor score”-analysen redovisas i avsnittet Presentation och inledande analys 
av empirin (IV). 
 
Beslutstrategier för färdmedelsvalet – Korstabeller och signifikanttest 
 
Faktor 1: Säkerhetspendlare - Vilket färdmedel till jobbet?  
 
    Vilket färdmedel till jobbet?  
    bil kollektivtrafik total 

FAKTOR 1: Säker-
hetspendlare 

1,00 Count 48 14 62 

    % within FAKTOR 1 77,4% 22,6% 100,0% 

    % within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

54,5% 58,3% 55,4% 

    % of Total 42,9% 12,5% 55,4% 

  2,00 Count 7 4 11 

    % within FAKTOR 1 63,6% 36,4% 100,0% 

    % within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

8,0% 16,7% 9,8% 

    % of Total 6,3% 3,6% 9,8% 

  3,00 Count 33 6 39 

    % within FAKTOR 1 84,6% 15,4% 100,0% 

    % within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

37,5% 25,0% 34,8% 

    % of Total 29,5% 5,4% 34,8% 

Total Count 88 24 112 

  % within FAKTOR 1 78,6% 21,4% 100,0% 

  % within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 78,6% 21,4% 100,0% 

 

                                                 
692 Field, 2005. 
693 Djurfeldt et al., 2003. 
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Symmetric Measures 
  Value Asymp. 

Std. Er-
ror(a) 

Approx. 
T(b) 

Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Gamma -,140 ,197 -,716 ,474 

N of Valid Cases 112       

a Not assuming the null hypothesis. 
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 
 
Faktor 2: Ekonomipendlare - Vilket färdmedel till jobbet? 
 

Vilket färdmedel till jobbet?      

 bil kollektivtrafik total 

Count 69 6 75 

% within FAKTOR 2 92,0% 8,0% 100,0% 

% within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

81,2% 30,0% 71,4% 

1,00 

% of Total 65,7% 5,7% 71,4% 

Count 3 0 3 

% within FAKTOR 2 100,0% ,0% 100,0% 

% within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

3,5% ,0% 2,9% 

2,00 

% of Total 2,9% ,0% 2,9% 

Count 13 14 27 

% within FAKTOR 2 48,1% 51,9% 100,0% 

% within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

15,3% 70,0% 25,7% 

FAKTOR 2: 
Ekonomipendlare 

3,00 

% of Total 12,4% 13,3% 25,7% 

Count 85 20 105 

% within FAKTOR 2 81,0% 19,0% 100,0% 

% within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

% of Total 81,0% 19,0% 100,0% 

 
Symmetric Measures 
  Value Asymp. 

Std. Er-
ror(a) 

Approx. 
T(b) 

Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Gamma ,826 ,088 3,833 ,000 

N of Valid Cases 105       

a Not assuming the null hypothesis. 
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Faktor 3: Effektivitetspendlare - Vilket färdmedel till jobbet? 
 

Vilket färdmedel till job-
bet? 

     

bil kollektivtrafik total 

Count 19 19 38 

% within FAKTOR 3 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

22,4% 79,2% 34,9% 

1,00 

% of Total 17,4% 17,4% 34,9% 

Count 32 1 33 

% within FAKTOR 3 97,0% 3,0% 100,0% 

 % within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

37,6% 4,2% 30,3% 

2,00 

% of Total 29,4% ,9% 30,3% 

Count 34 4 38 

% within FAKTOR 3 89,5% 10,5% 100,0% 

% within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

40,0% 16,7% 34,9% 

FAKTOR 3: 
Effektivitetspendlare 

3,00 

% of Total 31,2% 3,7% 34,9% 

Count 85 24 109 

% within FAKTOR 3 78,0% 22,0% 100,0% 

 % within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

% of Total 78,0% 22,0% 100,0% 

 
Symmetric Measures 
  Value Asymp. 

Std. Er-
ror(a) 

Approx. 
T(b) 

Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Gamma -,705 ,133 -3,941 ,000 

N of Valid Cases 109       

a Not assuming the null hypothesis. 
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Beslutstrategier för färdmedelsvalet– Korstabeller och signifikanttest 
 
 
Faktor 1: Brister i kollektivtrafikens yttäckning - Vilket färdmedel till jobbet? 
 

Vilket färdmedel till jobbet?      

bil kollektivtrafik total 

Count 17 15 32 

% within FAKTOR 1 53,1% 46,9% 100,0% 

% within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

21,8% 71,4% 32,3% 

1,00 

% of Total 17,2% 15,2% 32,3% 

Count 29 4 33 

% within FAKTOR 1 87,9% 12,1% 100,0% 

% within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

37,2% 19,0% 33,3% 

2,00 

% of Total 29,3% 4,0% 33,3% 

Count 32 2 34 

 % within FAKTOR 1 94,1% 5,9% 100,0% 

% within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

41,0% 9,5% 34,3% 

FAKTOR 1: 
Brister i kol-
lektivtrafikens 
yttäckning 

3,00 

% of Total 32,3% 2,0% 34,3% 

Count 78 21 99 

% within FAKTOR 1 78,8% 21,2% 100,0% 

% within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

% of Total 78,8% 21,2% 100,0% 

 
Symmetric Measures 
  Value Asymp. 

Std. Er-
ror(a) 

Approx. 
T(b) 

Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Gamma -,734 ,121 -4,094 ,000 

N of Valid Cases 99       

a Not assuming the null hypothesis. 
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Faktor 2: Kvalitetshinder till kollektivtrafiken - Vilket färdmedel till jobbet? 
 

Vilket färdmedel till jobbet?      

bil kollektivtrafik total 

Count 28 5 33 

% within FAKTOR 2 84,8% 15,2% 100,0% 

% within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

36,4% 22,7% 33,3% 

1,00 

% of Total 28,3% 5,1% 33,3% 

Count 25 7 32 

% within FAKTOR 2 78,1% 21,9% 100,0% 

% within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

32,5% 31,8% 32,3% 

2,00 

% of Total 25,3% 7,1% 32,3% 

Count 24 10 34 

% within FAKTOR 2 70,6% 29,4% 100,0% 

% within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

31,2% 45,5% 34,3% 

FAKTOR 2: 
Kvalitetshinder 
till kollektiv-
trafiken 

3,00 

% of Total 24,2% 10,1% 34,3% 

Count 77 22 99 

% within FAKTOR 2 77,8% 22,2% 100,0% 

% within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

% of Total 77,8% 22,2% 100,0% 

 
Symmetric Measures 
  Value Asymp. 

Std. Er-
ror(a) 

Approx. 
T(b) 

Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Gamma ,275 ,186 1,422 ,155 

N of Valid Cases 99       

a Not assuming the null hypothesis. 
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Faktor 3: Kvalitetsbrister hos kollektivtrafiken - Vilket färdmedel till jobbet? 
 

Vilket färdmedel till jobbet?      

bil kollektivtrafik total 

Count 30 4 34 

% within FAKTOR 3 88,2% 11,8% 100,0% 

% within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

38,5% 18,2% 34,0% 

1,00 

% of Total 30,0% 4,0% 34,0% 

Count 24 8 32 

% within FAKTOR 3 75,0% 25,0% 100,0% 

% within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

30,8% 36,4% 32,0% 

2,00 

% of Total 24,0% 8,0% 32,0% 

Count 24 10 34 

% within FAKTOR 3 70,6% 29,4% 100,0% 

% within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

30,8% 45,5% 34,0% 

FAKTOR 3: 
Kvalitetsbrister 
hos kollektiv-
trafiken 

3,00 

% of Total 24,0% 10,0% 34,0% 

Count 78 22 100 

% within FAKTOR 3 78,0% 22,0% 100,0% 

% within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

% of Total 78,0% 22,0% 100,0% 

 
Symmetric Measures 
  Value Asymp. 

Std. Er-
ror(a) 

Approx. 
T(b) 

Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Gamma ,340 ,174 1,838 ,066 

N of Valid Cases 100       

a Not assuming the null hypothesis. 
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Faktor 4: Brister i kollektivtrafikens tidseffektivitet - Vilket färdmedel till 
jobbet? 
 

Vilket färdmedel till jobbet?      

bil kollektivtrafik total 

Count 16 18 34 

% within FAKTOR 4 47,1% 52,9% 100,0% 

% within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

20,5% 81,8% 34,0% 

1,00 

% of Total 16,0% 18,0% 34,0% 

Count 30 2 32 

% within FAKTOR 4 93,8% 6,3% 100,0% 

% within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

38,5% 9,1% 32,0% 

2,00 

% of Total 30,0% 2,0% 32,0% 

Count 32 2 34 

% within FAKTOR 4 94,1% 5,9% 100,0% 

% within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

41,0% 9,1% 34,0% 

FAKTOR 4: 
Brister i kol-
lektivtrafikens 
tidseffektivitet 

3,00 

% of Total 32,0% 2,0% 34,0% 

Count 78 22 100 

% within FAKTOR 4 78,0% 22,0% 100,0% 

% within Vilket färdmedel 
till jobbet? 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

% of Total 78,0% 22,0% 100,0% 

 
Symmetric Measures 
  Value Asymp. 

Std. Er-
ror(a) 

Approx. 
T(b) 

Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Gamma -,810 ,105 -4,719 ,000 

N of Valid Cases 100       

a Not assuming the null hypothesis. 
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.  
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Bilaga 5: Reskedjor – ett antal fall ur verkligheten 
 
 
Kollektivpendlare med återkommande reskedjor 
 
 
Resprofil 5: Man, född 1964 (kodnummer 23) 
 
Har flextid. Reser till arbetsplatsen i Karlstad 5 dagar i veckan. Arbetar inga helger.  
 
Den genomsnittliga pendlingstiden till och från Karlstad per dag inkluderat stopp är 50-60 minuter. 
Resan sker med tåg.  
 
