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Förord 

Studie har genomförts inom ramen för Era-net som finansierades av Vinnova och VTI och projektet 

Guide2Wear. För att möjliggöra denna utökade svenska studie har även Motala kommun bidragit med 

forskningsmedel. Ett stort tack riktas till de som ingick i referensgruppen och ett speciellt tack till 

Ylva Bergström på Östgötatrafiken som bidrog med gratis busskort.   
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Sammanfattning 

Synen på det kollektiva resandet och hur egna erfarenheter kan bidra till ett positivare synsätt 

av Sonja Forward (VTI) 

 

Det övergripande syftet med projektet är att med hjälp av en för och efterstudie utvärdera effekten av 

ett pilotprojekt där personer som inledningsvis inte reser med kollektiva färdmedel får pröva på detta 

under två veckor. Ett ytterligare syfte är att redogöra för attityden till kollektiva färdmedel rent allmänt 

och skillnaden mellan de som reser med bil och de som reser kollektivt. 

I förstudien deltog 110 personer bosatta i Motala tätort (inom en radie av 3 km från Motala 

resecentrum). I denna studie fick deltagarna ange om de var intresserade av att prova på att resa 

kollektivt vilket innebar att de fick ett gratis resekort värt 500 kronor som räckte i 14 dagar. Denna 

förfrågan vände sig enbart till de som vid studiens genomförande inte reste kollektivt i samband med 

deras vanligaste resa. Bland de som svarat på för-enkäten var det 11 personer som var villiga att delta 

samtidigt som de uppfyllde kriteriet. Detta antal var inte tillfredställande vilket innebar att rekrytering 

även genomfördes via sociala medier. Det slutliga antalet som provade på att resa kollektivt var 41 

stycken. 

Resultaten från förstudien, där enbart de som var boende i Motala tätort deltog, visade att 40 procent 

själva körde bilen i samband med deras vanligaste resa, en resa som främst var till arbetet. Ungefär en 

fjärdedel svarade att de inom de närmaste tre veckorna avsåg att resa med buss eller tåg, en något lägre 

andel för tåg än för buss. Analyser genomfördes sedan för att undersöka om det fanns några skillnader 

mellan de som aldrig reste med buss eller tåg och de som gjorde det ibland eller ofta. I detta samman-

hang är det viktiga att poängtera att enbart de som i samband med deras vanligaste resa kunde använda 

bussen eller tåget deltog. Resultaten avseende buss visade att alla frågor som handlade om deras 

attityd till att resa med buss skiljde de båda grupperna åt på ett signifikant sätt. Detta innebar att de 

som redan reste med buss var betydligt positivare till detta än de som inte gjorde detsamma. Detta 

gällde främst att de som reste med buss i högre grad än de andra ansåg att det var ett snabbt färdsätt, 

att de kände sig fria och att det var billigt. Attityden till tåg skilde inte alltid de två olika grupperna åt 

på ett signifikant sätt även om de som ibland/ofta reste med tåg var positivare. Den största skillnaden 

mellan de som reste och inte reste med tåg handlade om resan fick dem att känna sig fria men även om 

man kunde slappna av och hur fort resan gick.  

I enkäten ingick frågor om hur viktigt det var att olika förhållanden rådde i samband med deras 

vanligaste resa. Resultaten visade att de som ibland/ofta reste med buss i högre grad än de som inte 

reste på detta sätt ansåg att det var viktigt att man kunde slappna av, att resan var billig, att man fick 

egen tid och att man kunde hjälpa till att bidra till en bättre miljö. Det som var viktigt för en tågresenär 

liknande bussresenärens men för dem som reste med tåg var det också mindre viktigt att undvika en 

besvärlig resa.  

Nästa steg i analysarbetet var att enbart studera de som idag reser med bil i samband med deras 

vanligaste resa och då handlade det om deras syn på en resa med buss och samma resa med bil. 

Resultaten presenterade en rad signifikanta skillnader, bilresan upplevdes som betydligt positivare och 

den största skillnaden mellan dessa färdsätt var att resan med bil gick fortare, fick dem att känna sig 

friare, att de fick egen tid och att resan inte var besvärlig. Utifrån medelvärdena kan vi se att det man 

mest instämde med var att en resa med buss var besvärlig.  

Slutligen genomfördes en rad analyser för att undersöka sambandet mellan de olika påståendena i 

enkäten och deras avsikt att resa med buss eller tåg. Detta för att se vad som faktiskt påverkade deras 

val av transporter. Det som påverkade deras avsikt att resa med buss var om de fick tid till sig själv, 

om resan var billig, att den gick fort, att den var angenäm och att man kunde lita på att bussen kom i 
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tid. För tåg handlade det mer om själva biljetten. Om det var enkelt att både välja och köpa rätt biljett 

men också om det var enkelt att veta hur man skulle göra. I övrigt ansåg de som hade för avsikt att 

resa med tåg att det gick tillräckligt ofta. 

Rent allmänt kunde vi se att de som avsåg att resa med buss eller tåg ansåg att det var viktigare att de 

kunde bidra till en bättre miljö men också att de fick tid över till sig själva. Effekten av den sociala 

normen var viktig eftersom de som avsåg att resa med buss eller tåg i högre grad än de andra trodde att 

deras familj/partner och vänner var positivt inställda till att de reste på detta sätt. De som avsåg att resa 

med tåg hade också vänner som själva reste på detta sätt. Denna enkät avslutades med en möjlighet att 

lämna egna kommentarer och de vanligaste var att man efterfrågade tätare turer rent allmänt men 

också före och efter kontorstid. Mindre trängsel på tåget var också något man lyfte fram.   

Personer som fyllde i både för och efterstudien var 41 personer som provat på att resa kollektivt. I 

detta fall var det av intresse att se om deras inställning till kollektiva medel förändrats efter det att de 

provat på, det vill säga fått egna erfarenheter. Resultaten visade att så var fallet. Rent allmänt hade 

inställningen till en bussresa blivit mera positiv och man instämde i högre grad än tidigare med att 

resan gick fort och att den var billig. Man hade också trott att det skulle vara krångligare med alla 

byten och att bussen inte skulle gå tillräckligt ofta. Man upplevde att det varit lättare att använda 

bussen än man tidigare trott, detsamma gällde deras syn på biljetterna, dvs. att välja och köpa, vilket 

man efter försökt inte i lika hög grad som tidigare såg som ett hinder. 

Resultaten från deras syn på en tågresa var inte lika positiv. I vissa fall hade man blivit mera positiv 

eftersom resan inte varit så besvärlig eller otrygg som man tidigare trott. Man hade också ändrat sin 

inställning till byten eftersom man i efterstudien inte ansåg att detta var så krångligt och man hade 

också trott att det skulle vara mera folk på tåget. Det negativa däremot handlade om att man tidigare 

trott att man skulle få mera tid för sig själv och att man kunde slappna av mer under resan. I likhet med 

bussresan insåg man att resan var lättare än man tidigare trott och att hanteringen av biljetter inte var 

så svår.  

I denna studie ingick även frågor som utgick ifrån teorin Transtheoretical model of change (TTM) som 

beskriver var i förändringsprocessen de befinner sig. En förutsättning för att få ingå i pilotprojektet var 

att de tidigare inte använt kollektiva medel så det var intressant att se om det skett någon förändring. 

Resultaten bekräftade att så var fallet.  

