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Abstract in English 

(as published, with the title “Move House. A Modern Entrance to Car-free Everyday lives (Fredrik 
Johansson, Greger Henriksson)” at Polis Conference “Innovation in Transport for Sustainable Cities 
and Regions”, November 2018) 
 
Sweden, as well as many other countries, has used minimum parking requirements since the 50s, 
where the city requires the developer to provide a minimum number of parking spaces. Several 
researchers have criticized the appropriateness of this approach, highlighting that these requirements 
contribute to urban sprawl, increase construction costs and car use, and that they may reduce the 
number of apartments being built (Shoup, 1999). In the light of these criticisms many Swedish cities, 
such as Stockholm, have revised their parking policies, and now use lower and more flexible parking 
standards for apartments. These standards vary depending on the apartments’ location, public 
transport supply and supply of services in the area. Furthermore, the developer can substitute a certain 
amount of parking for other mobility services (such as membership in a car club).  
The results from a research project are presented, where two residential developments in the 
Stockholm region are planned according to these new more flexible principles. Interviews and surveys 
have been carried out with people who bought an apartment before they moved in, and a post-
evaluation will be carried out when they have moved in (early autumn 2018). The presentation will 
mostly focus on the pre-evaluation, but some tentative results from the post-evaluation will also be 
presented.  
 
The principal focus was to understand: 

• how and why people travel as they do (e.g. how the travel habits are intertwined with other 
daily activities) 

• whether people are aware of the parking situation and the provision of mobility services as well 
as what they think of this. 

• how it affected their decision to move to the apartments and whether and how it influences 
their (planned) car ownership and travel habits (i.e. do they plan to sell their car, how does this 
procedure look  

• the car ownership and travel habits of people moving in to the pilot houses before and after 
they moved in 

Innovative part of project: 
Several cities around the world have started a shift away from minimum parking standards and 
towards a more flexible approach and with the aim to car traffic. However, these new guidelines, 
however promising, are not thoroughly evaluated, and planners at the municipalities are worried that 
not enough parking spaces are built. The innovative parts of this project are twofold:  
 

• Transdisciplinary research that, apart from the researchers, include the developers and the 
municipality. The research project started in 2011 and the transdisciplinary research group has 
worked together throughout the process from choosing the developments, planning and 
building the apartments and finally conducting evaluations before and after people move in 
(fall 2018). This on-going and participatory research methodology give us deep insights 

• Pre- and post evaluations, with qualitative focus. The second innovative part of the project is 
the qualitative evaluation methodology. The evaluations are not merely measuring quantitative 
factors, but focuses more particularly on understanding how habits are entwined in peoples’ 
daily activities, and perceived and given meaning to by people. Furthermore, the research gives 
insights into the process of changing habits and on how planners and developers can facilitate 
and aid in such a process.  

Results achieved: 
 

• Buyers’ car ownership is quite similar to socio-demographically comparable populations 
• The distance to the commuter train and local centre is a precondition for reduced car 

ownership, and made some people starting to consider the need for a car 
• The mobility services and restricted number of parking spaces did not considerably affect the 

decision to move to the apartments. 
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• People buying an apartment had limited experience with the mobility services (e.g. car club). 
They were positive to the mobility services, and several considered that they did not need a 
private car if only the mobility services functioned.  

• The developers had provided information about the mobility services throughout the entire 
process. Despite this, several people did not know about the mobility services, and some had 
misunderstood the services.  

• Retired people seemed to be a particularly interesting target group. Many retired people 
traveled more seldom, but still needed a car for some errands. This group was interested in the 
car club, both as a way to provide access to a car when needed, and to reduce mobility cost. 
However, they felt unsure about how the car club worked in practice and whether they would 
have access to a car when needed.  