Personen upplever sig ha mycket hög kunskap om kollektivtrafikutbudet och arbetstiderna utgör 
inga hinder för att resa med färdmedlet. 
 
Avståndet från bostad till järnvägstation är ca 1,2 km. Förflyttningen sker med cykel. Halvvägs till 
stationen ligger förskolan. I Karlstad är gångavståndet från station till arbetsplats 600-700 meter. I 
Karlstad sker förflyttningen mellan station och arbetsplats till fots. 
 
Personen har körkort och i hushållet finns tillgång till en bil. Denna bil är ibland, men inte alltid, 
tillgänglig för arbetsresan. Inga funktionsnedsättningar hindrar valet av färdmedel. Arbetsgivaren 
tillhandahåller fri parkering  
 
Även om arbetsresan i princip dagligen sker med kollektivtrafik så finns enstaka tillfällen då ären-
den skall utföras som bilen används för arbetsresan.  
 
Valet av färdmedel styrs i mycket hög grad av reskostnaden. Flexibilitet, miljöhänsyn och trafiksä-
kerhet är också viktiga faktorer för valet. Restiden är av mindre betydelse. 
 
Nuvarande trafiksystem uppfyller i ganska hög grad behoven både vad gäller tillgänglighet och 
bekvämlighet. Till den absolut största nackdelen med kollektivtrafiken hör vad som upplevs som ett 
högt biljettpris.  
 
Ansvaret för att lämna barn på förskolan på morgonen delas lika i hushållet, medan partnern alltid är 
den som hämtar. Att ha ansvaret för lämnandet av barn är inget som inverkar på valet av färdmedel. 
Personen i fråga gör sällan inköp av livsmedel kopplat till arbetsresan. Inte heller utför han andra 
typer av ärenden i samband med pendlingen.  
 
Reskedjans sammansättning: 
 
Morgon  
Måndag – fredag: Bostad – Cykel – Förskola – Cykel – Jvstn – Tåg – Jvstn – Till fots – Arbetsplats 
 
Eftermiddag  
Måndag – fredag: Arbetsplats – Till fots – Jvstn – Tåg – Jvstn – Cykel – Bostad 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Resprofil 6: Man, född 1956 (kodnummer 227) 
 
Reser till arbetet i Karlstad 4 vardagar i veckan. Arbetar hemifrån en dag i veckan. Arbetar heltid 
(38 timmar i veckan). Har flextid. Pendlingstiden per dag ligger på 60 minuter.  
 
Arbetstiderna korrelerar bra med kollektivtrafikutbudet mellan Kil och Karlstad. Upplever sig också 
vara ganska väl insatt i trafikutbudet.  
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Arbetsresan görs med tåg. Förflyttning till och från järnvägstationen i Kil sker med bil. Bostaden 
ligger upp mot 2,5 km från järnvägstationen i Kil medan arbetsplatsen är belägen inom en radie på 
250 meter från Karlstads järnvägsstation. Förflyttningen i Karlstad sker till fots.  
 
Han har körkort och tillgång till minst två bilar i hushållet. Dessa kan inte alltid, men ibland nyttjas 
för arbetsresan. Hushållets bilar nyttjas i tjänsten ca 2-3 ggr i månaden. Övriga dagar sker arbetsre-
san med ett kollektivt färdmedel. Inga funktionshinder påverkar valet av färdmedel.  
 
Kostnaden för resan är viktig vid valet av färdmedel till jobbet. Likaså väderlek, miljöhänsyn och 
problem med parkering då arbetsgivaren inte tillhandahåller detta. Restid och flexibilitet är av mind-
re betydelse för valet. Viktigt i sammanhanget är också säkerheten, både trafiksäkerhet och den 
personliga tryggheten ombord på fordon och vid hållplatser.  
 
Kollektivtrafiken uppfyller till ganska hög grad kravet på arbetsresan. Problem finns dock i att den 
inte håller tider och det finns brister i möjligheten att parkera bilen vid järnvägstationen i Kil. Bris-
ter i bekvämlighet i form av långa avstånd till hållplats, standard på hållplatser, att enkelt kunna 
byta mellan färdmedel samt trånga utrymmen i fordonet är också några negativa bitar personen 
framför.  
 
Det är oftast partnern som lämnar och hämtar barn på förskolan. Då han gör det tar han bilen från 
bostad till järnvägstationen. Vid 2-4 tillfällen i månaden gör han livsmedelsinköp kopplat till arbets-
resan. Vid dessa tillfällen påverkar det valet av färdmedel för arbetsresan. I vilken grad är dock 
beroende på inköpens omfattning. Några gånger i månaden utförs även andra ärenden i samband 
med arbetsresan. 
 
Reskedjans sammansättning: 
 
Morgon 
Måndag – onsdag, fredag: Bostad – Bil – Skola – Bil – Jvstn – Tåg – Jvstn – Till fots – Arbetsplats 
 Torsdag: Arbete i hemmet 
 
Eftermiddag  
Måndag – onsdag, fredag: Arbetsplats - Till fots – Jvstn – Tåg – Jvstn – Bil – Bostad  
Torsdag: Arbete i hemmet 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Kollektivpendlare med varierande reskedjor 
 
 
Resprofil 7: Kvinna, född 1966 (kodnummer 24) 
 
Arbetar heltid (40 timmar/veckan) och reser till arbetsplatsen i Karlstad 5 dagar i veckan. Inget 
arbete sker på helger. Har flextid och den genomsnittliga pendlingstiden ligger på 40 minuter/dag. 
Kunskapen om det kollektiva trafikutbudet är mycket god och arbetstider utgör inget hinder för att 
resa kollektivt.  
 
Arbetsresor görs med tåg. Avstånd mellan bostad och järnvägstation är ca 1 km. I det att stopp ut-
förs vid förskola fördubblas sträckan. Resor mellan bostad och järnvägsstation sker med bil. I Karl-
stad, där förflyttningen sker till fots, är avståndet från järnvägsstation till arbetsplats ca 200 meter.  
 
Inga hinder för val av färdmedel finns i form av funktionshinder eller avsaknad av körkort. Arbets-
givaren tillhandahåller dock inte fri parkering. I hushållet finns minst två bilar att tillgå och någon 
av dessa är också alltid tillgängliga för arbetsresor om så önskas. Pendling sker med mycket få un-
dantag med kollektivtrafiken. Hushållets bilar nyttjas aldrig i tjänsten och resor med kollektivtrafi-
ken sker förutom till arbetsplatsen endast någon gång om året. 
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Viktigt för valet av färdmedel är reskostnader, restider och väderlek. Trafiksäkerhet hos färdmedlet 
är också viktigt för valet. Miljöhänsyn och brist på parkeringsplats har ingen eller liten betydelse. 
Kollektivtrafiken uppfyller till ganska hög grad behovet av transportmedel för arbetsresan. Till dess 
negativa sidor hör att bussar och tåg inte går de tider hon önskar resa. Personen upplever inga större 
brister i trafiksystemets bekvämlighet.  
 
Ansvarfördelningen i hushållet är den att hon alltid lämnar barn på förskolan, medan partnern häm-
tar. Vid omkring 2-3 tillfällen i månaden gör hon livsmedelsinköp på väg hem från jobbet. Inga av 
dessa åtagande är dock styrande för valet av färdmedel för arbetsresan. I övrigt utförs inga ärenden 
kopplat till arbetsresan.  
 
Reskedjans sammansättning: 
 
Morgon 
Måndag – onsdag: Bostad – Bil – Förskola – Bil – Jvstn – Tåg – Jvstn – Till fots – Arbetsplats 
Torsdag: Bostad – Bil – Jvstn – Tåg – Jvstn – Till fots – Arbetsplats 
Fredag: Särskild lösning utanför ordinarie veckoprogram 
 
Eftermiddag  
Måndag – torsdag: Arbetsplats – Till fots – Jvstn – Tåg – Jvstn – Bil – Bostad  
Fredag: Särskild lösning utanför ordinarie veckoprogram 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Resprofil 8: Man, född 1966 (kodnummer 209) 
 
Arbetspendlar till Karlstad 5 dagar i veckan. Arbetar heltid (39 timmar/veckan). Arbetet är förlagt 
till vardagar. Har flextid. Pendlar inklusive eventuella ärenden i genomsnitt 130 minuter/dag.  
 
Hans arbetstider och kollektivtrafiken korrelerar väl med varandra och han upplever sig också vara 
mycket väl insatt i trafikutbudet.  
 
Arbetsresan sker med tåg, buss eller bil. Avståndet mellan bostad och järnvägstation där även bus-
sen ansluter är ca 1,5 km. Eventuell förflyttning mellan bostad och järnvägstation sker med cykel. 
Förflyttning mellan järnvägstationen i Karlstad och arbetsplatsen innebär en promenad på ca 1 km. 
 
Innehar körkort och har nästan alltid tillgång till hushållets bil för arbetsresor. Arbetsgivaren till-
handahåller fri parkering. Har inga funktionshinder som påverkar valet av färdmedel. Hushållets bil 
används aldrig i tjänsten och arbetsresan sker nästan uteslutande med kollektivtrafiken.  
 
Valet av färdmedel styrs i hög grad av reskostnad, restid och miljöhänsyn. I något lägre grad inver-
kar behovet av att vara flexibel på valet. Brist på parkeringsplats och väderlek har ingen eller liten 
betydelse i sammanhanget. I nuläget uppfyller kollektivtrafiken i ganska låg grad hans behov. 
Missnöjet gäller främst långa restider, att tåget inte går när han vill åka och att kollektivtrafiken inte 
håller sina tider. Fordonen har också som han upplever det brister i komforten. 
 
Han ansvarar oftast för att lämna barn på förskolan, medan makan vanligen är den som hämtar. Om 
han gör detta inverkar det dock inte på valet av färdmedel för arbetsresan. Mer sällan görs inköp av 
livsmedel i samband med arbetsresor. Inga andra ärenden eller åtagande på fritiden är kopplade till 
pendlandet. För närvarnade är partnern föräldraledig och därför ser förskoleschemat något annor-
lunda ut. Vanligen ingår även stopp på förskolan i arbetsresan. 
 
