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Referat 

VTI har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en studie om effektiva och innovativa lösningar 

som kan öka medborgarnas vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken på landsbygd. Denna 

studie är en delstudie inom uppdraget och syftar till att synliggöra lokala exempel på hur tillgången till 

transporter tillgodoser behov av mobilitet och deltagande i vardagsaktiviteter hos personer som bor på 

landsbygd. Följande frågor ska besvaras: 

1) Vilka för- och nackdelar beskrivs med att bo på landsbygd? 

2) Hur används olika transportsätt?  

3) I vilken mån kan kollektivtrafik möta deras mobilitetsbehov? 

Det empiriska materialet består av intervjuer med personer från 14 hushåll boende i landsbygder som 

kan definieras som tätortsnära enligt före detta Glesbygdsverkets definition. Landsbygderna ligger i 

Kinda kommun i Östergötland, Falun i Dalarna och Östersunds i Jämtland. Resultatet presenterar 

positiva och negativa aspekter med att bo på landsbygd, användandet av olika transportmedel, upp-

levda begränsningar och fördelar med att använda kollektivtrafik, bilens betydelse och informanternas 

förslag på lösningar som kan öka användningen av kollektivtrafik. Utifrån resultatet föreslås ett antal 

åtgärder och förbättringar som skulle kunna öka möjligheten att resa med kollektivtrafik och minska 

bilresor: Kollektivtrafik som binder ihop landsbygder med knutpunkter för att öka tillgängligheten till 

starka stråk; samordning mellan skolresor och allmän kollektivtrafik; tillgång till service och handel 

vid knutpunkter; samordning mellan län för att kunna erbjuda effektiv kollektivtrafik till huvudorter 

med hänsyn till geografisk närhet snarare än administrativa gränser; integrera ett brett utbud av olika 

former av mobilitet; bilpool, samåkning, allmän- och efterfrågestyrd kollektivtrafik och hyrcykel-

system för att hela reskedjan ska fungera. 
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Abstract 

On behalf of the government, VTI has the commission to implement a study on effective and 

innovative solutions that can enhance people’s willingness and ability to use public transport in rural 

areas in Sweden. This interview study is part of the commission and aims to highlight local examples 

of how access to transport meet the needs for mobility and participation in everyday activities among 

residents in rural areas. The following questions should be answered: 

1) What positive and negative aspects of living in rural areas are described? 

2) How are different modes of transport used? 

3) To what extent can public transport meet their mobility needs? 

The empirical material consists of interviews with people from 14 households living in rural areas that 

are close to urban neighborhoods. The rural areas are in the municipality of Kinda in Östergötland, 

Falun in Dalarna and Östersund in Jämtland. The results present positive and negative aspects of living 

in rural areas, the use of different transport modes, perceived restrictions and benefits of using public 

transport, the importance of the car and the informants' suggestions for solutions that could increase 

the use of public transport. Measures and improvements that can increase the ability to travel by public 

transport and reduce car trips are: public transport that connects rural areas with public transport hubs 

to increase access to high-demand routes; coordination between publicly funded school transport and 

public transport; access to shops and services at hubs; coordination between counties to offer efficient 

public transport to main urban centers, considering geographical proximity rather than administrative 

borders; and, integration of a wide variety of different mobility tools such as car-pooling, ride-sharing, 

public and demand-responsive public transport as well as bike rental services. 
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Förord 

Denna rapport är en delstudie inom VTI:s regeringsuppdrag att genomföra en studie om effektiva och 

innovativa lösningar som kan öka medborgarnas vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken på 

landsbygd (Regeringsbeslut, 2016). I uppdraget ingår att genomföra en omvärldsanalys och beskriva 

nuläget. I detta ingår att lyfta upp goda exempel på effektiva och innovativa lösningar inom kollektiv-

trafikområdet, såväl nationellt som internationellt.  

I uppdraget skall också olika landsbygders förutsättningar samt kvinnors och mäns möjligheter att resa 

med kollektivtrafik beaktas. Uppdraget har delats in i fyra delstudier. Denna delstudie, Kollektiv-

trafikens betydelse för mobilitet och vardagsaktiviteter hos hushåll på landsbygd, bidrar till att ge en 

fördjupad kunskap om landsbygders olika förutsättningar samt kvinnors och mäns möjligheter att resa 

med kollektivtrafik. Andra delstudier inom ramen för uppdraget bidrar framförallt till den nationella 

och internationella omvärldsanalysen och beskriver nuläget, samt lyfter mer eller mindre goda 

exempel på effektiva och innovativa lösningar. Uppdraget ska redovisas i en slutrapport senast den 

30 november 2017. 

Författarna vill rikta ett stort tack till alla de personer som har deltagit i studien och berättat om sina 

vardagsliv och transporter. Vi vill också tacka Lena Levin, VTI, som har lämnat värdefulla synpunkter 

på manuset i samband med vetenskaplig granskning. 

 

Linköping, oktober 2017 

 

Jessica Berg 

Projektledare 
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Kvalitetsgranskning 

Granskningsseminarium genomfört 6 oktober där Lena Levin var lektör. Jessica Berg och Jonas 
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Sammanfattning 

Kollektivtrafikens betydelse för mobilitet och vardagsaktiviteter hos hushåll på landsbygd. 

Intervjustudie 

av Jessica Berg (VTI) och Jonas Ihlström (VTI) 

 

VTI har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en studie om effektiva och innovativa lösningar 

som kan öka medborgarnas vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken på landsbygd 

(Regeringsbeslut, 2016). Denna studie är en delstudie inom uppdraget och syftar till att synliggöra 

lokala exempel på hur tillgången till transporter tillgodoser behov av mobilitet och deltagande i 

vardagsaktiviteter hos personer som bor på landsbygd. Följande frågor ska besvaras: 

1) Vilka för- och nackdelar beskrivs med att bo på landsbygd? 

2) Hur används olika transportsätt?  

3) I vilken mån kan kollektivtrafik möta deras mobilitetsbehov? 

Det empiriska materialet består av intervjuer med personer från 14 hushåll boende i landsbygder som 

kan definieras som tätortsnära enligt före detta Glesbygdsverkets definition. Landsbygderna ligger i 

Kinda kommun i Östergötland, Falu Kommun i Dalarna och Östersunds kommun i Jämtland. 

Landsbygdernas karaktär skiljer sig åt med avseende på tillgång till allmän kollektivtrafik, anropsstyrd 

kollektivtrafik, samt utbud av handel, service och sport- och fritidsaktiviteter. Det tidsgeografiska 

synsättet på resande och aktiviteter har varit en utgångspunkt i datainsamlingsprocessen och analysen 

då det hjälper till att synliggöra komplexiteten i vardagen som inverkar på människors mobilitet och 

val av transportmedel. Analysen mynnade ut i åtta olika kategorier som beskriver positiva och 

negativa aspekter med att bo på landsbygd, användandet av olika transportmedel, upplevda 

begränsningar och fördelar med att använda kollektivtrafik, bilens betydelse och informanternas 

förslag på lösningar som kan öka användningen av kollektivtrafik.  

Positiva aspekter som beskrivs med att bo på landsbygden är lugnet och närheten till naturen, att det 

som behövs finns där, såväl kontaktnät som varor och tjänster, och en positiv känsla för platsen. 

Landsbygdernas miljöer och upplevelser bidrar till livskvalitet och välbefinnande hos dem som bor 

där. Negativa aspekter som beskrivs är långa avstånd till arbete, skola och aktiviteter, att det som de 

behöver inte finns lokalt samt brist på kollektivtrafik. I vissa landsbygder finns det inte (längre) 

handel, service och skolor vilket innebär att långa avstånd måste överbryggas i vardagen. Få 

informanter har dock svarat att de känner sig begränsade att delta i aktiviteter på grund av att det inte 

finns kollektivtrafik. Det beror på att de anpassar sina val efter vilket utbud av aktiviteter och 

transporter som finns. Att ha två eller flera bilar i hushållet är ett exempel på en anpassning till det 

låga utbudet av service, aktiviteter och andra transportsätt. Hos de som inte har körkort försvagas 

mobiliteten av att de inte själva kan ta sig till kollektivtrafiken, till exempel hos gymnasieelever som 

inte längre har rätt till skolskjuts. Detta kan beskrivas som en tidsrumslig kapacitetsrestriktion. 

Hemtjänst och skolskjuts är välfärdsresurser som beskrivs som förutsättningar för att kunna bo på 

landsbygd.  

Bilen är det dominerande färdmedlet för de flesta informanter. Bilen erbjuder en flexibilitet som inte 

kollektivtrafik eller samåkningslösningar kan mäta sig med. Sträckan mellan hem och knutpunkt för 

kollektivtrafik är ofta avgörande för varför bilen blir det dominerande färdsättet. Bilen beskrivs också 

vara nödvändig i samband med inköp av olika slag. 
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Ett antal tidsrumsliga restriktioner finns som begränsar möjligheten att resa med kollektivtrafik: 

kollektivtrafiken är inte anpassad till tider då befolkningen vill resa; allmänheten tillåts inte resa med 

skolskjutsbussen; länsgränsen försvårar möjligheten att resa mellan olika län; kollektivtrafiken går inte 

dit de vill resa samt att det inte finns någon kollektivtrafik i bygden. Var hållplatserna finns och hur de 

är utformande har betydelse för huruvida kollektivtrafiken kan användas. Det finns barn som inte kan 

resa med skolskjutsen på grund av att vägen där bussen stannar är för farlig för att föräldrar ska låta 

dem vistas där. Bristen på kollektivtrafik begränsar möjligheten att delta i fritidsaktiviteter, särskilt för 

barn och ungdomar, eftersom de är beroende av att föräldrar har möjlighet att skjutsa. Anropsstyrd 

trafik för kvällsaktiviteter kan vara ett alternativ, menar några.  

Samåkning med andra privatpersoner sker inte i någon särskild utsträckning. Informanterna förklarar 

att de har oregelbundna arbetstider och/eller att de behöver lämna och hämta barn på skola och 

förskola viket försvårar samåkning. Det är dessutom svårt att hitta någon att samåka med som behöver 

resa under exakt samma tider. De säger dock att tekniska lösningar såsom appar för samåkning kan 

vara ett sätt att underlätta organisering av samåkning.  

Utifrån resultatet föreslås ett antal åtgärder och förbättringar som skulle kunna öka möjligheten att resa 

med kollektivtrafik och minska bilresor: Kollektivtrafik som binder ihop landsbygder med 

knutpunkter för att öka tillgängligheten till starka stråk och liknande; samordning mellan skolresor och 

allmän kollektivtrafik; tillgång till service och handel vid knutpunkter; samordning mellan län för att 

kunna erbjuda effektiv kollektivtrafik till huvudorter, med hänsyn till geografisk närhet snarare än 

administrativa gränser; integrera ett brett utbud av olika former av mobilitet; bilpool, samåkning, 

allmän- och efterfrågestyrd kollektivtrafik och hyrcykelsystem för att hela reskedjan ska fungera. 
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Summary 

The role of public transport for mobility and everyday activities among households living in 

rural areas – Interview study 

by Jessica Berg (VTI) and Jonas Ihlström (VTI) 

 

On behalf of the government, VTI has the commission to implement a study on effective and 

innovative solutions that can enhance people’s willingness and ability to use public transport in rural 

areas in Sweden. This interview study is part of the commission and aims to highlight local examples 

of how access to transport meet the needs for mobility and participation in everyday activities among 

residents in rural areas. The following questions should be answered: 

1) What positive and negative aspects of living in rural areas are described? 

