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Sammanfattning 

Bilismens utbredning står idag för en ohållbar samhällsutveckling på både lokal-, regional- 

och global nivå. IPCC:s senaste rapport konstaterar att människans otvetydigt har en 

betydande roll i uppvärmningen av klimatsystemet och att det framförallt är utsläppen av 

växthusgasen koldioxid som är problemet.   

Transportsektorn står idag för nästan en femtedel av människans totala koldioxidutsläpp. För 

att reducera andelen koldioxidutsläpp i atmosfären och andra miljöproblem inom 

transportsektorn är således kollektivtrafiken ett viktigt redskap.  

Under 1950- och 1960-talet omvandlades Sverige till ett bilsamhälle. Privatbilen fulländade 

efterkrigstidens välfärdsbygge och bilen sågs som en självklart och positiv del i det nya 

välfärdsamhället. Antalet personbilar ökade lavinartat i Sverige och utveckling gick rakt uppåt 

från ett par hundra tusen fordon på 1950-talet till fyra miljoner fordon år 2000. I början var 

det framförallt nöjesresor som bilen användes till men efter några år utvecklades fenomenet 

bilpendling.  

Människor kunde nu söka arbete längre ifrån sina bostäder utan att behöva flytta, de kunde 

bilpendla istället. Bilen blev allt mer integrerad i samhället och samhällsbyggandet 

anpassades nu till de rörelsemönster som privatbilismen möjliggjorde. Bilen bidrog till att 

bostadsbebyggelse spreds och att städernas mer centrala bostadsområden glesades ut 

samtidigt som service och andra verksamheter spreds ut i periferin. Samhällsutvecklingen 

bidrog till att bilen blev en nödvändighet för många människor vilket medförde att 

passagerarunderlaget för kollektivtrafiken urholkades. Idag finns det över en miljard 

trafikdugliga bilar i världen vilket inte faller inom ramen för en hållbar utveckling.  

Till år 2050 har EU som mål att minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn med 60 

procent (Rye & Schultz, 2013). Det innebär krav på en kraftig omställning till fossilfria 

transporter och en kraftig överflyttning från biltrafik till kollektivtrafik (eller gång- och 

cykeltrafik). En stad som jobbat intensifierat med att reducera utsläppen inom 

transportsektorn är Växjö som 2013 den 2 september genomförde stadens största satsning 

någonsin på busstrafiken. Syfte med handlingen var att stärka busstrafikens marknadsandel i 

Växjös transportsystem och på så vis närma sig miljömålen. 

 

Kommunens kraftiga och lokalt omtalade satsning föranledde mig att använda staden Växjö 

och busstrafiken som fallstudie för uppsatsen. Syftet med uppsatsen var att analysera 

busstrafikens attraktionskraft i Växjö genom att jämföra de faktorer som styr invånarnas val 

av färdsätt med Växjös nya busstransportsystem.  

För att utreda uppsatsens frågeställningar genomfördes en enkätundersökning vid Grand 

Samarkand och en vid Växjö resecentrum med sammantaget 50 respondenter. Syftet med 

enkätundersökningen var att utreda vilka faktorer som styrde Växjöbornas val av färdsätt. 

Vidare genomfördes en observationsundersökning vars syfte var att utreda i vilken 

utsträckning Växjös nya busstransportsystem förhöll sig till dessa faktorer. 

Undersökningen visade att Växjös busstrafiksystem till viss del stod i relation till invånarnas 

behov men att det fortfarande fanns mycket arbete kvar för att det skulle kunna bli det 

kraftfulla verktyg som krävs för de långsiktiga miljömålen. Undersökningen visade 

framförallt att prisfaktorn och möjligheterna till att transportera varor och utrustning var 

faktorer som måste utvecklas för att busstrafiken skall kunna öka sin attraktionskraft 

ytterligare i staden.  
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning 
Som boende i Växjö har jag under de senaste åren kunnat följa utvecklingen av det nya 

moderna stationsområdet för både tåg- och busstrafik. Mitt centrala bostadläge nära Växjö 

resecentrum möjliggör goda kommunikationer med hög tillgänglighet för kollektivtrafiken. 

Trots kollektivtrafikens tillgänglighet väljer jag till stor del bilen som färdmedel. 

Internationella resevaneundersökningar visar att handlingsmönstret är vanligt och att bilen 

utan tvekan är det mest attraktiva färdmedlet i världen (Elsässer, 2006).  

Bilismens utbredning står idag för en ohållbar samhällsutveckling eftersom att den genererar 

en rad allvarliga miljöproblem på både lokal-, regional- och global nivå. För att reducera 

andelen miljöproblem inom transportsektorn är kollektivtrafiken ett viktigt redskap. Jag finner 

därför ett intresse i att studera kollektivtrafikens attraktionskraft i valet av färdsätt.  

År 2013 den 2 september genomförde Växjö den största satsningen på busstrafiken någonsin i 

staden. Syfte med handlingen var att stärka busstrafikens marknadsandel i Växjös 

transportsystem och på så vis närma sig kommunens miljömål. Kommunens kraftiga och 

lokalt omtalade satsning föranledde mig att använda staden Växjö och busstrafiken som 

fallstudie för uppsatsen. 

1.2 Problemformulering 
En av de viktigaste miljöfrågorna som diskuteras inom media och mellan politiker runt om i 

världen är den av människan förstärkta växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Den 

26 september 2013 släppte FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change) en ny delrapport som konstaterade att människan med stor sannolikhet har 

en central roll för den globala uppvärmingen och klimatförändringarna (IPCC, 2013). 

 

Inom media är det vanligt med artiklar som kopplar extrema väderfenomen till den globala 

uppvärmingen. Ett aktuellt exempel är tyfonen Haiyan som den 2 november 2013 drog in 

över Sydostasien och Filippinerna. Tyfonen var den kraftigaste som någonsin har uppmäts 

globalt och drabbade miljontals människor i området. Huruvida fenomenet var en konsekvens 

av den globala uppvärmningen är dock omdiskuterat bland forskarna.  
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Repetto och Castro (2010) menar att mer frekventa och intensiva lågtryck kommer bli allt 

vanligare som en konsekvens av den globala uppvärmningen och stigande 

havsvattentemperaturer.  

 

Utifrån IPCC:s rapport går det konstatera att utvecklingen inte faller inom ramen för en 

hållbar utveckling och att konsekvenserna av globalt stigande temperaturer kommer blir 

förödande för miljontals människor runt om i världen. Hållbar utveckling har varit ett flitigt 

använt begrepp inom miljödebatten sedan det myntades i samband med Brundtland-

kommissionens skapande på 1980-talet. Definitionen på begreppet är; ”en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina” (Skolverket, 2013). Människan måste således vidta långsiktiga åtgärder för 

att minska utsläppen av växthusgaserna i atmosfären, och det är framför allt växthusgasen 

koldioxid som har ökat betydande som en konsekvens av mänskliga aktiviteter. 

Nästan en femtedel av människans totala koldioxidutsläpp kommer ifrån transportsektorn 

varav vägtrafiken står för en dominerande del av utsläppen (Elsässer, 2006). Grunden till den 

höga andelen utsläpp inom transportsektorn är att människans fysiska rörlighet har ökat 

betydande som en konsekvens av tekniska innovationer och växande transportnät. Allt 

snabbare transportmedel i form av till exempel bil, flyg och höghastighetståg har möjliggjort 

en uttöjning av människans geografiska räckvidd (Frändberg et al. 2005). 

I dag uppgår den dagliga rörligheten för en person i Sverige till över fyra mil per dygn jämfört 

med det gamla jordbrukssamhället då rörligheten för en person i Sverige uppgick till ett par 

kilometer (ibid. s. 39). Inom vägtrafiken är bilen det absolut vanligaste transportmedlet och år 

2000 passerades fyra miljonersstrecket när det gäller antalet personbilar i trafik i Sverige 

(ibid.). 

 

Staden och bilen har aldrig harmoniserat särskilt bra med varandra och orsaken till detta är att 

staden kom före bilen. Staden är utformad efter den gående människan och inte utformad för 

att passa bilismens krav och behov (Brusman et al. 2008). Ett problem är att biltransport är 

mycket mer ytkrävande jämfört med andra transporter som exempelvis gång- cykel- och 

kollektivtrafik.  

 

Efter andra världskrigets slut och ett par decennier framåt avsattes stora ytor i de svenska 

städerna till vägar, gator och uppställningsplatser för bilar. Bilen blev allt mer integrerad i det 
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svenska samhället och städerna planerades och anpassades nu efter bilismen. Bilen sågs som 

en självklar och positiv del i det nya moderna välfärdssamhället (ibid.). 

 

Först under 1960- och 1970 talet uppstod reaktioner mot den växande bilismen. Exempelvis 

etablerades de första gågatorna runt 1960- talet som en reaktion för att minska bilismens 

tillgänglighet i stadskärnan (Book & Eskilsson, 1999). Problematiken med bilismens 

utbredning i stadskärnan utgjordes lokalt av bland annat trafikolyckor, buller, trängsel och 

luftföroreningar. Kopplingen mellan bilismens utbredning och miljöproblematik har således 

funnits under flera decennier. 

 

Ur ett globalt perspektiv diskuteras framförallt det faktum att bilens avgaser innehåller stora 

mängder koldioxid och står ansvarig för en del av den globala uppvärmningen. Ett primärt 

mål inom transportsektorn är därför att kraftigt reducera utsläppen av koldioxid (Rye & 

Schultz, 2013). 

 

Till år 2050 har EU som mål att minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn med 60 

procent (ibid.). Det innebär krav på en kraftig omställning till fossilfria transporter och en 

kraftig överflyttning från biltrafik till kollektivtrafik (eller gång- och cykeltrafik). Ett viktigt 

mål för transportsektorn inom EU är därför att öka resandet och marknadsandelen för 

kollektivtrafiken(ibid.). 

 

Svensk kollektivtrafik och K2 (kunskap och kompetens för attraktiv kollektivtrafik) menar att 

satsningarna på kollektivtrafiken i Sverige idag inte är tillräckligt stora för att nå EU- målen. 

De menar att det krävs betydligt mer långtgående satsningar för att bygga ut och utveckla 

kollektivtrafiken, för att den ska kunna bli det kraftfulla verktyg som krävs för att snabbt 

minska koldioxidutsläppen och nå långsiktiga miljömål och andra övergripande samhällsmål 

(ibid.). 

 

Det finns flera faktorer som påverkar människans färdsättsval och där med olika färdmedels 

attraktionskraft. För att studera ett färdmedels attraktivitet är det således adekvat att studera 

hur väl färdmedlet förhåller sig till dessa faktorer. Grunden för att skapa ett attraktivare 

persontransportsystem är tillgänglighet, det vill säga ”den lätthet genom vilken en lokalisering 

kan nås från andra lokaliseringar” (Hansson, 2012). Inom begreppet tillgänglighet rymmer 

faktorer som till exempel flexibilitet i tid och rum, individuell kontroll samt komfort och 
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bekvämlighet (Frändberg et al. 2005). Detta är exempel på ett antal av flera faktorer som 

kollektivtrafiken har att ”brottas” med i sin kamp mot bilismen.  

 

Bristfällig tillgänglighet är ett grundläggande problem för kollektivtrafiken jämfört med 

biltrafiken. Exempel på åtgärder som kan öka tillgängligheten för kollektivtrafiken är minskad 

restid, sänkta priser, ökad tillförlitlighet, ökad komfort, ökad säkerhet och förbättrad 

samordning (ibid.). 

 

Växjö är en av flera städer i Sverige som under de senaste åren har gjort kraftfulla satsningar 

inom kollektivtrafiken för att öka dess tillgänglighet och marknadsandel i transportsystemet. 

Växjö är en starkt växande kommun med en population på över 85 000 invånare och 

kollektivtrafiken är en viktig del i den hållbara staden. Växjö har därför som mål att öka 

resandet i kollektivtrafiken.  

 

I ett pressmedelande från länstrafiken Kronoberg den 25 januari 2013 går det utläsa att 

Växjöborna under år 2012 reste ovanligt mycket med stadsbussarna. Resandet hade ökat med 

sju procent jämfört med fjolåret, vilket motsvarar 175 000 fler resor än året innan. Rekordåret 

innebar att det för första gången någonsin gjordes fler än 2,7 miljoner resor med stadsbussarna 

under ett år i Växjö (länstrafiken Kronoberg, 2013a). 

 

I september i år genomförde Växjö den största satsningen någonsin på busstrafiken när helt 

nya fossilbränslefria bussar började rulla (körs på biogas), turtätheten ökade och helt nya 

linjer anlades för att komplettera det tidigare trafiksystemet. Målet med satsningen är att öka 

bussens attraktivitetet i transportsystemet för att kunna konkurera med bilen på allvar, vilket 

förhoppningsvis bidrar till en bättre stadsmiljö samt reducerade utsläppsnivåer av bland annat 

koldioxid. 

 

I smålandsposten den 21 november 2013 går det utläsa att resorna med stadsbussarna har ökat 

ytterligare i Växjö som en konsekvens av satsningarna på stadstrafiken som togs i burk den 2 

september. Artikeln beskriver att resorna under de inledande månaderna av projektet har ökat 

med 61 000 resor jämfört med i fjol. Patrik Tidenlås, trafikchef på länstrafiken Kronoberg, 

säger att ”två månader är lite för kort period att dra några långsiktiga slutsatser på, men starten 

har varit bra”.  Han beskriver vidare att ökningen motsvarade ungefär de förändringar som de 

hade väntat sig. 
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Utifrån ett kritiskt perspektiv på artikeln och tidigare konstateranden över att Växjöborna 

aldrig har åkt så här mycket buss tidigare är det lämpligt att ställa sig frågan; har satsningarna 

reducerat antalet bilåkare i staden? Det primära målet med trafiksatsningarna var inte att öka 

antalet kollektiva resenärer i sig utan att skapa ett attraktivt och tillgängligt transportmedel 

som kan få bilåkarna att välja bussen framför bilen i större utsträckning.  

 

En resevaneundersökning från Växjö år 2012 visar att 46 procent av antalet resor under fem 

kilometer består av biltransport, en siffra som marginellt skiljer sig från tidigare 

resevaneundersökning från 2002 (Växjö kommun 2013). Det innebär således att bilismen 

marknadsandel inom stadstrafiken fortfarande dominerar kraftigt i Växjös trafiksystem trots 

att antalet resenärer stadigt har ökat inom kollektivtrafiken. 

 

Genom att få en ökad förståelse över vilka faktorer som är centrala för människans 

färdsättsval går det att utforma bättre och mer attraktiva kollektiva färdmedel. På så vis går 

det även att öka dess marknadsandel i transportsystemet. Det är därför adekvat att analysera 

Växjös nya busstrafiksystem i förhållande till invånarnas behov, krav och förväntningar. Om 

kommunen får invånarna att i större utsträckning välja bussen istället för bilen i stadstrafiken 

kan utsläppen reduceras, vilket ökar förutsättningarna att nå de övergripande klimatmålen och 

andra viktiga samhällsmål som till exempel att skapa en levande hållbar stad.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att analysera busstrafikens attraktionskraft i Växjö genom att jämföra 

de faktorer som styr invånarnas färdsättsval med Växjös nya busstransportsystem. 

 Vilka faktorer styr Växjöbornas val av färdsätt? 

 Hur förhåller sig Växjös busstransportsystem till invånarnas behov, krav och 

förväntningar?  
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2. TEORETISKT RAMVERK 

Syftet med kapitlet är att redogöra för en etablerad teori som kan förklara människans 

rörelsemönster och färdsättsval. Kapitlet redogör för Torsten Hägerstrands forskning om 

människans och materiella objekts bundenhet i tid och rum.  

2.1 Tidsgeografi 
Torsten Hägerstrand (1916 – 2004) var en svensk geograf och lundaforskare som hade en 

betydelsefull roll inom kulturgeografin och rumsvetenskapen (Hansson, 2012). Han blev en 

stor profil då han under 1970-talet lanserade det nya begreppet tidsgeografi och idag betraktas 

han allmänt som tidsgeografins grundare (Gren & Hallin, 2003). Hägerstrands forskning 

syftade till att analysera människors och materiella objekts bundenhet i tid och rum (ibid.).  