Reskedjans sammansättning: 
 
Morgon: 
Måndag – torsdag: Bostad – Cykel – Jvstn – Tåg – Jvstn – Till fots – Arbetsplats 
Fredag: Bostad – Bil – Arbetsplats 
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Eftermiddag: 
Måndag – tisdag: Arbetsplats – Till fots – Jvstn – Tåg – Jvstn – Cykel – Bostad 
Onsdag: Arbetsplats – Till fots – Affär – Till fots – Hpl - Buss – Hpl – Cykel – Bostad 
Torsdag: Arbetsplats – Bil – Affär – Bil – Bostad 
Fredag: Arbetsplats - Bil – Affär – Bil – Ärende – Bil – Bostad 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Bilpendlare med uppfattningen att de i princip kan ersätta bilen med ett kol-
lektivt färdmedel 
 
 
Resprofil 9: Kvinna, född 1964 (kodnummer 255) 
 
Pendlar med bil mellan Kil och Karlstad 4 dagar i veckan (deltid/30 timmar i veckan). Arbetar inga 
helger. Har flextid. Den vanliga pendlingstiden per dag är 60 minuter. 
 
Hon upplever sig ha ganska hög kunskap om förutsättningarna för att pendla med kollektivtrafiken. 
Anser inte att arbetstiden utgör något hinder för att resa kollektivt och upplever att denna i stort 
uppfyller hennes resbehov. Inga byten krävs heller för att resa kollektivt till jobbet. Ansvaret för att 
alltid hämta och lämna barn på förskolan som ligger 5 km från bostaden, tillsammans med upplevel-
sen av att kollektivtrafiken är dyr gör dock att hon inte reser kollektivt. Restiden blir för lång, av-
ståndet till hållplatserna är för långt och biljettpriset är för högt. 
 
Generellt är restiden och reskostnaden viktigast för färdmedelsvalet. Övriga faktorer som flexibili-
tet, väderlek, miljö och eventuella parkeringsproblem av mindre betydelse. 
 
I hushållet finns två eller flera bilar och hon har alltid tillgång till någon av dem för arbetsresorna. 
Fri parkering vid arbetsplats finns inte. Bilen används sällan i tjänsten. 
 
Livsmedelinköp på väg till/från jobbet görs mer sällan. Vanligtvis utförs heller inga ärenden i direkt 
koppling till arbetsresan. 
 
Avståndet mellan förskola och busshållplats är omkring 500 meter. Till järnvägstationen är över 1 
km. Närmaste hållplats från arbetet ligger inom 250 meter.  
 
Reskedjans sammansättning: 
 
Morgon  
Måndag – tisdag, torsdag – fredag: Bostad – Bil – Förskola – Bil – Arbetsplats 
Onsdag: Ledig  
 
Eftermiddag 
Måndag: Arbetsplats – Bil – Förskola – Bil – Bostad 
Tisdag: Arbetsplats – Bil – Förskola – Bil – Fritid – Bil – Bostad 
Onsdag: Ledig  
Torsdag: Arbetsplats – Bil – Förskola – Bil – Affär – Bil – Bostad 
Fredag: Arbetsplats – Bil – Förskola – Bil – Bostad 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Resprofil 10: Kvinna, född 1971 (kodnummer 297) 
 
Hon pendlar från Fagerås till Karlstad med bil 4 vardagar i veckan. Har flextid. Arbetar heltid (30 
timmar i veckan). Den normala dagliga pendlingstiden ligger på 75 minuter. Avståndet mellan bo-
stad och förskola är 4,5 km. Förskolan ligger inom 300 meter från busshållplats och järnvägsstation. 
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Vid arbetsplatsen finns en hållplats inom 250 meter. Resan kräver ett byte mellan kollektiva färd-
medel. 
 
Säger sig sakna all kunskap om möjligheten att eventuellt pendla med kollektivtrafiken istället för 
bil, men upplever inte att nuvarande arbetstider i princip utgör några hinder för att resa kollektivt. 
Tror också och att denna egentligen i ganska hög grad uppfyller hennes resbehov. Uppger också att 
om förutsättningar fanns skulle hon vilja pendla oftare med kollektivtrafiken men att det finns 
många ”små motstånd” som tillsammans gör att hon istället åker bil. Till dessa hör att det är krång-
ligt att lämna och hämta på förskolan, att avståndet till hållplatser från bostaden är för långt och 
behovet av att utföra olika ärenden kopplat till arbetsresan. Att den totala restiden blir lång med 
kollektivtrafiken spelar också in för valet.  
 
I hushållet finns två eller flera bilar och hon har också alltid tillgång till en bil för sina arbetsresor. 
Fri parkering finns vid arbetsplatsen. Den privata bilen används mycket sällan i arbetet.  
 
Kort restid och flexibilitet är viktig för färdmedelsvalet. Däremot spelar inte kostnader, väderlek 
eller miljö någon avgörande roll för valet.  
 
Hon ansvarar oftast för att lämna barnen på förskolan, medan maken/sambon oftast är den som 
hämtar barnen. Hon gör ofta livsmedelsinköp och utför ibland även andra ärenden kopplat till ar-
betsresan. Har också varannan vecka fritidsaktiviteter som påverkar valet av färdmedel för arbetsre-
san. 
 
Reskedjans sammansättning: 
 
Morgon  
Måndag – torsdag: Bostad – Bil – Förskola – Bil – Arbetsplats 
Fredag: Ledig 
 
Eftermiddag 
Måndag: Arbetsplats – Bil – Bostad  
Tisdag: Arbetsplats – Bil – Förskola – Bil – Bostad  
Onsdag: Arbetsplats – Bil – Fritid – Bil – Bostad 
Torsdag: Arbetsplats – Bil – Förskola – Bil – Affär – Bil - Bostad 
Fredag: Ledig 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Bilpendlare med uppfattningen att de inte kan ersätta bilen med ett kollektivt 
färdmedel 
 
 
Resprofil 11: Kvinna, född 1961 (kodnummer 37) 
 
Reser från Kil till Karlstad med bil 5 dagar i vecka. Arbetar deltid (25 timmar i veckan). Har flextid. 
Arbetar inga helger. Lägger vanligen 50 minuter per dag på arbetsresan. 
 
Har mycket god kunskap om kollektivtrafikutbudet och arbetstiderna utgör inga hinder. Hon har 
tidigare pendlat med kollektivtrafiken men slutade med detta efter att barnen föddes och hon byte 
till en arbetsplats utanför centrala Karlstad. I nuläget uppfyller inte kollektivtrafiken hennes resbe-
hov. Till kollektivtrafikens brister hör enligt henne, förutom långa restider, brister i turtäthet, pro-
blem med långa avstånd till hållplatser, fel destinationer och dåliga möjligheter till byten samt låg 
standard ombord. Generellt är restiden och flexibilitet viktigt för hennes val av färdmedel, däremot 
inte kostnaden, väder eller miljö.  
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I hushållet finns minst två bilar. Någon av dessa är alltid tillgängliga för arbetsresan. Har tillgång till 
fri parkering på arbetsplatsen. Uppger att hon sällan använder hushållets bil i tjänsten, men under 
mätveckan görs ett antal stopp relaterat till arbetet på väg till och från det samma. 
 
Har alltid ansvaret för att lämna och hämta barn i förskolan. Gör också inköp kopplat till arbetsresan 
vid 2-3 tillfällen i veckan. Några gånger i månaden hämtar hon och lämnar hon jobb hos olika ar-
betsgivare i samband med arbetsresan. Även barnens fritidsaktiviteter påverkar valet av färdmedel 
för arbetsresan. 
 
Avståndet mellan bostaden och förskolan är ca 1 km. Från förskolan till närmaste busshållplats är 
mindre än 300 och till järnvägsstationen ca 500 meter. Vid arbetet finns en busshållplats inom 250 
meter. Arbetsresan kräver ett byte från regiontrafik till stadsbuss. 
 
Reskedjans sammansättning: 
 
Morgon  
Måndag: Bostad – Bil – Förskola – Bil – Skola – Bil – Hämta/lämna jobb (Kil) – Bil – Arbetsplats 
Tisdag: Bostad – Bil – Förskola – Bil – Skola – Bil – Arbetsplats 
Onsdag: Bostad – Bil – Förskola – Bil – Skola – Bil – Hämta/lämna jobb (Karlstad) – Bil – Arbets-
plats 
Torsdag: Bostad – Bil – Förskola – Bil – Skola – Bil – Arbetsplats 
Fredag: Bostad – Bil – Förskola – Bil – Skola – Bil – Hämta/lämna jobb (Karlstad) – Bil – Arbets-
plats 
 
Eftermiddag 
Måndag: Arbetsplats – Bil – Lämna arbete (Karlstad) – Bil – Apotek – Bil – Bostad  
Tisdag: Arbetsplats – Bil – Bank/affär – Bil - Bostad  
Onsdag: Arbetsplats – Bil – Bostad  
Torsdag: Arbetsplats – Bil – Sjukvård – Bil – Bostad 
Fredag: Arbetsplats – Bil – Affär – Bil – Bostad 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Resprofil 12: Kvinna, född 1971 (kodnummer 121) 
 
Pendlar från Kil till Karlstad med bil 4 vardagar i veckan. Arbetar deltid (32 timmar i veckan). Har inte flextid. 
Den normala pendlingstiden är 60 minuter/dag. 
 