Lessons learned: 
The results mentioned above will be complemented with a post-evaluation (autumn 2018), and some 
tentative results from the post-evaluation will also be presented.  
Some lessons learned so far are that these apartments do not seem to attract a specific target group, but 
seem to be applicable to a more general public. However, young people generally have a lower car 
ownership (and can be encouraged to not buy a car) and retired people may find it attractive to 
substitute a private car for mobility services (but feel unsecure about the services).  
Information is needed, but many also need to get tangible experiences (test) of the services. Moving in 
events may be a way for people to test the services. People are generally very positive to the approach 
and several informants mention that mobility services are “modern”. They also find it positive to not 
depend on a car, and to instead have a range of mobility options available. 
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Sammanfattning 

I den här rapporten presenteras en analys av bostadsköpares aktivitetsmönster, resvanor och attityder 
innan inflyttning till lägenheter med få parkeringsplatser och mobilitetstjänster. Rapporten är 
framtagen inom ramen för det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Innovativ Parkering där två 
flerbostadshus byggs enligt principerna flexibla parkeringstal. Husen som byggs är Brf Blicken i 
Haninge och Brf On Track i Älvsjö.  
 
Studien har gjorts med två kompletterande metoder. En webenkät har skickats ut till de som har köpt 
lägenheter i bostadsrättsföreningarna innan de flyttat in. Enkäten innehöll frågor om resvanor, 
fordonsinnehav och socio-demografi. Semi-strukturerade intervjuer har även genomförts med totalt 19 
bostadsköpare. Liknande studier kommer genomföras när husen är färdigbyggda och personerna har 
flyttat in i lägenheterna. Några av resultaten sammanfattas nedan.  
 
Parkeringssituationen och mobilitetstjänsterna verkar inte vara avgörande för val av bostad. 
Det är andra faktorer som påverkar val av bostad. Det finns dock några som valt bort lägenhet i Brf 
Blicken på grund av parkeringssituationen (Oussi, 2018). 
 
Erfarenhet av mobilitetstjänster och tillgång till fordon. Omkring 80 % av hushållen har 
tillgång till bil (varav ca 60 % av hushållen som köpt en lägenhet i On Track och 75 % av hushållen i Brf 
Blicken äger en bil). De flesta har antingen ett accesskort med reskassa eller ett periodkort på 
kollektivtrafiken. Det är dock få som hyr bil regelbundet eller som är medlem i en bilpool. Vidare tyder 
enkäten på att många har en cykel som är trasig.  
 
Kännedom om mobilitetstjänster. Alla intervjuade som köpt lägenhet i On Track kände till att det 
erbjöds mobilitetstjänster, men de kände inte till alla tjänster och vissa erbjudanden hade blivit 
missförstådda. Bland de som köpt en lägenhet i Brf Blicken var kännedomen om mobilitetstjänsterna 
lägre. 
 
Synpunkter på mobilitetstjänster. De flesta av informanterna var positiva eller mycket positiva till 
mobilitetstjänsterna, även de som inte trodde att de skulle använda tjänsterna. Vissa tyckte att det var 
positivt ur miljösynpunkt, eftersom biltrafiken måste minska. Andra tyckte det var positivt att ha 
tillgång till ett brett urval av mobilitetsalternativ.  
 
Bilinnehavet är tätt sammanknippat med personernas aktivitetsmönster och 
sammanvävda praktiker. Intervjuerna tyder på att bilinnehavet, och det upplevda behovet av en 
bil, är tätt sammanknippat med personernas aktivitetsmönster. Vissa personer har ett liv med 
aktivitetsmönster där de inte upplever något behov av bil. Andra har ett aktivitetsmönster som gör att 
bilen upplevs som nödvändig för ett flertal eller ett få tal resor. För vissa av de som upplever behov av 
bil för ett fåtal resor skulle bilpool kunna vara ett alternativ till egen bil. Många känner sig dock osäkra 
på hur bilpoolen fungerar och funderer därför på att ta med sig den egna bilen.  
 
Det finns personer som upplever behov av bil och som planerar att ta med sig bilen när de flyttar. Vissa 
av de som köpt lägenhet i brf Blicken hävdar att de inte skulle ha köpt lägenheten om de inte hade blivit 
garanterad en parkeringsplats. För andra kan mobilitetstjänsterna kan öka tillgängligheten, exempelvis 
bland de som inte äger en bil/cykel, men de kan även öka valfriheten för de som äger en bil.   
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1. Inledning 

Den här rapporten är framtagen inom ramen för det Vinnova-finansierade forskningsprojektet 
Innovativ Parkering. Innovativ Parkering är ett demonstrationsprojekt där nya principer för planering 
av boendeparkering testas och utvärderas i verklig miljö.  
 