 
Det tidsgeografiska betraktelsesättet erbjuder en utväg att analysera 

hur restriktioner med olika ursprung griper in i varandra och 

kanaliserar eller hejdar individens handlingsval. 

    (Hägerstrand, 1970) 

 

En viktig del av tidsgeografin är dess speciella beskrivningsätt där processer och händelser 

återges i ett diagram (se figur 1.) med rummet på x-axeln och tiden på y-axeln (Åquist, 1992).  

 

 

 

”Om man tänker sig det geografiska 

rummet sammanpressat till ett plan, så 

kan tidens riktning och skala anges 

längst den överblivna höjdaxeln. Sedd 

på detta sätt omvandlas rörelse till 

geometrisk form. Även det som ligger 

stilla i rummet får en utsträckning i 

tiden. En isolerad händelse blir däremot 

en punkt men utrustad med både rums- 

och tidsläge” (Hägerstrand, 1970 s. 

4:15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Den tidsgeografiska modellen (Källa: Hägerstrand, 1970: SOU 1970 s.14) 
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Genom att händelser återges i ett tidsgeografiskt diagram synliggörs krav på tid, utrymme och 

samordning, vilket är centralt för tidsgeografiska analyser (Åquist, 1992). 

 

Två centrala begrepp inom tidsgeografin är individbana och projekt (ibid.).  Individbanan 

beskriver människans konkreta position och förflyttning inom tidrummet. Individen ses 

således som en fysisk enhet i tidrummet och flera människor inom samma tidrum utgör en 

population som skapar ett mönster av rörelser och positioner. Detta mönster är avgörande för 

vad som är möjligt för individen att företa sig i den närmaste framtiden och begränsar vad 

som är möjligt i nästa situation (ibid.). 

 

Projekt är det andra centrala begreppet. Inom tidsgeografin definieras projekt ”[…] som en 

serie sammansatta handlingar riktade mot ett speciellt mål” (Gren & Hallin, 2003 s. 123f). 

Projekt handlar således om att materiella ting och händelser måste samordnas både tidsligt 

och rumsligt för att kunna uppnås (Gren & Hallin, 2003). Exempel på projekt kan vara 

arbetspendling. Det kräver både utrymme i tidrummet och samordning av exempelvis 

individer, tidtabeller och transportmedel.  

 

Det intressanta inom tidsgeografi är inte att beskriva individbanor eller projekt i sig, utan det 

är att studera möjligheter och begränsningar inom ett visst tidrum (ibid.). För att analysera 

människors rörelsemönster i tid och rum utvecklade Hägerstrand en teoretisk 

begreppsapparat. Han gjorde ett antagande att människors rörlighet begränsades av ett antal 

restriktioner. Forskningen bygger på tre olika restriktioner; kapacitetsrestriktioner, 

kopplingsrestriktioner samt styrningsrestriktioner, som samtliga påverkar människans 

aktiviteter och verksamheter (ibid.).  

 

Kapacitetsrestriktioner kan vara av biologisk karaktär som mat och sömn och/eller handla om 

användningsmöjligheterna för olika redskap (ibid.) Exempel på begränsningar av biologisk 

karaktär kan även vara ålder och hälsa (Hansson, 2012). Till exempel kan ett handikapp eller 

en sjukdom påverka en persons möjligheter att använda bilen som färdmedel och således 

påverka personens handlingsval och rörelsemönster (ibid.). Utöver de biologiska 

begränsningarna innefattar kapacitetsrestriktioner även individens användningsmöjligheter för 

olika redskap. En person kan komma olika långt under en och samma tidsrymd beroende på 

vilket transportmedel han eller hon har tillgång till (Gren & Hallin, 2003). Exempelvis kan en 
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människas färdsättsval påverkas av hennes ekonomiska förutsättningar eller tillgången till 

exempelvis kollektivtrafik, cykel, körkort eller bil (Hansson, 2012).  

 

En annan begränsning som påverkar människans rörlighet utgörs av kopplingsrestriktioner. 

Dessa skapas som en konsekvens av verksamheter och aktiviteter i samhället som måste 

samordnas i tid och rum (Gren & Hallin, 2003). I denna kontext kan begreppet projekt 

användas. Exempelvis begränsas människans rörelsemönster när mötesplatser och mötestider, 

till exempel arbetstider och dagistider, måste samordnas med varandra. För att människor 

skall få ihop sina livspussel ”tvingas” de till en viss typ av färdmedel. Detta begränsar således 

människans färdsättsval. 

 

Den tredje typen av begränsningar som Hägerstrand diskuterar är styrningsrestriktioner. Dessa 

restriktioner handlar om regelverkets begränsning och utbredning (ibid.). Inom olika tidrum 

finns det regler som beskriver vad som är tillåtet respektive inte tillåtet och som påverkar 

människans rörelsemönster (ibid.). Till exempel påverkas en bilförares rörelsemönster av 

trafikregler som hastighetsbegränsningar, enkelriktade vägar, förbjudna genomfarter 

etc.(Hansson, 2012). Ur ett bussåkarperspektiv påverkas människan även av exempelvis 

tidtabeller och lokaliseringen av hållplatser (ibid.). 

 

Restriktionerna samverkar ofta med varandra i konkreta situationer och förstärker då varandra 

(Åquist, 2003). Exempelvis får den som inte har möjlighet att skaffa en bostad nära 

arbetsplatsen långa arbetsresor. Detta begränsar den tid som står till förfogande utanför 

arbetstiden och därmed möjligheten att delta i andra projekt (Åquist, 2003). De tre 

restriktionerna utgör sammantaget en omgivningsstruktur och ett handlingsutrymme som 

påverkar människans rumsliga beteende i olika tidrum (Gren & Hallin 2003). 
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3. FORSKNINGSLÄGE  

Syftet med kapitlet är att skapa en större förståelse hos läsaren för uppsatsens forskningsläge. 

Kapitlet behandlar hållbar utveckling, bilens expansion och attraktivitet, kollektivtrafiken i 

Sverige, människans rörelse- och kommunikationsmönster samt människans färdsättsval.  

3.1 Hållbar utveckling 
Debatten om bilismen och kollektivtrafiken handlar idag främst om utvecklingen för 

minskade koldioxidutsläpp. I kapitlet kommer därför miljöproblematik inom transportsektorn 

främst riktas mot den av människan förstärkta växthuseffekten. Medvetenhet om lokala 

miljöproblem finns och kommer även att diskuteras men inte i samma omfattning. 

Begreppet hållbar utveckling är idag välkänt och etablerat. Begreppet myntades i samband 

med Brundtland-kommissionen som FN tillsatte i mitten av 1980-talet (Skolverket, 2013). 

Brundtland-kommissionen definierade hållbar utveckling som ” en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov” (Skolverket, 2013). 

Hållbar utveckling handlar om att vi tillsammans skall ta ansvar för varandra och vår planet 

och visa solidaritet mellan generationer, mellan kvinnor och män och mellan folkgrupper och 

länder (ibid.). 

Begreppet ger utrymme för en bred tolkning och många konkurerande tolkningar förekommer 

huruvida begreppet syftar till ekologisk-, ekonomisk- och/eller social hållbarhet (NE, 2013a). 

I uppsatsen kommer fokus på definitionen hamna inom den ekologiska dimensionen och ett 

hållbart transportsystem.  

3.1.1  Den av människan förstärkta växthuseffekten  

En av de viktigaste klimatfrågorna som diskuteras idag är den av människan förstärkta 

växthuseffekten och den globala uppvärmningen. På mitten av 1700-talet började en ökning 

av växthusgaser i atmosfären i samband med den ökade förbränningen av fossila bränslen 

under den industriella revolutionen (Bogren et al. 2006).  

 

Det är framför allt växthusgasen koldioxid som har ökat betydande i atmosfären och bidragit 

till den förstärkta växthuseffekten. På grund av den relativt höga koncentrationen av koldioxid 

i atmosfären är koldioxid idag den antroprogena växthusgasen som har störst inverkan på 

klimatet (ibid.).  
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Utifrån mätningar från mitten av 1800-talet till 2013 har koldioxidhalten i atmosfären ökat 

från cirka 280 ppm (parts per million) till över 400 ppm (Holgersson, 2007; SMHI, 2014). 

Människans utsläpp av växthusgaser har kontinuerligt ökat sedan starten av industrialismen 

men den kraftigaste utsläppsnivån kan konstateras under de senaste 50 åren (IPCC, 2013). I 

nuvarande takt kommer koldioxidhalten att stiga till 500 ppm i slutet av 2000-talet (Goudie, 

2006).  

 

Den 26 september i år (2013) släppte FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC sin femte rapport 

i ordningen (red. Lisaho, 2013). I rapporten slår IPCC fast att människan otvetydigt har en 

stor roll i uppvärmningen av klimatsystemet och att utvecklingen inte faller inom ramen för 

en hållbar utveckling. De konstaterar att växthusgaserna i atmosfären har ökat och att den 

globala temperaturen har stigit betydande sedan industrialiseringen på 1700-talet (IPCC, 

2013). 

 

I en vetenskaplig artikel från Dagens nyheter (2013) som utgår ifrån IPCC:s rapport står det 

beskrivet att det krävs drastiska och långsiktiga nedskärningar av våra utsläpp av 

växthusgaser för att vi skall kunna hejda klimatförändringarna. Det står vidare att 

konsekvenserna av den globala uppvärmningen är allvarliga och att vid slutet av seklet är det 

mycket troligt att medeltemperaturen kommer att vara minst 1,4 grader högre än i slutet av 

1800-talet (Gunther-Axelsson, 2013).  

 
Warming of the climate system is unequivocal, and since the 1950s, 

many of the observed changes are unprecedented over decades to 

millennia. The atmosphere and ocean have warmed,the amounts of 

snow and ice have diminished, sea level has risen, and the 

concentrations of greenhouse gases have increased 

     (IPCC, 2013 s. 3) 

Världsnaturfonden WWF beskriver att den globala uppvärmningen ökar risken för bland 

annat förlorade växt- och djursamhällen, naturkatastrofer och brist på vatten och livsmedel. 

Det skriver vidare att miljontals människor i lågländer och önationer är i fara på grund av 

stigande världshav och global glaciärsmältning (Världsnaturfonden, 2013).   

3.1.2 Bilismens- och kollektivtrafikens roll i miljödebatten 

En del av människans totala koldioxidutsläpp kommer från transportsektorn. Globalt 

motsvarade hela transportsektorn (inkl. flyg och sjöfart) år 2006 för 17 procent av alla 

koldioxidsutsläpp varav vägtrafiken och bilen stod för en dominerande del av utsläppen 

(Elsässer, 2006).  
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Bilarnas avgaser kan vara skadliga för både människan och miljön och kan påverka på både 

lokal-, regional- och globala nivå. Kolmonoxid, kväveoxider samt kolväten är exempel på 

gaser som är direkt farliga för människan och miljön (ibid.). Hälsoeffekterna för människan 

kan vara allt ifrån koncentrationssvårigheter till sjukdomar med dödligt utgång (ibid.). 

Kväveoxider som reagerar med vatten i atmosfären kan även ge upphov till så kallat ”surt 

regn”, vilket kan leda till bland annat försurning av mark och sjöar (NE, 2013b). Bilarnas 

avgaser innehåller relativt stora mängder koldioxid och har länge förknippats med den 

antroprogent förstärkta växthuseffekten och den globala uppvärmningen (Elsässer, 2006). 

 

Bilismens står således ansvarig för en del av den allvarliga miljöproblematiken som flitigt 

diskuterats i media under de senaste decennierna. Kollektivtrafiken förväntas spela en viktig 

roll inom denna problematik och dess marknadsandel måste därför öka för att 

kollektivtrafiken skall bli det strategiska verktyg som krävs för en hållbar samhällsutveckling 

(Rye & Schultz, 2013). Kollektivtrafiken förväntas bland annat att reducera transportsektorns 

miljöproblem men även öka trafiksäkerheten och förbättra tillgängligheten för utsatta grupper 

(Fränberg et al. 2005). 

3.1.3 Transportpolitiska EU-mål och nationella mål 

Ett viktigt mål inom EU:s tranportsektor är att minska koldioxidutsläppen genom en kraftig 

överflyttning från biltrafik till kollektiv-, cykel- eller gångtrafik (Rye & Schultz, 2013).  

Målet är att fram till år 2050 minska utsläppen inom transportsektorn med 60 procent (ibid.). 

För stadstrafik är EU:s ambition att halvera användningen av fossila bränslen fram till 2030 

och på längre sikt är ambitionen att all stadstrafik skall vara fossilfri (ibid.). En förutsättning 

för att kunna halvera användningen av fossila bränslen fram till år 2030 är att fördubbla 

kollektivresandet i stadstrafiken fram till år 2020 (ibid.). Enbart tekniska lösningar räcker 

således inte, utan det krävs en kombination av politiska åtgärder som stödjer 

kollektivtrafikens marknadsandel.  

 

År 2008 samlades branschen i Sverige kring den gemensamma visionen: ”kollektivtrafiken är 

en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle” (Rye & Schultz, 2013 s. 51). Det 

övergripande målet är att kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas till år 2030 jämfört 

med år 2006. Det innebär en ökning från 18 till 36 procent (Rye & Schultz, 2013). En samlad 

målbild för kollektivtrafiken i Sverige åskådliggörs i tabell 1. 
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Tabell 1 Sammanfattande målbild för kollektivtrafiken i Sverige (Källa: Rye & Schultz, 2013 

s. 51, egen bearbetning) 

 

3.2  Bilens expansion och attraktivitet 

Biltrafiken är busstrafikens största konkurrent och för att förstå sig på biltrafikens 

attraktionskraft är det adekvat att redogöra för bilismens utveckling. 

Vid 1800-talets början var persontransporterna mycket begränsade och majoriteten av 

befolkningen tog sig fram till fots i städerna (Elsässer, 2006). Det var först under slutet av 

1800-talet i samband med att det första bilarna började rulla som människans rörlighet började 

vidgas. Bilen var dock en relativt dyr produkt som var utom räckhåll för den större delen av 

befolkningen och det var först under 1900-talets första decennium, när T-Forden lanserades i 

USA, som bilen fick sitt uppsving (ibid.).   

 

T- Forden blev snabbt väldigt populär vilket möjliggjorde massproduktion och lägre priser. 

Detta kan ses som starten för en massmarknad för bilar. Under 1950-talets första hälft var det 

framförallt Australien, Kanada och Nya Zeeland som privatbilismen slog igenom och 

uppskattningsvis fanns det totalt mellan 60- till 65 miljoner bilar i världen på 1950-talet 

(ibid.).  

 

Under 1900-talets andra hälft slog bilismen även igenom ordentligt i Västeuropa och Japan 

och enligt siffror som presenterades av Ward Auto fanns det 2011 över en miljard 

trafikdugliga bilar i världen (Elsässer, 2006; Andrén, 2011) 
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3.2.1 Bilsamhället i Sverige 

Under 1950- och 1960-talet omvandlades Sverige till ett bilsamhälle. Privatbilen fulländade 

efterkrigstidens välfärdsbygge och bilen sågs som en självklart och positiv del i det nya 

välfärdsamhället (Brusman et al. 2008). Antalet personbilar ökade lavinartat i Sverige och 

utveckling gick rakt uppåt från ett par hundra tusen fordon på 1950-talet till fyra miljoner 

fordon år 2000 (Frändberg et al. 2005).  I början var det framförallt nöjesresor som bilen 

användes till men efter några år utvecklades fenomenet bilpendling (Kollektivtrafikkommittén, 

2003).  

Människor kunde nu söka arbete längre ifrån sina bostäder utan att behöva flytta, de kunde 

bilpendla istället. Bilen blev allt mer integrerad i samhället och samhällsbyggandet 

anpassades nu till de rörelsemönster som privatbilismen möjliggjorde (ibid.). Bilen bidrog till 

att bostadsbebyggelse spreds och att städernas mer centrala bostadsområden glesades ut 

samtidigt som service och andra verksamheter spreds ut i periferin. Samhällsutvecklingen 

bidrog till att bilen blev en nödvändighet för många människor vilket medförde att 

passagerarunderlaget för kollektivtrafiken urholkades (ibid.).  