Har enligt egen utsago en ganska liten kunskap om kollektivttrafikutbudet, men upplever inte att arbetstiden 
utgör något avgörande hinder för att resa med den. Önskar också om de praktiska förutsättningarna fanns pend-
la kollektivt oftare men i nuläget uppfyller kollektivtrafiken till ganska låg grad hennes behov av transporter för 
arbetsresan. Har som vilja att korta restiden så mycket som möjligt för att minska barnens tid på förskolan. 
Långa restider med kollektivtrafiken med krav på ett byte till stadsbuss från att nå arbetsplatsen blir då hinder 
för detta. Kort restid är generellt viktigt för färdmedelsvalet. Reskostnader, krav på flexibilitet, väderlek och 
miljöaspekter är av mindre betydelse i sammanhanget.  
 
Har nästan alltid tillgång till någon av hushållets bilar för arbetsresor. På jobbet finns också fri parkering. An-
vänder aldrig hushållets bil i tjänsten. 
 
I hushållet delar de vuxna på att lämna barn på förskolan medan hon är den som oftast hämtar. Gör inköp av 
livsmedel kopplat till arbetsresan vid några tillfällen i månaden. I övrigt utför hon vanligen inga ärenden. 
 
Avståndet mellan bostad och förskola är 300 meter. Från förskolan till närmaste busshållplats är ca 200 meter. 
Till järnvägstationen är runt 1 km. Mellan arbetsplats och närmaste hållplats är mindre än 250 meter.  
 

Reskedjans sammansättning: 
 
Morgon  
Måndag – tisdag: Bostad – Bil – Arbetsplats 
Onsdag – torsdag: Bostad – Bil – Förskola – Bil – Arbetsplats 
Fredag: Ledig 
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Eftermiddag 
Måndag: Arbetsplats – Bil – Affär – Bil – Bostad  
Tisdag, torsdag: Arbetsplats – Bil – Förskola – Bil – Bostad  
Onsdag: Arbetsplats – Bil – Bostad  
Fredag: Ledig 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Resprofil 13: Kvinna, född 1972 (kodnummer 176) 
 
Arbetar heltid (40 timmar/veckan). Reser till Karlstad med bil totalt 5 dagar i veckan inklusive sön-
dag. Har inte flextid. Den ordinära dagliga pendlingstiden ligger på 90 minuter. 
 
Hon uppger vara relativt väl insatt i möjligheten att pendla kollektivt och anser att arbetstiderna 
utgör ett stort hinder för detta. Transportformen uppfyller inte heller i övrigt resenärens resbehov 
och hon inte har heller något intresse av att börja resa kollektivt även om de praktiska förutsättning-
arna så skulle medge detta. 
 
En arbetsresa med kollektivtrafiken kräver två byten för att nå arbetsplatsen och avståndet till håll-
platser upplevs för långa. Resan tar också för lång tid och trafikformen blir för krånglig att nyttja då 
stopp på familjedaghem, beläget 2 km från hemmet, skall inkluderas. Fungerande förbindelser sak-
nas också på söndagar. Restiden, flexibilitet och väderlek är generellt sett mycket viktigt för färd-
medelsvalet. Miljöaspekten och kostnaden för resan har däremot ingen betydelse alls.  
 
I hushållet finns fler än en bil och hon har alltid tillgång till bil för arbetsresorna. Fri parkering finns 
på jobbet. Använder aldrig hushållets bil i tjänsten. 
 
Hon har alltid ansvaret för att lämna och hämta barn från familjedaghemmet. Några livsmedelsin-
köp görs sällan på väg till och från jobbet. Inga andra ärenden görs heller kopplat till arbetsresan. 
 
Avstånd till närmaste hållplats från arbetet är 250- 750 meter. Avstånd mellan familjedaghem och 
hållplatser är okänt. 
 
Reskedjans sammansättning: 
 
Morgon  
Måndag – onsdag: Bostad – Bil – Familjedaghem – Bil – Arbetsplats 
Torsdag: Bostad – Bil – Arbetsplats 
Fredag: Ledig (jobbar söndag) 
 
Eftermiddag 
Måndag – torsdag: Arbetsplats – Bil – Bostad 
Fredag: Ledig (jobbar söndag) 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Resprofil 14: Man, född 1957 (kodnummer 293) 
 
Bor i Fagerås. Reser till arbetsplatsen i Karlstad med bil 5-6 dagar i veckan (jobbar varannan lör-
dag). Arbetar heltid (40 timmar i veckan). Har inte flextid. Den genomsnittliga pendlingstiden per 
dag ligger på 90 minuter. 
 
Avståndet mellan bostad och förskolan är ca 10 km enkel resa. Avståndet från förskolan till närmas-
te busshållplats och järnvägsstation är mindre än 300 meter. Närmaste hållplats från arbetet ligger 
mellan 1 500 – 
 2 500 meter bort. För en arbetsresa med kollektivtrafiken krävs ett byte mellan regionaltrafik och 
stadsbuss. 
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Han anser sig ha en ganska hög kunskap om möjligheten att pendla med kollektivtrafiken. Arbetsti-
derna utgör dock ett stort hinder för detta. Om förutsättningarna fanns skulle han välja att resa oftare 
med kollektivtrafiken. 
 
I hushållet finns fler än en bil och någon av dem är alltid tillgängliga för arbetsresan. Ingen av hus-
hållets bilar används i tjänsten. Arbetsgivaren tillhandhåller fri parkering.  
 
Reskostnaden och önskemålet att vara flexibel är av stor betydelse för valet av färdmedel. Restiden 
har däremot enligt egen utsago ingen betydelse. Inte heller väderlek eller miljöhänsyn spelar in. 
Kollektivtrafiken passar i nuläget inte hans behov för arbetsresorna. Brister finns vad gäller av-
gångstider och de destinationer som kollektivtrafiken har stämmer inte med resandebehovet. Som en 
följd av detta blir antalet byten för att nå arbetsplatsen för många. Tidtabeller upplevs också relativt 
svåra att utläsa.  
 
Han lämnar alltid barnen på förskolan på morgonen men hämtar aldrig på eftermiddagen. Inga andra 
ärenden utförs vanligen i samband med arbetsresan. Att lämna barn på förskolan och skjutsande av 
barnen till deras fritidsaktiviteter ökar behovet av bil för arbetsresan. 
 
Reskedjans sammansättning: 
 
Morgon  
Måndag, onsdag – fredag: Bostad – Bil – Förskola – Bil – Arbetsplats 
Tisdag: Särskild lösning utanför ordinarie veckoprogram 
 
Eftermiddag 
Måndag, torsdag: Arbetsplats – Bil – Fritid – Bil – Bostad  
Tisdag – onsdag, fredag: Arbetsplats – Bil – Bostad 
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Bilaga 6: Svarskort 
 

SVARSKORT 
 

Kodnummer: …… 
 
 
Arbetspendling till Karlstad 
 
 
*********************************************************** 
 
 

� Ingen i hushållet arbetspendlar till Karlstad. 
 
 
*********************************************************** 
 
 
En i hushållet arbetspendlar till Karlstad. 
 

� Jag kan tänka mig besvara enkäten. 
� Jag kan inte tänka mig besvara enkäten. 

 
 
Flera i hushållet arbetspendlar till Karlstad, ange antal …..  
 

� Ja, en i hushållet kan tänka sig besvara enkäten. 
� Ja, samtliga pendlare i hushållet kan tänka sig besvara enkäten. 
� Nej, ingen i hushållet kan tänka sig besvara enkäten. 

 
 
*********************************************************** 
 
 
Svarskortet returneras i bifogat svarskuvert 
 
 
*********************************************************** 
 
 
 
            TACK FÖR ATT DU SÄNDER TILLBAKA SVARSKORTET! 
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Bilaga 7: Introduktionsbrev till enkät 
 
 
BÄTTRE KOMMUNIKATIONER MELLAN KIL/FAGERÅS OCH KARL-
STAD 
 
 

En studie om småbarnfamiljers resvanor 
 

I ett samarbete mellan Karlstads universitet och Kils kommun genomförs under 
hösten 2002 en undersökning om resvanor hos arbetspendlande småbarnsföräldrar.  
 
Denna enkät skickas ut till dig som har barn i åldrarna 1-5 år inom kommunens 
barnomsorg i Kil och Fagerås och som arbetspendlar till Karlstad. Syftet är att öka 
vår kunskap om de behov och krav ni har på kollektiva färdmedel (buss och tåg). 
 
Vi tackar för att du på det returnerade svarskortet har angett att du/ni är villiga att 
besvara enkäten och ber dig/er besvara och returnera enkäten i det frankerade 
svarskuvertet snarast.  
  
Varför finns ett kontrollnummer på enkäten? 
 

Kontrollnumret är till för att vi skall kunna undvika att skicka en påminnelse om du 
redan svarat och för att vi skall ha möjlighet att återkomma för att tydliggöra even-
tuella oklarheter. Vi behöver också uppgiften för att kunna skicka ut den Trisslott 
du erhåller som tack för hjälpen att besvara enkäten. I den publicerade rapporten 
kommer det däremot inte att finnas någon möjlighet att utläsa vem som har lämnat 
vilket svar. 
 
Två pendlare i hushållet 
 
Till de hushåll där två medlemmar i familjen arbetspendlar till Karlstad medsändes 
en enkät till vardera. Vi ber i dessa fall er besvara varsin enkät och returnera dessa i 
samma svarskuvert. Om det finns två pendlare i hushållet, men ni på svarskortet 
angett att endast en i familjen är villig att besvara enkäten har endast en enkät 
skickats ut. Skulle båda trots detta vilja besvara enkäten ber vi er kontakta Hans 
Olof Gottfridsson så skickar han er ytterligare enkäter. 
 

Om du har frågor kring studien hör gärna av dig till Hans Olof Gottfridsson 
Telefon: 054-700 18 43 (tors-fred) 
E-mail: Hans.Olof.Gottfridsson@kau.se 
 
 
 

Tack på förhand för din värdefulla medverkan! 
 

 
 

Hans Olof Gottfridsson   Rolf Lundberg 
 

/Doktorand vid Karlstad universitet/  /Kommunchef i Kils kommun/ 
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Bilaga 8: Enkät 
 
 

Kodnummer: ………. 
 