2) How are different modes of transport used? 

3) To what extent can public transport meet their mobility needs? 

The empirical material consists of interviews with people from 14 households living in rural areas that 

are close to urban neighborhoods. The rural areas are in the municipality of Kinda in Östergötland, the 

municipality Falun in Dalarna and Östersund municipality in Jämtland. They differ in terms of access 

to public transport, demand responsive public transport, shops and services as well as to sports- and 

leisure activities. The time-geographic approach to study travel and activities has been a starting point 

in the data collection process and analysis as it helps to visualize the complexity of everyday life that 

influence mobility and transport mode choices. The analysis resulted in eight different categories that 

describe positive and negative aspects of living in rural areas, the use of different transport modes, 

perceived restrictions and benefits of using public transport, the importance of the car and the 

informants’ suggestions for solutions that could increase the use of public transport. 

Positive aspects of living rural areas that are described are the quietness and closeness to nature, access 

to networks, goods and services, and a positive sense of place. The rural environments contribute to 

the quality of life and well-being among those who live there. Negative aspects that are described are 

long distances to work, school and activities, and lack of access to things they need and lack of public 

transport. In some rural areas there are no longer any shops, services or schools available, which 

means that people must overcome long distances every day. Few informants experience that they are 

restricted to participate in everyday life activities due to the lack of public transport. The reason is that 

they adapt to the activities and transports that are available. Having two or more cars in the household 

is an example of an adaptation to the low range of services, activities and other modes of transport. 

Mobility is restricted among those who do not have a driver's license, because it is difficult to access 

public transport, for example high school students who are no longer entitled to use the publicly 

funded school bus. This can be described as a space-time capacity restriction. Home care services and 

school buses are welfare resources that are described as preconditions for living in rural areas. 

The car dominates as a transport mode for most informants. The car offers a flexibility that public 

transport or ride-sharing cannot compete with. The distances between the home and a public transport 

hub is often crucial to why the car becomes the dominant mode of transport. The car is also described 

as necessary for shopping and bringing home goods. 

Several space-time restrictions exist which limit the ability to travel by public transport: public 

transport is not adapted to times when people want to travel; the school buses are not opened to the 

public; administrative borders makes it difficult to travel between counties; no public transport 
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connections between places which the individual need to travel, and, no public transport service in the 

village. The location and design of bus stops is important for how public transport can be used. There 

are children who cannot travel with the school bus because the roads where the bus stops are placed 

are too dangerous for children. Lack of public transport limits the possibility to participate in 

recreational activities, especially for children and teenagers, as they are dependent on getting rides 

from their parents. Demand-responsive public transport for after-school activities might be an option, 

according to some informants. 

Private car-ride sharing does not occur among the informants. They say that they have irregular 

working hours and/or they need to leave and pick-up children at school and preschool, which makes 

ride-sharing difficult. It is also difficult to find someone who will leave home and come back home at 

the same times. However, they say that technical solutions such as ride-sharing apps can be one 

solution to facilitate the organization of ride-sharing.  

Based on the results, measures and improvements that can increase the ability to travel by public 

transport and reduce car trips is presented: public transport that connects rural areas with public 

transport hubs in order to increase access to high-demand routes; coordination between publicly 

funded school transport and public transport; access to shops and services at hubs; coordination 

between counties in order to offer efficient public transport to main urban centers, considering 

geographical proximity rather than administrative borders; and, in order for the entire trip-chain to 

work – an integration of a wide variety of different mobility tools such as car-pooling, ride-sharing, 

public and demand-responsive public transport as well as bike rental services.  
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1. Bakgrund 

1.1. Mobilitet och tillgänglighet på landsbygd 

Bristande transporter har visat sig vara ett hinder för socialt deltagande och tillgänglighet i samhället 

och särskilt bland personer som bor i landsbygd och glesbygd (Dahlberg, m.fl. 2012). Det gäller för 

såväl äldre personer som ungdomar och personer med funktionsnedsättningar. Ett av målen i svensk 

transportpolitik är att transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge 

alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklings-

kraft i hela landet. Detta innebär även att medborgarnas perspektiv bör komma i fokus (Prop. 

2008/09:93). Den parlamentariska landsbygdskommittén skriver i sitt slutbetänkande att tillgänglig-

heten till kommersiell service och välfärdstjänster är av avgörande betydelse för landsbygdernas 

utveckling (SOU 2017:1). Det finns en risk för att människor och företag väljer att flytta ifrån 

landsbygden om det saknas skolor och förskolor, handel och service, sådant som är viktigt för att den 

svenska landsbygden ska överleva och utvecklas. Denna studie synliggör lokala exempel på hur 

transporter, inklusive kollektivtrafik, används hos personer som bor i olika svenska landsbygder för att 

genomföra vardagens olika aktiviteter.  

Att bedriva kollektivtrafik på landsbygden är en utmaning då områden är glest befolkade och de flesta 

hushåll använder bil i mycket hög utsträckning (Ridderstedt och Pyddoke, 2017; Trafikanalys, 2014). 

Det är svårt att erbjuda en service som passar olika grupper, samtidigt som det inte får kosta för 

mycket. Flera olika former av kollektivtrafik har testats i olika typer av landsbygd, både i Sverige och 

i andra länder (Börjesson, 2010; Lindgren och Berg, 2017; Wollin Elhouar och Hansen, 2011). 

Utvärderingar visar att många projekt har varit mindre lyckade med avseende på att öka resandet med 

kollektivtrafik, då de har varit tidsbegränsade med begränsad budget och otillräcklig marknadsföring. 

En annan viktig orsak är att vid införandet av olika kollektivtrafikformer har det inte funnits kunskap 

om de potentiella resenärernas behov och förutsättningar.  

Att öka tillgängligheten handlar inte nödvändigtvis om att öka möjligheten till att resa. Tillgänglighet 

kan definieras som ”i vilken utsträckning lokaliseringsmönster och transportsystem möjliggör för 

människor att nå önskade aktiviteter och destinationer” (Larsson, Elldér & Vilhelmson, 2014:11). 

Tillgänglighet bygger på ett antal olika komponenter: markanvändningen och den rumsliga lokali-

seringen av t.ex. arbetsplatser och bostäder; transportsystemet och individens förmåga att överbrygga 

avstånd; tillgängliga möjligheter under olika tider på dygnet samt; individens behov, möjligheter och 

förmågor (Geurs och Ritsema van Eck, 2001). Det innebär således att det som är tillgängligt för en 

person kan vara otillgängligt för en annan, även då de bor i närheten av varandra. Kunskap behövs om 

mobilitet och tillgänglighet hos olika grupper, samtidigt som deras geografiska och sociala kontext 

behöver beaktas. Eriksson och Westin (2003) undersökte kollektivtrafikens betydelse för boende i 

lands- och glesbygder Norra Norrland. I en studie av konsekvenser av skolnedläggningar i en 

landsbygd i Östergötland gestaltar Cedering (2016) hur skoltransporter och utbud av allmänna 

kommunikationsmedel påverkar barns tidsrumsliga sociala mönster. I övrigt finns det mycket lite 

forskning om hur människor på landsbygden organiserar sina transporter och upplever sin mobilitet, 

särskilt med fokus på svenska förhållanden (Berg och Thoresson, 2017). För att kunna öka 

medborgares vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafik på landsbygd behövs kunskap om hur 

behov av transporter genereras i olika hushåll. Först då kan lösningar, anpassade till sociala och 

geografiska förutsättningar, föreslås.  

1.1.1. Vad menas med landsbygd i studien? 

I Sverige fortsätter tätorter att växa medan tätortsnära landsbygder ligger på en oförändrad 

befolkningsutveckling och glesbygder avfolkas (Tillväxtanalys, 2009). Regionala skillnader är dock 

stora. I vissa regioner har befolkningen även i tätorter minskat under den senaste 15-årsperioden. I 

storstadsregionerna finns det glesbygder som har ökat i befolkning, främst i attraktiva områden såsom 
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öar. Det finns således all anledning att tala om landsbygder i Sverige snarare än om landsbygd, pga. 

deras heterogenitet. Men någon vedertagen definition av landsbygd finns inte utan flera olika typer av 

landsbygd beskrivs. Utgångspunkter kan vara geografiska, demografiska, näringsbaserade samt 

områdes- eller kommunindelade (Tillväxtanalys, 2014). Det är viktigt att använda den definition som 

bäst kan besvara de aktuella frågeställningarna. I föreliggande studie har f.d. Glesbygdsverkets 

definition av tätortsnära landsbygd använts (Tillväxtanalys, 2009). Glesbygdsverket har delat upp 

Sverige i tre områdestyper: 

1. Tätorter är områden med mer än 3 000 invånare samt områden som kan nå tätorten med en 

bilresa på högst 5 minuter. I tätorter bor ca 77 procent av Sveriges befolkning. 

2. Tätortsnära landsbygd är områden som kan nå tätorter (definierade som ovan) med en bilresa 

på högst 45 minuter. I tätortsnära landsbygd bor ca 21 procent av befolkningen.  

3. Glesbygd är områden som når en tätort (definierad som ovan) först med bilresa på mer än 45 

minuter. I glesbygd bor knappt 2 procent av befolkningen.  

Även om tätortsnära landsbygder kan se olika ut med avseende på folkmängd, utbud av service, skolor 

och arbetsplatser, hur vägen till tätorten ser ut, om den är möjlig att cykla på osv., finns det i 

jämförelse med glesbygd en viss potential att bedriva olika former av kollektivtrafik i området, eller 

möjliggöra kombinerad mobilitet såsom att cykla eller åka bil till bussen eller tåget.  

1.2. Transporter – en integrerad del i vardagslivet 

Denna studie bygger på människors egna erfarenheter av hur vardagens olika aktiviteter kan realiseras 

vid boende på landsbygd samt hur transporterna möjliggör eller begränsar dessa. Utgångspunkten i 

studien grundar sig på ett tidsgeografiskt aktivitetsbaserat perspektiv, vilket ser resmönster som ett 

resultat av människors behov av att genomföra aktiviteter. Således är inte enskilda resor de intressanta 

analysenheterna, utan sekvenser av aktiviteter och relaterade resor. Tidsgeografin står för ett synsätt 

som är relevant för att studera mobilitet och transportmönster, som sätter individen i sitt sociala, 

geografiska och fysiska sammanhang (Hägerstrand, 1991).  

Begreppen aktivitet och projekt är centrala tidsgeografiska begrepp i studien. En serie aktiviteter som 

är nödvändiga för att uppnå vissa mål utgör ett projekt. Aktiviteter inom ett projekt utförs ofta vid 

olika tillfällen, men en aktivitet kan också ingå i flera projekt. Hur projekt uppstår, hur de genomförs 

och av vem och hur de konkurrerar om utrymme och resurser är centralt. Det är också viktigt att 

betona att vissa projekt i en persons vardag inte är alltid genomförs utifrån egna behov. De kan likväl 

genomföras av andra eller för andra. Projekten är således beroende av samarbete mellan människor 

och organisationer. Tillgången till redskap eller material är också nödvändig för att vissa projekt ska 

vara genomförbara. En resa med buss kräver ofta dels tillgång till ett resekort, dels internettillgång för 

att ladda sin reskassa. Utan dessa resurser kan ett projekt kräva fler aktiviteter och mer tid för att 

utföras. I studien är det inte aktiviteterna och projekten i sig som är intressanta utan hur dessa är 

möjliga att genomföra, vilka mobilitetsbehov de skapar, hur genomförandet av projekten möjliggörs 

och begränsas beroende på förflyttningsmöjligheter.  