Tunnelbanebyggandet i Stockholm under 1950- och 1960-talet är dock ett exempel på en 

medveten samhällsplanering av bebyggelse och kollektivtrafik som verkat positivt för 

kollektivtrafiken.  Satsningen har bidragit till att Stockholm i dag har en relativt hög andel 

kollektivtrafikanter jämfört med liknande städer i övriga Europa (ibid.). 

Först under 60- och 70- talet uppstod reaktioner mot den växande bilismen. Trafikens 

miljöpåverkan, markkonsumtion, olyckor, trängsel och andra problem började 

uppmärksammas. Problemet var nu att människan och samhället hade anpassats till den 

flexibla bilen och den sågs som nödvändig för att få ihop livspusslena (ibid). De som inte 

kunde eller ville färdas i bil fick det sämre än tidigare eftersom att arbetsplatser och 

serviceutbud låg i genomsnitt längre bort ifrån bostaden och var besvärliga att nå med 

kollektiva färdmedel (ibid). 

 

Som en reaktion mot den växande bilismen etablerades de första gågatorna på 1960-talet för 

att minska bilismens tillgänglighet i stadskärnan (Book & Eskilsson, 1999).  Utvecklingen för 

minskad bilism har sedan fortsatt fram till idag. Exempel på åtgärder som har genomförts i 

samtid för att minska bilismens tillgänglighet i stadskärnan är enkelriktade vägar, 

hastighetsbegränsningar, färre parkeringsplatser, farthinder etc. (Hansson, 2011).  
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3.3. Kollektivtrafiken i Sverige 
SIKAs (Statens institution för kommunikationsanalys) definition på begreppet kollektivtrafik 

är ” i förväg organiserade, regelbundet tillgängliga transporter som erbjuds allmänheten eller 

en särskild personkrets enligt givna regler” (Saxton, 2013). SIKA delar upp 

kollektivbegreppet i tre huvudgrupper: allmän kollektivtrafik, särskild kollektivtrafik samt 

turist- och chartetrafik (ibid.).  

Den allmänna kollektivtrafiken karaktäriseras av tidtabeller och linjelagd trafik. Trafiken kan 

även ha både anropsstyrda linjeavvikelser eller vara helt anropsstyrda, det vill säga att det 

finns en linje men bussen går bara om någon ringer och vill åka. Inom begreppet Särskild 

trafik inrymsr transporter som färdtjänst, skolskjutsar och sjukresor. Vidare är turist- och 

chartertrafik kollektivtrafik som inte är linjelagd och vars syfte inte är själva transporten. Den 

allmänna kollektivtrafiken och den särskilda trafiken är delvis samhällsfinansierad till skillnad 

ifrån turist- och chartertrafiken (ibid.). 

Kollektivtrafiken delas även in i de geografiska områdena; lokal- och regional-, interregional-, 

samt internationell trafik. Lokal och regional trafik sker inom samma län medan interregional 

trafik sker mellan två eller flera län. Vidare sker internationell trafik överens nationsgränser 

(ibid.). 

3.3.1 Busstrafikens utveckling i Sverige 

Under 1800-talets mitt började kollektivtrafiken i Sverige växa fram i form av hästdrivna 

spårvagnar, men det var först i slutet av 1800-talet som motordrivna bussar introducerades 

och började ersätta de tidigare hästdroskorna (Elsässer, 2006; Alexandersson, 2011). 

Under 1900-talet ökade samhällets intresse för kollektivtrafiken och 1910 började de första 

reguljära busslinjerna växa fram (Saxton, 2013; Alexandersson, 2011).  Fram till 1970-talet 

var kollektivtrafiken splittrad och linjerna kördes av privata företag med respektive taxor och 

biljettsystem där intäkterna enbart bestod av biljettintäkterna (Saxton, 2013).  

Företagen hade exklusiva tillstånd på sina linjer och konkurrens mellan olika aktörer var 

därför sällsynt. År 1911 introducerade Statens Järnvägar (SJ) sin första busslinje och den kom 

att växa kraftigt under de kommande decennierna (Alexandersson, 2011).  SJ anlade själva 

flera vägar för att slippa de särskilda tillstånd som krävdes för att bedriva busstrafiken.  Det 

faktum att SJ ansvarade för postgodset bidrog också till att busstrafiken växte. SJ började 

sedan ersätta flera av de förstatligade privata järnvägslinjerna med busstrafik (ibid.).  
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Efter 1935 genomförde SJ en rad inköp av privata busstrafikföretag som konkurerade med 

järnvägstrafiken eller utgjorde viktig anslutningstrafik.  Riksdagen möjliggjorde detta genom 

om att ge SJ ett särskilt anslag för att köpa busslinjer (ibid.).  

I början av 1960-talet hamnade busstrafiksektorn i en kris som en konsekvens av 

privatbilismens kraftiga ökning i Sverige.  Krisen resulterade i ett system med bidrag i syfte 

att upprätthålla ett visst minimiutbud.  Samtidigt under 1960- till 1970-talet genomförde 

Stockholm och flera andra orter en kommunalisering av den lokala och regionala busstrafiken. 

De positiva effekterna av kommunaliseringen bidrog till en proposition och ett riksdagsbeslut 

1978 om att modellen skulle genomföras i samtliga Sveriges län (ibid.). 

Den nya lagen innebar att varje län skulle bilda en länstrafikhuvudman som samordnade 

planeringen av busstrafiken och relaterade taxor. Lagen resulterade i att så kallade 

länstrafikbolag etablerades i slutet av 1980-talet (ibid.) Det tidigare systemet med särskilda 

linjetrafiktillstånd påverkades inte av den nya lagen och sågs som ett hinder för en effektiv 

samordning. Genom en lagändring 1989 förlorade bussbolagen sina linjetillstånd till 

trafikhuvudmännen som därmed lättare kunde samordna all trafik (ibid.).   

Bakgrunden till lagändringen var även det kraftiga underskott som staten ställdes inför när 

trafikhuvudmännen tvingades använda skattepengar för att betala bussbolagens 

bruttokostnader (ibid.). Eftersom att trafikhuvudmännen fick biljettintäkterna skulle 

bussbolagen ersättas för sina bruttokostnader.  Dessa var normalt sätt högre än 

biljettintäkterna och resultatet blev därför ett underskott (ibid.). 

Lagändringen från 1989 gav trafikhuvudmännen tre valmöjligheter:1. att fortsätta som 

tidigare och förhandla med samma bussbolag som förut, 2. att ta över alla linjer och köra dem 

i egen regi, 3. att handla upp trafiken i konkurrens mellan flera bussbolag (ibid.). Många av 

trafikhuvudmännen valde att handla upp trafiken. I slutet av 1990-talet hade de flesta 

huvudmän handlat upp de mesta av sin busstrafik minst en gång. Många av de kommunala 

bolagen hade avvecklats eller ersatts av andra företag (ibid.). 

3.3.2 Den nya kollektivtrafiklagen 

Mot slutet av 2000-talet började aktörer inom bussmarknaden att kritisera systemet med 

upphandling i konkurrens. Detta resulterade i att en ny kollektivtrafiklag inrättades den 1 

januari 2012. Lagens huvudsakliga innehåll var att avskaffa trafikhuvudmannaskapet. 

Regionala kollektivtrafikmyndigheter ersätter nu de tidigare trafikhuvudmännen 

(Alexandersson, 2011).  
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Myndighetens obligatoriska uppgift är att fatta strategiska beslut för att främja ökad insyn och 

för att åstadkomma bättre samordning med annan samhällsplanering. Den nya lagen 

möjliggör att lättare organisera trafik över länsgränser på grund av att den tidigare 

länsgränsrestriktionen för persontrafik på järnvägar har avskaffats (Näringsdepartimentet, 

2012). 

Marknaden för kommersiell busstrafik inom länen har öppnats. Det innebär att företag fritt får 

etablera kommersiell kollektivtrafik i hela Sverige (ibid.). Lagen innebär möjligheter för 

kommersiella privata företag att komplettera eller till med att konkurrera med existerande 

subventionerad och upphandlad trafik (Svensk kollektivtrafik). Målet är att det skall leda till 

ett större utbud av kollektivtrafik vilket i sin tur ökar dess attraktivitet (ibid.).  

 

Lagen innebär också att det för första gången finns generella krav i Svensk lag som gäller för 

samtliga kollektivföretag (ibid.). Till exempel måste de kommersiella kollektivtrafikföretagen 

lämna information om sitt trafikutbud till ett gemensamt system för trafikinformation (ibid.). 

3.3.3 Antal resor med kollektivtrafik i Sverige 

Antalet resande med lokal- och regional kollektivtrafik har ökat stadigt i Sverige. År 2012 

uppgick antalet kollektivresor i Sverige till 1383 miljoner (Saxton, 2013 s.19). Det är en 

ökning med tre procent sedan fjolåret och drygt 28 procent sedan år 2000 (ibid.). Av samtliga 

kollektivresor utgör busstrafiken hela 53 procent av det totala antalet resor (ibid.). Ungefär 84 

procent av samtliga kollektivtrafikresor görs i de tre största länen Stockholm, Västra 

Götaland- och Skåne län (Svensk kollektivtrafik) 

Under mitten av 1900-talet utgjorde kollektivtrafiken cirka hälften av alla persontransporter i 

Sverige. Mellan 1960- och 1970-talet utsattes kollektivtrafiken, som tidigare nämnts, för en 

betydande nedåtgående trend i samband med bilismens kraftiga utveckling och att 

levnadsstandarden snabbt ökade i riket (Saxton, 2013). 

Mellan 1978 och 2001 låg sedan resandet med kollektivtrafiken på en nästan konstant nivå 

runt cirka 700 miljoner resor per år. En tolkning av stabiliteten är att 

kollektivtrafiksatsningarna under perioden enbart har förmått att vidmakthålla men inte stärka 

kollektivtrafikens ställning i transportsystemet (Frändberg et al. 2005). 

Ökningen av kollektivresor i Sverige under det senaste decenniet kan delvis förklaras med att 

Sveriges befolkning har ökat men statistik visar även att antalet resor per person i riket har 

stigit.  Från år 2000 till 2012 har antalet resor stigit från 122 till 145 resor per person och år 
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(Saxton, 2013). Ökningen innebär att vi idag reser 20 procent mer med kollektivtrafik per 

person än för tio år sedan. Under 2012 ökade antalet kollektivresor i de flesta länen i Sverige 

varav störst ökning skedde i Kronobergs län (ibid.). 

3.3.4 Sveriges busspark 

Antalet bussar i riket har legat på en stabil nivå runt 14 000 bussar de senaste tio åren. 

Samtidigt har bussarna förnyats och antalet bussar som tar fler än 80 personer har ökat för att 

klara en ökad mängd resenärer (Saxton, 2013).  

Dieseldrivna bussar dominerar bussparken men antalet har minskat från 92 procent till 81 

procent mellan 2003 och 2012. Vidare har andelen bussar som drivs med naturgas/biogas ökat 

snabbt under samma tidsperiod med cirka 13 procentenheter under det senaste decenniet. 

Etanolhybriderna har inte haft samma ökning och har gått från tre till knappt sex procent i 

andel (ibid.). 

3.4 Människans rörelse- och kommunikationsmönster 

Vi lever idag i ett allt rörligare samhälle och under de senaste decennierna har människans 

rörlighet ökat betydande som en konsekvens av tekniska innovationer och ständigt växande 

transportnät (Fränberg et al. 2005). Den ökade tillgängligheten för olika kommunikationer och 

utvecklingen av dessa har idag bidragit till en näst intill oändlig räckvidd för människan då 

kommunikation kan ske över hela jordklotet på bara några sekunder (ibid.). Den fysiska 

räckvidden och den dagliga rörligheten har också ökat betydande, framför allt i i-länder, då 

utvecklingen har bidragit till allt snabbare transportmedel i form av till exempel bil, flyg och 

höghastighetståg (ibid.) Den moderna transportsektorns framväxt i Europa och USA är nära 

kopplad till industrialiseringen och urbaniseringen av samhället (Alexandersson, 2011). 

I Sverige har den dagliga reselängden ökat från en halv kilometer (km) i det gamla 

jordbrukssamhället till 43 km år 2001, vilket innebär en knapp hundrafaldigad ökning (ibid.). 

Den dagliga reselängden är dock ojämnt fördelad på befolkningen. Data från nationella 

resevaneundersökningar visar att kön har en stor betydelse och att män reser betydligt längre 

under ett medeldygn än kvinnor (ibid). Även åldersskillnader i daglig reselängd är stora. Från 

barndomen upp till medelåldern sker en succesiv ökning av den dagliga reselängden till att 

sedan sjunka i takt med tilltagande ålder. Även ekonomiska tillgångar och om personen bor på 

landsbyggden eller i staden har visat sig ha betydelse för den dagliga reselängden (ibid).  

Ytterligare en viktig nyansering är att medelvärdet på 43 km per dag och svensk inte är ett 

värde som stämmer överrens på varje individs resemönster. Rörligheten bland svenskarna är 
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varierande och de flesta människor reser i praktiken relativt korta resor medan en liten andel 

reser väldigt långa (ibid.). Hälften av Sveriges befolkning reser under 15 km under ett 

medeldygn och 15 procent av befolkningen är dessutom stationära i sin närmiljö, främst 

beroende på ålder och funktionshinder, och rör sig knappt någonting alls (ibid.). Ett mer 

rättvisande värde är medianvärdet som visar att en genomsnittlig svensk reser cirka 13 km 

under ett medeldygn (Hansson, 2012). 

Utvecklingen av transportsystemen innebär att förhållandet mellan tid och rum har förändrats. 

Det faktum att vi har snabbare transportmedel medför att vi idag kan ta oss mellan samma 

rum som tidigare med en betydligt mindre tidsåtgång. Denna utveckling innebär således att 

människan idag har vidgat sin räckvidd i kilometer utan att för den delen lägga mer tid på sina 

resor (Rodrigue, 2006). 

3.5 Människans färdsättsval 
Människans val av färdsätt och resvanor påverkas av en rad olika faktorer. Bertil Wilhelmson 

beskriver resvanor som: 

[…] en samling handlingar av mycket skiftande karaktär och syften- 

alltifrån spontana och impulsartade förflyttningar över till väl 

förankrade reserutiner i vardagen respektive omsorgsfullt övervägda 

och planerade enstaka resor, t.ex. semesterresan. 

(red. Andersson, 2008 s. 105) 

Som tidigare nämnts har resandet med kollektivtrafiken i Sverige legat på en nästan konstant 

nivå mellan 1978 och 2001 och det är först under det senast decenniet som kollektivtrafiken 

har ökat. Utvecklingen visar på vilken hög status bilen har och har haft i valet av färdsätt i det 

svenska samhället och det är därför adekvat att studera de bakomliggande faktorerna. 

Tidsfaktorn har visat sig ha en central roll i valet av färdsätt.  De flesta som har 

valmöjligheten att välja transportfordon väljer det som går snabbast (Frändberg et al. 2005). 

Med bil rör man sig i genomsnitt tio gånger snabbare än till fots och fyra respektive två 

gånger snabbare än med cykel respektive att resa kollektivt (red. Andersson, 2008). Oftast är 

det en fråga om subjektivt upplevd tidsåtgång. Exempelvis upplevs att vänta på bussen som 

mer uppoffrande och tråkigt än motsvarande mängd restid (Frändberg et al. 2005). En studie 

av Håkan Andréasson (2000) visar att en tydlig strategi för vanekollektivåkaren därför är att 

se till att ha en bostad i nära anslutning till bra kollektiva förbindelser.  
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En annan central strategi som framkom utifrån studien var att det går att tjäna stora pengar på 

att inte ha bil. Respondenterna i undersökningen tyckte att de genom att åka kollektivtrafik 

fått en förstärkt hushållsekonomi (Andréasson, 2000). Under flera decennier gäller att ett 

genomsnittligt svenskt hushåll på utgiftssidan har sina största kostnader för boendet, maten 

och bilen. Av dessa kostander är bilen den som är mest möjlig att påverka, men ytterst få 

väljer att göra detta (ibid.). Även Frändberg menar att prisfaktorn spelar roll i valet av färdsätt 

men att det har visat sig att vanebilister inte är särskilt priskänsliga gällande resor på korta 

avstånd och därför fortsätter köra bil (Frändberg et al. 2005). 