Person: …………….. 
 
 

 
 
 
 
 

BÄTTRE KOMMUNIKATIONER 
KIL/FAGERÅS – KARLSTAD 

 
 

En undersökning om resvanor hos arbetspendlande  
småbarnsföräldrar 
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ARBETSPENDLING OCH ARBETSFÖRHÅLLANDEN 
 
Arbetsresor 
 
1. Jag bor i 
 
� Fagerås 
� Kil 
 
2. Vilket är ditt yrke och din arbetsplats 
 
Yrke: Arbetsplats och adress 
  
 
3. Hur länge har du arbetspendlat till Karlstad? ……………. 
 
4. Hur många dagar i veckan reser du i genomsnitt till arbetsplatsen i Karlstad, 

alternativt arbetar du från hemmet? 
 

……………. dagar/veckan reser jag till jobbet. 
……………. dagar/veckan arbetar jag i hemmet. 

 
5. Hur lång tid spenderar du i genomsnitt på att resa till och från arbetet dagligen 

(räkna med alla ärenden och stopp du gör på väg till eller från arbetet i 
restiden)?  

 
……………. minuter/dag tur och retur. 

 
6. Skulle du kunna tänka dig att lägga mer tid på arbetsresan om så krävdes? 
 

� Ja, ange hur många minuter/dag tur och retur ……………. 
� Nej 

 
7. Hur hög beräknar du din totala kostnad vara för dina arbetsresor per månad? 
 

……………. kr/månad 
 
Arbetsförhållanden 
 
8. Vilket av följande arbetsförhållanden har du för närvarande?  
 

Tillsvidareanställning 
� Heltid 
� Deltid 

 
Projekt- eller visstidsanställning 

� Heltid 
� Deltid 
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� Egenföretagare/medhjälpande familjemedlem i anhörigs företag 
� Annan, nämligen 

……………………………………………………………………….. 
9. Hur många timmar förvärvsarbetar du vanligen per vecka? ……………. 
 
10. Vid vilken tid på dygnet ligger din huvudsakliga arbetstid? 
 

� Dagtid 
� Kvällstid eller nattid 
� Skiftarbete  
� Oregelbunden förläggning över dygnet och veckan enligt särskilt arbets-

schema eller turordning (turlistetid) 
� Annan arbetstidsförläggning, ange vilken 

…………………………….……………….. 
 
11. Innebär ditt arbete att du regelbundet arbetar helger? 
 

� Ja, ange hur ofta …………….……………. 
� Nej 

 
12. Har du flexibel arbetstid? (flexibel arbetstid eller flextid innebär att man inom 

vissa gränser själv kan välja när man börjar och slutar arbetsdagen).  
 

� Ja 
� Nej 

 
13. Anser du att dina möjligheter att resa kollektivt till och från arbetet hindras av 

dina arbetstider? 
 

Inte alls               I ganska låg grad               I ganska  hög grad                  I mycket hög grad 

          �    �                 �                                   � 
 
 
VAL AV FÄRDSÄTT  
 
Kunskap om kollektivtrafiken 
 
14. Upplever du dig vara insatt i vilka möjligheter som finns att arbetspendla med 

buss eller tåg mellan Fagerås/Kil och Karlstad? 
 

Inte alls               I ganska låg grad               I ganska  hög grad                  I mycket hög grad 

          �    �                 �                                   � 
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15. Hur långt är det från din bostad till närmaste hållplats för ett kollektivt färdme-
del (busshållplats/järnvägsstation)? 

 
� 0- 250 meter 
� 250- 750 meter 
� 750-1500 meter 
� 1500-2500 meter 
� Mer än 2500 meter 
� Vet ej 

 
16. Hur långt är det från din arbetsplats till närmaste hållplats för ett kollektivt 

färdmedel (busshållplats/järnvägsstation)? 
 

� 0- 250 meter 
� 250- 750 meter 
� 750-1500 meter 
� 1500-2500 meter 
� Mer än 2500 meter 
� Vet ej 

 
17. Hur många byten mellan olika kollektiva färdmedel krävs för en resa mellan 

ditt hem och din arbetsplats (enkel resa)? 
 

� Inget byte 
� Ett 
� Två 
� Tre 
� Fyra 
� Fler än fyra 
� Vet ej 

 
Uppskattning av restid  
 
18. Hur lång uppskattar du restiden tur och retur mellan din bostad och din arbets-

plats vara med ett kollektivt färdmedel? Räkna även med gångtider/cykeltider 
till hållplatser och eventuella väntetider.  
 
……………. minuter/dag tur och retur 
 

19. Hur lång tid uppskattar du att det tar att resa tur och retur mellan din bostad och 
din arbetsplats med ett kollektivt färdmedel om du även utför ärenden av ty-
pen lämna/hämta barn, handla etc. i samband med din arbetsresa. 

 
……………. minuter/dag tur och retur 
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20. Hur lång uppskattar du restiden tur och retur mellan din bostad och din arbets-
plats vara med bil? Räkna även med gångtider till parkeringsplatser etc.  
 
……………. minuter/dag tur och retur 
 

21. Hur lång tid uppskattar du att det tar att resa tur och retur mellan din bostad och 
din arbetsplats med bil om du även utför ärenden av typen lämna/hämta barn, 
handla etc. i samband med din arbetsresa. 

 
……………. minuter/dag tur och retur 

 
 
Förutsättningar för arbetsresan 
 
22. Har du körkort för bil? 
 

� Ja 
� Nej 

 
23. Har du (eller någon annan i hushållet) tillgång till bil? 
 

� Ja, äger eller har tillgång till en bil 
� Ja, äger eller har tillgång till två eller flera bilar 
� Nej 

 
24.  Hur ofta har du möjlighet att använda bilen för resor till eller ifrån arbetet? 
  

� Alltid 
� Nästan alltid 
� Ibland 
� Nästan aldrig 
� Aldrig 

 
25. Hur ofta använder du hushållets bil (bilar) i jobbet? 
 

� Dagligen 
� Ca 2-3 ggr per vecka 
� Ca 2-4 ggr per månad 
� Mer sällan 
� Aldrig 

 
26. Har du någon form av funktionsnedsättning som hindrar dig från att resa kol-

lektivt? 
 

� Ja 
� Nej 
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27. Hur ofta reser du med bil till eller från din arbetsplats? 
 

� Dagligen 
� Ca 2-3 ggr per vecka 
� Ca 2-4 ggr per månad 
� Mer sällan 
� Aldrig 

 
28. Tillhandahåller arbetsgivaren en fri parkeringsplats du kan utnyttja? 
 

� Ja 
� Nej 
 

Utnyttjande av kollektivtrafiken 
 
29. Hur ofta reser du med ett kollektivt färdmedel (buss/tåg) till eller från din ar-

betsplats? 
 

� Dagligen 
� Ca 2-3 ggr per vecka 
� Ca 2-4 ggr per månad 
� Mer sällan 
� Aldrig 

 
30. Har du tidigare rest regelbundet med kollektivtrafiken till eller ifrån din arbets-

plats men slutat med detta? 
 

� Ja, därför att ..……..……………………………………………………….. 
…..…………………………………………………………………………. 

� Nej 
 
31. Om du inte vanligtvis reser kollektivt till eller ifrån din arbetsplats vilka är hu-

vudskälen till detta? 
……..……………………………………………………………...…………… 
………………………………………………………………...………………… 
………………………………………………………………...………………… 
………………………………………………………………...………………… 
………………………………………………………………...………………… 
………………………………………………………………...………………… 
………………………………………………………………...………………… 

 
32. Hur ofta reser du med ett kollektivt färdmedel (buss eller tåg) i något annat 

ärende än arbetsresor? 
 

� Någon gång i veckan 
� Någon gång i månaden 
� Någon gång om året 
� Aldrig 
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DEN PENDLANDE PERSONENS GRUNDER FÖR VAL 
 
Grunder för beslutsstrategi 
 
33. I vilken mån avgörs ditt val av färdmedel till och från jobbet av kostnaderna för 

olika färdmedel? 
 

Inte alls               I ganska låg grad               I ganska  hög grad                  I mycket hög grad 

          �    �                 �                                   � 
 
34. I vilken mån styrs ditt val av färdmedel till och från jobbet av restiden? 
 

Inte alls               I ganska låg grad               I ganska  hög grad                  I mycket hög grad 

          �    �                 �                                   � 
 
35. I vilken mån styrs ditt val av färdmedel till och från jobbet av behovet/viljan att 

vara flexibel (ex. med kort varsel kunna variera din arbetstid, snabbt kunna nå 
dina barn på dagis, kunna utföra spontana ärenden etc.)? 

 
Inte alls               I ganska låg grad               I ganska  hög grad                  I mycket hög grad 

          �    �                 �                                   � 
 
36. I vilken mån styrs ditt val av färdmedel till och från jobbet av väderleken? 
 

Inte alls               I ganska låg grad               I ganska  hög grad                  I mycket hög grad 

          �    �                 �                                   � 
 

37. I vilken mån styrs ditt val av färdmedel till och från jobbet av miljöhänsyn? 
 

Inte alls               I ganska låg grad               I ganska  hög grad                  I mycket hög grad 

          �    �                 �                                   � 
 

38. I vilken mån styrs ditt val av färdmedel till och från jobbet av brist på parker-
ingsplats? 

 
Inte alls               I ganska låg grad               I ganska  hög grad                  I mycket hög grad 

          �    �                 �                                   � 
 
 

ÅSIKTER OM KOLLEKTIVTRAFIKEN 
 

Tillgänglighet 
 
39. I vilken grad upplever du att den nuvarande kollektivtrafiken mellan Fager-

ås/Kil och Karlstad passar dina behov att resa till och från arbetet? 
 