Sverige har en tradition av att använda miniminormer för parkering i nybyggda bostäder, dvs. att 
kommunen kräver att ett minimum av parkeringsplatser ska anläggas i anslutning till bostaden. Den 
här traditionen började på 1950-talet när svenska ingenjörer åkte på studiebesök och kopierade 
parkeringsnormer från 311 städer i USA (Lundin, 2008). Syftet med parkeringsnormen var, enligt Per 
Lundin, att anpassa samhället till den förväntande massbilismen (Lundin, 2008). På senare år har 
användandet av miniminormer fått en del kritik, som sammanfattas nedan.  
 

• Parkeringsnormerna är inte flexibla och tar inte hänsyn till lägenheternas läge1 
• Parkeringsplatser tar upp mycket plats om de byggs som ytparkering och är dyra om de anläggs 

under mark 
• Studier tyder på att parkeringsavgifterna inte täcker drift- och anläggningskostnaderna för 

parkering… 
• …vilket innebär att boende utan parkeringsplats får stå för en del av kostnaderna för parkering 
• Höga krav på antal parkeringsplatser kan leda till att färre lägenheter byggs 
• Ett ökat utbud av parkering i närhet till bostaden kan bidra till ökad bilresande, vilket kan 

motverka miljömål och stadutvecklingsmål 

Parkeringstalet har varierat över tid. Stockholm stad hade exempelvis en parkeringsnorm på 1 
parkeringsplats per lägenhet mellan 2007 och 2011 i hela Stockholm stad (Sunnerstedt, 2017). Statistik 
visar samtidigt att bilinnehavet för boende i lägenhet i Stockholm stad ligger mellan 0,4 och 0,6 bilar 
per lägenhet i olika stadsdelar (Stockholm stad, 2015). Vidare visar en studie av Envall et al. (2014) att 
parkeringsavgifterna för bilparkering i nybyggda lägenheter täckte mellan 45 och 75 % av drift- och 
anläggningskostnaderna för parkeringsplatser i garage. Eftersom parkering under mark är dyr att 
anlägga bidrar parkeringsnormen till ökade byggkostnader, vilket är särskilt problematiskt i en 
situation men höga boendekostnader. De höga byggkostnaderna kan vidare leda till att färre lägenheter 
byggs. Andersson et al. (2015) hävdar exempelvis i en modellberäkning att parkeringsnormen i 
Stockholm stad har minskat bostadsbyggandet med 1.2 % och ökat hyrorna med 2,4 %. Slutligen visar 
Christiansen et al. (2017) genom en analys av en resvaneundersökning i Norge att tillgången till en 
reserverad parkeringsplats vid bostaden ökar sannolikheten att äga en bil och att resa med bil.    
 
Stockholm stad tog bort miniminormen år 2011 och år 2015 antogs de nya riktlinjerna för flexibla 
parkeringstal (Stockholm stad, 2015).  

1.1 Forskningsprojektet Innovativ Parkering 
Forskningsprojektet Innovativ Parkering startade år 2012 och identifierade flexibla parkeringstal som 
ett alternativ till miniminormer. Med flexibla parkeringstal avses att parkeringstalen ska vara 
fastighetsspecifika och sättas i samråd mellan byggherren och kommunen, samt att mobilitetstjänster 
(t.ex. bilpool) kan minska behovet av bilparkering. Inom ramen för forskningsprojektet planeras två 
fastigheter med flexibla parkeringstal: Bonavas Brf On Track och Riksbyggens Brf Blicken. 
Fastigheterna ska vara färdigbyggda i september 2018. Inom ramen för projektet genomförs studier 
med bostadsköpare innan de har flyttat in (s.k. förstudien) samt efter att de har flyttat in (s.k. 
efterstudien). I den här rapporten presenteras resultaten från förstudien. Förstudien består av enkäter, 
och semistrukturerade intervjuer. 

BRF Blicken i Haninge 
Haningeterassen är ett område där det totalt ska byggas ca 600 bostäder, en bussterminal samt platser 
och lokaler för vård, service och handel. Haninge kommun kallar området för sin nya stadskärna och 
den ligger alldeles invid pendeltågsstationen Handen-terminalen i väster, kommunhus och campus 
Haninge i söder, samt torg, kulturhus, köpcentrum, skolor m m i öster. För dem som i olika etapper 

                                                             
1 Dvs. många kommuner har samma miniminorm oberoende av var i staden lägenheterna byggs. Vissa 
städer har zoner för parkeringsnormen, exempelvis en inre och yttre zon. Ofta tas inte hänsyn till 
faktorer som närhet till kollektivtrafik eller utbud av service i området.  
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flyttar in i Haningeterassens nya bostäder finns alltså inom promenadavstånd service, handel, 
aktiviteter, arbetsplatser samt kollektivtrafiktrafik. 
 