Ytterligare faktorer som är centrala vid valet av färdsätt är flexibilitetet i tid och rum samt 

individuell kontroll (ibid.). Bilens flexibilitet och möjlighet till individuell kontroll är faktorer 

som bidragit till bilens starka ställning i transportsystemet idag. Bilen möjliggör en 

förflyttning från dörr-till-dörr där människan kan bestämma själv när hon skall ge sig av och 

när hon skall åka tillbaka igen (ibid.). Det innebär att en resa inte behöver planeras så noga på 

förhand. Ska andra färdsätt konkurrera med bilen är restiden och egenkontrollen de tuffaste 

faktorerna att brottas med (red Andersson, 2008). 

Ytterligare faktorer som styr människans val av färdsätt är komfort och bekvämlighet samt 

möjligheterna till att transportera varor och utrustning (Frändberg et al. 2005).  

En överskjutande uppfattning bland respondenterna i Andréassons studie visar att de 

miljövinster som görs genom att inte köra bil även har en central roll i valet av färdsätt. 

Studien visar ytterligare att det finns en föreställning bland vanekollektivåkarna att resa 

kollektivt innebär större möjligheter till avkoppling än vad biltransport gör. Indirekt ger detta 

en bättre hälsa, menade informanterna (Andréasson, 2000). 

För att kollektivtrafiken skall konkurera med personbilen på allvar måste den således vara lika 

attraktiv i flera av dessa avseenden. En grundläggande problembild för kollektivtrafiken är att 

tillgängligheten är heterogen över ytan (Hansson, 2012). Detta innebär således att beroende på 

var människor bor och till vilken destination de vill resa har de olika förutsättningar att 

transportera sig. Kollektivtrafiken har bestämda tidtabeller och destinationer att följa vilket 

gör bilen till ett betydligt mer flexibelt och bekvämare sätt att resa (ibid.). 
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4. VÄXJÖS TRAFIKSITUATION 

Syftet med kapitlet är att delge information om fallstudiestaden Växjös trafiksituation. 

Kapitlet behandlar information om Växjö, Växjös transportpolitiska mål och visioner, Växjös 

busstransportsystem samt Växjös resevanemönster. 

4.2 Om Växjö 
Växjö är en av flera städer i Sverige som under de senaste åren har gjort kraftfulla satsningar 

inom kollektivtrafiken för att öka dess marknadsandel i transportsystemet. Växjö är en starkt 

växande kommun med en population på över 85 000 invånare (Växjö kommun, 2013a). 

Mellan 1993 och 2011 har tillväxtökningen i kommunen varit 73 procent samtidigt som det 

skett en utsläppsminskning med 41 procent (ibid.). Växjö är en starkt miljömedveten stad som 

sedan år 2007 jobbat efter varumärket ”Europas grönaste stad”. 

 

År 2013 den 2 september genomförde Växjö den största satsningen på busstrafiken någonsin i 

staden. Syfte med handlingen var bland annat att stärka busstrafikens marknadsandel i Växjös 

transportsystem och på så vis närma sig kommunens miljömål och andra transportpolitiska 

mål (Växjö kommun, 2013b). 

4.2.1  ”Europas grönaste stad” 

Varumärket ”Europas grönsate stad” innebär att Växjö fokuserar på en hållbar framtid. 

Arbetet präglas av ett innovativt och brett miljöarbete, stark tillväxt, öppenhet, trivsel och ett 

gemensamt arbete för framtiden (Växjö kommun, 2013a). Kommunen arbetar intensifierat 

med att tillsammans med andra aktörer nå en ekologiskt hållbar utveckling och underlätta för 

invånarna och företag att leva med minimal miljöpåverkan. En viktig del är att komunnen 

själv förgår med gott exempel (ibid.). Växjö kommun antog namnet ”Europas grönaste stad” 

efter att BBC börjat kalla staden detta på grund av det framgångsrika miljöarbetet som 

bedrivits under 2000-talet (ibid.). 1996 var Växjö kommun först i världen med att säga att 

man skulle bli en fossilbränslefri stad (ibid.). 

4.3 Växjös transportpolitiska mål och visioner 
Under år 2001 till 2004 bedrevs ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en 

Transportstrategi för ett hållbart Växjö (Växjö kommun, 2005). Syftet med transportstrategin 

var att Växjö i framtiden skulle bli en helt fossilfri kommun. Transportstrategin för ett hållbart 

Växjö fokuserar inte enbart på trafikens utsläpp av koldioxid utan den tar ett helhetsgrepp om 

trafiken. Genom att ta ett helhetsgrepp om trafiken tror kommunen sig kunna skapa ett 

användbart redskap för att komma till rätta med transportsystemets samtliga brister och på så 

vis skapa ett attraktivt och livskraftig Växjö (ibid.)  
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År 2013 startade arbetet för att ta fram en ny transportplan som skall ersätta den befintliga 

transportstrategin med åtgärder inom fyra strategiområden; gå och cykel, kollektivtrafik, IT 

och mobility management* samt hållbar fordonstrafik (Växjö kommun, 2013b). Den nya 

transportplanen är i skrivandets stund fortfarande under utredning och Växjö kommun utgår 

således fortfarande från transportstrategin från 2005.  

De två övergripande målen för att nå ett fossilbränslefritt Växjö är dels att sluta använda 

fossila bränslen och dels att använda energi mer effektivt (Växjö kommun, 2013c). 

Kollektivtrafiken är en viktig del i den hållbara staden och Växjö har därför som mål att öka 

resandet i kollektivtrafiken; ”Vi måste göra det enkelt att leva ett liv utan fossila bränslen, 

med till exempel attraktiv kollektivtrafik och bra gång- och cykelbanor ”(Växjö kommun, 

2013d). I utredningen Transportstrategi för ett hållbar Växjö går det att utläsa följande vision 

för år 2025 för cykel, buss och tågtrafik: 

 

Cykel, buss och tåg har blivit mycket bekväma, säkra och effektiva färdmedel. 

Kommunen insåg tidigt att teknikutvecklingen inte kommer lösa alla trafikproblem 

som t ex koldioxidutsläpp och trängsel, och därför började man arbeta mer 

målmedvetet och intensivt på andra fronter. En viktig nyckel var att påverka 

användningen av olika färdmedel och transportformer. Cykel, buss och tåg har nu 

blivit mycket bekväma, säkra och effektiva färdmedel, och medborgarnas attityder 

till dessa trafikslag har också förändrats kraftigt i positiv riktning. De flesta inser 

att det går att ta sig fram snabbt och bekvämt även utan bil, och går man eller 

cyklar så fås dessutom goda hälsoeffekter – en allt mer betydelsefull faktor 

eftersom övervikt blivit ett folkhälsoproblem. Bilen har fortfarande en självklar 

plats i transportsystemet, men används mindre vanemässigt och mer där bilen 

verkligen har 

stora fördelar – t ex vid medellånga resor, vid varutransporter eller på platser där 

kollektivtrafikutbudet är magert.    

(Växjö kommun, 2005 s. 3) 

4.3.1 Mål för trafikens omfattning i stadstrafik  

År 2002 genomfördes en resevaneundersökning i Växjö som visade att den kollektiva 

stadstrafiken utgjordes av 46 resor per år och per invånare (Växjö kommun, 2005). Målet för 

Växjö kommun är att denna siffra skall höjas med 40 procent fram till år 2025. Biltrafikens 

andel av kortare resor (< 5km) uppgick till 52 procent och målet är att minska biltrafikens 

andel med 12 procentenheter ner till 40 procent år 2025 (ibid). 

*”Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka 

bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden” (Trivector Traffic, 

2014) 
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4.3.2 Miljömål 

Växjö kommun har som mål att minska de totala koldioxidutsläppen med 40 procent per 

invånare från 2002 till 2025 (ibid.). Det finns ingen uttalad procentsats inom transportsektorn 

men målet är att Växjö skall vara en fossilfri stad år 2030 (Växjö kommun 2013c). Utsläpp av 

kvävoxider skall minska med 80 procent per invånare och övriga halter av luftföroreningar få 

ej överskrida den nationella miljökvalitetsnormen* (Växjö kommun, 2005). Gällande 

bullernivåer skall all nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur uppnå Riksdagens 

riktvärden** (ibid.).  

 

En del i arbetet för minskade utsläpp är lagen om maximalt en minuts tomgångskörning. I de 

lokala föreskrifterna återfinns följande lagtext: ”En förbränningsmotor i stillastående 

motordrivet fordon får inom område med detaljplan hållas igång utomhus i högst 1 minut” 

(Bordahl, 2007 4§). 

4.3.3 Mål för trafiksäkerhet 

Målet för trafiksäkerhet i stadsmiljön är att antalet allvarligt skadade i trafiken skall minska 

med 75 procent från 2002 till 2025 (Växjö kommun, 2005). Det finns en nollvision angående 

antalet döda i trafiken som gäller för samtliga år fram till 2025 (ibid.) 

4.3.4 Mål för tillgänglighet och stadsmiljö 

Restiden mellan kollektivtrafiken och biltrafiken får inte överstiga restidskvoten 2.0, det vill 

säga att det tar dubbelt så lång tid att resa med kollektiva färdmedel som att resa med bilen 

(ibid.). Detta för att kollektivtrafiken skall ha någon chans att konkurera. Ytterligare mål för 

tillgänglighet och stadsmiljö är att ytan för bilvägar och biltrafikens andel av transportytor 

inte får öka fram till 2025 (ibid.). 

4.4  Växjös nya busstransportsystem  
Under våren 2012 genomförde jag tillsammans med en studiekamrat en 

observationsundersökning över Växjös dåvarande busstransportnät. Ett par reflektioner utifrån 

den undersökningen var bland annat att busstransporten tog betydande längre tid än 

motsvarande sträcka med biltransport. Exempelvis tog det fem minuter att resa sträckan 

Löparvägen (Teleborg)- Resecentrum med bil jämfört med busstrafiken som tog 29 minuter 

på motsvarande sträcka.  

*Miljökvalitetsnormer finns från 2005/2006 för kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar, 

kolmonoxid och från 2010 för bensen 

** I enlighet med de tolkningar som gjorts av Boverket och Naturvårdsverket 
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Vidare upplevde vi att trängsel uppstod vid resecentrum, att kontantpriset för en resa inte var 

homogent (22 kr enkel resa inom hela staden), komforten var dålig samt att tidtabellen mer 

sällan stämde överens med verkligheten. Undersökningen visade således att Växjös dåvarande 

busstransportsystem hade en del brister som vi då ansåg var viktiga att åtgärda för att kunna 

konkurera med biltrafiken. 

 

Sedan observationstillfället har Växjö busstransportsystem utvecklats och i september 

genomfördes, som tidigare nämnts, den största satsningen någonsin i staden. Förändringarna i 

statstrafiken innebar bland annat ökad turtäthet, att tåganpassningen förbättrades, 

linjesträckningen ändrades och att en helt ny linje anlades (Växjö kommun, 2013b). Antalet 

bussar i stadstrafiken ökade från 28 till 37 (Länstrafiken Kronoberg, 2013b). 

 

Merparten av bussarna är fabriksnya och utrustade med AC för ett bättre klimat inne i 

bussarna. Ytan för rullstolar och barnvagnar är dubbelt så stor som tidigare och bussarna är 

utrustade med en utfällningsbar ramp för att underlätta av- och ombordstigning. Samtliga 

bussar drivs idag med biogas (ibid.). Sven Sunesson, trafiknämndens ordförande, säger i ett 

pressmeddelande att: 

 

Alla förändringar görs för att stadstrafiken ska bli mer tillgänglig 

och för att resenärerna ska ha fler valmöjligheter att hitta det som 

passar dem bäst. Med insatserna blir stadstrafiken mer attraktiv och 

förhoppningen är att det lockar ännu fler resenärer.  

 

(Länstrafiken Kronoberg, 2013c) 

 

Ett par centrala förändringar för sträckningen inom trafiksystemet är bland annat att linje 4 

har fått förlängd körväg och går hela vägen till flygplatsen samt att en helt ny linje, linje 9, har 

anlagts för att täcka in det nya området Vikaholm i utkanten av Växjö (ibid.). Ytterligare en 

central förändring är att Linje 3 från Centralstationen till Grand Samarkand har förlängts och 

går nu mellan Linnéuniversitetet och Grand Samarkand (ibid.).  Samtliga förändringar som 

genomfördes i samband med bussatsningen och samtliga busslinjer i Växjös stadstrafik efter 

förändringen åskådliggörs i sin helhet i bilaga 1. 

 

En del av trafiksatsningen är den bussfil som anlades under sommaren 2013. Anna Tenje, 

ordförande i tekniska nämnden, beskriver att ombyggnaden av Teleborgsvägen först och 
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främst är ett test som innehåller både busskörfält och signalreglering i rondeller, se figur 3 

(Tenje, 2013).  

Allt kan inte förbli som det alltid har varit när verkligheten 

förändras. För att klara av trafiksituationen i Växjö måste helt enkelt 

fler invånare välja cykeln & bussen framför bilen – annars kommer 

vi alla snart sitta fast i köer. Fler vägar är inte realistiskt. Det sätter 

både ekonomi med framförallt Växjös geografi stopp för. 

     (Tenje, 2013) 

Tenje anger att syftet med bussfilen är att det skall gå snabbare at åka buss i rusningstid. Hon 

beskriver, likt svaret från tidigare observationsundersökning, att det tidigare tog betydligt 

längre tid att åka buss från Teleborg till Centrum än att köra bil, men att vi med hjälp av 

bussfilen kan minska skillnaden och därmed göra kollektivtrafiken mer attraktiv (Westergren, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Bilar har rött ljus till förmån för bussen i rondellen på Teleborgsvägen 

(Källa: Eget fotografi). 

 

Bussfilen har fått utstå mycket kritik från Växjöborna och i Smålandsposten den 3 juni 2013 

kan man utläsa att en hel del Växjöbor anser att det är bortkastade pengar (Westergren, 2013). 

Trafikplaneringschefen Per-Olof Löfberg beskriver i samma artikel att ”det har kommit en 

strid ström av synpunkter. Det är många som tycker och tänker. Visst hade vi räknat med det, 

och också att det skulle vara en hel del skarpa reaktioner” (Westergren, 2013). Löfberg 

beskriver att reaktionerna främst handlar om att bilisterna numera enbart har tillgång till ett 

körfält i vardera riktningen och att risken för köbildning och sämre framkomlighet ökar för 

bilisterna (ibid.). I kommentarfältet till artikeln går det även utläsa att mycket kritik och 

synpunkter har handlad om signalregleringen i rondellerna.  
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4.5 Resevaneundersökning Växjö 2012 
2012 genomförde Intermetra Business & Market Group AB en resevaneundersökning i Växjö 

kommun på uppdrag av Trafikverket och Växjö kommun. Syftet var att få ökad kännedom om 

medborgarnas resor samt för att se om några förändringar har skett sedan den senaste 

resevaneundersökningen 2002 (Växjö kommun, 2013). 

 

Undersökningen visar att cirka 80 procent av kommunens befolkning reser under en vanlig 

dag. Figur 3 visar att den totala reselängden för kommunens invånare är drygt 2,5 miljoner 

km per dygn varav 75 procent av dessa producerares av biltrafik och 25 procent av 

kollektivtrafik, varav 7 procent utgörs av busstrafik. 

 Figur 3 Totalt producerat trafikarbete i person-km per dygn fördelat på olika färdmedel 

(Källa: Växjö kommun, 2013 s.24, egen bearbetning) 

 

Åldersgruppen 25 till 44 år är de som reser allra mest per person och dag medan personer över 

65 år reser minst. Resor till arbetet utgör 36 procent av resorna på vardagar, följt av 

fritidsresor och inköpsresor (21- respektive 19 procent). Under helgerna står fritidsresor för 

hela 45 procent av resorna, följt av inköpsresor som står för 28 procent (ibid.). 