Tre typer av restriktioner omger individen och begränsar hens möjlighet att genomföra aktiviteter 

(Ellegård, 1998): 

Kapacitetsrestriktioner handlar om individens grundläggande behov samt tillgång till olika redskap 

och förmåga att använda dessa. Att äta och sova är begränsande eftersom det vanligtvis utförs vid 

specifika platser (hemmet) och tar en stor del av dygnet i anspråk, och dessutom måste ske med viss 

regelbundenhet. Individens fysiska och psykiska förmåga, materiella resurser och tillgång till tjänster 

samt kunskapen om hur dessa kan användas är andra exempel på kapacitetsrestriktioner. 



 

VTI rapport 949  15 

Kopplingsrestriktioner handlar om individens sociala och materiella sammanhang, och koordinering 

som behöver göras med såväl andra individer som med materiella ting och den fysiska omgivningen 

för att aktiviteter ska kunna genomföras. Det mest uppenbara exemplet rör små barn som hela tiden 

kräver att någon vuxen person finns i dess närhet.  

Styrningsrestriktioner är de lagar, regler, normer och förordningar i vårt samhälle som begränsar 

tillgängligheten till vissa platser för vissa personer. Arbetstider, liksom kollektivtrafikens tidtabeller, 

är exempel på styrningsrestriktioner. En individs dygnsprogram är således beroende av ett stort antal 

organisationer som fattar beslut som ligger utanför hushållets kontroll.  

Restriktionsbegreppet tydliggör också vilka resurser som finns tillgängliga för en individ att kunna 

utföra sina önskvärda aktiviteter och projekt (Ellegård, 1999). I föreliggande studie har det 

tidsgeografiska synsättet på resande och aktiviteter varit en utgångspunkt i datainsamlingsprocessen 

och analysen då det hjälper till att synliggöra komplexiteten i vardagen som inverkar på människors 

mobilitet och val av transportmedel.  
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2. Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med studien är att synliggöra lokala exempel på hur tillgången till transporter tillgodoser behov 

av mobilitet och deltagande i vardagsaktiviteter hos personer som bor på landsbygd. Följande frågor 

ska besvaras: 

1. Vilka för- och nackdelar beskrivs med att bo på landsbygd? 

2. Hur används olika transportsätt?  

3. I vilken mån kan kollektivtrafik möta de boendes mobilitetsbehov? 

2.1. Avgränsningar 

Studien beaktar inte resande hos människor som bor i glesbygd då det betraktas som för glest befolkat 

för att det ska finnas potential att öka resandet med kollektivtrafik. Personer som bor i tätorter och 

reser till landsbygd för att arbeta är inte med i studien. Arbetsresor mellan landsbygd och tätort 

beaktas däremot i de intervjuer som har gjorts. 

2.2. Disposition 

I kapitel 1 presenteras en kort bakgrund om mobilitet och resande på landsbygd samt ett 

tidsgeografiskt perspektiv på resande. Därefter, i kapitel 2, ges en beskrivning av metod och analys. 

Kapitel 3 beskriver resultatet av intervjustudien med utgångspunkt i de teman som identifierades i 

analysen. Sista kapitlet, kapitel 4, ger sammanfattande slutsatser av resultaten och förslag på olika 

lösningar. 
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3. Metod 

3.1. Deltagare och rekrytering 

Intervjuer med personer från 14 hushåll har genomförts. I några intervjuer har två eller tre familje-

medlemmar deltagit vilka har intervjuats samtidigt. I andra fall har en person intervjuats. Intervju-

personerna bor i landsbygder som kan definieras som tätortsnära, dvs. landsbygder som kan nå tätorter 

med mer än 3 000 invånare med en bilresa på 5–45 minuter (Tillväxtanalys, 2014). Landsbygderna 

ligger i Kinda kommun i Östergötland, Falu Kommun i Dalarna och Östersunds kommun i Jämtland. 

Landsbygdernas karaktär skiljer sig åt med avseende på geografiskt läge, tillgång till allmän kollektiv-

trafik, anropsstyrd kollektivtrafik, samt utbud av handel, service och sport- och fritidsaktiviteter. I 

Östergötland gjordes dessutom en linjeanalys år 2016 som fick till följd att en del nedläggningar av 

landsbygdstrafik genomfördes, varför erfarenheter av detta sågs som intressant att ta del av. Denna, 

förhållandevis breda rekrytering, gjordes för att täcka in ett stort fält av möjliga uppfattningar och 

livsvillkor. Således deltog informanter med blandade åldrar, kön, boendesituationer och sociala 

förhållanden i studien. Urvalet av intervjupersoner har dock begränsats till landsbygdsinvånare som 

har en sysselsättning och/eller aktiviteter som fordrar regelbundna transporter.  

I en kvalitativ studie är det eftersträvansvärt att genomföra så många intervjuer som behövs för att 

inget nytt väsentligt ska framkomma om fler intervjuer skulle göras (t.ex. Patton, 2002). I denna studie 

deltog totalt 17 personer från 14 hushåll. Vid detta antal upplevde vi att inget nytt av väsentlig karaktär 

framkom, vilket innebär att datamaterialet bör kunna betraktas som mättat.  

Tabell 1 presenterar i vilken typ av hushåll personerna som har intervjuats bor, deras sysselsättning 

och boplatsens karaktär.  

Tabell 1. Intervjupersonernas namn, hushålltyp, sysselsättning och boplatsens karaktär. 

 Intervjuperson Hushåll Sysselsättning Boplatsens karaktär 

1 Maria M Två vuxna, 2 
barn <12 år 

Arbetar Villa. 35 km till tätorten. 
Ingen kollektivtrafik i byn. Mattias M Arbetar 

2  Tanja Två vuxna, 3 
barn <12 år 

Arbetar Villa. 23 km från tätorten. 
Kollektivtrafik finns i byn.  

3 Pia Två vuxna, två 
barn >12 år 

Arbetar Villa. 23 km från tätorten. 
Kollektivtrafik finns i byn. 

4 Arne Två vuxna Pensionär Villa. 5 km till tätorten.  
Ingen kollektivtrafik i byn 

5 Kalle Ett separerat 
par, med deras 
15-årige son. 
Mannen bor kvar 
i huset, kvinnan 
bor i lägenhet i 
tätorten. Sonen 
bor mest i villan. 

Föräldrarna arbetar, barnet 
går i skolan. 

Villa. 15 km till tätorten. 
Ingen kollektivtrafik i byn. I 
tätorten finns kollektivtrafik. 

Agneta 

Johan 

6 Cissi Två vuxna, 2 
barn <12 år 

Arbetar Villa. 34 km till tätorten. 
Ingen kollektivtrafik i byn 

7 Berit Två vuxna Pensionär Villa. 15,5 km till tätorten. 
Ingen kollektivtrafik i byn. 

8 Fredrik Två vuxna, två 
barn (14, 9 år). 

Arbetar Villa. 23 km till knutpunkt 
1(tätort). Båda jobbar dock i 
större tätort, 60 km från 
bostaden. 

                                                      

1 I studien innebär en knutpunkt en plats, ofta en tätort, där ett eller flera kollektivtrafikslag eller olika busslinjer 

stannar och där resenärerna byter linje eller färdmedel eller uträttar ärenden.     
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 Intervjuperson Hushåll Sysselsättning Boplatsens karaktär 

9 Peter Två vuxna, 3 
barn <12 år 

Arbetar Villa. 7.5 km till tätorten. 
Kollektivtrafik i byn. 

10 Barbro Två vuxna Pensionär Villa. 22 km från tätort (3 
km till knutpunkt) 

11 Susanne Två vuxna Arbetar Lägenhet. 16 km till tätort, 
80 km till stad (arbete) 

12 Ingrid Två vuxna> 12 
år 

Studerar (sambon arbetar) Villa. 23 km från tätort 
(800m till hpl) 

13 Sören Två vuxna, två 
barn <12 år 

Arbetar Villa. 3 km till 
tätort/knutpunkt, 20 km till 
stad (arbete).  

14 Britt-Marie Två vuxna, två 
barn> 12 år 

Arbetar Villa. 20 km till tätort. (600 
m till hpl) 

Intervjupersonerna rekryterades med hjälp av författarnas nätverk, tjänstemän i den kommun där 

intervjun genomfördes, pensionärsorganisationer samt via annons på Facebook. Samtliga 

intervjupersoner fick information i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 

gällande information, samtycke, konfidentialitet samt användning av det empiriska materialet. 

Intervjuerna genomfördes i intervjupersonernas hem, eller på en offentlig plats såsom bibliotek och 

café. Intervjuerna spelades in med inspelningsutrustning, vilket samtliga intervjupersoner gav sitt 

samtycke till.  

3.2. Analysens tillvägagångssätt 

Intervjumaterialet har transkriberats ordagrant och därefter analyserats. Analysprocessen innebar 

inledningsvis att författarna läste igenom samtliga intervjuer. Intervjuerna delades sedan upp och 

författarna kodade hälften var. Kodningsprocessen bestod i att berättelser och uttalanden som 

relaterade till syftet och forskningsfrågorna kodades med avseende på dess innehåll. I nästa steg 

arbetade båda författarna tillsammans med de olika koderna och tolkade, skapade kategorier och 

underkategorier. Kategorisering reducerar meningen i långa uttalanden och skapar färre kategorier 

(Kvale och Brinkmann, 2009). Processen innebär att tillsammans ifrågasätta varandras tolkningar och 

gemensamt arbeta fram kategorier. Genom detta förfarande förankras tolkningen i det empiriska 

materialet, vilket höjer resultatens trovärdighet (Larsson, 2005). I denna process uppmärksammades 

också uttalanden som kunde identifieras som exempel på begränsningar och resurser enligt det 

tidsgeografiska synsättet. Analysprocessen resulterade i ett antal huvudkategorier och underkategorier, 

vilka presenteras i kapitel 4.    
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten från intervjuerna. Författarnas analys resulterade i ett antal 

kategorier och underkategorier, enligt tabell 2. Dessa beskrivs i närmare detalj i kapitlet. I intervjuerna 

förekommer en del motstridigheter, såsom negativa och positiva utsagor om samma fenomen. Det som 

är positivt för en person kan vara negativt för en annan vilket tyder på att den geografiska kontexten, 

utbudet på orten och de transporter som står till buds skiljer sig mellan olika landsbygder, samtidigt 

som individuella preferenser också har betydelse.  