Inte alls               I ganska låg grad               I ganska  hög grad                  I mycket hög grad 

          �    �                 �                                   � 
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40. I vilken grad upplever du följande faktorer vara brister med den nuvarande kol-
lektivtrafiken? 

 

a) Att den totala restiden mellan bostad och arbetet blir lång då jag reser kollek-
tivt.  

 

Inte alls               I ganska låg grad               I ganska  hög grad                  I mycket hög grad 

          �    �                 �                                   � 
 

b) Att tidtabeller är svåra att utläsa och förstå. 
 

Inte alls               I ganska låg grad               I ganska  hög grad                  I mycket hög grad 

          �    �                 �                                   � 
 

c) Att biljettpriserna är för höga. 
 

Inte alls               I ganska låg grad               I ganska  hög grad                  I mycket hög grad 

          �    �                 �                                   � 
 
d) Att bussen/tåget inte går de tider jag vill åka.  
 

Inte alls               I ganska låg grad               I ganska  hög grad                  I mycket hög grad 

          �    �                 �                                   � 
 

e) Att kollektivtrafiken inte håller sina tider.  
 

Inte alls               I ganska låg grad               I ganska  hög grad                  I mycket hög grad 

          �    �                 �                                   � 
 

f) Att det inte finns möjlighet att parkera bilen vid hållplatsen. 
 

Inte alls               I ganska låg grad               I ganska  hög grad                  I mycket hög grad 

          �    �                 �                                   � 
 

g) Det antal byten mellan länsbuss/tåg och stadsbuss som krävs för att nå min ar-
betsplats är för många. 

 

Inte alls               I ganska låg grad               I ganska  hög grad                  I mycket hög grad 

          �    �                 �                                   � 
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h) Att bussen/tåget inte går dit jag vill/behöver åka. 
 

Inte alls               I ganska låg grad               I ganska  hög grad                  I mycket hög grad 

          �    �                 �                                   � 
 
Bekvämlighet 
 
41. Upplever du avståndet till hållplatser vara ett hinder för att resa kollektivt?  
 

Inte alls               I ganska låg grad               I ganska  hög grad                  I mycket hög grad 

          �    �                 �                                   � 
 
42. Upplever du att det finns brister i standarden på hållplatsen (ex. klimatskydd 

saknas, det finns för få sittplatser, hållplatsen är nedklottrad, dålig belysning 
etc.)?  
 
Inte alls               I ganska låg grad               I ganska  hög grad                  I mycket hög grad 

          �    �                 �                                   � 
 
43. Upplever du att det finns brister i möjligheten att på ett enkelt sätt byta från 

länsbuss/tåg till stadsbuss? 
 

Inte alls               I ganska låg grad               I ganska  hög grad                  I mycket hög grad 

          �    �                 �                                   � 
 
44. Upplever du att det finns brister hos fordonen som t ex. ont om med benutrym-

me, ont om sittplatser etc.?  
 

Inte alls               I ganska låg grad               I ganska  hög grad                  I mycket hög grad 

          �    �                 �                                   � 
 
Säkerhet 
 
45. I vilken mån styrs ditt val av färdmedel till och från jobbet av trafiksäkerhet? 
 

Inte alls               I ganska låg grad               I ganska  hög grad                  I mycket hög grad 

          �    �                 �                                   � 
 

46. Hållplatser och stationer kan ibland ligga avsides eller bli tillhåll för individer 
och grupper som kan upplevas hotfulla. Detta i sin tur kan leda till att resenärer 
upplever en olust eller rädsla för att utnyttja kollektivtrafiken. I vilken grad är 
detta ett skäl till att du inte reser kollektivt? 

 
Inte alls               I ganska låg grad               I ganska  hög grad                  I mycket hög grad 

          �    �                 �                                   � 
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47. Om de praktiska förutsättningarna vad gäller tillgänglighet, bekvämlighet och 
säkerhet fanns för att resa kollektivt till din arbetsplats skulle du då välja att 
resa oftare?   

 
� Ja 
� Nej 

 
 
ANVÄNDANDE AV BARNOMSORG OCH ANSVARSFÖRDELNING 
 
Barnomsorg 
 
48. Hur många timmar kommunal barnomsorg utnyttjar ni per barn och vecka? 

 
Barn 1: ……………. timmar/vecka 
Barn 2: ……………. timmar/vecka 
Barn 3: ……………. timmar/vecka 

 
49. Utnyttjar ni i familjen någon annan typ av barnomsorg under arbetstid förutom 

den kommunala (t ex släktingar, privat dagmamma)? 
 

� Ja, antal timmar i genomsnitt i veckan ……………. 
� Nej 

 
50. Vem ansvarar normalt för att lämna barn till barnomsorgen? 
 

� Alltid jag 
� Oftast jag 
� Båda lika mycket 
� Oftast make/maka/sambo 
� Alltid make/maka/sambo (gå vidare till fråga 52) 
� Annan person (gå vidare till fråga 52) 

 
51. Om du lämnar barnen, påverkar det ditt val av färdmedel till arbetet? 
 

� Ja, ange på vilket sätt …………………………………………………….… 
…………………………………………………..…..……………………… 

� Nej 
 
52. Vem ansvarar normalt för att hämta barn från barnomsorgen?  
 

� Alltid jag 
� Oftast jag 
� Båda lika mycket 
� Oftast make/maka/sambo 
� Alltid make/maka/sambo (gå vidare till fråga 54) 
� Annan person (gå vidare till fråga 54) 
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53. Om du hämtar barnen, påverkar det ditt val av färdmedel från arbetet? 
 

� Ja, ange på vilket sätt …………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………… 

� Nej 
 
Inköp och andra ärenden 
 
54. Vem ansvarar normalt för matinköp i hushållet? 
 

� Alltid jag 
� Oftast jag 
� Båda lika mycket 
� Oftast make/maka/sambo 
� Alltid make/maka/sambo (gå vidare till fråga 57) 
� Annan person (gå vidare till fråga 57) 

 
55. Om du gör det, hur ofta brukar du då handla livsmedel på väg till eller från ar-

betet? 
 

� Dagligen 
� Ca 2-3 ggr per vecka 
� Ca 2-4 ggr per månad 
� Mer sällan 
� Aldrig (gå vidare till fråga 57) 

 
56. Om du gör matinköpen, påverkar det ditt val av färdmedel till/från arbetet? 
 

� Ja, ange på vilket sätt……………………..…………………………………. 
……………………………………………………………………………… 

� Nej 
 
57. Brukar du utföra andra ärenden på väg till eller från arbetet? 
 

� Ja, nämligen………………………………………………………………… 
� Nej (gå vidare till fråga 60) 

 
58. Om du svarat ja på fråga 57, hur ofta brukar du utföra dessa ärenden i samband 

med arbetsresan? 
 

� Dagligen 
� Ca 2-3 ggr per vecka 
� Ca 2-4 ggr per månad 
� Mer sällan 
� Aldrig (gå vidare till fråga 60) 
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59. Om du svarat ja på fråga 58 påverkar det ditt val av färdmedel till/från arbetet? 
 

� Ja, ange på vilket sätt………………….………………………………...….. 
………………………………………………………………………………. 

� Nej 
 
60. Finns det ärenden du måste/vill utföra på din fritid som styr ditt val av färdme-

del till och från jobbet (t ex fritidsaktiviteter, personer i din omgivning som är 
beroende av din hjälp)? 

 
� Ja, ange vilka och hur………..………………………………………………. 

……...………………………………………………………………………... 
� Nej 

 
 
BAKGRUNDSINFORMATION 
 
61. Är du 
 

� Man  
� Kvinna  

 
62. Vilket år är du född?  19…… 
 
63. Vilken högsta skolutbildning har du? 
 

� Folkskola, grundskola, realskola eller motsvarande 
� Gymnasial utbildning 
� Eftergymnasial utbildning vid universitet eller allmän högskola  
� Annan utbildning, nämligen …………….……………. 

 
64. Nationella studier visar på ett samband mellan inkomst och resvanor. Ungefär 

hur stor är din nuvarande månadsinkomst av förvärvsarbete före skatteavdrag? 
Räkna med eventuell bonus, provision, ersättning för obekväm arbetstid och 
extraknäck. 

 
……………. kronor/månad 
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Hushållets medlemmar 
 
65. En persons resor har samband med vilka övriga personer som ingår i hushållet. 

Bor det några fler personer tillsammans med dig tillhörande familjen, i så fall 
vilka? Om nej lämna blankt.  

 
VUXNA 
 
Vuxen Relation:  Kön: Födelseår 

1 � Maka/Make/Sambo 
 

� Man 
� Kvinna 

 

2 � Annan, ange vilken …………………… � Man 
� Kvinna 

 

3 � Annan, ange vilken …………………… � Man 
� Kvinna 

 

 
BARN 
 
Barn Kön:  Hur stor del av tiden bor barnet i familjen Födelseår 

1 
 

� Pojke 
� Flicka 
 

� Hela eller så gott som hela tiden 
� Ej hela men mer än halva tiden 
� Halva tiden 
� Mindre än halva tiden 

 

2 
 

� Pojke 
� Flicka 
 

� Hela eller så gott som hela tiden 
� Ej hela men mer än halva tiden 
� Halva tiden 
� Mindre än halva tiden 

 

3 
 

� Pojke 
� Flicka 
 

� Hela eller så gott som hela tiden 
� Ej hela men mer än halva tiden 
� Halva tiden 
� Mindre än halva tiden 

 

4 
 

� Pojke 
� Flicka 
 

� Hela eller så gott som hela tiden 
� Ej hela men mer än halva tiden 
� Halva tiden 
� Mindre än halva tiden 

 

 
Boendeform 
 
66. Bor ni i enfamiljs- eller flerfamiljshus? 
 

� En/Tvåfamiljhus (Villa/Radhus/Kedjehus) 
� Flerfamiljshus (typ hyreshus) 
� Annat 

 
Har du konkreta förslag på hur kollektivtrafiken skulle förändras för att bättre 
uppfylla dina behov eller om du har andra kommentarer du vill delge är du väl-
kommen att göra detta nedan. 
………………………………………………………………...………………… 
………………………………………………………………...………………… 
………………………………………………………………...………………… 
Behöver du ytterligare plats att skriva? Fortsätt gärna på baksidan av papperet. 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN 
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Bilaga 9: Enkät - påminnelsebrev 1 
 

 
 
 
 
 
BÄTTRE KOMMUNIKATIONER MELLAN KIL/FAGERÅS  OCH KARL-
STAD 
 
 
Enligt våra anteckningar har du ännu inte skickat tillbaka enkäten som du bör ha 
fått för några dagar sedan. Det är av allra största betydelse för undersökningen att 
även du svarar. 
 