Enligt TTM beskriver steg 2 i förändringsprocessen att man har funderat på att använda kollektiva 

medel och i förstudien var det en stor andel som befann sig på steg 2. Ytterligare analyser 

genomfördes därför för att se vad som hänt med dem, hade de förändrats på något sätt? En mindre 

andel funderade fortfarande men närmare hälften befann sig på steg 3 eftersom de hade börjat använda 

kollektiva medel ibland. Några hade flyttat två steg till steg 4 vilket innebar att de alltid reste 

kollektivt. En liten andel hade slutat att fundera och gått tillbaka till steg 1 och använde nu enbart 

bilen. Frågan var då varför och resultaten visade att det berodde på att det var för långt till bussen/tåget 

och att det inte fanns tillräckligt med avgångar så de fick vänta för länge vid byte. 

Ytterligare analyser genomfördes sedan för att se vilka faktorer som i efterstudien påverkade 

deltagarnas vilja att resa med kollektiva färdmedel. Resultaten visade att få tid till sig själv, att resan 

var angenäm och att de var lätta att använda hade ett starkt samband med om man reste på detta sätt 

eller inte. 

Deltagarnas syn på vilka mobila hjälpmedel som kunde göra resan lättare undersöktes även i denna 

studie. Resultaten visade att det man önskade handlade om korrekt information avseende tid och 

alternativa val det vill säga hur länge de behövde vänta, den exakta tiden för avgång, information om 

störningar i realtid och förslag på andra resvägar vid en störning. Även att få information om hur man 

tar sig från en hållplats till en annan var också viktigt för denna grupp. 
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Slutligen kontaktades deltagarna som provat på att resa kollektivt cirka 3 månader senare för att höra 

hur de då reste. Svaren visade att 39 procent fortfararande reste med buss och 19 procent med tåg. 

Anledningen till att man slutat berodde på att det tog för lång tid, dålig standard på bussen, att bussen 

blivit nedlagd men också att det var svårt att koppla av på tåget.  

Sammanfattningsvis visade studien att de som aldrig reste med buss eller tåg var mera negativt 

inställda till dessa färdmedel trots att detta kunde vara ett alternativ. Viktiga faktorer som fick de som 

enbart reste med bil att välja bort dessa färdmedel var att en resa med buss eller tåg inte gav dem 

samma tid till sig själv som en bilresa gjorde, att resan inte var lika angenäm och att den inte gick 

tillräckligt fort. Detta återspeglades också i deras kommentarer där speciellt det om tätare turer lyftes 

fram. Skillnaden mellan före och efter deltagarna själva provat på att resa kollektivt kan sammanfattas 

enligt nedan: 

 attityden till kollektiva färdmedel blev positivare efter försöket, speciellt med avseende på 

buss 

 deltagarnas avsikt att använda kollektiva färdmedel i framtiden ökade 

 en stor andel av de som tidigare tänkt på att resa kollektivt började använda detta färdmedel 

efter försöket 

 några deltagare hade inte för avsikt att fortsätta resa kollektivt i framtiden 

 de som inte tänkte använda kollektiva färdmedel i framtiden hade en mer negativ attityd till 

detta färdsätt 

 att få information om realtid samt få information om störningar skulle kunna göra det enklare 

att resa med kollektiva färdmedel, menar flera deltagare  

 cirka 3 månader efter försöket var det 39 procent av deltagarna som fortsatte att resa med buss 

och 19 procent med tåg. 
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Summary 

Views on public transport and how personal experiences can contribute to a more positive 

attitude 

by Sonja Forward (VTI) 

 

The overall purpose of the project is to use a before and after study to evaluate the effect of a pilot 

project in which individuals who were not already travelling on public transport got to try it for two 

weeks. Another aim is to offer an account of attitudes towards public transport in purely general terms, 

and the differences between those who travel by car and those who use public transport. 

110 residents of urban Motala (living within a radius of 3 km from Motala travel centre) took part in 

the before study. In the study, the participants were asked whether they were interested in trying public 

transport, which meant that they would be given a free travel pass worth SEK 500, valid for 14 days. 

This question was directly solely at those who, at the time of the study, were not using public transport 

to make their most common trip. Among those who responded to the before questionnaire were 11 

people who were willing to take part and who also met the criterion. This was an insufficient number, 

so recruiting was also carried out via social media. The final number of people who tried out public 

transport was 41; these people also completed the after questionnaire. 

The results from the before study, in which only residents of urban Motala took part, showed that 40 

per cent drove themselves in a car when making their most common trip, which was primarily travel to 

work. Roughly one quarter responded that they intended to travel by bus or train within the next three 

weeks, with the proportion being somewhat lower for the train than for the bus. Analyses were then 

performed to determine whether there were any differences between two groups – those who never 

travelled by bus or train and those who did so occasionally or often. It is important to point out in this 

context that only those who could take the bus or the train to make their most common trip responded. 

The results for the bus showed that the two groups differed significantly with respect to all the 

questions related to attitude to travel by bus. Those who were already travelling by bus were 

considerably more positively disposed towards doing so than those who were not. Compared to the 

others, it was primarily those who travelled by bus who considered that it was a fast way to travel, that 

they felt free, and that it was inexpensive. Attitudes toward trains did not always differ between the 

two different groups in a significant way, although those who occasionally/often travelled by train 

were more positively disposed than those who did not use the train. As was the case for bus travel, the 

biggest difference had to do with such travel making them feel free, but also that they could relax, and 

how quickly the trips went.  

The questionnaire included questions about how important it was that different conditions prevailed in 

connection with their most common trips. The results showed that those who travelled 

occasionally/often by bus considered it to be more important that they could relax, that the trip was 

inexpensive, that they gained time to themselves and that they were able to contribute to a better 

environment than those who did not use the bus. The things that were important to a train passenger 

were similar to those stated by the bus passengers, although those who did not travel by train 

considered it more important that the trip not be arduous.  

The next step in the analysis process was to study only those who were currently travelling by car to 

make their most common trips, with a focus on their views on making a trip by bus and making that 

same trip by car. The results showed numerous significant differences; travel by car was perceived as 

considerably more positive, and the biggest differences between the two modes of travel were that 

travel by car was faster, led them to feel more free, gave them time to themselves, and the trip was not 
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arduous. Based on the mean values, we can see that it was most reported that travel by bus was 

arduous.  

Finally, numerous analyses were performed to study the correlations between the various assertions in 

the questionnaire and the respondents’ intentions to travel by bus or train. This was done in order to 

determine what actually influenced their choice of transport mode. The strongest correlations for the 

bus had to do with whether they got time to themselves, whether the trip was inexpensive, that it went 

quickly, that it was pleasant and that the bus could be relied upon to be on time. These correlations 

were not as strong for trains, but rather had to do more with how easy it was to purchase a ticket and 

choose the right ticket. Those who intended to travel by train felt, to a greater degree than those who 

did not intend to travel by train, that the trains departed frequently enough. In purely general terms, we 

could see that those who intended to travel by bus or train found it to be more important that they 

could contribute to a better environment, but also that they gained extra time to themselves. The effect 

of the social norm was important, as those who intended to travel by bus or train believed, to a greater 

extent than those who did not, that their family/partner and friends found this to be acceptable. A 

relationship was also found between the intention to travel by train and having friends who did the 

same. The questionnaire concluded with an invitation to offer personal comments; the most common 

response was a desire for more frequent departures, both in general and before and after office hours. 

A desire for less crowding on the trains was also emphasised.    

The 41 individuals who completed both the before and after questionnaires were those who had used 

public transport. In this case, it was of interest to see whether their attitudes towards public transport 

changed after they had tried it, i.e. after they had had personal experiences. The results showed this to 

be the case. In purely general terms, attitudes toward bus travel became more positive, and they 

concurred to a greater extent than before that the trip had gone quickly and that it was inexpensive. 