 

Undersökningen visar inga större skillnader mellan män och kvinnors reseomfattning. Bland 

personer från 18 år och uppåt har cirka 90 procent i kommunen tillgång till körkort och cirka 

90 procent har tillgång till minst en bil i hushållet. Tillgången till bil uppvisar stora skillnader 

mellan olika områden i kommunen. Flest invånare med tillgång till bil finns på landsbyggden 

samt Öjaby, Bergsnäs och Räppe. Absolut mist andel har de boende i Araby och Hov (ibid.). 
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I genomsnitt reser en person i Växjö cirka 2,7 resor per vardag och 2,2 per helgdag. Hela 61 

procent av alla resor är under 5 km långa, 25 procent är 5 till 10 km långa och cirka 25 

procent är längre än 10 km. Av alla resor som är under fem kilometer utgörs 48 procent av 

bilresor (ibid.). Kommunens mål från 2005 var som tidigare nämnts att andelen korta resor 

med bil skulle reducerar från 52 procent till 45 procent 2010 och 40 procent 2020 (Växjö 

kommun, 2005). Kommunens mål har således inte uppnåtts i den bemärkelsen. 
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5. METOD 

Syftet med kapitlet är att redogöra för hur uppsatsens undersökning har genomförts. Kapitlet 

behandlar urval och de metoder som används för att samla in empirin. Vidare diskuteras 

undersökningskritik och etik. 

5.1 Urval 
För att besvara uppsatsens frågeställningar genomfördes en enkät- och en 

observationsundersökning. Enkätundersökningen genomfördes vid Växjö resecentrum samt 

Grand Samarkand och ämnades främst svara på den första frågeställningen. För att besvara 

den andra frågeställningen genomfördes en observationsstudie. Observationerna genomfördes 

på ett urval av bussar och linjesträckningar inom Växjös stadsbusstrafik samt runt omkring 

Växjö resecentrum. 

 

Enkätundersökningen genomfördes på två olika referensgrupper. Den ena gruppen bestod av 

bussåkare och den andra av bilåkare. Anledningen till valet med två referensgrupper var 

förhoppningen om att få en bredare grupp av människor att delta i undersökningen för att 

skapa ett mer nyanserat och objektivt resultat. Urvalet av respondenterna genomfördes via en 

teoretisk urvalsprincip, vilket betyder att urvalet var medvetet. Respondenterna valdes ut 

utifrån varierande åldersgrupper och kön för att möjliggöra fler dimensioner i analysen.  

 

Urvalet för observationsundersökningen baserades på för undersökningen intressanta 

linjesträckningar, det vill säga de sträckningar som genomgått mest omfattande förändringar 

sedan trafikomläggningen. Sträckningarna som observerades var linje 3, linje 5, linje 8 samt 

linje 9. Observationer genomfördes även vid Växjös stationsområde i syfte att studera 

bussarnas tomgångskörning. 

5.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 
I uppsatsen användes en blandning av kvalitativ och kvantitativ metod. Förenklat handlar den 

kvantitativa metoden om siffror i både begränsad och överförd mening (Trost, 1993). Den 

kvantitativa metoden används vidare för att kunna ange frekvenser och syftar till att svara på 

frågor som till exempel hur ofta, hur många eller hur vanligt (ibid.). I uppsatsen användes den 

kvantitativa metoden i form av enkätstudier där svarsfrekvensen av olika kategorier sedan 

analyserades.  

 

Den kvalitativa metoden kännetecknas inte av den sortens jämförelse utan karaktäriseras 

istället av öppenhet där upplevelser och erfarenheter studeras (Kvale, 1997). 
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En metod inom den kvalitativa metoden är observationer. Observationer kan vara av 

karaktären ostrukturerade- respektive strukturerade observationer och de olika sätten kan 

kombineras (Sallnäs). Vid en strukturerad observation definieras kategorier i förväg som skall 

observeras. Kategorierna används sedan under observationen som en checklista i ett 

observationsschema (ibid.). Vid en ostrukturerad observation används inga färdiga kategorier 

utan data erhålls genom att observatören notera allt som anses relevant via fältanteckningar 

(ibid.). I uppsatsen användes en blandning av strukturerade och ostrukturerade observationer. 

5.3 Utformning av enkät 
Enkäten var utformad för att få reda på vilka faktorer som påverkar Växjöborna vid valet av 

färdsätt. Enkäten innehöll 20 frågor varav sex var bakgrundsfrågor och två var öppna frågor. 

De öppna frågorna var frivilliga att svara på och syftade till att fånga upp eventuella 

dimensioner som tidigare frågor inte gett svar på. Enkäten åskådliggörs i sin helhet i bilaga 2. 

 

Bakgrundsfrågornas syfte var att möjligöra fler dimensioner i analysen av resultatet. Frågorna 

behandlade respondenternas kön, ålder, antal personer i hushållet, körkortsinnehav, avstånd 

från bostaden till närmsta busshållplats samt tillgång till bil. Bakgrundsfrågorna möjliggjorde 

en bredare analys av hur olika förutsättningar kunde påverka valet av färdsätt. 

 

Den övervägande delen av frågorna hade mellan fem och fyra svarsalternativ. Vid 

värderingsfrågorna var svarsalternativen alltid fyra till antalet för av att undvika att personer 

valde mittenalternativet. På så vis underlättades analysen eftersom det gick att se åt vilket håll 

svaren lutade, positiv- eller negativ lutning.  

 

Frågorna var fördelade på tre A4 sidor vilket bidrog till att enkäten inte såg så omfattande ut. 

Syftet med detta var att lättare få respondenter till att ställa upp på undersökningen. Enkäten 

inleddes med att förklara uppsatsens kontext och syfte samt förklara respondentens 

anonymitet. Inledningen förklarade även att det var viktigt att respondenten svarade på 

samtliga frågor, utöver de frivilliga, för att undersökningen skulle bli fullständig. 

5.4 Genomförande av enkätundersökning 
Undersökningen genomfördes vid Växjö resecentrum samt vid parkeringen på Grand 

Sammarkand. På båda platserna genomfördes 25 enkätundersökningar, vilket genererade en 

sammanlagd undersökning av 50 respondenter.  
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Vid Växjö resecentrum tillfrågades personer som väntade på bussen. Förhoppningen var att de 

som väntade på bussen i större utsträckning var benägna att tacka ”Ja” till att delta i 

undersökningen.  Vidare undersöktes även personer på Grand Sammarkands parkeringsplats 

med bakgrund i att det i regel samlas mycket bilåkande folk där. 

 

När personerna tillfrågades delta i undersökningen inleddes en presentation av mig själv och 

uppsatsens syfte. Sedan förklardes att enkäten skulle ta ett par minuter och var anonym. 

5.5 Utformning av observationsschema 
Observationsschemat var utformat utifrån en semistrukturerad observationsstruktur och 

byggde på resultaten av enkätundersökningen. Observationsschemat innehöll sammanlagt fem 

huvudkategorier och under varje kategori återfanns förberedda frågeställningar som 

observationen ämnades svara på.  

Syftet med observationerna var att få en förståelse för hur Växjös busstrafiksystem förhöll sig 

till resenärernas behov, krav och förväntningar utifrån svaren på enkätundersökningen. 

Empirin dokumenterades i form av fältanteckningar på ett observationsschema samt genom 

fotografering. Observationsschemat åskådliggörs i sin helhet i bilaga 3. 

5.6 Genomförande av observationer 

Observationerna genomfördes torsdagen den 12 december och fredagen den 13 december. 

Linjerna observerades under olika tidsperioder på förmiddagen. Vidare genomfördes även en 

tidsobservation med bil på en utvald sträcka. Syftet var att skapa en större förståelse för 

tidsåtgången genom att sätta den i relation till ytterligare ett fordon. En karta över de utvalda 

busslinjerna som observerades åskådliggörs i sin helhet i bilaga 4. 

5.7 Undersökningskritik 
En fråga i enkäten behandlade vilket färdmedel respondenten i störst utsträckning valde när 

denna skulle transportera sig till arbetet/skolan.  Pensionärer som varken gick i skolan eller 

arbetade kunde följaktligen inte svara på frågan eftersom att det inte fanns något 

svarsalternativ som behandlade pensionärer. En hypotes är att flera av pensionärerna istället 

valde svarsalternativet ”annat”. Hypotesen grundar sig i att det alternativet utgjorde en relativt 

stor andel i resultatet för personer över 55 år. 
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Vidare innehöll enkäten två frågor, ut över de öppna frågorna, som var direkt riktade till 

invånare i Växjö: 

 Hur tycker du det är att färdas i Växjö när du åker buss? 

 Hur tycker du det är att färdas i Växjö när du åker bil? 

Frågorna kom som nummer 12 och 13 i enkäten och först då meddelade ett antal respondenter 

att de inte var ifrån Växjö. Respondenterna fick fortsätta sin medverkan och därför utgörs en 

del av svaren för frågan av svarsalternativet ”Har aldrig åkt buss/bil i Växjö”.  

Enkätundersökningen var begränsad till 50 respondenter vilket inte kan ses som statistiskt 

representativt. Begränsningen var dock nödvändig för att undersökningen skulle falla inom 

ramen för uppsatsens tidsplan. Likaså kan inte heller observationsundersökningen ses som 

statistisk representativ. För att få ett mer nyanserat och subjektivt resultat hade observationer 

under längre tidsperioder var nödvändiga.  

5.8 Etik 
I samband med enkätundersökningen tillämpades de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram. De grundläggande huvudkraven för individskydd är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet tillämpades i samband med att respondenterna både muntligt och skriftlig 

delgavs information om undersökningen och vilka villkor som gällde vid deltagandet. 

Samtyckeskravet tillämpades i samband med att frågan ställdes om personen ville ställa upp 

på en undersökning eller inte. Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv har rätt att 

bestämma över sin medverkan och att forskarna skall få undersökningsdeltagarens samtycke 

(ibid.). Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer enbart får 

användas för forskningsändamål och inte för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 

syften (ibid.). Kravet tillämpades i samband med att samtliga enkäter förstördes och slängdes 

efter att informationen förts över till diagramform. Konfidentialitetskravet innebär att 

personuppgifter om deltagarna skall behandlas konfidentiellt (ibid.). Eftersom inga vitala 

personuppgifter var nödvändiga för undersökningen och enkäterna slängdes uppfylldes även 

detta krav. 
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6. RESULTAT 

Syftet med kapitlet är att presentera resultatet av uppsatsens undersökningar. Kapitlet inleds 

med att presentera resultatet från enkätundersökningen. Denna del inleds med en 

presentation av bakgrundsfrågorna. Vidare presenteras svaren på resterande enkätfrågor 

partiellt sammankopplade med olika urvalsgrupper. Den andra delen av kapitlet utgörs av 

observationsundersökningens resultat. 

6.1 Enkätresultat 

6.1.1 Bakgrundsfrågor 

Bakgrundfrågorna var sex till antalet och utgör fortsättningsvis sex urvalsgrupper. Figur 4 

åskådliggör fördelningen av respondenternas svar på enkäten. Vid presentationen av resultatet 

redovisas först samtliga respondenters svar. Därefter redovisas även svaren från några utvalda 

urvalsgrupper. Variationer av urvalsgrupper förekommer mellan olika frågor. Syftet med 

urvalsgrupperna är att möjliggöra fler dimensioner i kommande analysdel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Fördelning av respondenternas svar på enkätens bakgrundfrågor som vidare utgör 

sex urvalsgrupper 

*Enbart 4 % av respondenterna var över 5 personer i hushållet och därför plockades 

kategorin bort från resultaten som följer 
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6.1.2 Avstånd till busshållplats 

Ett allmänt grundläggande problem för kollektivtrafiken är att tillgängligheten är heterogen 

över ytan (Hansson, 2012). Att vänta på bussen ses ofta som uppoffrande och tråkigt och 

väntetiden upplevs därför som längre än vad den egentligen är (Fränberg et al. 2005). Flera 

vanekollektivåkare väljer därför strategiskt en bostad i nära anslutning till kollektiva 

förbindelser (Andréasson, 2000). Utifrån resonemanget är det således intressant att undersöka 

hur långt invånarna i Växjö kan tänka sig gå för att ta sig till bussen, för att framöver i 

analysen jämföra resultatet med hur det förhåller sig i verkligheten.  

Figur 5 visar att en majoritet av respondenterna inte kan tänka sig att gå längre än 500 meter 

för att ta sig till bussen. Knappt en femtedel svarar att de kan tänka sig gå över 500 meter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 Ärenden och urval 

Utifrån Hägerstrands forskning påverkar olika typer av restriktioner människans val av 

färdsätt (Gren & Hallin, 2003).  Det är därför intressant att undersöka hur valet av färdsätt 

skiljer sig åt mellan olika ärenden och urval av människor. 

 

Eftersom att enkätundersökningen utgjordes av en liten population blev en hel del 

svarsalternativ noll och det är därför viktigt att omnämna att dessa staplar ”faller bort” i 

presentationen av resultatet. 

 

Figur 5 Hur långt kan du tänka dig gå för att ta dig till bussen? 
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6.1.3.1Färdsättsval till arbetet/skolan 

Figur 6 visar att 28 procent av samtliga respondenter väljer bilen som färdmedel när de skall 

till arbetet eller skolan och att en knapp en fjärdedel väljer bussen. Sammantaget är det en 

relativt stor spridning mellan olika färdmedel men motordrivna fordon dominerar kraftigt. 

Figur 7 pekar på att personer med fler än en person i hushållet i större utsträckning väljer 

bilen när de skall till arbetet eller skolan än personer som är från ensamhushåll. Vidare visar 

resultatet att personer från ensamhushåll tar bussen i större utsträckning än personer i hushåll 

med två till tre personer. 50 procent av hushållen med tre till fyra personer åker buss till 

arbetet eller skolan.  

Figur 8 åskådliggör att personer i ålderskategorin 35 till 55 år väljer bilen i större utsträckning 

än övriga ålderskategorier när de skall till arbetet eller skolan. Vidare visar tabellen att 

ålderskategorin 18 till 35 år färdas överlägset mest med buss. Tabellen visar även att hela 38 

procent av personerna över 55 år har angett annat som svarsalternativ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 6 Hur reser du oftast till ditt arbete/ din skola? 

 

Figur 7 Urval: Antal personer i hushållet Figur 8 Urval: Ålder 
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6.1.3.2 Färdsättsval till affären  

Figur 9 visar att hela 70 procent av respondenterna väljer bilen som färdmedel när det skall 

till affären. Enbart 8 procent väljer bussen och resterande procent antingen går eller cyklar.  

Vidare åskådliggör figur 10 att samtliga hushållssammansättningar till stor del väljer bilen 

som färdmedel. Tabellen visar vidare att ju fler personer det är i hushållet ju mindre är 

benägenheten att använda bussen som färdmedel till affären.  

Figur 11 visar att samtliga ålderskategorier till största del är villiga att ta bilen till affären. 

Anmärkningsvärt är att noll procent inom ålderskategorin 35 till 55 år väljer att ta bussen. 

Personer över 55 år är de som i störst utsträckning väljer bussen som färdsätt till affären. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 9 Hur reser du oftast till affären? 

Figur 10 Urval: Antal personer i hushållet 

 

Figur 11 Urval: Ålder 
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6.1.3.3 Färdsättsval till fritidsaktiviteter 

Figur 12 åskådliggör att bil och cykel är det dominerande fordonen när respondenterna skall 

transportera sig till fritidsaktiviteter. Tillsammans utgör de 82 procent av respondenternas 

svar. Bussen som färdsätt utgör 12 procent.  

Figur 13 visar att personer med fler än en person i hushållet tenderar till att välja bilen som 

färdmedel i större utsträckning. Från hushåll med 3 till 4 personer väljer hela 83 procent bilen 

som färdmedel. Överlägset störst grupp som åker buss är personer från ensamhushåll som 

utgörs av 27 procent bussåkare. 

Vidare synliggör figur 14 att cykeln är ett relativt vanligt färdmedel inom ålderskategorierna 

18 till 35 år och över 55 år. Personer i åldersgruppen 35 till 55 år är inte lika benägna att välja 

bort bilen och 69 procent inom gruppen använder bilen till fritidsaktiviteter. Antalet bussåkare 

skiljer sig inte nämnvärt mellan de olika ålderskategorierna och ligger homogent kring 12 

procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 12 Hur reser du oftast till dina fritidsaktiviteter? 

 

Figur 13 Urval: Antal personer i hushållet 

 

Figur 14 Urval: Ålder 
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6.1.3.4 Färdsättsval avseende hela året 

Figur 15 visar att bilen är det dominerande färdsättet bland respondenterna avseende hela 

året. 36 procentenheter bakom återfinns bussen och tätt där efter cykeln som det andra 

respektive tredje vanligaste färdsättet bland respondenterna. 