Riksbyggen har tillsammans med kommunen sedan flera år tillbaka planerat för att bygga hus med 
bostädsrätter i Haningeterassen. De ska bygga flera hus/bostadsrättsföreningar, varav vi studerar en 
Brf, Blicken, med sammanlagt 87 genomsnittligt stora lägenheter (ca 2-5 r.o.k.). Inflyttning i denna 
förenings 87 lägenheter beräknas ske under september 2018. Mobilitetstjänsterna i Brf Blicken är: 
 

1) Samtal med resecoach (för att komma igång med mobilitetstjänsterna). 
2) Bilpool med elbilar 
3) Cykelpool med el-lådcyklar och el-damcyklar 
4) Gratis prova på-helg med hyrbil 
5) Rabatt på hyrbil 
6) Rabatt på taxi 
7) Prova på erbjudande på kollektivtrafiken (SL-kort) 
8) Bilparkering som ligger ca 500 m från huset med månadskostnad som är högre än i omgivande 

stadsdelar i Haninge. För de 87 lgh är i dagsläget ca 40 p-platser där reserverade för Blicken. 
Parkeringshuset kommer inte vara färdigt vid inflyttning. En provisorisk parkering har 
anordnats under tiden. 

Lägenheterna har marknadsförts genom med ett stort fokus på hållbart vardagsliv och mobilitet. En 
broschyr med information om de erbjudna mobilitetstjänsterna har exempelvis skickats ut till samtliga 
hushåll som har köpt en lägenhet. Ett mobilitetsevent anordnades även där boende fick möjlighet att 
testa de olika mobilitetstjänsterna samt få sin cykel reparerad (genomfördes den 10 oktober 2018).  

BRF On Track i Älvsjö 
Vid Älvsjö station och spårområde byggs bostäder och en del lokaler. För dem som flyttar in där finns 
inom promenadavstånd pendeltåg och bussar, service, handel, aktiviteter, samt även arbetsplatser 
inom vissa branscher. Med pendeltåg tar det exempelvis omkring 10 minuter att resa till T-centralen. 
Bonava (tidigare NCC) har tillsammans med kommunen sedan flera år tillbaka planerat för 
byggnationen. De ska bygga en bostadsrättsförening, On Track, med sammanlagt 157 små och 
medelstora lägenheter (ca 1-3 r.o.k.). Målgruppen för lägenheterna är unga personer som köper en 
bostadsrätt för första gången. Inflyttning i denna Brf sker under perioden dec 2017 – sept 2018.  
Mobilitetstjänsterna i On Track är: 
 

1) SL-kort i ett år för de som inte hyr eller står i kö för p-plats i föreningen;  
2) Medlemskap i fordonspool med bilar, el-lådcyklar och el-cyklar;  
3) Cykelparkering i bottenplan som gjorts synlig/lättillgänglig med tidvis tillgång till 

cykelservice/reparationer.  
4) Bilparkering ligger i husets källargarage samt på tomtmark vid huset, med månadskostnad som 

är högre än i omgivande stadsdelar. För de 157 lägenheterna finns sammanlagt 38 p-platser, 
varav 15 i garage, reserverade för husets invånare2. Samtliga är fulltecknade och det finns en 
kö/väntelista. 

Lägenheterna har marknadsförts genom med ett stort fokus på hållbart vardagsliv och mobilitet. En 
broschyr med information om de erbjudna mobilitetstjänsterna har exempelvis skickats ut till samtliga 
hushåll som har köpt en lägenhet. 