They had also previously believed that all the transfers would be more complicated, and that the buses 

would not depart often enough. They found that it was easier to use the bus than they had previously 

thought, and the same was true of their views regarding the tickets, i.e. how to choose the right one 

and how to purchase it, which they did not perceive as being a hindrance to the extent that they had 

before having tried public transport. 

The results regarding their views of train travel were more mixed. In some cases they became more 

positive, as the trip was not as arduous or as uncertain as the participants had previously believed. 

Participants also changed their attitude towards transfers; those in the after study did not consider them 

to be complicated. They had also previously thought that the train would be more crowded than it was. 

As was the case with bus travel, they found that the trip was easier than they had previously thought, 

and that dealing with tickets was not so difficult. On the other hand, the negatives related to their 

having previously believed that they would gain more time to themselves, and that they would be able 

to relax more during the trip.  

The study also incorporated questions based on the Transtheoretical model of change (TTM) assessing 

where in the process of change the respondents found themselves with regard to using public transport. 

Not having used public transport previously was one of the prerequisites for being able to take part in 

the pilot project, so it was interesting to see whether they had begun using such means of travel 

occasionally or often once the pilot had been completed. The results confirmed that this was the case.  

Stage 2 in the TTM describes people who have started to contemplate change and in the before study 

there was a large proportion who was at this stage, so additional analyses were performed to determine 

what had happened with them, i.e. had they changed in any way? A smaller share had remained on 

stage 2, still contemplating, although nearly half had moved to the next stage and begun using public 

transport occasionally, and some had even moved stage 4 using public transport all of the time. A 

small share had stopped contemplating and reverted to stage 1 and pre-contemplation i.e.  using their 

cars exclusively. The question was then – why? The reasons specified were too great a distance to the 

bus/train, too few departures, and too long a wait for transfers. 
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Further analyses were then conducted to determine which factors actually affected the participants’ 

intention to take public transport. The results indicated that gaining time for themselves, the fact that 

the trip was pleasant and that it was easy to use correlated strongly with their intention to travel in that 

manner. 

The participants’ views on which mobile aids could help make their trips easier were also investigated 

in this study. The results showed that their wishes focused on accurate information about times and 

alternative choices, i.e. how long they needed to wait, exact departure times, information about 

disruptions in real time, and suggestions for alternate routes in the event of a disruption. Getting 

information about how to get from one stop to another was also important to this group. 

Finally, the participants were contacted roughly three months later to find out how they were travelling 

then. The responses indicated that 39 per cent continued to travel by bus and 19 per cent by train. The 

reasons for discontinuing the use of public transport were that it took too long, low standards on the 

bus, the bus had been shut down, but also that it was hard to relax on the train, a factor that other 

results had shown to be extremely important as well. 

To summarise, the study showed that those who never travelled by bus or train were more negatively 

disposed toward those modes of transport although this could have been an option. For those who 

travelled solely by car, the key factors that led them not to choose the train or bus were that travelling 

in that way did not give them the same time to themselves as a car trip, that the trips were not as 

pleasant, and that the travel was too slow. This was reflected in their comments as well, where 

particular emphasis was placed on the need for more frequent departures. The differences between the 

participants’ attitudes before and after they tried public transport themselves may be summarised as 

follows: 

 attitudes toward means of public transport became more positive after trying it, particularly 

with regard to buses 

 the participants’ intentions of using public transport in the future increased 

 a major share of those who had previously considered taking public transport began to use 

public transport after trying it 

 some participants had no intention of continuing to travel by public transport in the future 

 those who did not intend to use public transport in the future had a more negative attitude 

toward it 

 according to a number of participants, the ability to obtain information in real time and to 

obtain information about disruptions could make it easier to take public transport  

 roughly three months after the trial period, 39 per cent of the participants were continuing to 

travel by bus and 19 per cent by train. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Resandeutvecklingen med kollektivtrafik i Östergötland uppvisar totalt en ökande trend mellan åren 

2012–2014. Antalet resande med Östgötapendeln ökade sammanlagt med 2 procent. Utvecklingen 

inom länets olika delar uppvisar dock stora geografiska skillnader. I Linköping och Norrköping visar 

tätortstrafiken en svagt ökande trend, medan den i Motala visar en kraftig minskning med 15 procent 

från 2012 till 2014. Även resandeutvecklingen på det regionala stråket mellan Motala och Linköping 

visar negativa siffror med hela 17 procent i minskning från 2012 till 2014. Stråket Motala–Vadstena 

visar ingen förändring. För övriga redovisade stråk i länet är resandeutvecklingen statisk eller svagt 

ökande.  

Under motsvarande period har Motala alltmer integrerats i den regionala arbetsmarknaden. Statistik 

från SCB visar att sammanlagt 6 005 personer från Motala pendlar till sina arbeten i andra kommuner. 

Under perioden ökade utpendlingen med 106 personer, vilket är lägre än förra årets (2015) ökning 

med 157. Sammanlagt pendlar 2 662 personer in till Motala från andra orter Inpendlingen till Motala 

ökade med 76 personer jämfört med 2012. Körsträcka med bil ökade under 2011 och 2012 i Motala 

kommun, till skillnad mot länets övriga kommuner. Trenden bröts under år 2013 vilket i tid 

sammanfaller med Motalas anslutning till det regionala pendeltågssystemet.  

Anslutningen av Motala tätort till det regionala pendeltågssystemet har givit nya förutsättningar för 

invånare i Motala kommun, men även för inpendlare till Motala. Introduktionen av pendeltåget i 

Motala har medfört ett minskat utbud av regiontrafik med buss mellan Motala och Linköping, och 

därmed försämrad service.  

1.2. Teoretiska utgångspunkter 

För att bättre förstå val av transportmedel är det viktigt att förstå vad det är för motiv som styr detta 

val. Genom att påverka motiv bakom resandet kan man även på sikt påverka framtida handlingar. För 

att lyckas i detta arbete bör man gå systematiskt tillväga och som vägledning använda en utarbetad 

teori. I denna rapport har två teoretiska angreppssätt använts, Theory of planned behaviour (TPB) och 

The transtheoretical model (TTM). 

1.2.1. Theory of planned behaviour 

Theory of planned behaviour (TPB) (Ajzen, 1991) är en teori som använts för att förklara en rad olika 

beteenden inklusive val av transporter (Eriksson & Forward, 2011; Forward, 2014) se Figur 1 
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Figur 1. Theory of planned behaviour (Ajzen, 1988; 1991). 

Figur 1 visar att attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll påverkar individens intention att agera. 

Intentionen och upplevd kontroll påverkar i sin tur beteendet. Attityden är ett uttryck för individens 

värdering av vilka konsekvenser ett speciellt handlade skulle få. Den subjektiva normen mäter en form 

av grupptryck och beskriver hur andra skulle reagera om beteendet utfördes. I detta sammanhang är 

det viktigt att påpeka att den inte mäter hur andra faktiskt skulle reagera utan istället vad individen 

tror. Upplevd kontroll av beteendet är den subjektiva upplevelsen av den egna förmågan att bemästra 

situationen och inte den faktiska (Schifter & Ajzen, 1985). Denna kan vara baserad på tidigare 

erfarenheter, egna eller andras. I figuren visar den blåa streckade linjen mellan upplevd kontroll av 

beteendet och beteende att sambandet kan vara antingen direkt eller indirekt beroende på graden av 

kontroll. Då kontrollen är låg styrs personen i mindre grad av sina intentioner vilket i sin tur innebär 

att denna brist på kontroll har en direkt effekt på beteendet.  