Vidare synliggör figur16 att personer från hushåll med fler än en person i större utsträckning 

väljer bilen som färdmedel avseende hela året än personer i ensamhushåll. Personer i 

ensamhushåll väljer istället i större utsträckning att åka buss eller cykla.  

 

Figur 17 visar att samtliga ålderskategorier i lika stor utsträckning väljer bilen som färdmedel 

avseende hela året. Ålderskategorin 18 till 35 år är den gruppen som åker överlägset mest 

buss. Övriga två åldersgrupper åker procentuellt mindre buss samtidigt som de cyklar i 

betydligt större utsträckning än ålderskategorin 18 till 35 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15 Vilket färdmedel använder du mest avseende 

hela året? 

 

Figur 16 Urval: Antal personer i hushållet 

Figur 17 Urval: Ålder 
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Figur 18 åskådliggör att personer med körkort som alltid har tillgång till bilen till 87 procent 

väljer bilen som färdmedel avseende hela året. Personer som ofta eller ibland har tillgång till 

bilen väljer i betydligt större utsträckning andra alternativ än bilen. Personer som ibland har 

tillgång till bilen väljer buss i störst utsträckning avseende hela året. Av 50 respondenter hade 

enbart 4 procent (motsvarande 2 personer) med körkort aldrig tillgång till bil vilket ansågs 

som icke representativt och därför plockades denna kategori bort från tabellen.  

Figur 19 visar att personer som bor nära en busshållplats i större utsträckning väljer bussen 

som färdmedel. Vidare visar tabellen att ju längre respondenterna har till busshållplatsen från 

bostaden desto frekventare väljer de bilen som färdmedel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 18 Urval: Respondenter med körkort och olika grad av tillgång 

till bil 

Figur 19 Urval: Avstånd från bostad till närmsta busshållplats 
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6.1.4  Tillgänglighet 

Målsättningen med transportsystem är att uppnå tillgänglighet.  Begreppet kan definieras 

som: ”den lätthet genom vilken en lokalisering kan nås från andra lokaliseringar” (Hansson, 

2012). Hög tillgänglighet är grundläggande för att skapa ett attraktivt transportsystem. Det är 

därför adekvat att undersöka hur Växjöborna upplever tillgängligheten för olika färdmedel.  

Figur 20 åskådliggör att både busstrafiken och biltrafiken i Växjö i stor utsträckning upplevs 

som lätt respektive mycket lätt att färdas inom. 22 procent av respondenterna anser att det är 

lite svårt att åka bil medan 14 procent anser det är lite svårt att åka buss inom Växjös 

trafiksystem.  

 

 

 

 

 

Figur 20 Hur tycker du det är att färdas i Växjö när du åker bil/Hur tycker du det är att 

färdas i Växjö när du åker buss? 
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6.1.5 Faktorer som påverkar valet av färdsätt 

Prisfaktorn, tidsfaktorn, komfort och bekvämlighet samt möjligheten till att transportera varor 

och utrustning har i tidigare nationella resevaneundersökningar visat sig vara viktiga faktorer 

vid valet av färdsätt (Fränberg et al. 2005). Det är därför intressant att undersöka hur dessa 

faktorer förhåller sig till Växjös invånare. 

Miljöfaktorn har nationellt sätt inte visat sig vara lika avgörande för valet av färdsätt även om 

Andréassons studie visar på att de miljövinster som görs genom att inte köra bil även har en 

viss roll i valet av färdsätt (Andréasson, 2000). 

Eftersom att Växjö kommun har visioner om att vara en fossilfri stad år 2050 är det intressant 

att undersöka hur vida invånarna har samma miljömedvetenhet. Begreppet miljö innefatta, 

utöver förbränning av fossila bränslen, även fenomen som till exempel buller, trängsel och 

trafikolyckor.  

Figur 21 visar att tidsfaktorn och möjligheten till att transportera varor och utrustning har 

störst betydelse för Växjöborna vid valet av färdsätt. Vidare är prisfaktorn och komfort och 

bekvämlighet av viss betydelse till ganska stor betydelse. Minst betydelse har miljön då hela 

70 procent av respondenterna anser att miljön har viss betydelse respektive inte alls stor 

betydelse vid valet av färdsätt.  

Figur 21 Hur stor betydelse har prisfaktorn, miljön, tidsfaktorn, komfort och bekvämlighet 

samt möjligheten till att transportera varor och utrustning när du ska transportera dig? 
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6.1.6 Övriga synpunkter från respondenterna  

Det två sista frågorna i enkäten utgjordes av frivilliga och öppna frågor. Där hade 

respondenterna möjligheten att lämna synpunkter om vad de upplever som positivt respektive 

negativt som bussåkare alternativt bilåkare i Växjös trafiksystem.  

Den vanligaste synpunkten som framkom för busstrafiken var att bussarna upplevdes som 

dåliga på att hålla tidtabellen och även att de var dyra att åka. Det som lyftes fram som 

positivt var den höga turtätheten. 

Flera respondenter var positiva till att köra bil i Växjö och ansåg att det går smidigt att ta sig 

fram i staden. Samtidigt anmärkte flera respondenter på trängseln som uppstår vid rusningstid 

som negativt och uttryck som ”kaos” och ”trafikstockning” användes för att beskriva 

situationen. I bilaga 5 åskådliggörs samtliga enkätresultat i sin helhet inklusive svaren från 

det två öppna frågorna.  

6.3 Observationsundersökningens resultat 
Sammantaget genomfördes observationer på bussarna längst fyra olika linjer. Observationerna 

genomfördes på bussar längst med linje 3, linjer 5, linje 8 samt linje 9. Utöver 

observationerna på bussarna genomfördes även samtal med chaufförer och observationer vid 

Växjö resecentrum. 

6.3.1 Prisfaktorn 

Priset för en biljett inom stadstrafiken är zon 1-priser, vilket innebär att barn under sju år reser 

gratis och skolungdomar mellan sju och 19 år reser för 40 procent av det ordinarie vuxenpriset 

som är 22 kronor. Priserna som presenteras ovan gäller för observationstillfället. Den 16 

december 2013 kommer priset för en vuxenbiljett höjas till 25 kr. Vid köp av resekortet 

reskassa blir resan upp till 20 procent billigare och vid köp av periodkort inom stadstrafiken 

får köparen fria resor inom 30 dygn för 468 kronor. Det finns även ett nytt resekort som  heter 

fritidskortet. Fritidskortet tillåter ungdomar till och med 19 år åka obegränsat i hela länet alla 

vardagar efter klockan 14 samt hela dygnet under helgen. Kortet köps per termin (1 januari till 

15 juni och 15 augusti till 31 december.) och kostar 780kr. 

Biljettens giltighetstid är två timmar och under tider är det möjligt att resa gratis inom Växjö 

stadstrafik vid uppvisande av biljett eller resekort. 

6.3.2 Miljöfaktorn 

Vid färd under rusningstid öster ifrån med linje 5 uppstod kraftig trängsel inom stadskärnan 

från domkyrka fram till resecentrum. Trängseln uppstod till stor del av att ett stort antal bussar 
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skulle till och från resecentrum. Trängseln gav upphov till bullrig och stimmig miljö i 

stadskärnan under morgonrusningen. Även från resecentrum väster ut var det kraftig trängsel 

under morgontrafiken vilket påverkade linje 9 negativt. På övriga sträckor utanför stadskärnan 

uppstod inte trängsel i någon större utsträckning under morgonrusningen. Under övriga tider 

på förmiddagen var trängseln vid resecentrum måttlig. 

Antalet passagerare på de observerade sträckorna varierade kraftigt. Störst pasagerarunderlag 

var det klockan 08:53 på linje 3 mellan resecentrum och Linnéuniversitetet. Det stora 

passagerarunderlaget resulterade i att ett tiotal resenärer fick stå upp under hela resan. Även 

klockan 07:25 på linje 5 mellan Löparvägen och Resecentrum var pasagerarunderlaget stort.   

Minst passagerarunderlag var det klockan 08:15 på linje 8 mellan Furumovägen och 

Hovshaga centrum samt klockan 08:43 på linje 3 mellan Samarkand S och Resecentrum. 

Antalet resenärer på sträckorna var en till två personer. Även linje 9 uppvisade lågt 

pasagerarunderlag under observationen då endast två personer åkte under hela sträckan mellan 

Resecentrum och Vikaholm klockan 07:30. Linje 9 har under tidigare observationer även kört 

tom på passagerare vid ett stort antal tillfällen. 

Vid stationsområdet genomfördes observationer över antalet minuter som stadsbussarna stod 

på tomgång från ankomst till avgång. Observationsunderlaget bestod av totalt tio bussar varav 

åtta bussar stod på tomgång och två bussar stängde av motorn under väntetiden. Total 

tomgångskörning från samtliga bussar under observationstillfället uppgick till 22 minuter.  

6.3.3 Tidsfaktorn 

Bussarnas hålltider höll varierande samstämmighet med tidtabellen. Längst väntetid uppstod 

på linje 5 vid Deltavägen där bussen var 14 minuter försenad. Bäst samstämmighet uppstod 

överlag vid hållplatserna som startade och avslutade respektive linje. En jämförelses mellan 

avgångstiderna enligt tidtabellen och avgångstiderna för observationen åskådliggörs i figur 6. 

Sammantaget var det 81 busshållplatser längs de observerade linjerna fördelat på 30 

hållplaster på linje 5, 17 på linje 3, 25 på linjer 8 samt nio på linje 9. Den sammanlagda 

sträckan för linjerna uppgick i cirka 36 km (uppmätt med bil) vilket innebär en genomsnittlig 

hållplatstäthet på cirka 444 meter för de observerade sträckorna.  

Från Löparvägen (Teleborg) till Resecentrum genomfördes även observationer med bil med 

syfte att erhålla en tidsmässig referenspunkt i jämförelse med busslinje 5. Sträckan har under 

bussatsningen genomgått stora förändringar i form av nya bussfiler. Anna Tenje, ordförande i 
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tekniska nämnden, angav i en intervju att syftet med bussfilen var att minska tidsskillnaden 

mellan bilen och bussen på sträckan (Westergren, 2013). Därför ansågs det adekvat att studera 

tidsskillnaden på sträckan mellan att åka bil eller buss. Observationerna genomfördes samma 

tid klockan 07:25 den 12- respektive 13 december. Resultatet visade att sträckan tog 26 

minuter med buss och 11 minuter med bil. 

Tabell 2 Jämförelse mellan avgångstiderna enligt tidtabellen och avgångstiderna under 

observationen i Växjö stadstrafik 
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6.3.4 Komfort och bekvämlighet 

Som läsare är det viktigt att ha i åtanke att resultatet för komfort och bekvämlighet bygger på 

en subjektiv bedömning och inte är den ensamma sanningen

Utifrån tidigare undersökningar av Växjös forna bussar konstaterades att bekvämligheten var 

bristfällig. Observationer av de nya bussarna visar att bekvämligheten har ökade betydande. 

Sätena var mjuka och sköna och komforten var bra (se fig. 22). Ljudnivåerna i och utanför 

bussarna var måttfulla och resulterade inte i något obehag. Temperaturen i bussen var 

behaglig under samtliga resor. 

 

Figur 22 Säten från busslinje 5 

 (Källa: Eget fotografi) 

 

 

Det fanns möjlighet till att både stå och sitta i bussarna, vilket täcker in flera människors olika 

behov. Ytan för rullstolar och barnvagnar var kraftigt tilltagen och kan därför anses som bra. 

Samtliga bussar var även utrustade med utfällningsbar ramp för att underlätta av- och 

ombordstigning. 

Samtliga bussar var utrustade med TV-skärmar som visade rutten samt en automatisk röst 

som talade om namnet på nästa hållplats (se fig. 23). Tilltaget uppfattades som innovativt och 

bra eftersom att det dels underlättar resandet för personer som aldrig har åkt sträckan tidigare 

och dels underlättar resandet i 

mörker. Tilltaget uppfattades även 

genera en mer avslappnad miljö på 

bussarna eftersom att resenärerna inte 

behövde lägga energi på att själva 

lokaliseras sig.  

Figur 23 TV- skärm från busslinje 5 (Källa: eget 

fotografi) 

Faktorer som upplevdes negativa var framför allt benutrymmet som var i minsta laget. Även 

det faktum att det inte fanns armstöd på samtliga platser uppfattads som negativt. Vidare 

saknade ett par bussar papperskorg vilket uppfattades som både förvånande och bristfälligt. 
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6.3.5 Möjligheten till att transportera varor 

Möjligheten till att transportera varor var dålig i samtliga bussar. Det fanns inga ”hatthyllor” i 

bussarna inte heller andra avsatta lastningsutrymmen för exempelvis väskor eller matkassar. 

Även i bussarnas bagageutrymmen var möjligheterna till att transportera varor små. Det 

lastningsutrymme som fanns i bagageutrymmet var avsatt för rullstolar och barnvagnar och 

fick inte nyttjas för andra ändamål (se fig.24).  

Figur 24 Bilden visar det lastutrymme som var avsatt för rullstolar och barnvagnar (Källa: 

eget fotografi) 
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7. ANALYS 

Syftet med kapitlet är att redogöra för studiens slutsatser mot bakgrund av uppsatsen syfte 

och frågeställningar.  I analysen kopplas undersökningarnas resultat till den teori och 

tidigare forskning som finns presenterad i uppsatsen. 

Resultatet från enkätundersökningen visar att valet av färdsätt styrs av en mängd olika 

faktorer i en rad olika dimensioner och urval. Bland annat uppvisar resultatet att det finns 

kraftiga variationer av det huvudsakliga färdmedlet mellan olika urvalsgrupper och ärenden. 

Analysen kommer vidare att bearbeta de viktigaste resultaten som framkommit av studien och 

diskutera uppsatsens två frågeställningar: 

 Vilka faktorer styr Växjöbornas val av färdsätt? 

 Hur förhåller sig Växjös busstransportsystem till invånarnas behov, krav och 

förväntningar?  

 

Ett återkommande fenomen i resultatet var att respondenterna med flera personer i hushållet 

tenderade till att köra/åka bil i större utsträckning än respondenterna med färre antal personer 

i hushållet. Dessa tenderade istället att åka buss i större utsträckning. 

En möjlig förklaring till handlingsmönstret är att kopplingsrestriktioner undertrycker 

hushållen med fler än en person att välja andra färdmedel än bilen. Kopplingsrestriktioner 

utgör en del av Hägerstrands forskning inom tidsgeografin.  

Människors aktiviteter kallas inom tidsgeografin för projekt och kan förklaras ”[…] som en 

serie sammansatta handlingar riktade mot ett speciellt mål” (Gren & Hallin, 2003 s. 123f). 

Vidare beskriver begreppet individbana människans konkreta position och förflyttningar inom 

ett tidrum (Åquist, 1992). 

Kopplingsrestriktioner skapas som en konsekvens av att verksamheter och aktiviteter måste 

samordnas (Gren & Hallin, 2003). Människor med fler än en person i hushållet har i regel fler 

personer att ta hänsyn när de skall få ihop sina livspussel. Det innebär således att flera projekt 

konkurrerar med varandra inom tidrummet och att snabba transporter är nödvändiga. 

Frändberg menar att bilen möjliggör en förflyttning från dörr-till-dörr vilket gör den till det 

mest flexibla färdsättet (Frändberg et al. 2005). Möjligheten till individuell kontroll gör att 

resan inte behöver planeras så noga på förhand och bilen är således ett bra alternativ när flera 

projekt skall samordnas.  
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Enkätundersökningen visar att tidsfaktorn generellt sätt har stor betydelse för samtliga 

respondenter. Vad som faller inom ramen för en respektabel tidsåtgång baseras dock på en 

subjektiv bedömning och är således svårt att svara på. Det är däremot rimligt att anta att 

personer med flera projekt inte har lika mycket tid att undgå för resande och därmed väljer det 

färdmedel som är snabbast och mest flexibelt. Busstrafiken i Växjö för idag en ofördelaktig 

kamp mot bilismen i detta avseende, trots förbättringar har uppvisats sedan det nya 

busstransportsystemet. 