Tabell 2 Kategorier och underkategorier som resultat av analysen 

Kategori Underkategori 

Positiva aspekter med att bo på landsbygden Positiva känslor  

Lokal tillgänglighet  

Social närhet 

Platstillhörighet 

Färre upplevda risker 

Negativa aspekter med att bo på landsbygden Långa avstånd 

Lokal otillgänglighet  

Bristfälligt utbud av kollektivtrafik 

Begränsad anonymitet 

Förutsättningar för att kunna bo på landsbygd Välfärdsresurser 

Förklaringar till bilanvändning Bilen erbjuder flexibilitet  

Sträckan mellan hem och knutpunkt leder ofta till 
bilanvändning  

Inköp av varor 

Upplevda hinder för att resa kollektivt eller använda 
olika samåkningslösningar 

Upplevda hinder med organiserad kollektivtrafik 

Upplevda hinder med privat organiserad samåkning 

Hållplatsens utformning och vägen dit  

Fördelar med att resa kollektivt Effektivt och bekvämt 

Billigt i jämförelse med bil 

Informanternas förslag på lösningar för att öka 
resandet med kollektivtrafik 

Transportlösningar 

Tekniska lösningar 

Förutsättningar 

Samordning 
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4.1. Positiva aspekter med att bo på landsbygden 

I intervjuerna framkommer flera positiva aspekter som deltagarna associerar med att bo på 

landsbygden. Allmänt handlar det om närhet till natur, ett lugn men även en annan typ av social 

gemenskap. Dessa kan även vara betydande anledningar till att de har valt att bosätta sig på 

landsbygden.  

4.1.1. Positiva känslor 

Ett antal positiva känslor med att bo på landsbygd generellt eller i den specifika bygden framkommer. 

Området beskrivs som lugnt och ingen stress, att det är nära till naturen och att de slipper bilköerna ”i 

stan”. Ingrid säger att det är väldigt fritt att bo på landsbygden och hänvisar till att det finns 

jordbruksmark och att barnen har fått vara med och lärt sig att ”köra traktor och allting”.  

4.1.2. Lokal tillgänglighet 

Om sina egna landsbygder uppger några av informanterna att det finns ett utbud av eller närhet till 

aktiviteter, inklusive kultur och nöjen. På landsbygden där Tanja bor finns det en förening som 

erbjuder bio, föreläsningar, barn- och vuxenverksamhet. Att ”allt finns där”. Några handlar mat i den 

lokala livsmedelsbutiken om det finns en sådan. För Ingrid och hennes familj var det avgörande att det 

fanns en skola för att de skulle flytta dit där de bor. Pia arbetar i den landsbygd där hon bor och har 

fem minuters promenad till jobbet. Flera nämner närheten till skidåkning på vintern, både slalom- och 

längdskidor. Den lokala tillgängligheten som uttrycks av en del deltagare handlar således om en 

upplevelse av att det de behöver och det de vill göra finns på nära avstånd från där de bor. 

4.1.3. Social närhet 

Några beskriver att de har valt att bo där de bor på grund av att de har nära till släkt, såsom föräldrar 

och syskon. Att bo på ett mindre ställe gör att de flesta känner varandra och att man har andra 

människor runt omkring som man kan få hjälp av och hjälpa. Det gäller exempelvis hjälp med att 

skjutsa barn till olika aktiviteter. Eftersom de upplever att de känner till alla i bygden behöver de heller 

inte vara rädda för att barnen ska stöta på okända människor som de inte har kontroll över, exempelvis 

kriminella, när de är ute själva. Arne som är pensionär menar att i den närmsta tätorten dit han har fem 

kilometer finns den service han behöver, såsom butiker och restauranger och ett tätt föreningsliv. Där 

har han många vänner vilket skapar ett lokalt sammanhang. Den närhet som deltagarna beskriver kan 

sammanfattas med ordet ”gemenskap“. 

4.1.4. Platstillhörighet 

Några av informanterna har flyttat tillbaka till den landsbygd där de växte upp och flera har någon 

koppling till bygden genom släktingar. Detta beskriver de i positiva ordalag, att det finns 

känslomässiga band till ens hembygd, de vill att barnen ska få växa upp där och att de identifierar sig 

med bygden. Susanne förklarar hur det kommer sig att hon flyttade dit hon bor:  

Det var att jag fick jobb då, inte alls till det som jag egentligen utbildade mig till, men jag 

kände att det var dags att komma hem. (Susanne) 

4.1.5. Färre upplevda risker 

Föräldrar menar att på landsbygden finns färre risker i den yttre miljön för barnen än i staden. De 

uttrycker att de är komfortabla med att ge barnen ett relativt stort område som de kan utforska på egen 

hand, utan att vara rädda för att de ska bli påkörda eftersom det inte finns omfattande trafik i området. 

Detsamma gäller även risker kopplade till främlingar (som nämns ovan). Deltagarna upplever att 

riskerna med okända främlingar är mindre eller icke-existerande på landsbygden. 
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4.2. Negativa aspekter med att bo på landsbygd 

Vid sidan av de positiva aspekterna som beskrivs ovan framkommer även negativa aspekter med att bo 

på landsbygd, både generellt eller i den specifika bygden. Värt att notera är att en del av de aspekter 

som av vissa upplevs som positiva, upplevs av andra som negativa. Det kan ofta härledas till de skilda 

förutsättningar som råder i olika landsbygder. 

4.2.1. Långa avstånd 

De långa avstånden till jobb, skola och aktiviteter framhålls av flera som negativa aspekter med att bo 

på landsbygden. Avstånden innebär dels en begränsning att delta i aktiviteter och kvällsnöjen, dels att 

resor till skola och arbete blir långa. Detta innebär ofta långa dagar, särskilt för gymnasieelever 

eftersom gymnasieskolorna inte ligger i landsbygder och att de måste förlita sig på kollektivtrafik, 

moped eller att få skjuts av andra. Avstånden begränsar i vissa fall barnens och de vuxnas möjligheter 

att delta i aktiviteter, främst i de fall då aktiviteter inte finns i bygden. Föräldrar resonerar kring hur de 

ska göra när barnen vill börja på någon idrottsaktivitet i någon av tätorterna. Möjligheterna för barnen 

att kunna delta beror på vilka tider träningarna ligger och om de har möjlighet att skjutsa. Tanja som 

har tre barn säger: 

Vi själva har ju kanske inte legat på barnen så mycket. Skall ni prova? /.../ För att vi har 

tyckt att vi håller ifrån så länge vi kan. För att vi vet ju själva om att då måste vi ju köra. 

Det krockar ju med jobb. /…/... jag hinner ju inte hem och hämta ens. (Tanja) 

Tanja menar också att om det inte finns möjlighet för barnen att resa med kollektivtrafik till sina 

kvällsaktiviteter kanske de inte kan vara med alls: 

Kommer det vara träning sådana tider så att det inte finns möjlighet för honom att åka 

helt enkelt, kommunalt. Då... det är inte säkert att vi har möjlighet att skjutsa heller. Då 

har vi två barn till att skjutsa till olika aktiviteter. Om det krockar där, då... /…/ Så det är 

jag helt säker på att utbudet kommer ju att minska på grund av att det inte finns 

kommunikation. (Tanja) 

4.2.2. Lokal otillgänglighet  

Lokal otillgänglighet handlar om att viktiga samhällsfunktioner inte finns där informanterna bor eller 

att utbudet där är lågt. En konsekvens av detta är att barn på landsbygd har få skolor att välja mellan 

och att familjer kan komma att behöva flytta för att öka tillgängligheten till barnens skolor. En annan 

konsekvens är att äldre som inte längre kan köra bil riskerar sämre eller ingen tillgång till mobilitet 

och därmed att bli isolerade.  

En orsak till den lokala otillgängligheten är att det upplevs vara svårt att bedriva verksamheter på 

bygden, bland annat eftersom underlaget är för litet. Några informanter vittnar om att butiker, 

idrottsföreningar och kollektivtrafik läggs ned på grund av att invånarna är för få för att det ska löna 

sig. En annan förklaring ger Cissi som menar att hon gärna skulle starta idrottsverksamhet i den bygd 

där hon bor med sin familj. Hon tror att det finns ett underlag där nu eftersom fler unga familjer med 

små barn har flyttat dit på senare tid. Däremot finns det inga lokaler till att bedriva verksamheter i. 

Hon efterfrågar en församlingsgård eller liknande.  

4.2.3. Bristfälligt utbud av kollektivtrafik 

Som citatet ovan berättar kan en av svårigheterna med att leva på landsbygd, och dess avstånd till 

tätorter, innebära att det finns ett lågt utbud av kollektivtrafik. Det kan därför bli isolerat för dem som 

inte har tillgång till bil. Många menar att de måste köra bil till allt och att det krävds minst två bilar i 

hushållet. I en av intervjuerna framkommer det att familjen, på grund av den senaste tidens helt 

indragna kollektivtrafik, ser det som en nödvändighet att ha tre bilar: Fredrik berättar om pendlingen 
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in till stan, som båda han och hans fru gör i varsin bil varje dag. För att vara säkra på att inte bli ”fast” 

hemma ser han det som ett nödvändigt ont att ha en tredje bil: 

Fredrik (F): Så det är ju två bilar som går till stan varje dag. 

Intervjuare (I):Ja.  Har ni två bilar i hushållet? 

F: Ja sedan bussnedläggningen nu känner vi att vi är tvungen att ha tre, faktiskt. Vi måste 

ha en i reserv också. 

I: Jaha? 

F: Ja, alltså de går ju sönder ibland. Nu har man ju inte bussen som backup, ens. Det är 

jättetråkigt. Att det ska behöva vara så. 

Cissi bor i en bygd där det inte finns kollektivtrafik. Hon har sju kilometer till närmaste hållplats – en 

knutpunkt varifrån hon kan resa till flera olika tätorter med både buss och tåg. På morgnarna kör Cissi 

i egen bil till knutpunkten där hon tar en buss för att åka vidare till arbetet i en större tätort. Vissa 

morgnar lämnar hon barnen på skola och förskola på vägen till bussen. Cissi och hennes partner skulle 

egentligen kunna samåka till knutpunkten eftersom han ändå åker förbi knutpunkten på väg till sitt 

arbete. Men då skulle hon behöva något annat färdmedel på kvällen när hon kommer tillbaka till 

knutpunkten. Cissi menar således att om det fanns kollektivtrafik till bygden skulle hon inte behöva 

resa med egen bil varje dag.   

För gymnasieelever på landsbygden kan bristen på kollektivtrafik vara särskilt problematisk. Dels för 

att det största utbudet av gymnasieskolor finns i de större tätorterna, dels för att resor till gymnasie-

skolor inte automatiskt omfattas av rätten till skolskjuts enligt skollagen, utan endast rätt till bidrag till 

elevresor. Två vanliga konsekvenser av detta är att välja den gymnasieskola som ligger närmast 

hemmet, eller att resan till och från skolan blir lång. Med andra ord är utbudet av utbildningar 

begränsat för ungdomar på landsbygd. Föräldrar beskriver att de är oroliga för hur det ska bli när 

barnen börjar på gymnasiet; för att barnens dagar kommer bli långa eller att de inte ska kunna ta sig till 

skolan. Det finns därför funderingar på att flytta, även om de trivs där de bor. En aspekt som inverkar 

betydande på denna mobilitetsproblematik är att länsöverskridande kollektivtrafik upplevs vara 

bristfällig. Det gäller förstås även för arbetspendlare. En landsbygd kan ligga nära en tätort med ett 

stort utbud av arbete, skolor och aktiviteter. Det gäller exempelvis landsbygder runt Kisa som tillhör 

Östergötlands län och Vimmerby som tillhör Kalmar län En bilresa till Vimmerby för en person som 

bor i en landsbygd i Östergötland kan ta 25 minuter. Samma resa med kollektivtrafik kan innebära två 

timmars restid på grund av glesa turer och lång väntan mellan byten. Om geografiska förhållanden var 

mer avgörande för kollektivtrafikutbudet istället för de administrativa länsgränserna skulle fler 

landsbygder kunna nå ett större utbud av arbete, utbildning och service med kollektivtrafik.  