En individ kan ha flera olika föreställningar om en speciell handling men påverkas endast av relativt få 

som kallas ”framträdande föreställningar”. Tre olika framträdande föreställningar har beskrivits: 

föreställning om beteendet, föreställning om normen och föreställning av kontroll vilka på ett indirekt 

sätt påverkar intentionen via attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll. Den sociala miljöns 

påverkan på beteendet delas ibland upp i subjektiv norm (dvs. uppfattning om vad andra viktiga 

personer tycker att individen bör använda för färdmedel) och deskriptiv norm (dvs. uppfattning om 

vilka färdmedel andra använder) (Heath & Gifford, 2002). Genom att tillämpa TPB i relation till val 

av transporter kan förståelsen för vilka psykologiska faktorer som påverkar intentionen att använda 

olika färdmedel förbättras. 

1.2.2. The transtheoretical model 

Att förändra individens färdmedelsanvändning från att använda bil till att använda ett mer miljövänligt 

färdmedel kan även ses som en process där olika beslutsstadier avlöser varandra. Enligt den 

transteoretiska modellen (The transtheoretical model, TTM; Prochaska & DiClemente, 1983) går 

individen igenom olika stadier innan det nya beteendet är etablerat, se Figur 2.  

Föreställning och 

värdering av 

beteendet  

Attityd till 

beteendet 

Föreställning om 

normen och viljan 

till anpassning 
Subjektiv norm Intention Beteende 

Föreställning av 

kontroll och 

upplevda resurser 

Upplevd 

kontroll av 

beteendet 



VTI notat 26-2016  17 

 

Figur 2. The transtheoretical model (Prochaska & DiClemente, 1983). 

I det förmedvetna stadiet (pre-contemplation) finns inte någon medvetenhet kring att ens eget beteende 

är ett problem och inga funderingar på att förändra beteendet. Detta innebär att personen inte är öppen 

för information som har att göra med alternativa färdmedel. För att nå denna grupp kan man uppsöka 

dem och påbörja en dialog, något som i tidigare studier uppvisat positiva resultat. Intresset kan öka om 

man i samband med detta presenterar information som står i konflikt med tidigare, etablerade idéer. 

I det andra stadiet, begrundande (contemplation), är de mera öppna för information. De är medvetna 

om att bilen bidrar till en sämre miljö men samtidigt upplever de inte att de alternativ som står till buds 

är tillräckligt attraktiva. Att vara medveten om både de positiva och de negativa konsekvenserna av 

ens beteende kan leda till något man kallar ett ”socialt dilemma”. Det egna intresset (bekvämlighet, 

flexibilitet) hamnar i konflikt med det allmänna (ökad miljöförstöring). För den som vill påverka ett 

beteende innebär detta en möjlighet eftersom personen söker en lösning på problemet. Individen tar då 

in information som anses kunna lösa denna konflikt. Genom att presentera miljövänliga 

handlingsalternativ som både är lättillgängliga och attraktiva kan därför få en positiv effekt på 

beteendet.  

I det tredje stadiet, förberedelse (preparation), har individen beslutat sig för att genomföra 

förändringen. Faktorer som underlättar denna förberedelse är en ökad tilltro till sin egen förmåga, en 

övertygelse om att den egna insatsen har ett värde samt att även andra handlar på detta sätt.  

För de individer som kommit till det fjärde stadiet, handling (action), utförs det nya beteendet. Detta är 

en kritisk fas eftersom minsta motgång kan få individen att gå tillbaka till det gamla beteendet och 

efter detta är det väldigt svårt att påbörja förändringsprocessen ånyo. Det är därmed av stor vikt att det 

nya alternativet är mera tilldragande än det gamla och att det motsvarar förväntningarna.  

I det femte stadiet har det nya beteendet pågått en längre tid och individen vidmakthåller 

(maintenance) då beteendet. Även under det femte stadiet är positiva erfarenheter viktiga men man är 

inte lika känslig för negativa upplevelser. I det sjätte och sista stadiet är det nya beteende etablerat 

avslutning (termination). I detta stadium finns det få saker som kan hindra det nya beteendet.  

1.3. Syfte  

Det övergripande syftet med projektet är att med hjälp utav en för och efterstudie utvärdera ett 

pilotprojekt där personer som inledningsvis inte reser med kollektiva färdmedel får pröva på detta 

under två veckor. Ett ytterligare syfte är att redogöra för attityden till kollektiva färdmedel rent allmänt 

och skillnaden mellan de som före undersökningen reser med bil och de som reser kollektivt.  
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2. Metod 

2.1. Urval 

Förstudien riktade sig till boende i Motala tätort (inom en radie av 3 km från Motala resecentrum).  

Antal personer som deltog i förstudien var 110. Några enkäter sändes tillbaka med kommentarer varför 

de inte kunde vara med;10 personer svarade att de använde färdtjänst, medan 8 personer svarade att de 

aldrig åker kollektivt och därför inte var intresserade. De icke fullständigt ifyllda enkäterna uppgick 

till 26.  

Bland de svarande var andelen män och kvinnor relativt jämnt fördelat, även om andelen kvinnor var 

något högre (54,2 %). Medelåldern var 56 år (18–95 år). En något högre andel hade enbart en 

gymnasial utbildning (42,1 %), men även en relativt stor andel hade en utbildning motsvarande 

högskola/universitet (40,2 %). Mer än hälften hade alltid tillgång till bil (63 %) och 40 procent körde 

själva bilen i samband med deras vanligaste resa. Deras vanligaste resa var främst till och från arbetet 

(58,7 %), och sträckan de färdades var i medeltal 32,8 km (1–350 km). Familjens inkomst före skatt 

var mellan 25 001 och 70 001 per månad (55,6 %); den största andelen låg i spannet 25 001–50 000 kr 

per månad (31,1 %). 

Antalet personer som deltog i både för- och efterstudien var 41 boende i Motala, Borensberg, 

Linköping och Norrköping. Den största andelen var kvinnor (71 %), och medelåldern var 46 år (24–74 

år). En hög andel hade en utbildning som motsvarade högskola/universitet (65,9 %). Att alltid ha 

tillgång till bil var vanligt även i denna grupp (92,7 %). I förstudien var det 95 % som själva körde bil  

i samband med deras vanligaste resa. Deras vanligaste resa var främst till och från arbetet (87,8 %), 

och sträckan de färdades var i medeltal 21 km (3–70 km). Familjens inkomst före skatt var mellan 

25 001 och 70 001 per månad (75,6 %); den största andelen låg i spannet 25 001–50 000 kr per månad 

(41,5 %). 

2.2. Genomförande 

I denna studie ingår två olika målgrupper: 

Grupp 1: Denna grupp fick svara på en enkät som mäter deras attityder till kollektiva resor samt fylla i 

en kortare resedagbok (se vidare nedan, om förstudie). 

Grupp 2: Denna grupp fick samma enkät som grupp 1, men fick även ett gratis resekort. För att kunna 

utvärdera effekten av prova-på kortet genomfördes en för- och efter studie.  

2.2.1. Förstudie 

Enkäten delades ut per hand till cirka 1 000 hushåll i Motala. Kriteriet var att de skulle bo på ett 

avstånd av max 3 km till Motala resecentrum. Eftersom enkäterna delades ut manuellt till de hushåll vi 

hade tillgång till innebar det att vi inte på förhand hade några namnuppgifter. Av den anledningen 

kunde vi inte notera vilka som fått enkäten och därmed kunde vi inte heller lämna ut påminnelser till 

de som inte svarat.  