Vi är tacksamma för om du returnerar det ifyllda enkäten snarast. Om din enkät 
kommit bort så ber vi dig kontakta: 
 
Hans Olof Gottfridsson 
Telefon: 054-700 18 43 (tors-fred) 
E-mail: Hans.Olof.Gottfridsson@kau.se 
 
 
 

Skulle du redan ha svarat ber vi dig bortse från detta meddelande. 
 
 

Tack på förhand för din värdefulla medverkan! 
 

 
 
 

Hans Olof Gottfridsson   Rolf Lundberg 
 

/Doktorand vid Karlstad universitet/  /Kommunchef i Kils kommun/ 
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Bilaga 10: Enkät - påminnelsebrev 2 
 

 
 
 
 
 
BÄTTRE KOMMUNIKATIONER MELLAN KIL/FAGERÅS OCH KARL-
STAD 
 
 
Enligt våra anteckningar har du/ni ännu inte skickat tillbaka enkäten som du bör ha 
fått för någon vecka sedan. Det är av allra största betydelse för undersökningen att 
även du svarar. 
 
Vi är tacksamma för om du returnerar det ifyllda enkäten snarast. För den händelse 
din/era enkät/er kommit bort skickar vi här en ny.  
 
Hans Olof Gottfridsson 
Telefon: 054-700 18 43 (tors-fred) 
E-mail: Hans.Olof.Gottfridsson@kau.se 
 
 
 
Skulle du redan ha svarat ber vi dig bortse från detta meddelande. 
 
 

Tack på förhand för din värdefulla medverkan! 
 

Med en önskan om en god jul och ett gott nytt år! 
 
 
                    Hans Olof Gottfridsson                  Rolf Lundberg 

 
/Doktorand vid Karlstad universitet/ /Kommunchef i Kils kommun/ 

 
 
P.S. ENKÄTEN/ERNA IFYLLES AV DEN/DE I FAMILJEN SOM ARBETS-
PENDLAR TILL KARLSTAD.  
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Bilaga 11: Enkät - tackbrev 
 

 
 
 
 
 
 
BÄTTRE KOMMUNIKATIONER MELLAN KIL/FAGERÅS  OCH KARL-
STAD 
 
 
 
Vi översänder härmed en trisslott som tack för din medverkan i den enkätunder-
sökning om småbarnfamiljers resvanor i Kil/Fagerås som vi genomförde under 
hösten 2002. 
 
 
Vänligen 
 
 
Hans Olof Gottfridsson 
/Doktorand vid Karlstad universitet/ 
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Bilaga 12: Introduktionsbrev för resedagbok 
 
 
BÄTTRE KOMMUNIKATIONER MELLAN KIL/FAGERÅS OCH KARL-
STAD 
 
 
Till den/de i hushållet som arbetspendlar till Karlstad. 
 
 
Resdagbok  
Under hösten 2002 genomfördes en enkätundersökning om resvanor hos arbets-
pendlande småbarnsföräldrar i Kil och Fagerås.  
 
Som ett komplement till studien kommer du att få en resdagbok. I denna ber vi att 
du från måndag till fredag i vecka 15 (7-11/4) fyller i dina förflyttningar och de 
ärenden som du gör i samband med arbetsresor.  
 
Syftet med resdagboken är att ytterligare fördjupa vår kunskap om de behov och 
krav du har på kollektiva färdmedel (buss och tåg). 
 
 
Telefonkontakt  
I vecka 14 sänds resdagboken ut till dig per post och du kommer därefter att bli 
uppringd av Hans Olof Gottfridsson, Karlstads universitet. Då har du möjlighet att 
ställa frågor och få information om hur resdagboken skall fyllas i. Det är bra om du 
har läst den utskickade informationen innan han ringer så går samtalet snabbare. 
 
 
Gratis bussbiljett/biobiljett 
Som ett tack för hjälpen får samtliga hushåll som fyller i och returnerar resdagbo-
ken ett värdekort från Värmlandstrafik laddat med 200 kr, alternativt en biocheck 
värd 200 kr.  
 
 
Frågor om studien 
Om du har frågor kring studien eller om det finns tider då det inte passar att vi 
ringer upp så hör gärna av dig till Hans Olof Gottfridsson. 
 
Telefon: 054-700 18 43 (fredag), 070-543 71 42 (måndag-torsdag samt kvällstid) 
E-Mail: Hans.Olof.Gottfridsson@kau.se 
 
Det är viktigt för undersökningen att alla utvalda deltar. 
 

Vi tackar på förhand för din värdefulla hjälp! 
 

Hans Olof Gottfridsson  Jan-olov Ragnarsson 
/Doktorand vid Karlstads universitet/ /Kommunchef i Kils kommun/ 

  



 285

Bilaga 13: Följebrev till resedagbok  
 
BÄTTRE KOMMUNIKATIONER MELLAN KIL/FAGERÅS OCH KARLSTAD 
 
Till den/de i hushållet som arbetspendlar till Karlstad. 
 
Resdagbok  
Detta brev innehåller en resdagbok. I denna ber vi att du från måndag till fredag i vecka 15  
(7-11/4) fyller i dina förflyttningar och de ärenden som du gör i samband med arbetsresor. 
Mer information om hur du fyller i dagboken finner du på sidorna 2-3. 
 
Telefonkontakt  
Inom någon dag efter att resdagboken anlänt till dig per post kommer du att bli uppringd 
av Hans Olof Gottfridsson, Karlstads universitet. Det är bra om du har läst den utskickade 
informationen innan han ringer så går samtalet snabbare. 
 
Gratis bussbiljett/biobiljett 
Som ett tack för hjälpen får samtliga hushåll som fyller i och returnerar resdagboken ett 
värdekort från Värmlandstrafik laddat med 200 kr, alternativt en biocheck värd 200 kr 
(kryssa i ditt val på sista sidan i resdagboken). 
 
Varför finns ett kontrollnummer på resdagboken? 
Kontrollnumret är till för att vi skall kunna undvika att skicka en påminnelse om du redan 
svarat och för att vi skall ha möjlighet att återkomma för att tydliggöra eventuella oklarhe-
ter. Vi behöver också uppgiften för att kunna skicka ut det värdekort eller biocheck du valt 
som tack för hjälpen. I den publicerade rapporten kommer det däremot inte att finnas nå-
gon möjlighet att utläsa vem som har lämnat vilket svar. 
 
Två pendlare i hushållet 
Till de hushåll där två medlemmar i familjen arbetspendlar till Karlstad skickas en resdag-
bok till vardera. Vi ber er då att fylla i varsin resdagbok och returnera i samma svars-
kuvert. Om det finns två pendlare i hushållet, men då ni angett att endast en i familjen är 
villig att medverka i studien kommer endast en resdagbok att skickats ut.  
 
Frågor om studien 
Om du har frågor kring studien så hör gärna av dig till Hans Olof Gottfridsson. 
 
Telefon: 054-700 18 43 (fredag), 070-543 71 42 (måndag-torsdag samt kvällstid) 
E-Mail: Hans.Olof.Gottfridsson@kau.se 
 
Det är viktigt för undersökningen att alla utvalda deltar. 
 

Vi tackar på förhand för din värdefulla hjälp! 
 
Hans Olof Gottfridsson   Jan-olov Ragnarsson 
/Doktorand vid Karlstads universitet/  /Kommunchef i Kils kommun/ 
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HUR FYLLER JAG I RESDAGBOKEN? 
 
Delresor 
I resdagboken ombeds du registrera de delresor du gör på vägen till och från arbe-
tet. Vad är då en delresa? På väg till eller från din arbetsplats gör du ibland vissa 
stopp för att utföra olika ärenden. Dessa stopp kallas här för delresor. Exempel på 
en delresa kan vara då du på din väg till jobbet åker via förskolan för att lämna ditt 
barn. Förflyttningen från bostaden (startpunkt) till förskolan (målpunkt) kallas då 
delresa 1, medan din fortsatta resa från förskolan och vidare till arbetsplatsen kal-
las delresa 2. Ett annat exempel på en delresa kan vara då du på vägen hem från 
jobbet stannar vid affären och handlar. Förflyttningen mellan arbetsplatsen och 
affären kallas då delresa 1, medan den fortsatta förflyttningen hem från affären till 
bostaden efter stoppet för att handla benämns delresa 2. 
 
Start- och ankomsttid 
I resdagboken skall du registrera när du påbörjar och avslutar en delresa. Om du 
lämnar din bostad kl. 6.55 och anländer till förskolan för att lämna ditt barn kl. 7.05 
blir den starttid du anger för delresa 1 den tid då du lämnar hemmet (kl. 6.55) och 
ankomsttiden den tid då du anländer till förskolan (kl. 7.05). Låt oss sedan säga att 
det tar dig ca 10 minuter att lämna ditt barn och att du lämnar förskolan kl. 7.15 för 
att resa vidare till arbetet. Starttiden för delresa 2, mellan förskolan och arbetsplat-
sen, blir då den tid du lämnar förskolan, d.v.s. kl. 7.15 och ankomsttiden för delre-
sa 2 blir då du anländer till din arbetsplats.  
 