4.2.4. Begränsad anonymitet 

Andra negativa aspekter med att bo på landsbygd, och särskilt i relation till dess låga befolkningsantal, 

är att det finns en högre social kontroll, i jämförelse med hur det är i städer. Det är känsla av att alla 

vet vem man är och vilka ens far- och morföräldrar var. En informant som arbetar på förskola vill inte 

arbeta i förskolan i bygden eftersom denne känner alla föräldrar där. Det blir för nära. Därför väljer 

informanten att pendla två mil till ett arbete på en annan förskola istället. Värt att framhålla är dock att 

den sociala sammanhållningen (och låga anonymiteten) också kan innebära en positiv aspekt med att 

bo på landsbygd som visats ovan. 
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4.3. Förutsättningar för att kunna bo på landsbygd 

4.3.1. Välfärdsresurser 

Två förutsättningar för att bo på landsbygd, som kan kopplas till tillgång till välfärdsresurser, 

framkommer i intervjuerna, nämligen tillgång till hemtjänst och skolskjuts. Barbro som har 22 

kilometer till närmaste tätort menar att en förutsättning för att kunna bo på landsbygden när de inte 

längre kan köra bil är att hemtjänsten finns där. Föräldrar med barn beskriver att de inte skulle kunna 

bo där de bor om inte skolskjutsen fanns.  

4.4. Förklaringar till bilanvändning 

Att bilen är det mest använda transportmedlet är inget nytt. Det visar alla resvaneundersökningar och 

det gäller även för informanterna i denna studie. Bilen står för flexibilitet och oberoende. Den är även i 

många fall en nödvändig resurs för att kunna bo på vissa delar av landsbygden i termer av att kunna 

delta i arbetsliv och i det sociala livet.  

4.4.1. Bilen erbjuder en flexibilitet 

I intervjuerna framkommer det också implicit att bil är något de kostar på sig, något som är värt att ha. 

Även om några menar att det är dyrt att köra bil ifrågasätter de inte sin egen användning av den. En 

tolkning är att fördelarna med att äga och köra bil uppväger nackdelarna, inklusive kostnaderna. Precis 

som mycket tidigare forskning har visat framkommer det även i denna studie att bilen erbjuder en 

flexibilitet som inte kollektivtrafik eller samåkningslösningar kan mäta sig med. Informanterna menar 

exempelvis att om de ska göra ett ärende vill de åka när de själva vill och inte vänta på någon annan. 

De vill heller inte planera i förväg när de ska åka och anpassa sig till någon annans tider, inklusive 

kollektivtrafikens tidtabeller. Bilanvändningen är även starkt kopplad till det egna tidsschemat där 

arbetstider och tider för att lämna och hämta barn på förskola och aktiviteter sätter ramarna. Många 

beskriver att de har snäva dagsscheman där många aktiviteter ska samsas under en hel dag, inklusive 

kvällsaktiviteter. Andra förklaringar till bilanvändningen är att det är bekvämt, vanans makt och att det 

finns en bilkultur i samhället där bilanvändning är norm. Bilkulturen framhålls dessutom som mer 

påtaglig på landsbygden jämfört med i den större staden.  

4.4.2. Sträckan mellan hem och knutpunkt leder ofta till bilanvändning 

En annan viktig aspekt gällande bilens betydelse, som är framträdande i intervjuerna, är sträckan 

mellan hemmet och knutpunkter. Den sträckan är ofta avgörande för varför bilen blir det dominerande 

färdsättet. Det beror på bristande möjligheter att transportera sig med andra transportmedel pga. att det 

inte är anpassat för cykel och gång, för långt att cykla eller gå eller för att det inte finns någon 

kollektivtrafik längs sträckan. Med undantag för några få personer som reser både med bil och 

kollektivtrafik, är bilen för många det enda transportmedlet som används och många har två bilar i 

hushållet. Flera samspelande förklaringar till varför de använder bilen ges. 

4.4.3. Inköp av varor  

Bilen beskrivs vara nödvändig i samband med inköp av olika slag. Cissi berättar exempelvis att de 

handlar mycket mat en gång i veckan eftersom det inte finns affär i bygden. Att bära hem många 

kassar är inte möjligt utan bil, menar hon.   

4.5. Upplevda hinder för att resa kollektivt eller använda olika 
samåkningslösningar 

I relation till förklaringar till att bilen är det huvudsakliga färdmedlet framkommer olika upplevda 

hinder för att resa med den allmänna kollektivtrafiken eller att bekanta sig med privat organiserade 
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samåkningslösningar. I motsats till bilens flexibilitet menar informanterna att samåkning begränsar det 

egna handlingsutrymmet. Flera menar att de inte vill anpassa sig till andras tidsscheman. 

4.5.1. Upplevda hinder med organiserad kollektivtrafik 

Några informanter beskriver att samordningen mellan olika busslinjer är dålig. De boendes 

erfarenheter är att de får vänta länge på bussbyte då den ena bussen kommer in till knutpunkten precis 

när den andra åker. Att få vänta länge vid bussbyte framkommer också i intervjuerna. Eftersom det är 

glest mellan turerna från vissa bygder, i de fall då det finns kollektivtrafik, är det vanligt att de får 

vänta länge på bussen när de har klivit av en annan buss vid knutpunkten. Informanterna upplever 

även att kollektivtrafiken finns under tider som inte är anpassade efter när de flesta i befolkningen 

behöver åka till eller från sina arbeten. Ett exempel som Maria ger är att de bussar som trafikerar 

bygden går mellan klockan nio på morgonen och tre på eftermiddagen, då de flesta är på sina arbeten 

eller i skolan. Hon menar att de som planerar kollektivtrafiken borde ha mer kunskap om resenärerna 

och deras behov.  

Något annat som framhålls som ett hinder för kollektivt resande handlar om kostnader. Barbro menar 

att det är dyrt att åka buss, särskilt då resan sker mellan två län. Eftersom resekortet endast gäller i ett 

län får hon betala extra för att resa till närmaste tätort som ligger i ett annat län än där hon bor. Som 

tidigare nämnts är länsgränserna en begränsning för hur resandet kan ske med kollektivtrafiken. Den 

närmaste tätorten kan alltså vara svår att ta sig till med kollektivtrafik, även om resan dit med bil 

upplevs som kort.  

Ingrid berättar att den närmsta hållplatsen från hemmet är borttagen även om bussen kör förbi där.  

Men det är ju så… men sen, bor man då ett par kilometer in här, så finns det ju ingenting. 

Då har man en mil nästan till busshållplatsen. Och sen har de tagit bort busshållplatser 

på vägen in till stan. Man får ju lov att åka in till stan för att byta buss. Åka tillbaka för 

att ta bussen som stannar vid rätt busshållplats. Så det är helt sjukt. Jag menar, de 

passerar ju ändå. Det är såna där saker som man retar sig på. (Ingrid) 

En annan viktig aspekt som framkommer i intervjumaterialet, och som nämns ovan, handlar om 

betydelsen av sträckan mellan hemmet och närmaste hållplats eller kollektivtrafikpunkt. Om 

exempelvis sträckan upplevs för lång, att det är för dålig väg eller att det är för farligt att ta sig dit 

upplevs det som ett betydande hinder för att resa med kollektivtrafiken över huvud taget. I många fall 

väljs då bilen som transportmedel istället. Detta gäller även om kollektivtrafiken från själva hållplatsen 

till resmålet i sig upplevs som bra. Ibland knyts mindre hållplatser och knutpunkter ihop med 

kollektivtrafik, och då sådan finns och passar informanternas tidscheman framstår det som bra och 

välfungerade för dem. Om kollektivtrafiken till knutpunkten istället upplevs bristfällig ses det som ett 

hinder att välja kollektiva färdsätt. Informanterna illustrerar alltså betydelsen av vägen till närmaste 

hållplats eller knutpunkt som mycket betydelsefull när det handlar om att välja eller inte välja 

kollektiva färdsätt.  

4.5.2. Hinder med privat organiserad samåkning 

Samåkning sker inte i någon särskild utsträckning bland informanterna, förutom inom familjen vid 

helgaktiviteter som exempelvis för att åka och shoppa. Endast vid särskilda händelser eller tillfällen 

samåker de med bekanta i bygden. Förklaringar till att de upplever att de inte kan samåka är att de har 

oregelbundna arbetstider och/eller att de behöver lämna och hämta barn på skola och förskola. Det är 

således svårt att hitta någon att samåka med som behöver åka hemifrån och hem under exakt samma 

tider. Att förlita sig på samåkning blir svårt när resan hänger på att en privatperson ska köra och det 

inte finns andra alternativ i området. Vad händer om resan blir inställd? Agneta förklarar:  
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Och så tänker jag att om det är privatpersoner som blir sjuka och barn som är sjuka, då 

måste man ju ändå på något sätt kunna skjutsa själv, så jag är ju lite tveksam till det 

faktiskt. (Agneta) 

Samåkning på landsbygd där det inte finns andra transportalternativ är därför ofta särskilt skört.  

Agneta menar också att det tar för mycket tid att samordna: 

Det är samma när jag skjutsar till kalas i [landsbygd] ibland, då sitter det ju en i varje 

bil. Då tror jag att det tar för mycket tid och energi att samordna det här så då kör man 

lika gärna själv. (Agneta) 

Hon menar vidare att för hennes familj skulle en samåkningsapp kunna passa. Flera informanter 

beskriver att mobiltelefonins täckning i bygden är bristfällig. Bredband fungerar bra för informanterna 

i denna studie vilket indikerar att det finns potential för att införa samåkningstjänster via appar. Alla 

skulle dock inte använda dessa, som beskrivits ovan. Vidare menar Berit att appar inte är något för den 

äldre generationen. Då behöver de få utbildning och lära sig först.  

Slutligen, att sätta sig i en bil med en okänd förare beskrivs som osäkert, om föraren exempelvis skulle 

köra för fort eller trafikfarligt. Vidare nämns att privat samåkning kräver att man är social och i viss 

utsträckning vill umgås, kanske också med någon man inte känner. I den allmänna kollektivtrafiken 

kan man vara osocial även om man reser tillsammans med andra.   

4.6. Hållplatsens utformning och vägen dit 

Ett särskilt ämne som togs upp under intervjuerna gällde tillgången till kollektivtrafik med avseende 

på hållplatser. Hållplatser som beskrivs vara bra är sådana som är upplysta, har tak och där det känns 

tryggt att vänta på bussen. En annan viktig aspekt som lyfts är möjligheter att ställa cykel eller bil i 

nära anslutning till hållplatsen, och att förvaringen måste vara säker. Att exempelvis riskera att få sin 

cykel stulen eller vandaliserad vid hållplatsen kan vara ett skäl till att kollektivt resande inte blir av, 

och bilen väljs istället för hela resan. 

Vägen mellan hemmet och hållplatsen/knutpunkten är något annat som framträder som viktigt i 

studien. En bra väg till hållplatsen är enligt informanterna en väg som upplevs som säker och väl skött. 

Om vägen exempelvis upplevs som riskfylld, dåligt underhållen eller oattraktiv av andra skäl, kan det 

innebära att kollektivtrafiken väljs bort. 

Det framkommer även lokala varianter i intervjumaterialet. Berit som har tre kilometer till närmaste 

hållplats berättar att de har någon slags tyst överenskommelse med busschauffören. Eftersom bussen 

ändå passerar deras hus brukar de vinka till busschauffören när de vill åka med bussen, istället för att 

ta sig till hållplatsen. Så länge busschaufförerna går med på denna avvikelse så fungerar det, menar 

Berit.  