Förstudien består av en enkät som mäter resvanor och attityder till olika färdmedel, men med speciellt 

fokus på kollektiva färdmedel. Den första delen av enkäten består av bakgrundsfrågor såsom kön, 

ålder och sysselsättning. Den andra delen utgörs av en resvaneundersökning med frågor om de resor 

deltagaren gör med avseende på färdmedelsval, syfte med resan osv. Den tredje delen utgörs av en 

attitydundersökning baserad på teorin Theory of planned behaviour (TPB) med frågor kopplade till 

kollektiva resor, men också resor med bil.  

I denna del ingår också en fråga om var i förändringsprocessen man befinner sig och som utgår ifrån 

teorin Transtheoretical model of change (TTM). Frågan var om man endast använder bilen idag och 
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inte avser att ändra på detta (steg 1), om man har planer på att även prova buss och/eller tåg (steg 2), 

om man de sista sex månaderna sporadiskt har provat buss och/eller tåg (steg 3), om man nästan alltid 

använt sig av buss och/eller tåg de sex sista månaderna (steg 4) och om man alltid använder sig av 

buss och/eller tåg sedan flera år tillbaka och kommer att fortsätta att göra det (steg 5). Enkäten avslutas 

med en talong som vänder sig till de som idag inte reser med kollektiva färdmedel, med en förfrågan 

om de vill delta i en pilotstudie där de kommer att få ett resekort värt 500 kronor som räcker i 14 

dagar. 

Eftersom det endast var 11 personer som i förstudien svarade att de ville testa på att resa kommunalt, 

och som inte redan använde kollektiva färdmedel, genomfördes en ytterligare rekrytering via sociala 

medier. Kriteriet var fortfarande att de i dagsläget inte reste kollektivt. Denna grupp fick innan 

försöket började fylla i samma enkät som den tidigare gruppen.  

2.2.2. Efterstudie 

Efterstudien riktade sig till de som fått prova på resekortet. Efterstudien genomfördes på samma sätt 

som förstudien, förutom att vissa frågor handlade om deras syn på mobila hjälpmedel och hur dessa 

kunde underlätta deras resande. Denna enkät skickades ut som en webbenkät. 

2.3. Analys 

Samma grupp kommer att jämföras före och efter att de provat på att åka kollektivt. Separata analyser 

har även genomförts av resultaten från förstudien, där de som inte ville vara med i pilotstudien (men 

som svarat på enkäten) ingår. 
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3. Resultat 

3.1. Förstudien 

På frågan om vilket eller vilka färdsätt deltagarna använde i samband med deras vanligaste resa 

svarade 52 procent bil (förare och passagerare), 26 procent buss, 23 procent tåg och 22 cyklade. 

Figur 3 visar deras avsikt att resa med buss eller tåg inom de närmaste tre veckorna. 

 

Figur 3. Avsikten att resa med buss eller tåg (medelvärden). 

Figur 3 visar att fler hade för avsikt att resa med buss än med tåg. Andelen som svarade att de 

instämde helt med detta påstående var 25 procent för buss och 22 procent för tåg. Andelen som tog 

helt avstånd från påståendet var 39 procent för buss och 46 procent för tåg.  

3.1.1. Synen på en resa med buss eller tåg och skillnaden mellan de som reser på 
detta sätt med de som aldrig gör det 

Analyser har genomförts där de som aldrig reste med buss jämförts med de som tidigare gjort detta 

(ibland eller flera gånger). De första frågorna i enkäten mäter de båda gruppernas attityder till att 

använda bussen i samband med deras vanligaste resa. Bland de svarande var det 91 personer som 

själva angett att de hade möjlighet att ta bussen på deras vanligaste resa. I figur 4 presenteras 

signifikanta skillnader mellan de som aldrig respektive ibland/ofta reste med buss. 
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Figur 4. Attityden till att resa med buss (medelvärden). 

I enkäten ingick nio påståenden som handlade om attityden till en bussresa och på alla fanns det en 

signifikant skillnad mellan dessa två grupper (t-test). Den största skillnad mellan grupperna var att de 

som reste med buss i högre grad ansåg att det var ett snabbt färdsätt, att de kände sig fria och att det 

var billigt. Rent allmänt kan man se att de som ibland eller ofta reste med buss var betydligt positivare 

till detta färdsätt än de andra. 

I Figur 5 presenteras signifikanta skillnader mellan de som aldrig respektive ibland/ofta reste med tåg. 

Observera att det endast var de som i samband med sin vanligaste resa kunde ta tåget som tog ställning 

till dessa påståenden (n=52). 

 

Figur 5. Attityden till att resa med tåg (medelvärden). 

Till skillnad från attityden till buss var de två gruppernas attityder mera lika. Detta gällde speciellt om 

tågresan var besvärlig och/eller otrygg. Men trots att skillnaderna inte var signifikant var de som reste 
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med tåg inte lika negativa1. När det handlade om de övriga påståenden var skillnaden däremot 

signifikant och den största skillnaden uppmättes i deras syn på om resan gick fort eller inte, om man 

kände sig fri och om man kunde slappna av. Rent allmänt kan man se att de som ibland eller ofta reste 

med tåg var betydligt positivare till detta färdsätt än de som aldrig reste med tåg.  

I enkäten ingick även frågor om hur viktigt det var för deltagarna att deras vanligaste resa kunde 

kopplas samman med de tidigare beskrivna uppfattningarna om färdmedlen (dvs. attityderna/ 

påståendena till färdmedlen). Detta innebar att samma påståenden som tidigare upprepades, men att 

deltagarna denna gång fick svara på en skala från ”mycket viktigt” till ”inte alls viktigt”. I likhet med 

ovanstående resultat presenteras endast signifikanta skillnader mellan de två olika grupperna, se Figur 

6.   

 

Figur 6. Hur viktigt något är i samband med deras vanligaste resa (medelvärden). 

Resultaten visade att av de nio påståendena var det endast fyra som skilde de två grupperna åt, och 

som visas i Figur 6. För de som ibland/ofta reste med buss var det betydligt viktigare att de kunde 

slappna av i samband med resan, att den var billig, att de fick egen tid och att de kunde hjälpa till att 

bidra till en bättre miljö, jämfört med dem som aldrig reste med buss. På motsvarande sätt illustreras i 

figur 7 skillnaden mellan de som aldrig eller ibland/ofta reste med tåg. 

 

                                                      

1 Medelvärden; besvärligt - 4.14 aldrig, 3.59 ibland/ofta; otrygg - 3,14 aldrig, 2.31 ibland/ofta (1=tar helt 

avstånd). 
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Figur 7. Hur viktigt något är i samband med deras vanligaste resa (medelvärden). 

Resultaten visade att av de nio påståendena var det fem som skilde de två grupperna åt. För de som 

ibland/ofta reste med tåg var det betydligt viktigare att de kunde slappna av i samband med resan, att 

den var billig, att de fick egen tid och att de kunde hjälpa till att bidra till en bättre miljö, jämfört med 

dem som aldrig reste med tåg. Men till skillnad från resultaten avseende buss (se ovan) ansåg de som 

aldrig åkte med tåg att det var mycket viktigt att resan inte var besvärlig. 

3.1.2. Bilisternas syn på en resa med buss eller bil 

Nästa steg i analysarbetet var att studera de som bara kört bil och se vad de anser om en bussresa 

jämfört med en resa med bil. I denna grupp var det flest män (60 %), personer födda 1969 (medel), 

och en stor andel som hade fri parkering (84 %) vid ankomstplatsen. Figur 8 visar resultaten för de 

signifikanta skillnaderna mellan deras syn på att i samband med deras vanligaste resa använda bilen 

eller bussen. 