Ett övergripande mål för Växjö stadstrafik är att restiden mellan busstrafiken och biltrafiken 

inte får överstiga restidskvoten 2.0, det vill säga att det tar dubbelt så lång tid att resa med 

kollektiva färdmedel än att resa med bilen (Växjö kommun, 2005). På Teleborgsvägen mellan 

Löparvägen och Resecentrum har busstrafiken tidigare haft stora problem att konkurera med 

bilen ur ett tidsperspektiv. I en tidigare undersökning av sträckan från 2012 uppgick 

restidkvoten till 5.0 under rusningstrafik. Idag uppvisar samma undersökning en restidskvot 

på 2.36 vilket innebär att satsningen på busfilerna har bidragit till utjämnade villkor mellan 

bilen och bussen. Det är viktigt att ha i åtanke att resultatet enbart baseras på ett 

observationstillfälle och det kan således vara ett engångstillfälle. 

Ytterligare en viktig nyansering av resultatet är att det i realiteten enbart skiljer tre minuter 

tidsmässigt för bussen på sträckan efter satsningen än innan satsningen. Itsället är det den 

minskade tillgängligheten för bilen som bidragit till den minskade restidskvoten. Restiden 

med bil på sträckan under rusningstrafik har förskjutits från fem- till elva minuter.  

En metod för att öka bussens attraktivitet har således varit att minska tillgängligheten för 

biltrafiken samtidigt som den ökas för busstrafiken. Resonemanget styrks även av 

respondenternas synpunkter där flera respondenter anger att det har blivit trångt att köra bil i 

stadskärnan samt att parkeringsbiljetterna har blivit för dyra. Samtidigt anger ett antal 

respondenter att turtätheten för busstrafiken har blivit mycket bra. Åsikterna tyder på en 

försämring av tillgängligheten för biltrafiken och en förbättring av densamma för 

busstrafiken.  

Ytterligare en dimension inom tidsfaktorn är hållplatstätheten. Resultatet från 

enkätundersökningen visade att närheten till busshållplatsen från bostaden var en gemensam 

nämnare för de respondenter som i större utsträckning valde bussen än bilen som färdmedel. 

Vidare visade det sig att desto längre avstånd det var till bushållplatsen från bostaden desto 

mer frekvent valde respondenterna bilen som färdmedel. 
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Busshållplatsernas täthet påverkar således människans handlingsval och begränsar de som har 

bostaden långt från närmsta busshållplats. Fenomenet går att koppla till Hägerstands teori om 

styrningsrestriktioner. Styrningsrestriktioner handlar om regelverkets begränsningar och 

utbredning och ett exempel på denna typ av restriktioner är kommunens utlokalisering av 

busshållplastser (Gren & Hallin, 2003). 

I undersökningen svarade 76 procent av respondenterna att de inte kunde tänka sig gå längre 

än 500 meter till bussen, varav 26 procent menade att de inte kunde tänka sig gå längre än 350 

meter. Det är såldes viktigt med en relativt hög hållplatstäthet i Växjö för att tillfredsställa 

invånarna behov och öka bussens attraktivitet. Den genomsnittliga hållplatstätheten för Växjö 

stadstrafik visade sig vara 444 meter för de observerade sträckorna vilket innebär att den står i 

relation till invånarnas krav och förväntningar. Eftersom att majoriteten av Växjöborna ansåg 

att det var lätt till mycket lätt att färdas med buss i Växjö är det rimligt att anta att invånarna 

är nöjda med hållplatstätheten. En respondent uttryckte även tydligt att närheten till 

hållplatserna utgjorde en positiv del av busstrafiken. 

Vidare är väntetiden en central del i tidsåtgången. Att vänta på bussen känns oftast som mer 

uppoffrande och tråkigt än motsvarande mängd restid (Frändberg et al. 2005). För att bussen 

skall bli ett attraktivt färdmedel är det således centralt att den håller tidtabellen.  I Växjö 

stadstrafik uppvisade bussarna en varierande samstämmighet mellan tidtabellen och realiteten. 

Störst tidsförluster uppvisades de linjer som passerade Resecentrum under rusningstrafiken.  

Under rusningstrafiken var trängseln tilltagande från Domkyrkan öster ifrån till Söderleden 

väster till. Trängseln utgjordes till stor del av andra bussar som en konsekvens av den ökade 

turtätheten under morgontrafiken. Trängseln vid resecentrum resulterade i att linje 5 anlände 

14 minuter för sent vid Deltavägen och linje 9 åtta minuter försent vid Biskopshagen. 

Den kraftiga förseningen mellan Resecentrum och Biskopshagen berodde även på stor 

trängsel vid utfaren till Söderleden. Ett rimligt antagande är att detta är en konsekvens av att 

fler invånare än tidigare från Teleborgsområdet väljer Söderleden som färdväg istället för 

Teleborgsvägen sedan bussfilerna upprättades. 

Generellt sätt uppvisade de observerade busslinjerna en bra samstämmighet mellan start- och 

slut destination men sämre samstämmighet vid hållplatserna där emellan.  

De övriga två linjerna som inte observerades under rusningstrafik uppvisade större 

tillförlitlighet och tidsdifferensen var inom rimlig väntetid vid samtliga busshållplaster. 
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Växjös busstrafik behöver således se över sina tidtabeller vid rusningstrafik för att skapa ett 

mer tillförlitligt och attraktivt färdmedel. 

Resultatet visar vidare att olika ålderkategorier tenderar till att välja olika färdmedel. I 

undersökningen svarade respondenterna på vilket färdemedel de i störst utsträckning valde när 

de skulle till arbetet/skolan, affären eller till fritidsaktiviteter. Resultatet visade att 

respondenterna i ålderskategorin 35- till 55 år körde/åkte bil i större utsträckning än övriga 

ålderskategorier oavsett ärende men att störst skillnader uppvisades vid resor till 

arbetet/skolan. 

Resultatet går återigen koppla till Hägerstrands forskning. Handlingsmönstret kan förklaras 

utifrån både tidigare diskuterade kopplingsrestriktioner och styrningsrestriktioner men även 

utifrån kapacitetsrestriktioner. Kapacitetsrestriktioner kan vara av både biologisk karaktär 

som till exempel ålder och hälsa eller kan det vara begränsningar inom individens 

användningsmöjligheter som till exempel ekonomiska förutsättningar, tillgång till 

kollektivtrafik eller körkort (Gren & Hallin, 2003; Hansson, 2012). 

En möjlig förklaring till handlingsmönstret, att yngre- och äldre personer tenderade till att 

välja bort bilen i större utsträckning än medelålders personer, är att ekonomiska 

förutsättningar begränsade människornas handlingsval. Tidigare studier visar att det är mer 

ekonomiskt att välja bussen framför bilen (Andréasson, 2000). Bilen är relativt dyr att äga och 

många unga människor har ännu inte hunnit arbetat sig upp till sådana inkomster och många 

äldre människor lever med låga pensioner. Unga och äldre människor utgör därför en stor del 

av bussresenärerna. Till exempel visade enkätundersökningen att 50 procent av 

respondenterna mellan 18- och 35 år åkte buss till arbetet eller skolan medan enbart sex 

procent av respondenterna mellan 35- till 55 år gör detsamma. Resultatet är intressant 

eftersom att det tydligt visar vilka grupper av människor som busstrafiken bör rikta sin 

marknadsföring till. 

Växjös nya busstrafiksystem har en väl genomtänkt linjedragning som täcker in hela staden 

väl. Ett exempel på detta är bussens tillgänglighet i områdena Araby och Hov. Områdena är 

relativt billiga områden i Växjö att bosätta sig inom och övervägande delen av populationen 

består av yngre och äldre människor. Utifrån resevaneundersökningen från 2012 uppvisar 

områdena absolut minst andel invånare med tillgång till bil (Växjö kommun, 2013). 

Sambandet går möjligtvis koppla till kapacitetsrestriktioner och ekonomiska förutsättningar.  
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För att tillfredsställa invånarnas transportbehov krävs således att Växjös busstrafik har god 

tillgänglig inom områdena. Sammanlagt passerar fyra busslinjer (linje 1, linje 2, linje 7 samt 

linje 8) de aktuella områdena vilket tyder på ett väl genomtänkt trafiksystem där hög 

tillgänglighet prioriteras där tillgången till bil är låg. Växjös busstrafiksystem kan därför anses 

uppfylla invånarnas transportbehov.  

Enkätundersökningen visar vidare att prisfaktorn har ganska stor betydelse för respondenterna 

när de väljer färdsätt. Priset för en vuxenbiljett är 22 kr inom hela Växjö stadstrafik och 

biljetten går att utnyttja i två timmar (om man inte köper resekort). Priset är således homogent 

inom stadstrafiken oavsett om personen åker en kilometer eller tio kilometer. Det är därför 

rimligt att anta att de respondenterna som lämnat synpunkter på att busstrafiken är dyr inte 

åker några längre sträckor. 

Utifrån Växjös resevaneundersökning synliggörs att hela 61 procent av alla resor under ett 

medeldygn är under fem kilometer varav biltrafiken står för 48 procent av resorna (Växjö 

kommun, 2013). 

Mot bakgrund till det faktum att Växjöborna till övervägande del rör sig korta sträckor under 

ett medeldygn kan biljettpriset för bussen följaktligen uppfattas som relativt dyrt i staden. 

Sedan den 16 december 2013 har priset dessutom ökat till 25 kronor för att finansiera det nya 

busstransportsystemet. Samtidigt visar studier att vanebilister inte är särskilt priskänsliga 

gällande resor på korta avstånd (Frändberg et al. 2005). För att öka bussens attraktivitetet är 

således prisfaktorn viktigt och ett lägre pris fordras för att kunna konkurera med bilismen.  

Även möjligheten till att transportera varor och utrustning visade sig vara viktiga faktorer för 

Växjöborna vid valet av färdsätt. Resultatet uppvisade att de framför allt var viktigt i samband 

med ärende till affären. Hela 70 procent av respondenterna valde bilen till affären och enbart 

åtta procent valde bussen.  Det är rimligt att anta att bilens goda möjligheter till att 

transportera varor och utrustning gör den till ett populärt fordon till affären.  

Observationsundersökningen visade att möjligheten till att transportera varor och utrustning i 

Växjös stadsbussar är små. Samtidigt står inköpsresor för 19 procent av samtliga resor under 

vardagar och 28 procent under helger (Växjö kommun, 2013). Det rör sig följaktligen om ett 

stort antal resor som busstrafiken går miste om (oftast till fördel för bilen) på grund av dåliga 

transportmöjligheter. Bristerna är således centrala att åtgärda eftersom faktorerna har stor 

påverkan på växjöbornas färdsättsval. 
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Även komfort och bekvämlighet har visat sig var viktiga faktorer vid valet av färdsätt, även 

om det inte är av samma beskaffenhet som tidigare presenterade faktorer. Undersökningen 

visar att komforten och bekvämligheten har ökat betydande sedan de nya bussarnas ankomst. 

Det fanns goda möjligheter till att slappna av på bussarna och TV- skärmarna och den 

automatiska rösten som redogjorde för nästa hållplats gav upphov till en känsla av service. 

Helhetsbedömning av bussarnas komfort och bekvämlighet är god och möjligheten till att 

slappna av tros vara en bussarnas största förtjänster gentemot bilen.  

Ytterligare än förtjänst med att välja bussen är miljöfaktorn. Miljöfaktorn visade sig dock ha 

väldigt lite betydelse för invånarna i Växjö vid valet av färdsätt. Detta kan uppfattas som 

anmärkningsvärt eftersom att Växjö är en stad som satsat mycket på miljö och 

miljömedvetenhet. Växjö kommun har ambitioner att minska de totala koldioxidutsläppen 

med 40 procent per invånare från 2002 fram till 2025. Kommunen har dessutom ambitionen 

att vara en helt fossilfri stad år 2030 (Växjö kommun, 2005).  

Kommunens miljömål är höga och i relation till respondenternas enkätsvar samverkar de inte 

med Växjöbonars synsätt. Det uppstår således en konflikt åberopande miljöfrågan. Det faktum 

att kommunen och kommunens invånare inte drar åt samma håll i miljöfrågan kan förklara en 

del av den kritik som de nya bussfilerna fått utstå och även den kritik mot andra åtgärder som 

genomförts för att minska bilismens tillgänglighet i staden. 

Det går ändå att konstatera att antalet resenärer har ökat inom Växjös busstrafik som en 

konsekvens av trafiksatsningen. Busstrafiken har dock fortfarande långt kvar till att bli det 

kraftfulla verktyg som krävs för de långsiktiga miljömålen. Uppsatsens undersökningar visar 

att det framförallt är prisfaktorn och möjligheterna till att transportera varar och utrustning 

som måste ses över för att busstrafiken skall öka sin attraktionskraft.  
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8. RESULTATDISKUSSION 

Syftet med kapitlet är att diskutera det mest centrala och intressanta som framkommit i 

uppsatsens undersökning. 

Det konstaterades tidigt i uppsatsen att Svensk kollektivtrafik och K2 är överens om att 

satsningarna inom den svenska busstrafiken idag inte är tillräckliga för att nå EU:s mål inom 

transportsektorn. På nationell nivå har antalet resenärer ändå ökat stabilt under det senaste 

decenniet. Ökningen kan delvis förklaras med att Sveriges befolkning har ökat men statistik 

visar även att svenska folket åker mer buss per person än tidigare.  

Under 2012 ökade antalet kollektivresor i de flesta länen i Sverige varav störst ökning 

förekom i Kronobergs län. Växjö har under en knapp tioårsperiod arbetat starkt miljömedvetet 

efter en Transportstrategi för ett hållbart Växjö vilket av allt att döma har gett resultat. 

Resultatet för uppsatsens undersökning visar att Växjös nya busstrafiksystem partiellt 

motsvarar invånaranas krav, behov och förvätningar men att det fortfarande finns ett par 

relativt stora brister. Bristerna kan anses viktiga att åtgärda för att busstrafiken skall kunna 

öka sin marknadsandel ytterligare i staden. Framförallt kom resultatet fram till att det är 

prisfaktorn och möjligheten till att transportera varor och utrustning som inte står i relation 

till resenärernas behov. 

I observationsresultatet framgår det att priset inom stadstrafiken är enhetligt oavsett hur långt 

personen vill resa. För personer som åker korta sträckor kan priset således uppfattas som högt. 

Med tanke på att över hälften av Växjöbornas sammanlagda resor är under fem kilometer 

borde priset på bussbiljetten variera mer frekvent inom stadstrafiken för att få en mer 

proportionell prisbild. I dag återfinns hela stadstrafiken inom zone-1-trafik vilket innebär en 

kostnad på 25 kronor oavsett destination.  

Fördelen med systemet är att biljetterna har en giltighetstid på två timmar. Det innebär att 

resenäraren får åka obegränsat med buss inom stadstrafiken under tidsramen, vilket kan 

uppfattas som fördelaktigt. Problematiken med systemet är att resenärerna sällan utnyttjar 

giltighetstiden. Statistik visar att Växjöborna dagligen genomför 2,7 resor per dygn vilket 

rimligen borde innebär minst en resa fram och tillbaka till arbetet eller skolan.  

Således kan resekostnaderna på korta sträckor bli dyrare med buss än med bil vilket kan 

förklara att hela 48 procent av samtliga resor under fem kilmoter utgörs av biltrafik. 
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Kommunens mål var att denna siffra skulle reduceras till 45 procent år 2010. Busstrafiken har 

således inte ökat sin attraktivetet i den omfattningen som kommunen önskat.  

Ett antagande är följaktligen att biljettpriset för korta resor är för högt och att det behövs en 

sänkning för att bussen skall bli det självklara valet. Argumentet bygger även på det faktum 

att vanebilister inte är särskilt priskänsliga. Det innebär således att busstrafiken inte enbart 

behöver bli billigare utan även så pass billigt att människor väljer bort bilen. I dag går Växjö 

kommun i fel riktning då en höjning av biljettpriset istället precis har genomförts för att 

finansiera det nya busstrafiksystemet. 

Ytterligare en central åtgärd för att öka busstrafikens attraktivitet är möjligheten till att 

transportera varor och utrustning. Enkätresultatet visar att denna faktor är bland de viktigaste 

för Växjöborna tillsammans med tidsfaktorn. Utifrån observationsundersökningen uppvisar 

Växjös bussar stora brister i detta avseende. 