För skolskjutsar finns det inte alltid plats avsedd för att bussar ska stanna vid sidan om vägen utan 

enbart en skylt. Det kan dock upplevas som tryggt ändå beroende på att det är så lite trafik i området. 

Det finns dock barn som inte kan resa med skolskjutsen på grund av att vägen där bussen stannar är 

för farlig för barn att vistas där. Det kan innebära att ett barn ska korsa en tungt trafikerad väg, där 

timmerlastbilar kör i höga hastigheter. Maria och Mattias som intervjuades samtidigt berättar om deras 

barns förutsättningar för att kunna åka med den skolskjuts barnet har rätt till:  

/…/man ska ha en kilometer för att få skolskjuts. Men [vi]har 900 meter ner till vägskälet 

där nere. Så därför så är inte [barnet]…annars så, skulle de ha kört upp här och vänt och 

hämtat [barnet]. Men nu måste [barnet] gå ner här, och den här vägen är väldigt tungt 

trafikerad, med timmerbilar och sådant. Så är man sju och ett halvt år så går man inte 

den vägen själv klockan sju på morgonen. (Maria) 
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Föräldrarna skjutsar istället barnet till fritidsverksamheten innan skolan börjar. På grund av 

föräldrarnas arbetstider lämnar de barnet strax efter kl. 6 på morgonen. Att reglerna för var 

skolskjutsen ska hämta barnen bygger på avstånd istället för hänsyn till omgivande faktorer är i detta 

fall begränsande för deras barns mobilitet och självständighet.  

4.7. Fördelar med att resa kollektivt 

4.7.1. Effektivt och bekvämt 

De som reser med kollektivtrafiken, regelbundet eller vid särskilda tillfällen, upplever att en av 

fördelarna med att åka kollektivtrafik är att man kan använda restiden till annat, t.ex. att arbeta, 

plugga, surfa, slappa eller lyssna på musik. Det är inte alla som inser det dock. Ingrid berättar att 

människor på landsbygden ofta kan vara vana vid att ta bilen, och att det krävs ansträngning för att få 

dem att inse bryta fördomarna och inse dessa fördelarna:  

Ja nu är man så van att åka bil att det krävs nog lite aktiviteter liksom, att man aktivt 

anstränger sig lite. Jag var ju så själv. Jag tyckte liksom att – gud, åka buss. Det var bara 

jobbigt. Men när man har vant sig att åka buss inser man att det är ganska skönt. Man 

slipper bry sig om alla fartidioter. Man kan sitta och koppla av och lyssna på musik. Sitta 

och plugga på bussen. Så det blir en timmes avkoppling (skratt). Så det är faktiskt ganska 

skönt. (Ingrid) 

Hon själv beskriver att hon har ett förändrat förhållningssätt och ser många fördelar idag med att åka 

buss. 

Det som i intervjumaterialet framträder som kännetecknande för en väl fungerande kollektivtrafik är 

främst fyra saker: För det första handlar det om att kollektivtrafiken ska vara väl synkroniserad med de 

tider då människor behöver resa. För det andra får det inte innebära att det tar väsentligt mycket längre 

tid att resa kollektivt än att åka bil. För det tredje måste kostnaden vara rimlig i förhållande till hur 

mycket man upplever att det kostar att åka bil, och för det fjärde måste hållplatsen/knutpunkten och 

vägen dit vara tillfredställande (se avsnitt 4.6).  

4.7.2. Billigt i jämförelse med bil 

Att slippa parkeringsavgifter är en annan fördel framför bilen. Ingrid och hennes familj föredrar 

bussen framför bilen om de ska åka tillsammans, eftersom det blir billigare när två i hushållet redan 

har ett busskort.  

4.8. Informanternas förslag på lösningar för att öka resandet med 
kollektivtrafik 

Informanterna resonerar kring hur de tycker att kollektivtrafiken borde fungera för att locka till sig fler 

användare, eller för att de själva skulle använda den.  

4.8.1. Transportlösningar 

Det har tidigare nämnts att bristen på kollektivtrafik begränsar möjligheten att delta i fritidsaktiviteter, 

särskilt för barn och ungdomar, eftersom de är beroende av att föräldrar har möjlighet att skjutsa. 

Anropsstyrd trafik för kvällsaktiviteter kan vara ett alternativ menar några. Arne menar att det är 

rimligt att behöva beställa buss på landsbygden, även en dag innan; man kan inte förvänta sig 

hundraprocentig service till allting. Olika typer av bilpoolslösningar nämns också men det förutsätter 

att det finns ett underlag för att bedriva detta.   
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För äldre personer som av olika anledningar inte kan åka med egen bil föreslås servicelinjer dagtid. 

Dessa skulle kunna kombineras med att skolskjutsen är öppen för allmänheten och försörjer boenden 

med trafik morgon och eftermiddag.  

4.8.2. Tekniska lösningar 

Några funderar på tekniska lösningar. Dessa behöver dock inte vara nya, eller särskilt anpassade till 

ändamålet. Pia brukar inte samåka själv men resonerar kring att appar skulle kunna vara ett sätt att 

samordna resor i bygden:  

/…/man kan ju jämföra lite som när man använder Messenger. Det är bland det allra 

bästa som har hänt. Att man kan ha som en konversation att, vet man vilka som ska åka 

till den aktiviteten eller vad det är, så kan man ha en liten grupp som kör. Så att det är en 

bra grej. Absolut. (Pia) 

Ett annat förslag som kommer upp är att de i bygden som vill samåka skulle kunna lägga in sina 

arbetstider i ett system så kan alla se vilka potentiella samåkningspartners det finns.  

4.8.3. Förutsättningar 

För att fler ska resa med kollektivtrafiken eller använda samåkningslösningar behöver folk i bygden 

känna till de mobilitetstjänster som finns att tillgå, såväl privata alternativ som samhällsbetalda resor. 

En annan förutsättning är att det erbjuds fler turer än med den allmänna kollektivtrafiken. Cissi menar: 

Det måste finnas någon form av alternativ, två olika alternativ. Då kan jag också planera 

min dag utifrån det, lite så. En tidigare och en senare på förmiddagen. En tidigare och en 

senare på eftermiddagen. (Cissi) 

Liknande förslag ger Ingrid som menar att om det fanns bussar så att de kunde resa till arbetet på 

morgonen och hem på eftermiddagen skulle de klara sig med en bil. 

4.8.4. Samordning 

Något som kopplar tillbaka på upplevelsen av att kollektivtrafiken ofta är dåligt samordnad är förslag 

på en enligt informanterna bättre sådan. Exempelvis att på olika sätt kunna resa med skolbussen 

framläggs som en lösning. Antingen att det borde gå att resa med den till knutpunkten eller att 

skolbussarna öppnas upp för allmänheten, inte minst för gymnasieelever. 

Det hade varit skönt om jag hade kunnat skicka grabben med en sån. Så att han slapp att 

komma sådär riktigt tidigt till skolan. Det skulle ha varit suveränt. Jag försökte få honom 

att åka med skolskjutsen. Men det fick han ju inte. Jag erbjöd mig att betala för resor till 

honom, men det gick inte heller. Och ändå är det barn som går på samma skola som han 

som åker. Det är sån här byråkrati (skratt). (Ingela) 

Peter och hans partner åker buss till arbetet men en av dem lämnar barnen på skolan med bilen innan. 

Han menar att den allmänna kollektivtrafiken borde vara bättre anpassad till när de flesta lämnar barn 

på förskola och skola. Idag arbetar de båda deltid och anpassar sina arbetstider efter busstiderna.  

En informant i Östergötland menar att den anropsstyrda kollektivtrafiken skulle vara mer lättillgänglig 

om det gick att betala den med sitt vanliga resekort samt om det gick att boka flera resor åt gången. (i 

vissa regioner är detta möjligt). 
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5. Diskussion 

I denna studie har syftet varit att synliggöra lokala exempel på i vilken grad tillgången till transporter 

tillgodoser invånares behov av mobilitet och deltagande i vardagsaktiviteter. Detta har gjorts genom 

intervjuer med personer som bor i tätortsnära landsbygd i Östergötland, Jämtland och Dalarna. Detta 

kapitel sammanfattar viktiga resultat från intervjuerna. I studien har datainsamlingsprocessen och 

analysen utgått ifrån det tidsgeografiska synsättet på resande och aktiviteter. I kapitlet lyfts således 

också tidsrumsliga restriktioner för mobilitet fram vilka påverkar informanternas val av transport-

medel och möjligheter att använda kollektivtrafik.   

För- och nackdelar med att bo på landsbygd 

Den första av studiens frågeställningar handlade om vilka för- och nackdelar som beskrivs med att bo 

på landsbygd. De positiva aspekterna som beskrivs i intervjuerna handlar om den miljön som 

landsbygden erbjuder med ett lugn och närhet till naturen, att det människor behöver finns där, såväl 

kontaktnät som varor och tjänster, och en positiv känsla för platsen. Gemenskap och sociala band 

bland dem som bor där är ofta ett kännetecken. Detta är något som av informanter framhålls som en 

positiv kontrast till hur de föreställer sig att det är att bo i staden. Landsbygderna erbjuder även 

värdefulla miljöer och upplevelser som bidrar till livskvalitet och välbefinnande hos dem som bor där. 

Men samma aspekter som framkommer i de positiva beskrivningarna kan för vissa höra till nackdelar 

med att bo där, vilket speglar landsbygdernas olika förutsättningar.  

I vissa landsbygder finns det inte (längre) handel, service och skolor. Detta kan förstås som 

kopplingsrestriktioner då de redskap och materiella resurser som individen behöver för att få vardagen 

att fungera inte finns i närheten utan kräver att långa avstånd måste överbryggas i vardagen. Det ställer 

krav på en helt annan planering än om resurserna skulle finnas i närheten. De positiva och negativa 

aspekterna med att bo på landsbygd överensstämmer också med det Eriksson och Westin (2003) har 

visat i intervjuer med personer som bor i Norra Norrland.  

Den parlamentariska landsbygdskommittén (SOU 2017: 1) menar i sitt slutbetänkande att det finns en 

risk att människor och företag väljer att flytta ifrån landsbygden om det saknas ett grundläggande 

utbud av skolor och förskolor, handel och service. Få informanter har svarat att de känner sig 

begränsade i att delta i aktiviteter på grund av att det inte finns kollektivtrafik. Det kan bero på att de 

har nära till naturen och till vänner och släkt vilket de värderar högt och som de vill ägna tid till när de 

är lediga. Men det beror också på att de anpassar sina val efter vilket utbud av aktiviteter och 

transporter som finns.  

Att ha två eller flera bilar i hushållet är exempel på en anpassning till det låga utbudet av service, 

aktiviteter och andra transportsätt. Några informanter har påbörjat en tankeprocess om huruvida de 

kommer att klara av att bo kvar i framtiden och fortfarande få en dräglig vardag. För många väger 

fördelarna med att bo på landsbygden tyngre än nackdelarna och det kan bero på att de personer som 

har intervjuats har körkort och tillgång till bil och således en god mobilitet. Kapacitetsrestriktioner är 

tydligast hos dem som inte har körkort, nämligen gymnasieelever, eftersom mobiliteten försvagas av 

att de inte själva kan ta sig till kollektivtrafiken när de inte längre har rätt till skolskjuts. Endast en 

gymnasieelev har intervjuats, men i studien finns även föräldrar som pratar om hur deras tonåringar 

ska lösa transporterna när de börjar gymnasiet. För några innebär det att deras barn inte deltar i 

organiserade aktiviteter på fritiden. Här är det inte enbart brist på kollektivtrafik som begränsar utan 

att tiden inte räcker till för jobb, hushållssysslor och aktiviteter på annan ort.  