 

Figur 8. Attityden till en bussresa och en bilresa (medelvärden). 
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Figur 8 visar att bilresan upplevdes som mycket mer positiv jämfört med bussresan. Den största 

skillnaden var synen på hur fort resan gick, hur fri man kände sig, om resan var besvärlig eller inte, 

och om resan gav dem chans till egen tid. Det enda som ses som positivt med bussresan var att den är 

bra för miljön.  

3.1.3. Faktorer som påverkar deras avsikt att resa med buss eller tåg 

Slutligen genomfördes en rad analyser för att se om det fanns något samband mellan avsikten att i 

samband med den vanligaste resa använda buss eller tåg och attityden till denna resa. I Tabell 1 

illustreras dessa samband.  

Tabell 1. Sambandet mellan olika påståenden och deltagarnas avsikt att inom de närmaste veckorna 

resa med buss eller tåg. 

Påstående P - buss P - tåg 

Få tid till dig själv .61 n.s 

Resa på ett billigt sätt .60 n.s 

Komma fort fram .60 n.s 

Få en angenäm resa .58 n.s 

Du kan lita på bussen/tåget eftersom den oftast kommer fram i tid .58 n.s 

Känna dig fri .56 n.s 

Kunna slappna av .55 n.s 

Tycka det är besvärligt .50 n.s 

Det är enkelt att köpa en biljett .48 .43 

Det är enkelt att välja rätt biljett .42 .35 

Det är krångligt med alla byten (gäller endast om du har byten) -.45 n.s 

Det är svårt att veta hur man köper en biljett -.40 -.25 

Känna dig otrygg -.39 n.s 

Bussen/tåget går tillräckligt ofta .37 .33 

Hjälpa till att förbättra miljön .36 n.s 

Du tycker det är obehagligt att sitta nära människor du inte känner -.33 n.s 

Det är alldeles för trångt på bussen/tåget -.31 n.s 

Det är svårt att veta hur man använder biljetten på bussen/tåget -.24 n.s 

Resultaten visade att de som hade för avsikt att resa med buss i högre grad än de som inte hade samma 

avsikt ansåg att en resa med buss medgav tid till sig själv, att den var billig, att man kom fort fram, att 

den var angenäm och att man kunde lita på att bussen kom i tid. Men även sådant som hade att göra 

med biljettköp, hur ofta bussen gick och hur trångt det var på bussen var kopplat till om man avsåg att 
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använda bussen. När det handlade om tågresan så fanns det inte lika många signifikanta samband, i 

jämförelse med resultaten rörande resa med buss. Men de som hade för avsikt att resa med tåg ansåg i 

högre grad än de andra att hanteringen av biljetten var enklare. Då handlade det om att det var enkelt 

att både välja och köpa rätt biljett men också att det var enkelt att veta hur man skulle göra. I övrigt 

ansåg de som hade för avsikt att resa med tåg att det gick tillräckligt ofta. Ytterligare analyser berörde 

sambandet mellan deltagarnas avsikt att resa med buss och tåg och hur viktigt olika aspekter som har 

med resan att göra är, se Tabell 2. 

Tabell 2. Sambandet mellan hur viktigt något är och deltagarnas avsikt att inom de närmaste veckorna 

resa med buss eller tåg. 

Påstående P - buss P - tåg 

Att bidra till en bättre miljö .32 .27 

Att i samband med resan få tid över till dig själv .30 .31 

Att resa på ett billigt sätt .26 .26 

Att inte behöva sitta nära människor du inte känner -.25 n.s 

Att kunna slappna av under resan n.s .23 

Att undvika en besvärlig resa n.s .28 

Resultaten visade att möjligheten att bidra till en bättre miljö hade ett samband med både avsikten att 

resa med buss och tåg. Detsamma gällde chansen att få egen tid och att resan var billig. Men i övrigt 

skiljer sig resultaten åt för respektive färdsätt. För bussen var det till exempel mer viktigt för personer 

som inte avsåg att resa med buss att inte behöva sitta nära människor de inte känner. För tåg var det 

mera viktigt för de som avsåg att resa med tåg att kunna slappna av jämfört med dem inte avsåg att 

resa med tåg, och det var också mindre viktigt för tågresenärerna att undvika en besvärlig resa. 

Följande analyser avser kopplingen mellan deltagarnas norm, dvs. hur acceptabelt de tror att deras 

närmaste anser att det är för dem att resa med buss eller tåg i samband med deras vanligaste resa, och 

vad de själva gör.  

Tabell 3. Sambandet mellan deltagarnas norm och deras avsikt att inom de närmaste veckorna resa 

med buss eller tåg. 

Påstående P - buss P - tåg 

Din familj/partner ansåg att det var (acceptabelt/oacceptabelt) .34 .40 

De flesta av dina vänner ansåg att det var (acceptabelt/oacceptabelt) .37 .30 

Resultaten visar att det fanns ett signifikant samband mellan dessa faktorer som var kopplade till deras 

närmaste. Detta innebär att de deltagare som har för avsikt att resa med buss eller tåg i högre grad än 

de andra antog att deras närmaste skulle acceptera deras val. Tabell 4 visar om det fanns något 

samband mellan vad deltagarnas närmaste själva gör och deltagarnas egna avsikter. 

Tabell 4. Sambandet mellan vad deltagarnas närmste gör och deltagarnas avsikt att inom de närmaste 

veckorna resa med buss eller tåg. 

Påstående P - buss P - tåg 

Vänner reser med buss/tåg n.s .25 
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Resultaten visade att det enbart var hur deltagarnas vänner reste som hade en koppling till deras egen 

avsikt att resa med tåg. Detta innebär att de som hade för avsikt att resa med tåg hade vänner som reste 

på samma sätt. Ett liknande samband för buss kunde inte etableras. Ytterligare analyser visade att det 

fanns ett signifikant samband mellan kön och avsikt att resa med buss, i det att fler kvinnor än män 

reste med buss. Samma samband kunde inte ses för tåg. Slutligen fick deltagarna svara på hur deras 

vanligaste resa kunde förbättras vad gäller möjligheten att åka med buss eller tåg, se Tabell 5. 

Tabell 5. Egna kommentarer om vad som skulle kunna förbättra deltagarnas möjlighet att resa med 

buss eller tåg. 

Kommentar Antal 

Tätare turer 10 

Tätare turer efter kl 17.00 och före kl 08.00 8 

Mindre trängsel på tåget 5 (förslag att sätta in extra tåg under rusningstid) 

Billigare, även gratis 4 (två personer ansåg att det skulle vara gratis) 

Färre omvägar med buss 4 (även att det tar för lång tid) 

Färre byten 3 

Bättre förbindelser mellan olika orter 3  

Lättare att köpa biljett 3 (vill prata med en människa och svårt för de 
som inte har smartphones) 

Hållplats närmare bostaden 3 

Kortare tid mellan byten 2 

Cykel på tåget 1 

Hund åker gratis 1 

Fräschare tåg 1 

Trafiksäkrare busschaufförer 1 

Bättre uppkoppling på tåget 1 

Sjutton personer av 110 lämnade egna kommentarer. Många kommentarer handlade indirekt om att 

resan med buss eller tåg tog för lång tid eftersom man ville ha tätare turer och kortare tid mellan byten. 