Detta kan uppfattas som försumligt eftersom att resevaneundersökningen från fjolåret 

synliggör att över 20 procent av Växjöbornas samlades resor under en vecka faller inom 

kategorin inköpsresor. Kritiken bygger på ett antagande om att möjligheten till att transportera 

varor och utrustning är viktiga faktorer vid valet av färdsätt i samband med inköpsresor. 

Eftersom att en relativt stor dela av Växjöbornas resor utgörs av inköpsresor är det således 

förvånande att möjligheterna för transport av varor och utrustning inte prioriterades i större 

utsträckning vid utformningen av de nya bussarna.  

De bristfälliga transportmöjligheterna för varor och utrustning är även förvånande eftersom att 

man har valt att satsa på en förlängd linje (linje 4) ända ut till flygplatsen. Det är rimligt att 

anta att passagerarunderlaget på sträckan är i behov av att transportera reseväskor och det är 

således en märklig satsning.  

I dagsläget är det för tidigt att säga i vilket utsträckning det nya busstrafiksystemet kommer 

att påverka Växjöbornas resevanemönster. Det går att konstatera att en ökning av antalet 

resenärer inom busstrafiken men huruvida det är en konsekvens av ökat utbud eller ett tecken 

på omvända bilister är ännu för tidigt att svara på. Inom en begränsad framtid skulle det 

således vara intressant att åter studera växjöbornas resevanemönster. 

Ytterligare en intressant dimension i resultatet var att den faktor som uppfattades som mest 

central för Växjö kommun inte samspelade med vad som ansågs som mest central för 

Växjöborna vid valet av färdsätt. Växjö kommun satsar mycket på miljön och arbetar 
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intensifierat med att nå en ekologisk hållbar utveckling och underlätta för invånarna och 

företag att leva med minimal miljöpåverkan. Kommunen har under det senaste decenniet 

arbetat efter varumärket ”Europas grönaste stad” och busstrafiksatsningen är en del av det 

arbetet.  

Resultatetet från enkätundersökningen visar att invånarna har skilda prioriteringar gentemot 

kommunen. Hela 70 procent av respondenterna ansåg att miljön enbart hade viss- till inte alls 

stor betydelse vid valet av färdsätt. Faktorer som tid, möjligheten till transport av varor och 

utrustning, pris, komfort och bekvämlighet var samtliga betydligt mer avgörande än 

miljöfaktorn.  

Miljöfaktorn är en av busstrafikens största förtjänster gentemot bilen och det kan därför 

uppfattas som synd att miljödimensionen inte har någon större påverkan för Växjöbornas val 

av färdsätt. För att kommunen skall nå de transportpolitiska målen och bli en hållbar stad 

krävs således att Växjöborna blir mer miljömedvetna. 

Ytterligare en intressant iakttagelse angående miljöfrågan är passagerarunderlaget på 

bussarna. Observationsresultatet visar att passagerunderlaget varierade kraftigt mellan olika 

tidpunkter och linjer. Flera bussar under observationen åkte med väldig få passagerare eller 

till och med inga passagerare.  

Det låga passagerarunderlaget kan ses som en konsekvens av den förbättrade turtätheten. Den 

förbättrade turtätheten är i sin tur nödvändig för att öka busstrafikens tillgänglighet och 

attraktivitet så att fler människor väljer bussen. Det är således en svår avvägning eftersom att 

tomma bussar eller bussar med lågt passagerarunderlag verkar i motsatt effekt för miljön när 

de kör runt i stadstrafiken. En intressant undersökning skulle således vara att studera 

bussarnas miljöpåverkan utslaget på antalet resenärer. Hur många bussresenärer går det på en 

bil för att bussen skall vara det mer miljövänliga alternativet? 

Ytterligare ett fenomen som strider mot det gröna paketet är tomgångskörningen. Vid 

stationsområdet observerades tio bussar som sammantaget stod för 22 minuters 

tomgångskörning. Det innebär följaktligen att varje buss genomsnittligen stod för 2,2 

minuters tomgångskörning. I Växjö kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors 

hälsa och miljön står det beskrivet att ”En förbränningsmotor i stillastående motordrivet 

fordon får inom område med detaljplan hållas igång utomhus i högst 1 minut” (Bordahl, 2007 

4§). 
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Tidigare i uppsatsen redogjordes för kommunens arbete med ”Europas grönaste stad” och där 

beskrevs bland annat att en viktig del i kommunens arbete är att själv förgå med gott exempel. 

Med bakgrund i observationerna av stadsbussarnas tomgångskörning kan således detta 

uttalande ifrågasättas och uppfattas som dubbelmoral. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Växjös stadstrafik från 2 september 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Hämtat från : http://www.lanstrafikenkron.se/kartor) 
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Förändringar som genomfördes i samband med busstrafiksatsningen den 2 

september 1013 i Växjö. 

 Samtlig information nedan är utdragen från länstrafiken Kronobergs hemsida: 

http://alltblirgronare.lanstrafikenkron.se/ 

Förändringar linje 1: Teleborg- Hovshaga- Kronoberg 

 Fortsatt tät trafik, bussarna går var tionde minut i högtrafik. 

 Förändrad körväg, kör inte in till Hovshaga C.  

 Linjen förlängs till Kurortsvägen/Lugnet, några turer fortsätter vidare till Kronoberg. 

 Teleborgsvägen får separat bussfil vilket ger snabbare resa i högtrafik 

 Bättre tåganpassningar 

Förändringar linje 2 och 6: Resecentrum- Araby- Norr 

 Tätare turer 

 Fler turer vardagkvällar 

 Ändrad körväg för linje 6 i centrum. 

 Bättre tåganpassningar 

Förändringar linje 3: Samarkand- Arenastaden- Resecentrum- Universitetet 

 Länstrafikens nya storlinje! 

 Ny linjesträckning - Linje 3 förlängs till Linnéuniversitetet. Ersätter linje 7 på sträckan 

Resecentrum - Universitetet. 

 10-minuterstrafik mellan klockan 7 och 18. 

 Bättre tåganpassning 

 Fler turer på kvällar och helger 

Förändringar linje 4: Högstorp- Arenastaden- Öjaby- Flygplatsen 

 Fler och tätare turer 15 minuterstrafik under högtrafik. 

 Fler helg- och kvällsturer 

 Förlängd körväg. Linjen går till flygplatsen, kör ej ner till Lunnabyvägen förutom 

nattrafik. 

 Ändrad körväg, kör via Arenastaden Slutar köra Västra industriområdet och 

Liedbergsgatan. 

 Bättre tåganpassningar 
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Förändringar linje 5: Teleborg- Telestad- Resecentrum- Sandsbro 

 Ökad trafik till 20-minuterstrafik på vardagar. 

 Fler kvällsturer fredagar och lördagar. 

 Fler turer till Teleborg 

 Ändrad körväg i centrum och Sandsbro. 

 Ny vändplats i Sandsbro 

 Bättre tåganpassningar 

 Nytt läge Teleborg C mot Teleborg. 

Förändringar linje 7: Resecentrum- Hovshaga C, Östra lugnet  

 Ändrad sträckning, går ej längre till Linnéuniversitetet. 

 12-minuterstrafik vardagar i högtrafik 

 20-minuterstrafik på helger 

 Nattrafik fredagar och lördagar 

 Bättre tåganpassningar 

 Evedal trafikeras endast under sommartrafiken. 

Förändringar linje 8: Sandsbro- Hovshaga C- Araby- Arenastaden- Samarkand 

 Fler och tätare turer 

 Tvärlinje som får ändrad körväg i Sandsbro 

 Fortsatt körväg via Arenastaden norra. 

Förändringar linje 9: Resecentrum- Lasarettet- Biskopshagen- Vallen- Vikaholm 

 NY! Helt ny linje mellan centrum, via Lasarettet, Biskopshagen och Vallen till nya 

bostadsområdet Vikaholm. 

 

Förändringar linje 12 och 15: Resecentrum- Västra industriområdet- Resecentrum

 Resecentrum- Norra industriområdet- Resecentrum 

 Oförändrade 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2: Enkät   

Färdsättsval enkät 

Denna enkät kommer att utgöra underlag för en studentuppsats i geografi på Linnéuniversitet. 

Enkäten ämnar få svar på vilka faktorer som påverkar Växjöbornas färdsättsval. Syftet med 

undersökningen är att utreda busstrafikens attraktionskraft i Växjö genom att jämföra 

faktorerna som styr resenärernas färdsättsval i förhållande till Växjös nya 

busstransportsystem. Var vänlig svara på samtliga kryssfrågor. De sista öppna frågorna är 

frivillig att svara på. Undersökningen är anonym och tar ett par minuter. 

/Alexander Andersson, lärarstudent på Linnéuniversitetet 

 

 

Är DU:   

 Man 

 Kvinna 

 

Din ålder är: 

 18-35 

 35-55 

 Över 55 

 

Hur många personer är ni i hushållet 

(inkluderat dig själv)? 

 1 

 2-3 

 4-5 

 Över 5 

 

 

 

 

Har DU körkort? 

 Ja 

 Nej 

 

Har DU tillgång till bil? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

Ungefär hur långt har DU från din 

bostad till närmsta busshållplats? 

 0-250m 

 251-500m 

 501m-1000m 

 Längre än 1000m 

 

 

 



 
 

Hur reser DU oftast till ditt 

arbete/skola? 

 Kör bil/får skjuts 

 Åker buss 

 Cyklar 

 Går 

 Annat  

 

Hur reser DU oftast till affären? 

 Kör bil/får skjuts 

 Åker buss 

 Cyklar 

 Går 

 Annat  

 

Hur reser DU oftast till dina 

fritidsaktiviteter? 

 Kör bil/får skjuts 

 Åker buss 

 Cyklar 

 Går 

 Annat 

 

Vilket färdsätt använder DU oftast 

avseende hela året? 

 Kör bil/får skjuts 

 Åker buss 

 Cyklar 

 Går  

 Annat 

 

 

Hur långt kan DU tänka dig gå för 

att ta dig till bussen? 

 Under 350m 

 Under 500m 

 Under 1000m 

 Under 2000m 

 

Hur tycker DU det är att färdas i 

Växjö när du åker buss? 

 Mycket svårt 

 Lite svårt 

 Lätt 

 Mycket lätt 

 Har aldrig åkt buss i Växjö 

 

Hur tycker DU det är att färdas i 

Växjö när du åker bil? 

 Mycket svårt 

 Lite svårt 

 Lätt 

 Mycket lätt 

 Har aldrig åkt bil i Växjö 

 

Hur stor betydelse har prisfaktorn 

när DU ska transportera dig? 

 Mycket stor betydelse 

 Ganska stor betydelse 

 Viss betydelse 

 Inte alls stor betydelse 

 

 

 



 
 

Hur stor betydelse har miljön när 

DU ska transportera dig? 

 Mycket stor betydelse 

 Ganska stor betydelse 

 Viss betydelse 

 Inte alls stor betydelse 

 

Hur stor betydelse har tidsfaktorn 

när DU ska transportera dig? 

 Mycket stor betydelse 

 Ganska stor betydelse 

 Viss betydelse 

 Inte alls stor betydelse 

 

Hur stor betydelse har komfort och 

bekvämlighet när DU ska 

transportera dig? 

 Mycket stor betydelse 

 Ganska stor betydelse 

 Viss betydelse 

 Inte alls stor betydelse 

 

Hur stor betydelse har möjligheten 

till att transportera varor och 

utrustning när DU ska transportera 

dig? 

 Mycket stor betydelse 

 Ganska stor betydelse 

 Viss betydelse 

 Inte alls stor betydelse 

 

 

 

 

ÖPPNA FRÅGOR: 

 

Vad upplever DU som positivt och 

negativt som buss-åkare i Växjös 

trafiksystem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad upplever DU som positivt och 

negativt som bil-åkare i Växjös 

trafiksystem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3: Observationsschema 

Observationsschema 

Datum: 

Klockslag: 

Linje: 

Riktning: 

 

Prisfaktorn 

 Hur mycket kostar biljetten? 

 Hur långt kommer jag med biljetten? 

 Hur länge kan jag använda biljetten? 

 Övrigt? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

Miljöfaktorn 

 Uppstår det trängsel under färden? Om ja, mellan vilka tider och var? 

 Känns det säkert att åka? 

 Hur agerar chauffören ex: trevliga-otrevliga, offensiv- defensiv körning? 

 Hur många personer sitter i bussen under färden? 

 Hur länge står bussen på tomgång vid hållplatserna? 

 Övrigt? 

Kommentarer: 

 

 

 

 



 
 

Tidsfaktorn 

 Hur lång tid tar det att åka bussen? (Jämför samma sträckor under samma tid på 

dygnet med att köra bil).  

 Hur tätt sker stoppen? 

 I vilken utsträckning stämmer avgången och anhalten ihop med tidtabellen? 

 Övrigt? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

Komfort och bekvämlighet 

 Finns möjlighet att både stå och sitta i bussen? 

 Hur bekväma är sätena? 

 Hur är ljudnivån i bussen? 

 Finns det armstöd? 

 Hur stort är benutrymmet? 

 Skumpar det under färden? 

 Hur är luften? 

 Är det lagom temperatur? 

 Är det skräpigt? 

 Övrigt? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Möjlighet till att transportera varor och utrustning 

 Hur ser lastutrymmet ut i bussens bagageutrymme? 

 Kostar det extra att lasta i bagageutrymmet? 

 Hur ser lastutrymmet ut inne i bussen? Till exempel finns det plats avsatt för både 

stora och små väskor? 

 Hur ser utrymmet för barnvagnar respektive rullstolar ut? 

 Övrigt? 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 
Övriga observationer under färden och vid stationsområdet 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

Bilaga 4: Busslinjer i Växjö stadstrafik scanna in! 
 

 



 
 

Bilaga 4: Karta över utvalda linjer för observationsstudien 

Linjerna som observerades i undersökning var linje 3 (röd), linje 5(brun), linje 8 (lila) samt 

linje 9 (rosa). 
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Bilaga 5: Enkätresultat 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Synpunkter från det två öppna frågorna 

 

”Vad upplever DU som positivt och negativt som bussåkare i Växjös trafiksystem?” 

 Smidigt 

 Fortfarande billigare än bil 

 Enbart positivt, ser inget negativt 

 Nära till busshållplatserna, bra turtäthet 

 Turtätheten är bra 

 Bra turtäthet! 

 Ofta försenade bussar 

 Dyrt 

 Bussen går inte direkt till alla ställen, måste t.ex. byta buss 

 Hållplatserna ligger för långt ifrån dit man ska 

 Otrevliga chaufförer, dyrt med busskort, dålig på att hålla tider 

 Kan vara sena ibland 

 Gillar inte åka buss pga. av busschaufförerna 

 Har upplevd att en del bussar uteblir 

 Passa tider dåligt 

 Väntan 

 Svårt att förstå busstidtabellen 

 Kommer försent 

 Lite dyrt 

 

”Vad upplever DU som positivt och negativt som bilåkare i Växjös trafiksystem?” 

 Jag trivs bra i Växjös biltrafik 

 Nära till allt, lätt att få parkeringslats 

 Ser inga problem 

 Man kan ta den tid man behöver osv. 



 
 

 Bra med mycket rondeller 

 Lätt att ta sig fram och man kan bestämma mer själv 

 Positivt, kan ta sig över allt 

 Bestämmer tiden själv, autonomi 

 Lätt att komma fram 

 Åka när och var man vill 

 Dyrt att parkera 

 Köer vissa tider, dyra parkeringskostander 

 Hög parkeringsavgift 

 Bilstockningar har blivit värre morgon och kväll 

 Trångt i rusningstrafik, många aggressiva bilister 

 Blir en del köer runt 16-18 men anser att det går fort att transportera sig med bil i 

Växjö ändå 

 Dålig sikt i rondeller, en del felplacerade rondeller 

 Dyr parkering i centrum 

 Kaos klockan 4! 

 Mycket trafik under dagen 

 Trångt vid morgon och kväll, blir köer 

 Dyrt med parkering 

 Halt på vintern 

 Dyra parkeringsavgifter 

 Tar långt tid att komma hem vid rusningstrafik 

 

 
 

 

 