Hur används olika transportsätt? 

Den andra frågeställningen löd: Hur används olika transportsätt? Resultaten visar att bilen är det 

dominerande färdmedlet, vilket överensstämmer med nationella resevaneundersökningar (Ridderstedt 

och Pyddoke, 2017). Vissa av informanternas barn reser med skolskjuts till och från skolan. Alla har 
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dock inte möjlighet att använda den skolskjuts de har rätt till om hållplatserna eller vägen till 

skolskjutsen upplevs vara för farlig för att barn ska vistas där. I de fallen får barnen skjuts av sina 

föräldrar. Några av informanterna kombinerar olika färdmedel för att resa till arbetet. Om den 

landsbygd de bor i inte trafikeras av kollektivtrafiken reser de med bil till en knutpunkt. Det förutsätter 

att det finns en knutpunkt med relativt frekventa transporter. Om skolskjutsen var öppen för 

allmänheten skulle några kunna resa med buss hela vägen till arbetet. Att cykla till knutpunkterna 

förekommer inte hos informanterna då avstånden är för långa och/eller att vägen upplevs som för 

farlig för att cykla. Informanterna samåker mycket sällan och bilpooler förekommer inte.  

Samåkning är inget nytt fenomen men på senare tid har olika former av samåkning, med hjälp av 

digitala bokningslösningar, testats i såväl landsbygd som i städer (se t.ex. www.mobilsamakning.se). 

Resultat av samåkningsprojekt visar att den största utmaningen är att få folk att vilka samåka och 

svårigheten att hitta en motpart (SOU 2016:86). Få samåkningsprojekt har utvärderats. Projektet 

samåkning i Gävleborg (Region Gävleborg, 2017) är ett undantag. Deras utvärdering visar att intresset 

för samåkning var lågt och att det är svårt att ändra vanor samt att bekvämlighet och rädsla för 

minskad frihet påverkar.  

Det faktum att människorna har råd med bil och accepterar dess kostnader minskar också intresset för 

att samåka. Informanterna i denna studie menar att det kan vara svårt att hitta någon som vill resa på 

samma tider och till samma platser men är öppna för att prova om det finns bra lösningar för att se när 

andra ska resa, eller lägga in sina egna resor i t.ex. en app. En kapacitetsrestriktion som framkommer i 

relation till detta är okunskapen i hur appar fungerar. En slutsats av denna studie är att det finns en 

potential för samåkning men att det krävs en organisering, att målgruppen känner till tjänsten och att 

människor får möjlighet att testa hur nya lösningar fungerar i vardagen. Möjligheten att arrangera 

samåkning borde dessutom underlättas av att många känner varandra på landsbygden, vilket skapar en 

trygghet och tillit. 

En mängd exempel på kopplingsrestriktioner förekommer som påverkar hur olika transportsätt 

används. Det mest tydliga exemplet är hur föräldrar till små barn har ett ständigt pusslande med 

knappa tidsresurser för att hinna mellan arbete och hämtning på förskola. Tidspusslet i sig är förvisso 

inget unikt för familjer på landsbygd men ju längre restid som krävs för att komma hem, och ju färre 

serviceinrättningar som finns i bygden, desto mer begränsande blir det att få in andra aktiviteter, 

såsom att stanna och handla på vägen hem, eller att delta i organiserade fritidsaktiviteter på kvällar. 

För att hinna med allt kan det innebära att familjernas dagar på arbete och förskola blir väldigt långa. I 

en studie av familjer boende på landsbygd i Ydre kommun visar även Cedering (2016) att tiden då 

barn och vuxna är i skolan och på arbetet påverkar rörelsemönstret och kräver ett ständigt 

samordnande i tid och rum för att tillvaron ska bli dräglig. Cedering visar även att barns långa restider 

till och från skola begränsar föräldrarnas tidspussel och de tvingas ta ställning till vilka projekt som 

ska överordnas och vilka som måste väljas bort. Cedering poängterar att det är viktigt att reflektera 

kring hur mycket transportarbete som ska ingå för att familjer ska kunna ha en dräglig tillvaro. Ju mer 

transporter som behöver ske, desto mindre tid finns det till att ta del av det som många beskriver vara 

det positiva med att bo på landsbygden, nämligen lugnet, naturen och den lokala servicen, 

aktiviteterna och handeln. I Eriksson och Westin (2003) används kollektivtrafiken även till att 

transportera matvaror, post och apoteksvaror till dem som bodde i byar utan affär. Sådan service 

framkommer inte i denna studie men skulle kunna vara lösning för att minska behovet av inköps- och 

serviceresor.   

I vilken mån kan kollektivtrafik möta mobilitetsbehov?  

Den sista frågeställningen var: I vilken mån kan kollektivtrafik möta deras mobilitetsbehov? Det som 

kännetecknar en kollektivtrafik som fungerar för informanterna är då den är väl synkroniserad med de 

tider då de behöver resa och att resan inte tar väsentligt mycket längre tid än med bil. Kostnaderna 

måste vara rimliga i förhållande till hur mycket de upplever att det kostar att åka bil. Hållplatser, 
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knutpunkter och vägen dit som upplevs som trygga och tillfredställande främjar också resandet med 

kollektivtrafik (se avsnitt 4.6).  

Resultaten visar dock på ett antal styrningsrestriktioner som begränsar deras användning av 

kollektivtrafik och deras uppfattning av den som mindre attraktiv i jämförelse med bil:  

• kollektivtrafikens tidtabeller är inte anpassade till tider då befolkningen vill resa 

• allmänheten tillåts inte resa med skolskjutsbussen 

• länsgränsen försvårar möjligheten att resa mellan olika län 

• kollektivtrafiken går inte dit de vill resa  

• ingen kollektivtrafik finns i bygden.  

• Begränsad möjlighet att genomföra ”hela-resan”, då samordningen mellan transportslag inte 

fungerar, hållplatser saknas, eller vägen dit är för farlig för barn eller för att cykla. 

På vissa landsbygder är skolskjutsen den enda kollektiva transporten som finns. Flera informanter 

menar att de skulle kunna minska sin bilanvändning om de kunde ta sig till en knutpunkt med 

kollektivtrafik, och skolskjutsen skulle kunna vara ett alternativ. Ett annat exempel på styrnings-

restriktion är hur den egna bilen som norm försvårar för kollektivtrafiken och möjligheter till 

samåkning. Informanterna berättar att det tidigare har funnits bussar i området men linjerna har lagts 

ned pga. att för få använde dem. Det framkommer olika förklaringar till varför bilen används vilka 

överensstämmer med tidigare forskning. Exempelvis har bilen en fraktfunktion för allt från barn och 

nyinköpta kläder till återvinning (Mattioli, Anable och Vrotsou, 2016). Vidare är mycket av vardagens 

praktiker uppbyggda efter det faktum att det omedelbart finns en bil att tillgå, såsom shopping-

praktiker och flexibla arbetstider (Kent, 2014; Shove, 2002). Vi menar att flexibla, bekväma och 

snabba transporter som norm är viktiga hinder för minskat bilresande såväl i städer som i landsbygd, 

men på landsbygd får det större konsekvenser för möjligheten till att bedriva kollektivtrafik då 

resenärsunderlaget är litet.  

Ett problem med utbudet är att samordningen mellan kollektivtrafiken i olika län är undermålig. Fler 

skulle vilja ha möjlighet att resa med kollektivtrafik till den tätort som ligger närmast geografiskt. Idag 

blir det för långa väntetider för att det ska vara värt att resa kollektivt istället för med bil. Då 

kollektivtrafiken planeras utifrån administrativa gränser istället för geografiska förhållanden begränsas 

tillgången till arbete, utbildning och service. Detta blir särskilt påtagligt för gymnasieelever som 

antingen får långa resor till skolan eller få skolor att välja på.   

Analysen visar att sträckan mellan hemmet och knutpunkten är en viktig faktor för valet av transport-

medel. Ofta vinner bilen för att överbrygga den sträckan och används då hela vägen till arbete och 

service. Detta är exempel på hur svaga länkar i kollektivtrafiken försvårar möjligheten att genomföra 

hela resan, vilket även stämmer överens med tidigare studier om hur kollektivtrafiken kan tillgodose 

resenärers behov av mobilitet (Gottfridsson, 2010; Berg och Levin, 2011). Den fysiska omgivningen, 

framförallt vägarnas och busshållplatsernas upplevda säkerhet inverkar på informanterna i denna 

studie och deras barns möjligheter att resa med kollektivtrafiken. Följden blir att hela resan till arbete 

eller skola och förskola sker med bil. När barn inte kan ta sig själva till och från skolan begränsar det 

deras mobilitet. Detta är ytterligare ett exempel på en kopplingsrestriktion då samspelet mellan 

människan och dess interaktion med omgivningen begränsar handlingsutrymmet.  

I studien har både kvinnor och män intervjuats. Resultatet tyder inte på några skillnader i kvinnors och 

mäns förutsättningar att resa med kollektivtrafik. Skillnaderna i förutsättningar beror på var 

informanterna arbetar och vad de arbetar med. Tidigare forskning visar att kvinnor tillbringar mer tid 
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till omsorg av andra och har kortare pendlingsresor än män men gör mer komplexa kedjeresor, som en 

följd av att de har fler olika sysslor i vardagen (Scheiner & Holz-Rau, 2017; Sandow, 2008). Denna 

studies empiri räcker inte till för att analysera informanternas res-kedjor i detalj men i intervjuerna 

framkommer det inte att kvinnor exempelvis gör fler stopp än män på vägen mellan arbete och 

hemmet eller ger omsorg till barnen i högre utsträckning.  

I denna studie har inga äldre personer som har slutat köra bil intervjuats. De pensionärer som har 

intervjuats resonerar kring hur de ska göra när de inte längre kan köra bil, även om det kan dröja 

mycket lång tid om och när det sker. Någon menar att de klarar sig tack vare hemtjänsten, en annan 

menar att det borde finnas servicelinjer för äldre. Det finns mycket lite forskning om vardagsliv hos 

äldre som bor på svenska landsbygder. Forskningsprojektet Boende, åldrande och livslopp på 

landsbygden vid Nisal är ett undantag, där t.ex. Hagberg (2011) visar att minskad lokal service på 

svenska landsbygder leder till att äldre personer får svårt att tillgodose sina behov. Att flytta närmare 

service är inte alltid självklart. Äldre människor har en stark känsla av tillhörighet till det hem där de 

har bott länge (Abramsson och Niedomysl, (2008). Det innebär också att de har god lokalkännedom 

vilket är en tillgång när man blir äldre.  

Baserat på resultaten av denna studie kan vi peka på ett antal åtgärder och förbättringar som kan öka 

möjligheten att resa med kollektivtrafik och minska bilresor för människor som bor på landsbygd:  

• Landsbygder och knutpunkter behöver bindas ihop med kollektivtrafik. Enbart starka stråk 

eller expresstrafik räcker inte för att bilister ska resa med kollektivtrafiken. Resan mellan hem 

och knutpunkt är ofta avgörande.  