Trängseln på tåg under rusningstid var också något man förde fram, och någon la till att man inte 

betalt för ståplats.  
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3.2. För- och efterstudie 

Personer som svarade på förenkäten och som deltog i pilotprojektet (antal 41 personer) fick även i 

uppdrag att fylla i en efterenkät efter att ha provat på att resa kommunalt. Följande analyser studerar 

möjliga skillnader i deras syn på buss- respektive tågresa, före- och efter försöket. Figur 9 visar 

resultaten för attityden till en bussresa. 

3.2.1. En resa med buss i samband med deltagarnas vanligaste resa 

 

Figur 9. Attityden till en bussresa, före och efter försöket. 

Resultatet visar en skillnad mellan för- och efter studien, förutom då det handlar om att slappna av. I 

alla dessa fall var man mera positiv till resan efter försöket än innan. Däremot hade man innan 

försöket trott att man skulle få mer egen tid och att man i högre utsträckning skulle ha bidragit till en 

bättre miljö jämfört med hur man upplevde det efter försöket. Den största skillnaden som också var 

signifikant (paired t-test) var med avseende på hur fort resan gick och hur billig den var. Figur 10 visar 

resultatet från övriga påståenden avseende en bussresa. 

 

Figur 10. Attityden före och efter försöket till en bussresa. 
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Resultaten visade att man efter försöket blivit positivare till att resa med buss jämfört med tidigare. 

Man tyckte inte att det var så krångligt med byten, och man tyckte också i högre grad än tidigare att 

den gick tillräckligt ofta. Smärre skillnader uppmättes före och efter med avseende på hur trångt man 

tyckte att det var och hur obehagligt det var att sitta nära andra. När det gällde trängsel och obehag var 

inte skillnaden lika markant, även om andelen som ansåg att trängseln var ett problem gick upp från 25 

procent före försöket till 34 procent efter försöket. Då det handlade om huruvida det var obehagligt att 

sitta nära andra hade andelen gått upp från 13 procent innan försöket till 18 procent efter försöket. 

Figur 11 visar hur lätt eller svårt deltagarna ansåg att en resa med buss var.   

 

Figur 11. Hur lätt det var att använda bussen: före och efter försöket. 

Resultatet visade att man efter försöket tyckte att det var lättare att använda bussen jämfört med hur 

man tyckte innan. Figur 12 visar vad de trodde att deras närmaste ansåg om de använde bussen.  

 

Figur 12. Hur acceptabelt det var att använda bussen: före och efter försöket. 

Resultatet visade att man utgick ifrån att deras vänner redan innan försöket ansåg att det var 

acceptabelt att de använde bussen. Däremot kan man se en något större skillnad – även om den inte var 

signifikant – när det handlar om deras familj/partner. Innan försöket var medelvärdet lägre än efter, 

1

2

3

4

5

6

7

Före Efter

7
=M

yc
ke

t 
lä

tt

1

2

3

4

5

6

7

Vänner Familj/partner

7
=H

el
t 

ac
ce

p
ta

b
el

t

Före Efter



VTI notat 26-2016  29 

vilket innebär att det var fler i efterstudien som angivit att familj/partner såg det som acceptabelt att de 

reste med buss. Figur 13 presenterar resultaten från de påståenden som handlade om biljettköp, men 

också hur tillförlitlig bussen upplevdes vara. 

 

Figur 13. Inställningen till köp och användning av biljetten och hur tillförlitlig bussen är: före och 

efter försöket. 

Figur 13 visar att man före försöket, dvs. då man inte själva provat på att resa kollektivt, trodde att det 

skulle vara betydligt svårare att veta hur man köper biljetten jämfört med hur man upplevde det efter 

försöket, och att deltagarna upplevde det enklare att både köpa och välja biljett än vad man hade trott 

innan försöket. Däremot var det inte någon större skillnad före och efter försöket då det handlade om 

att veta hur man använder biljetten. Efter försöket var det också fler som ansåg att man kunde lita på 

att bussen kom fram i tid, jämfört med vad man hade trott innan försöket. Figur 14 visar deltagarnas 

avsikt att resa med buss i samband med deras vanligaste resa, före respektive efter försöket. 

 

Figur 14. Avsikt att resa med buss: före och efter försöket. 
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Resultatet visade att det var fler i efterstudien som hade för avsikt att resa med buss de närmaste tre 

veckorna: andelen som i förstudien instämde med detta var 28 procent. medan det i efterstudien var 39 

procent. 

3.2.2. En resa med tåg i samband med deras vanligaste resa 

Ytterligare analyser genomfördes för att se om deltagarnas uppfattning om en tågresa ändrats efter 

försöket. Figur 15 visar resultaten från inställningen till tåg före och efter försöket. I likhet med buss 

var det enbart personer som med möjlighet och förutsättningar att ta tåget i samband med sin 

vanligaste resa som tog ställning till dessa påståenden. 

 

Figur 15. Attityden före och efter försöket till en tågresa 

Resultaten visade att man i förstudien instämde mer med påståendena än i efterstudien. Till skillnad 

från bussresan hade man i de flesta fall blivit mera negativ till tågresan efter försöket. Det positiva var 

att man efter försöket insett att det varken var så besvärligt eller otryggt att resa med tåg som hade trott 

innan försöket. Däremot hade man innan försöket trott att man i högre grad än vad som sedan visade 

sig skulle få mera tid över till sig själv (p <,01) och att man skulle kunna slappna av mer under resan. 

Efter försöket var det också signifikant färre som instämde med att de bidrog till en bättre miljö (<,05). 

Figur 16 visar resultatet från övriga påståenden avseende en tågresa. 
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Figur 16. Attityden före och efter försöket till en tågresa. 

Resultatet som presenteras i Figur 16 visar att man innan försöket hade trott att det skulle bli rätt 

krångligt med alla byten, medan man i efterstudien inte instämde med detta i lika hög grad. Detsamma 

gällde hur trångt man trodde det skulle vara (<=.01), och att det skulle vara obehagligt att sitta nära 

andra (<=.05). Detta gällde även om man tyckte att tåget gick tillräckligt ofta; i efterstudien tyckte 40 

procent att tåget gick tillräckligt ofta medan det i förstudien var 15 procent. Figur 17 visar hur lätt eller 

svårt deltagarna ansåg att en resa med tåg var, före respektive efter försöket.   

 

Figur 17. Hur lätt det var att åka tåg: före och efter försöket. 

Resultatet visade att man efter försöket tyckte att det var lättare att åka tåg jämfört vad man hade trott 

innan, även om skillnaden inte var signifikant. Figur 18 visar om deltagarnas närmaste ansågs det 

acceptabelt att deltagarna åkte tåg.  
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Figur 18. Hur acceptabelt det var att åka tåg: före och efter försöket. 

Resultatet visade att deras vänner redan innan försöket ansågs se det som acceptabelt att de åkte tåg. 

Däremot kan man se en viss skillnad när det handlar om deras familj/partner. Innan försöket var 

medelvärdet lägre än efter, vilket innebär att det var fler i efterstudien som angivit att det var 

acceptabelt. Figur 19 presenterar resultaten från de påståenden som handlade om biljettköp, men också 

hur tillförlitlig tåget upplevdes vara.  

 

Figur 19. Inställningen till köp och användning av biljetten och hur tillförlitlig tåget är: före och efter 

försöket. 

Figur 19 visar att man före försöket, dvs. då man inte själv provat på att resa kollektivt, trodde att det 

skulle vara svårare att veta hur man köper biljetten och hur man använder den. I efterstudien såg man 

det i högre grad som enkelt att välja rätt biljett, jämfört med förstudien. Efter försöket var det också 

fler som ansåg att man kunde lita på att tåget kom fram i tid, jämfört med uppfattningen innan 

försöket. Däremot ansåg man i efterstudien att det inte var lika enkelt att köpa biljetten som man hade 

trott i förstudien. Figur 20 visar deltagarnas avsikt att resa med tåg i samband med deras vanligaste 

resa. 
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Figur 20. Avsikt att resa med tåg: före och efter försöket. 