Ange ärende och plats 
För att vi ska kunna göra olika beräkningar krävs att du så tydligt som möjligt an-
ger var den plats där du utför ett ärende är belägen, exempelvis genom att ange en 
adress eller liknande. Däremot behöver du inte närmare specificera ditt ärende utan 
bara kortfattat ange exempelvis ”lämnat barn” eller ”inköp” etc.  
 
Färdsätt och avstånd 
I en delresa kan fler än ett färdsätt ingå (till fots, cykel, bil, länsbuss, stadsbuss, tåg 
etc.). Exempelvis kanske du även om du reser med bil är tvungen att gå till fots en 
bit för att komma till parkeringsplatsen eller arbetsplatsen. Kanske reser du kollek-
tivt till och från jobbet och gör ett antal byten mellan länsbuss och stadsbuss under 
resan. Alla de färdsätt du använder dig av under en delresa och det ungerfärliga 
avstånd du förflyttar dig med varje färdmedel skall registreras i dagboken.  
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Exempel A: Resa med bil till arbete via förskola och skola  
 
Delresa 1: Du lämnar bostaden kl. 6.55 och går till fots till bilen som är parkerad 
ett 100-tal meter från hemmet. På vägen till arbetet kör du förbi förskolan för att 
lämna barn 1. Till förskolan anländer ni kl. 7.05.  
 
FÖRFLYTTNINGAR från HEMMET till ARBETSPLATSEN. 
Delresa Startpunkt (från) Start 

kl. 
Målpunkt (till) Ankomst 

kl. 
Ange 
ärende och 
plats 
(adress) 

Färdsätt och unge-
färligt avstånd. Vid 
flera färdsätt - 
ange dessa 

 
1 

� Bostad 
� Annan, 

nämli-
gen: 
……
…… 

6.55 � Förskola/familjedaghem 
� Arbete 
� Annan, nämligen: …. 

7.05 Lämna 
barn på 
Förskolan 
”Dagis”, 
Barnvägen 
1, Kil.  

Till fots (ca 100 
meter), 
Bil (ca 2 km) 

 
Delresa 2: Du lämnar förskolan kl. 7.15. Du skjutsar sedan barn 2 till skolan. Till 
skolan anländer ni kl. 7.20. Avståndet mellan förskola och skola är ca 1 km.  
 

 
2 

� Bostad 
� Annan, 

nämli-
gen: 
……….. 

 

7.15 � Förskola/familjedaghem 
� Arbete 
� Annan, nämligen: ….. 

7.20 Lämna 
barn på 
skolan 
”plugg”, 
Skolvägen 
1, Kil. 

Bil (ca 1 km) 

 
 
Delresa 3: Efter att ha lämnat barn 2 vid skolan reser du vidare till arbetsplatsen. 
Du lämnar skolan kl. 7:23. Väl framme i Karlstad parkerar du bilen ett 100-tal me-
ter från arbetsplatsen och går sista biten till fots. Ankomsttid till arbetsplats är kl. 
7.40. Avståndet mellan skola och arbetsplats är ca 11 km.  
 

 
3 

� Bostad 
� Annan, 

nämli-
gen: 
……….. 

 

7.23 � Förskola/familjedaghem 
� Arbete 
� Annan, nämligen:…... 

7.40 Anländer till 
arbetsplatsen 
”Slit”, Ar-
betsvägen 1, 
Karlstad.  

Bil (ca 11km), 
Till fots (ca 100 
meter) 
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Exempel B: Hemresa med buss från jobbet via affär och förskola 
 
Delresa 1: Du lämnar arbetsplatsen kl. 16.00 och går till fots till hållplatsen för 
stadsbussen (ca 100 meter). Därifrån reser du med stadsbussen in till Karlstad cent-
rum där du byter till länsbuss. I Kil kliver du av länsbussen och går till fots till för-
skolan för att hämta ditt barn (ca 400 meter). Du anländer till förskolan kl. 16.30. 
 
FÖRFLYTTNINGAR från ARBETSPLATSEN till HEMMET. 
Delresa Startpunkt (från) Start 

kl. 
Målpunkt (till) Ankomst 

kl. 
Ange 
ärende och 
plats 
(adress) 

Färdsätt och 
ungefärligt av-
stånd. Vid flera 
färdsätt - ange 
dessa 

 
1 

� Arbete 
� Annan, 

nämli-
gen: 
…… 

 

16.00 � Förskola/familjedaghem 
� Bostad 
� Annan, nämligen:…... 

16.30 Hämta 
barn på 
Förskolan 
”Dagis”, 
Barnvägen 
1, Kil. 

Till fots (ca 100 
meter), Stadsbuss 
(ca 5 km), Läns-
buss (ca 15 km), 
till fots (ca 400 
meter). 

 
 
Delresa 2: Kl. 16.40 går du och barnet vidare från förskolan och till affären. Ni 
anländer till affären kl. 16.45. Avstånd från förskolan till affären är ca 500 meter. 
  

 
2 

� Arbete 
Annan, nämli-
gen: 
……………. 

16.40 � Förskola/familjedaghem 
� Bostad 
� Annan, nämligen: 

……………. 

16.45 Handla 
på Kon-
sum, 
Matvägen 
1, Kil 

Till fots (ca 
500 meter) 

 
 
Delresa 3: Ni lämnar affären kl. 16.55 och går vidare hem till bostaden. Dit anlän-
der ni kl. 17.05. Avståndet mellan affär och bostad är ca 700 meter.  
 

 
3 

� Arbete 
� Annan, 

nämligen: 
………… 

16.55 � Förskola/familjedaghem 
� Bostad 
� Annan, nämligen: 

……………. 

17.05 Gå hem 
till bo-
stad. 

Till fots (ca 
700 meter) 



 
28

9

 B
ila

ga
 1

4:
 R

es
ed

ag
bo

k 
 

K
od

nu
m

m
er

: 
…

…
…

.  
P

er
so

n:
 …

…
…

…
…

.. 

 
  

B
Ä

T
T

R
E

 K
O

M
M

U
N

IK
A

T
IO

N
E

R
 K

IL
/F

A
G

E
R

Å
S 

– 
K

A
R

L
ST

A
D

 
  

R
E

SD
A

G
B

O
K

 V
E

C
K

A
 1

5 
(m

ån
da

g 
7 

ap
ri

l t
ill

 f
re

da
g 

11
 a

pr
il 

20
03

) 
 



 
290

D
A
TU

M
: M

Å
N
D
A
G
 7/4 2003 

 
FÖ

R
FLYTTN

IN
G
A
R
 frå
n H

EM
M
ET till A

R
B
ETSPLA

TSEN
. 

D
elresa 

Startpunkt (från) 
Start 
kl. 

M
ålpunkt (till) 

A
nkom

st 
kl. 

A
nge ärende och plats (adress) 

Färdsätt och ungefärligt 
avstånd. Vid flera färdsätt 
- ange dessa 
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Bilaga 15: Resedagbok - påminnelsebrev 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÄTTRE KOMMUNIKATIONER MELLAN KIL/FAGERÅS OCH KARL-
STAD 
 
 
Påminnelse 
Du har tidigare fått en resdagbok med posten. I denna bad vi dig att från måndag 
till fredag i vecka 15 (7-11/4) fylla i dina förflyttningar och de ärenden som du 
gjorde i samband med dina arbetsresor. Om du inte redan har skickat in denna res-
dagbok till oss ber vi dig att göra detta snarast. 
 
 
Gratis bussbiljett/biobiljett 
Som ett tack för hjälpen får samtliga hushåll som fyller i och returnerar resdagbo-
ken ett värdekort från Värmlandstrafik laddat med 200 kr, alternativt en biocheck 
värd 200 kr.  
 
 
 
 
Det är viktigt för undersökningen att alla utvalda deltar. 

 

Vi tackar på förhand för din värdefulla hjälp! 

 
 

Hans Olof Gottfridsson  Jan-olov Ragnarsson 
/Doktorand vid Karlstads universitet/ /Kommunchef i Kils kommun/ 
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Bilaga 16: Resedagbok - påminnelsebrev 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÄTTRE KOMMUNIKATIONER MELLAN KIL/FAGERÅS OCH KARL-
STAD 
 
 
Påminnelse 
Du har tidigare fått en resdagbok med posten. I denna bad vi dig att från måndag 
till fredag i vecka 15 (7-11/4) fylla i dina förflyttningar och de ärenden som du 
gjorde i samband med dina arbetsresor. Om du inte redan har skickat in denna res-
dagbok till oss ber vi dig att göra detta snarast. 
 
 
Gratis bussbiljett/biobiljett 
Som ett tack för hjälpen får samtliga hushåll som fyller i och returnerar resdagbo-
ken ett värdekort från Värmlandstrafik laddat med 200 kr, alternativt en biocheck 
värd 200 kr.  
 
 
 
 
Det är viktigt för undersökningen att alla utvalda deltar. 
  

Vi tackar på förhand för din värdefulla hjälp! 
 
 

Hans Olof Gottfridsson  Jan-olov Ragnarsson 
/Doktorand vid Karlstads universitet/ /Kommunchef i Kils kommun/ 
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Bilaga 17: Resedagbok - tackbrev 
 
 
 
 
BÄTTRE KOMMUNIKATIONER MELLAN KIL/FAGERÅS OCH KARL-
STAD 
 
 
 
 
 
 
Gratis bussbiljett/biobiljett 
Som ett tack för hjälpen med resdagboken översänder vi ett värdekort från Värm-
landstrafik laddat med 200 kr, alternativt en biocheck från SF värd 200 kr.  
 
 
 
 

Vi tackar för din värdefulla hjälp! 
 
 

Hans Olof Gottfridsson  Jan-olov Ragnarsson 
/Doktorand vid Karlstads universitet/ /Kommunchef i Kils kommun/ 
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