• En lösning för att binda ihop landsbygder med knutpunkter (enl. ovan) är att samordna 

skolresor och allmän kollektivtrafik. För att allmänheten ska kunna resa med skolskjutsen bör 

den finnas med som ett alternativ i reseplaneraren med realtidsinformation över hur många 

platser som finns lediga. Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppdrag att se över 

reglerna för särskilda persontransporter för att åstadkomma effektiv samordning och föreslå 

åtgärder för att undanröja hinder för samordning (Dir 2016:85).  

• Även samordning av kollektivtrafik och andra former av service såsom leverans av mat, post 

och andra varor är viktig för att hela resan och vardagens alla aktiviteter ska kunna 

genomföras. Med andra ord kan tillgängligheten till service och handel förbättras genom att 

varu- och persontransporter kombineras och samordnas.  

• Samordning mellan länen för att kunna erbjuda effektiv kollektivtrafik till huvudorter, med 

fokus på geografisk närhet snarare än administrativa gränser.  

• Människor måste få möjlighet att testa hur nya lösningar fungerar i vardagen. Prova-på-kort på 

kollektivtrafiken är marknadsföring som redan används i vissa regioner för att locka till sig 

nya resenärer med kollektivtrafiken. Liknande kampanjer bör införas för andra typer av 

mobilitetstjänster. Ett brett utbud av olika former av mobilitet; bilpool, samåkning, allmän- 

och efterfrågestyrd kollektivtrafik och hyrcykelsystem bör integreras för att erbjuda lösningar 

för hela res-kedjan. Samåkning kräver dock en organisering och att målgruppen känner till 

tjänsten. Möjligheten att arrangera samåkning borde dock underlättas av att många känner 

varandra på landsbygden och har en gemenskap, vilket skapar en trygghet och tillit. Den 

parlamentariska landsbygdskommittén skriver i sitt slutbetänkande (SOU 2017:1) att 

lagstiftning, samverkan och affärsmodeller behöver utvecklas för att samordnande lösningar 

ska drivas fram. Kommittén föreslår därför att regeringen ska underlätta samordningen av 

olika typer av persontransporter i landsbygderna, också att ideell och kostnadsdelande 

samåkning blir tillåten. 



 

32  VTI rapport 949 

5.1.1. Avslutade reflektioner 

I denna studie har personer som bor på landsbygd fokuserats och många av dem reser från lands-

bygden för att arbeta och utbilda sig. Men landsbygderna i sig har ett stort värde för hela landets 

utveckling i form av varor och tjänster från de areella näringarna, natur- och kulturlandskapets 

tillgångar samt olika former av verksamheter som bedrivs av människor som bor där. Fungerande 

transporter mellan tätorter och landsbygder är således en förutsättning för att företag och organisa-

tioner som är verksamma på landsbygd ska kunna locka till sig arbetskraft och besökare och fortsätta 

bidra till hela landets utveckling. Lärdomarna från denna studie kan appliceras på resande till lands-

bygd för arbete, utbildning och rekreation. Idag satsas det på effektiva och snabba kommunikationer, 

exempelvis i form av starka stråk. Att även sprida arbetsplatser och skolor geografiskt kan bidra till att 

öka tillgängligheten till landsbygd och motverka dess utglesning. 

5.2. Metoddiskussion 

Enligt Lincoln och Guba (1985) behöver den kvalitativa forskningens kvalitet bedömas annorlunda 

jämfört med den kvantitativa. De har föreslagit de fyra begreppen; trovärdighet (credibility), 

överförbarhet (transferability), pålitlighet (dependability) samt ”bekräftelsebarhet”2 (confirmability) 

som användbara att utgå ifrån när det handlar om att etablera och avgöra en studies kvalitet. Utan att 

redogöra i detalj3 för innebörden av dessa begrepp, har följande, med utgångspunkt i begreppen, gjorts 

för att etablera trovärdighet i denna studie:  

Informanter har rekryterades brett för att täcka in ett så stort fält av möjliga uppfattningar och 

livsvillkor som möjligt. Informanter med blandade åldrar, kön, boendesituation och sociala 

förhållanden deltog. Därutöver skedde rekryteringen från olika delar av landet, med geografiska 

nedslag på landsbygder i Östergötland, Dalarna och Jämtland. Deltagare som inte använder transporter 

för sysselsättning eller regelbundna aktiviteter har inte deltagit i studien, vilket påverkar 

överförbarheten (se nedan). 

Totalt genomfördes 14 intervjuer fördelat på informanter från de olika geografiska platserna. Ett sätt 

att avgöra när antalet intervjuer är tillräckligt stort är när fler intervjuer inte genererar någon ny 

information, när så kallad mättnad har nåtts (Patton, 2002). Forskarna i denna studie upplevde att 

någon ny väsentlig information inte framkom mot slutet av datainsamlingen, vilket indikerar att en 

viss mättnad av data har nåtts.  

Ett sätt att öka trovärdigheten är att använda sig av så kallad triangulering (Lincoln & Guba, 1985; 

Patton, 2002). Med triangulering menas att man exempelvis samlar in data från olika källor, är flera 

datainsamlare, använder olika teoretiska perspektiv för att belysa ett område etc. I denna studie har 

triangulering skett genom att båda forskarna har deltagit i både planeringen av studien, vid 

intervjuerna, samt vid analysen. Under analysprocessen skedde ett stort mått av ifrågasättande och 

prövande av varandras tolkningar, vilket torde leda till att resultaten har hög förankring i data och att 

de slutgiltiga tolkningarna är rimliga.  

När det handlar om huruvida kvalitativa studiers resultat kan sägas gälla i andra miljöer och för andra 

människor än enbart för dem som deltar i den aktuella studien talar Lincoln och Guba (1985) om 

överförbarhet. Enligt Lincoln och Guba är graden av överförbarhet för en kvalitativ studie en direkt 

funktion av likheten mellan de två kontexterna, alltså den kontext där studien görs och den som man 

vill överföra resultaten till. Hypotesen är att en kvalitativ studie har hög överförbarhet och giltighet i 

                                                      

2 ”Bekräftelsebarhet” är inte en helt lämplig översättning på ”confirmability”, eftersom begreppet inte 

nödvändigtvis handlar om att en annan forskare skulle komma fram till exakt samma resultat. Snarare handlar 

begreppet om graden av neutralitet, dvs. huruvida studiens resultat har formats av data, och inte forskarens egna 

intressen/bias, och om dessa resultat kan “bekräftas av en annan forskare”. 

3 För vidare läsning rekommenderas Lincoln & Guba (1985) eller Shenton (2004) 
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en kontext som liknar den som den ursprungliga studien gjordes i. Frågan för denna studie är således 

om och i så fall var, i vilken kontext, deltagarna i denna studie återfinns i ”i verkligheten”. 

Informanterna till denna studie har rekryterats brett från olika landsbygder och med bred spridning vad 

gäller ålder och kön. En allmän teoretisk mättnad av intervjumaterialet har dessutom uppstått vilket 

innebär att risken för att det skulle finnas fler uppfattningar som vi inte har fångat är relativt låg, 

åtminstone mer generella sådana. Med det sagt anser vi att det finns goda skäl att anta att studien har 

en hög allmän överförbarhet till det som benämns ”tätortsnära landsbygd”, det vill säga de bygder som 

finns på ett avstånd av 5–45 minuters bilresa från en tätort med mer än 3 000 invånare. Detta eftersom 

liknande, övergripande förhållanden i stor utsträckning delas av många människor. Däremot har inte 

denna studien fångat specifika förhållanden som varje människa eller familj lever under.  

Familjekonstellationer ser olika ut och har också specifika levnadsförhållanden, strukturer och mönster 

som är unika för varje sådan konstellation. Det har inte heller varit studiens syfte att fånga dessa 

specifika aspekter av vissa människors förutsättningar på landsbygden. Alltså, snarare än att studera 

det specifika i det allmänna, har vi studerat det allmänna i det specifika. Därför är det vårt antagande 

att denna studies resultat kan överföras till de övergripande förhållanden som råder för människor som 

boendes på tätortsnära landsbygd. Överförbarheten begränsas dock till dem som i vardagen använder 

transporter för att transportera sig till arbete eller andra aktiviteter. Att överföra hela eller delar av 

studiens resultat till andra grupper, eller människor med mycket specifika förhållanden, kan således 

vara mindre lämpligt.   
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Allmänt 

1. Hur länge har du bott här? 

2. Varför valde du/ni att flytta hit?  

3. Vad är det bästa/resp. sämsta med att bo här? 

4. Vad betyder skolan, service, näringarna (det som finns) för valet av bostadsort? På vilket sätt? 

5. Hur brukar du vanligtvis ta dig till arbetet/sysselsättning? Varför? 

6. Hur många bilar har ni i hushållet? 

7. (Om arbetsför): Var ligger ditt arbete/sysselsättning? 

Vardagsresor och aktiviteter 

8. Vill du berätta hur en typisk vecka ser ut med avseende på resor och aktiviteter?  

9. (sammanfatta aktiviteter som IP har nämnt) Finns det andra aktiviteter som du har ibland? Hur 

reser du dit? 

10. (Om barn): Hur tar sig barnen till skolan?  

11. Vad finns barnens kompisar, fritidsaktiviteter? Hur tar de sig dit? 

12. Händer det att ni samåker med grannar och vänner i omgivningen eller hjälper till att skjutsa 

varandras barn? Hur fungerar det i så fall? 

13. Vad har ni för aktiviteter och resor på helgerna? 

14. (om två vuxna i hushållet) Hur fördelar ni skjutsandet emellan er? Varför ser det ut så?  

Kollektivtrafiken 

15. Vad anser du om kollektivtrafiken där du bor? 

16. Hur ofta reser du och/eller din familj med kollektivtrafiken? (om detta inte redan framkom i 

fråga 4) 

17. Hur köper du biljetter till kollektivtrafiken? 

18. Hur långt har du till närmsta hållplats? 

19. Hur ser vägen dit ut? Får barnen gå dit själva? 

20. Hur är hållplatsen utformad? Vad tycker du om det? 

21. Hur trygg känner du dig när du väntar där på bussen? 

22. Finns det några aktiviteter som du/ni skulle vilja göra men inte kan pga. att transportutbudet är 

begränsat eller att resorna är för långa? 

23. (Om upplevd brist på transporter) Vilka konsekvenser får det för dig/er i vardagen? 

24. Vilka konsekvenser har det för ditt/barnens välbefinnande? 

25. Om du fick bestämma- hur skulle kollektivtrafiken vara utformad där du bor? 

Scenario 1: På många håll i Sverige har allmän kollektivtrafik på landsbygd lagts ned och ersatts av 

olika former av anropsstyrd trafik. Det kan innebära att en får boka bussen en tid före resa, via telefon 

eller en app. På vissa håll får en kliva på bussen vid en hållplats, medan på andra håll blir en 

upphämtad hemma.  
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26. Hur skulle en liknande lösning passa dig/din familj? 

27. Vad skulle du kunna tänka dig att betala för en sådan resa? 

Scenario 2: Det senaste året har flera olika tjänster för samåkning införts. Vissa erbjuder en app-

baserad tjänst där en kan boka in sig i någons bil eller erbjuda skjuts till andra. En del tjänster används 

främst för arbetspendling medan andra används för att skjutsa barn till matcher och träningar.  

28. Har du någon erfarenhet av samåkning? 

29. Skulle samåkningstjänster vara något för dig/din familj? Om inte, varför inte? 
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