Resultatet visade att det var fler i efterstudien som hade för avsikt att resa med tåg de närmaste tre 

veckorna, jämfört med i förstudien: andelen som i förstudien instämde med detta var 8 procent, medan 

denna andel i efterstudien hade gått upp till 15 procent.  

3.2.3. Förändringsprocessen 

I studien ingick frågor som baserades på en teoretisk modell, ”The transtheoretical model of change” 

(TTM). TTM är en teori som fokuserar på förändringsprocesser. Enligt TTM går individen igenom 

fem olika stadier innan det nya beteendet är etablerat. Dessa stadier är förmedvetenhet 

(precontemplation), begrundande (contemplation), förberedelse (preparation), handling (action) och 

vidmakthållande (maintenance). I enkäten fick deltagarna svara på vilket alternativ som bäst stämde på 

dem men eftersom deltagarna i pilot projektet inte tidigare använt kollektiva medel utgick det som 

beskrivits som det femte steget nämligen den som handlar om de sedan flera år tillbaka använt bussen 

och/eller tåget. Figur 21 visar den procentuella fördelningen före och efter försöket. 

 

Figur 21. Förändringsprocessen: före och efter försöket. 
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Resultatet visade att alla som var med i pilotprojektet befann sig i steg 1 (förmedvetenhet) eller 2 

(begrundande), vilket också var en förutsättning för att få ingå i studien. I efterstudien hade det blivit 

en förskjutning till steg 3 och 4. En större andel hade börjat använda kollektiva färdmedel och några 

kunde även säga att de alltid använde bussen eller tåget. Några befann sig fortfarande i steg 1 eftersom 

de enbart använde bilen, och några befann sig fortfarande i steg 2. Ytterligare analyser genomfördes 

för att se vad som hänt med dem som tidigare befann sig i steg 2, dvs. åt vilket håll de hade gått i 

förändringsprocessen, se Figur 22.  

 

Figur 22. Personer som i förstudien befann sig i steg 2. 

Figur 22 visar att den största andelen som i förstudien befann sig i steg 2 hade flyttat till steg 3 och 

börjat använda kollektiva medel ibland. Det fanns även en mindre procent som efter försöket alltid 

använde bussen/tåget. Figuren visar också att det fanns vissa som gått tillbaka till sitt gamla färdsätt 

med bil, och slutat fundera på att använda bussen/tåget. Anledningen till detta var att det var för långt 

till bussen/tåget och att det inte fanns tillräckligt med avgångar så de fick vänta för länge vid byte.  

3.2.4. Faktorer som efter försöket påverkar deras avsikt att resa med buss eller tåg 

Ytterligare analyser genomfördes för att se vilka faktorer som faktiskt påverkade deltagarna att resa 

med kollektiva färdmedel. Tabell 6 presenterar resultaten från denna analys.  
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Tabell 6. Korrelation: Har för avsikt att resa kollektivt och attityden (bara signifikanta samband). 

Instämmer med: P-buss P-tåg 

Få tid till sig själv .64 .51 

Få en angenäm resa .60 .47 

Lätt att använda kollektiva medel .55 .48 

Komma fort fram  .53 .44 

Bidra till en bättre miljö .51 .46 

Kunna slappna av .42 .51 

Fri .40 .51 

Går ofta .35  

Instämmer inte med: P-buss P-tåg 

Lätt att använda biljetten -.44 n.s 

Känna sig otrygg n.s -.38 

De som hade för avsikt att resa med buss i efterstudien ansåg i högre grad än de andra att de kunde få 

tid till sig själv, att resan var angenäm, att det var lätt att använda bussen och att resan gick fort. De 

ansåg också i högre grad än de andra att deras färdsättsval bidrog till en bättre miljö, att de under resan 

kunde slappna av, känna sig fri och att bussen gick tillräckligt ofta. Jämfört med de som inte hade för 

avsikt att använda bussen ansåg de att det var lättare att använda biljetten. Avsikten att resa med tåg 

påverkades av liknande faktorer, även om känslan av att kunna slappna av och att känna sig fri 

uppvisade ett starkare samband med deras avsikt. I detta fall fanns det inte heller något samband 

mellan att tåget gick ofta och att biljetten var lätt att använda. Däremot kände sig inte de som hade för 

avsikt att resa med tåg lika otrygga som de som inte valde detta färdsätt.  
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3.2.5. Mobila hjälpmedel som kan underlätta resan 

I efterenkäten ingick frågor om mobila hjälpmedel och vilken information som skulle kunna underlätta 

deras resa med kollektiva färdmedel, se Figur 23.  

 

Figur 23. Förslag på information som kan underlätta resandet, andel som instämmer med förslagen. 

Resultaten visade att man var mest intresserad av information om annan resväg om det blivit någon 

störning, och hur länge man behövde vänta på nästa transportmedel vid byte till ett annat 

transportmedel. Även information som visar den exakta tiden för avgång, inklusive förseningar och 

information i realtid, var något man var intresserad av. Figur 24 visar ytterligare förslag på önskad 

information. 

 

Figur 24. Förslag på information som kan underlätta resandet, andel som instämmer med förslagen. 

Figur 24 visar att 70 procent önskade information om hur man tar sig till nästa hållplats i de fall då fler 

än ett färdmedel ska användas. De ansåg också att information om bästa pris var bra, liksom även 

information rent allmänt om vägen till nästa hållplats. Däremot var man inte lika intresserad av 

information som visade var de kunde hyra en cykel eller bil vid slutstationen.  
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3.2.6. Val av färdmedel tre månader senare 

Deltagarna i studien följdes upp cirka tre månader och fick då frågan om hur de rest de senaste två 

veckorna. Resultaten presenteras i Figur 25. 

 

Figur 25. Deltagarnas resor med buss cirka tre månader efter försöket. 

Resultatet visade att 61 procent slutat att resa med buss, men att de övriga någon eller flera gånger 

hade fortsatt att resa på detta sätt. Figur 26 visar om de reste med tåg eller inte. 

 

Figur 26. Deltagarnas resor med tåg cirka tre månader efter försöket. 

Resultaten visade att 81 procent inte reste med tåg, men att de övriga några gånger per vecka eller 

varje gång reste på detta sätt. Nästa fråga var varför de inte fortsatt att resa med kollektiva färdmedel. I 

Tabell 7 redogörs för de anledningar som uppgetts till varför man inte fortsatt att resa med kollektiva 

färdmedel  
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Tabell 7. Anledningen till att man inte reste med kollektiva färdmedel. 

Tog för lång tid 

Dålig standard på bussen 

Buss nerlagd eller flyttad 

För dyrt 

Köpt el-cykel 

Behöver bilen i tjänsten 

Svårt att koppla av på tåget 

Den vanligaste anledningen till varför man inte fortsatte att resa med kollektiva färdmedel var att det 

tog för lång tid men också att standarden på bussen var dålig. Några hade fått sin busslinje nerlagd och 

kunde därför inte längre resa kollektivt. Några ansåg att det var för dyrt och att det var svårt att koppla 

av på tåget. Det sista handlade om att det var för livligt men också att de blev störda av alla upprop i 

högtalaren vilket innebar att det var svårt att koppla av på tåget. Slutligen var det en person som köpt 

en el-cykel istället och en som det var svårt för eftersom hen använde bilen i tjänsten.  
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