1.2 Frågeställningar och syfte med projektet  
Ett övergripande mål inom projektet är att öka kunskapen om hur mobilitets- och parkeringslösningar 
ska utformas för att attrahera invånare till områdena samt underlätta deras vardag genom hållbar 
mobilitet. Därför motiveras studien även av frågan i vilken mån de som flyttar in i 
demonstrationshusen dels har, och dels ev. får, andra resmönster än jämförbar befolkning. Den 
pågående studien av invånarnas resande och erfarenheter som presenteras här gäller åren 2016 till 
2018. Under denna tid har två bostadsrättshus byggts och under 2018 sker inflyttning. I husen införs 
och utvärderas lösningar inom flexibla parkeringstal och mobilitetstjänster i verklig miljö. Det ena av 
                                                             
2 I Detaljplanen finns det 63 bilparkeringsplatser, men i planbeskrivningen står det att antal 
parkeringsplatser kan minska med tanke på den pågående utredningen om gröna parkeringstal.  
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dessa hus byggs av Bonava (tidigare NCC), Brf On-Track i Älvsjö, och det andra av Riksbyggen, Brf 
Blicken i Haninge. Studien gäller främst de personer och hushåll som köpt lägenheter, men även i viss 
mån de förutsättningar som finns att resa och parkera i områdena där husen byggs. 
 
Syftet med studien är att belysa hur stadsbors, i detta fall stockholmares och haningebors, resvanor 
påverkas av införandet av låga, flexibla p-tal i kombination med förstärkta mobilitetstjänster. I syftet 
ingår att undersöka vilka resmönstren är bland boende i de två studerade bostadrättsföreningarna, 
innan att de boende flyttar in. Frågan undersöks kvantitativt och kvalitativt. De mer konkreta 
forskningsfrågorna som har legat till grund för den här rapporten är följande:  
 

• Går det redan nu att urskilja mönster avseende de boendes färdmedelsanvändning och 
bilägande i förhållande till (sociodemografiskt) jämförbara befolkningsgenomsnitt? 

• Vilka faktorer (t ex färdmedelsanvändning och bilägande) utmärker dem som lockas och väljer 
att flytta till demonstrationshusen? 

• Hur uppfattar (och väljer) de boende mobilitetslösningar i anslutning till 
demonstrationshusen? Undersöks kvalitativt i syfte att ge vägledning om ytterligare åtgärder 
för fortsatt byggnation i linje med projektets målsättningar. 

Parallellt med att vi utreder förändring av resmönster bland dem som faktiskt flyttar in i husen tar vi 
oss an frågan om vem som lockas att flytta in och varför, samt vad som utmärker hushållens resvanor. 
Även frågan hur kommunikationen kring de två husen skett till potentiella och slutliga köpare av 
lägenheterna berörs. Exempel på hur byggherrarna kommunicerat husets mobilitetsförutsättningar 
med potentiella och faktiska köpare under 2015-2017 presenteras. Denna marknadsföring och 
information kan ha påverkat vem som valt att flytta in i husen. Vidare studeras hur detta i så fall bör ge 
vägledning för kommunikation kring ev. byggnation av ytterligare hus/bostadsområden med flexibla p-
tal. Det kan i en nära framtid t.ex. bli önskvärt att attrahera hushåll med typer av resmönster som i låg 
grad finns representerade i demonstrationshusen. 

1.3 Rapportens disposition 

I kapitel 2 diskuteras metod och teori. Detta följs av en sammanfattning av resultaten från webenkäten 
som skickades ut till de som köpt en lägenhet i Brf On Track och Brf Blicken (kap. 3.1), och av resultat 
från intervjuer med totalt 19 bostadsköpare. Därefter, i kapitel 4, presenteras en kort analys av 
resultaten i förhållande till forskningsfrågorna. I bilaga 1 återfinns mer detaljerade personporträtt från 
intervjuerna och i bilaga 2 frågeguiden till intervjuerna. I bilaga 4 finns enkätfrågorna och i bilaga 3 en 
mer detaljerad sammanställning från enkäterna.  
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2. Metod och teori 

För denna studie har vi i någon mening använt kombinerade metoder för att förstå hur flexibla 
parkeringstal (lägre parkeringstal och mobilitetstjänster) påverkar hushållens bilägande och 
färdmedelsval, och för att förstå förändring av resvanor. Det innebär att studien bygger på två 
övergripande tillvägagångssätt: 

• Tvärvetenskaplig forskning, där utöver forskarna projektkonsortiet är inbegripet. 
Forskningsprojektet startade 2012 och den tvärvetenskapliga forskargruppen har arbetat 
tillsammans under hela processen från att välja projekt, planera och bygga lägenheterna, till 
slutligen utvärderingar före och efter att personer flyttar in (hösten 2018). Detta bör ses som 
aktionsinriktad och kollaborativ forskningsmetodik. 

• För- och efterstudie med kvalitativt fokus. Studiens andra tillvägagångssätt är den kvalitativa 
utvärderingsmetoden. Utvärderingarna mäter kvantitativa faktorer, men fokuserar än mer 
specifikt på människors dagliga aktiviteter i sitt sociala och materiella sammanhang. Dessutom 
ger forskningen insikter i processen med att ändra vanor, och i nästa steg, hur planerare och 
byggherrar kan underlätta och styra en sådan process. 

Forskningen ingår i en socialkonstruktivistisk och tolkande forskningstradition, vilket innebär att vi är 
intresserade av hur informanterna uppfattar, utnyttjar och känner till de politiskt initierade 
förändringar de möter i sitt dagliga liv. Det bör noteras att svar/data från intervjuer och 
undersökningar är beroende av hur vi formulerat forskning- respektive intervjufrågor, av gemensamma 
språkkoder, huruvida och hur forskaren väljer att följa upp vissa frågor etc. Den vetenskapliga 
robustheten i studien bygger på att vi närmat oss forskningsfrågan från olika vinklar (Alvesson 2003) 
och kartlagt förekomsten av aktiviteter och resmönster i samband med att vi även intervjuat 
informanter om hur resande, aktiviteter och interventionerna uppfattats. Detta menar vi kan vara 
värdefullt för att förstå effekterna av en politisk åtgärd. En metafor Wittgenstein använt (citerad i 
Flyvbjerg, 2006, s. 239) avslutas genom att påpeka att en guide i en stad kan ta besökaren främst 
genom de viktigaste gatorna eller även in på sidogatorna. På samma sätt kommer vi att försöka ta 
läsaren längs olika "vägar" för att förstå de undersökta invånarnas vardag. Vår metod har kopplingar 
till Annmarie Mols förståelse av Action-Network Theory (ANT). Hon argumenterar att genom att 
tillämpa ANT är det möjligt att se aktörer och händelser från nya perspektiv och få nya insikter (Mol, 
2010). 

Två kompletterande metoder används för datainhämtning i denna studie, nämligen kvalitativa 
intervjuer och enkäter. Dessutom används observationer från de sammanhang där vi mött de andra 
parterna i projektets konsortium. 

Webenkät 
Enkäten var en web-enkät som skickades ut till alla som hade köpt en lägenhet i de studerade husen i 
två omgånger; en före och en efter de flyttade in (efter-enkäten redovisas ej i denna rapport).  Syftet 
med enkäten var främst att få information om dagliga aktiviteter, resvanor och bilägande. Frågorna om 
resvanor är utformade i enlighet med en reseundersökning. Frågorna omfattade start- och sluttid, 
resans syfte, färdmedel och resans avstånd för varje resa under dagen. Denna utformning av 
reseundersökningen tar hänsyn till den huvudsakliga resan för varje ärende, men mäter inte varje s.k. 
"reselement". Resultatet av detta är att några kortare resor utelämnas (till exempel gå eller cykla till 
kollektivtrafikstoppet), men det gör enkäten enklare för respondenterna att fylla i. Det är i allmänhet 
korta resor, och därmed även vissa ärenden, som tenderar att utelämnas. Eftersom vi huvudsakligen är 
intresserade av att bedöma förändringen är detta inte ett stort problem om strukturen av utelämnade 
resor är desamma i båda undersökningarna (före och efter flytt). Som ett sätt att bedöma resultatets 
robusthet följer vi upp dessa frågor i de semi-strukturerade intervjuerna (se nedan). 
Resvaneundersökningen innefattade även frågor om resvanorna senaste veckan, där respondenterna 
fick fylla i alla färdmedel de gjort senaste veckan (exkl. gårdagen). 
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Enkäten genomfördes dessutom för att få bakgrundsinformation om invånarna (och för att välja 
informanter för intervjuerna). De frågor som ställdes i enkäten återfinns i bilaga 4. 

Intervju-metoden 
Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med 11 personer som köpt lägenhet i On-Track och 8 
personer som köpt lägenhet i Brf Blicken. Dessutom deltog vi på informationsevent där vi även kom i 
kontakt och samtalade med de som köpt bostad. Syftet med intervjuerna var att få en djupare förståelse 
av informanternas resvanor och vardagliga aktiviteter förknippade med dessa. Intervjuerna användes 
även för att få kunskap om hur informanterna nåtts av information om interventionen i de två aktuella 
husen. Syftet är att förstå hur dessa åtgärder eventuellt påverkar informanterna. 

Semi-strukturerade intervjuer används eftersom det är en teknik som tillåter informanterna att 
reflektera fritt om vissa ämnen. Tanken är att inte styra informanterna för mycket. Öppna frågor 
ställdes och efterföljande frågor ändrades beroende på informanternas svar. Följaktligen är frågorna 
inte desamma för alla informanter, utan beror på hur intervjun utvecklar sig, och vilka spår vi som 
intervjuare fann särskilt intressanta. Vissa frågor ändrade vi därmed ordningen på, och några 
utelämnades även när de bedömdes vara irrelevanta. Intervjufrågorna var indelade i teman (se bilaga 
2). 

Intervjuerna satte särskilt fokus på resor och aktiviteter informanten utfört dagarna närmast före 
intervjun. Tanken är att informanterna ska tala fritt om sin tidigare dag för att forskarna ska kunna 
förstå hur färdmedelsvalet är kopplat till de vardagliga aktiviteterna samt informantens resurser och 
förmågor etc. 

Teoretiskt ramverk 
Den teoretiska basen för den tillämpade metoden, liksom analysen, i denna studie bygger på Social 
Practice Theory (SPT). SPT har hämtat inspiration från Bourdieu och Giddens och kritiserar 
individualistiska och rationella förklaringsmodeller (se exempelvis Shove et al., 2012), där det t ex kan 
postuleras att individer kommer att ändra sitt beteende om de får mer korrekt eller tydlig information. 
SPT hävdar, i linje med Giddens och Bourdieu, att handlingsmönster är skapade i samspel med såväl 
strukturella som individuella förutsättningar och processer. Detta innebär att SPT avvisar dualismen 
mellan struktur och aktör och istället argumenterar för att strukturen och aktörskapet ömsesidigt 
bygger på varandra (se Feldman och Orlikowski, 2011). Ny teknik kan också ändra vad som är möjligt 
att göra såväl som påverka normer, värderingar och konventioner i samhället. En flitigt citerad 
definition av vad en social praktik är: 

“a routinized type of behavior which consists of several elements, interconnected to one another: 
forms of bodily activities, forms of mental activities, ´things´ and their use, a background 
knowledge in the form of understanding, know-how, states of emotion and motivational 
knowledge [Reckwitz 2002, p. 41].” (sid 21:3 Kuijer, De Jong, Van Eijek, 2013) 
 

SPT fokuserar på sociala snarare än individuella kategorier. Utövare antas rekryteras till en praktik 
och bli bärare av den. Enskilda människors handlingar betraktas å ena sidan som det som bygger upp 
och vidmakthåller praktiker (varav vissa inte är fullt överlagda eller reflekterade vid varje tillfälle de 
tillämpas - antagandet är att rutinmässigt beteende underlättar vardagen, se till exempel Berger och 
Luckmann, 1991). Å andra sidan kan individen enbart bidra till en praktik utifrån vad andra människor 
gör och har gjort tidigare. Det betyder att det finns en iterativ process där praktiker kontinuerligt 
omformas (Kennedy et al., 2015). Som Kennedy et al. hävdar "Shifting behavior is not simply a matter 
of deciding to do so, but an ambitious pursuit involving the acquisition of new knowledge, the 
alteration of other routines, the overturning of cultural norms, and the reconfiguration of subtle 
relations of power" (Kennedy et al. al., 2015, sid 5) 
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3. Resultat 

3.1 Resultat från enkäten 
En webenkät skickades ut till samtliga som köpt en lägenhet i Brf Blicken och Brf On Track innan de 
hade flyttat till de nya lägenheterna. Enkäten skickades ut v. 43 och v. 44 år 20173. En liknande enkät 
kommer sedan skickas ut under samma period 2018. De som fyllde i enkäten fick två biobiljetter som 
tack.  
 
Enkäten gick ut till totalt 262 individer som har köpt en bostad i antingen Brf Blicken eller i Brf On 
Track. Totalt svarade 70 personer i Brf On Track och 26 i Brf blicken, vilket ger en genomsnittlig 
svarsfrekvens på 37 %, varav 32 % i Brf Blicken och 39 % i Brf On Track. Detta innebär att resultaten 
ska tolkas med försiktighet. Det finns därmed en risk att vissa grupper är överrepresenterade eller 
underrepresenterade bland de som svarat.  Svarsfrekvensen ligger dock i samma härad som andra 
liknande enkäter (t.ex. SLL:s RVU från 2015 har drygt 35 % i svarsfrekvens). I både Brf Blicken och On 
Track är det ungefär 50 % kvinnor och 50 % män som har svarat på enkäten, vilket är i linje med 
resultaten i SLL:s regionala RVU. En sammanställning av enkätsvaren finns i bilaga 3. 
 
Med hjälp av en webenkät har vi jämfört personerna som ska flytta in i Brf Blicken och Brf On Track 
med befolkningen i Stockholms län. Enkäten har även använts för att välja ut personer för intervju. I 
det här kapitlet presenteras några slutsatser och reflexioner på resultaten.  

Färdmedelsanvändning och bilägande i förhållande till (sociodemografiskt) jämförbara 
befolkningsgenomsnitt 
Tillgång till bil och färdmedelsfördelningen har mätts via en webbenkät, och resultaten från enkäten 
har jämförts med en enkät av SLL som har gått ut till boende i Stockholms län (SLL, 2016).  

Tillgång till bil 
Enligt SLLs enkät är det 25 % av hushållen i Stockholms län som uppger att de inte har tillgång till en 
bil, 69 % som äger en privat bil, 10 % har en förmånsbil och 1 % är medlem i bilpool.  
 
Bland köparna av en lägenhet i Brf On Track är det (med en något annorlunda formulerad fråga, se 
bilaga 3 och 4) 23 % av hushållen som inte har tillgång till en bil, 58 % äger en bil, 8 % har en tjänstebil 
och 23 % delar på en bil. Vidare är 5 % (3 hushåll) medlemmar i en bilpool. 
 
Bland bostadsköparna av en lägenhet i Brf Blicken har 17 % av hushållen inte tillgång till en bil, 75 % av 
hushållen äger en bil, 8 % delar på en bil och 13 % har en tjänstebil.  Ingen är medlem i en bilpool. 
 
Eftersom enkätfrågorna inte är identiska i SLL:s och vår enkät är det svårt att jämföra resultaten4. Det 
går att notera att andelen utan tillgång till bil är ungefär lika stor bland de som köpt en lägenhet i Brf 
On Track som i länet (23 % i Brf On Track och 25 % i länet). Det är dock något färre personer som 
uppger att de äger en bil bland de som köpt lägenhet i Brf On Track (58 %) jämfört med i länet (69 %). 
Det är viktigt att ha i åtanke att köparna av lägenhet i On Track i större utsträckning består av en yngre 
befolkning jämfört med befolkningen i länet (se kap 2.2), vilket kan förklara att bilägandet är lägre än i 
länet. 
 
Vidare går det att observera att bostadsköparna i Brf Blicken har en något lägre andel utan tillgång till 
bil (17 %) och en högre andel som äger bil (75 %). Eftersom Brf Blicken ligger längre bort från centrala 
Stockholm är det rimligt att bilinnehavet är högre där. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 
bilinnehavet gäller för dagens bostadssituation, och alla som köper en lägenhet i exempelvis Brf On 
Track inte bor i Älvsjö (eller ens i Stockholmsregionen) för tillfället5.  
 
Slutsatsen är att bilinnehavet är något lägre bland de som köpt en lägenhet i Brf On Track och något 
högre bland de som köpt en lägenhet i Brf Blicken än genomsnittet i Stockholmsregionen. 

                                                             
3 Observera att v. 44 var höstlov, vilket kan ha påverkat hur vissa av respondenterna reser.  
4 Exempelvis kan vissa personer (t.ex. ungdomar som bor hemma) säga att de äger en bil om deras 
föräldrar har en bil, medan andra säger att de delar en bil med sina föräldrar.  
5 De som köpt lägenhet i On Track bor i utspritt i Stockholms län (med några som bor utanför länet). 
De som köpt lägenhet i brf Blicken bor huvudsakligen redan i Haninge.   
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Bilinnehav och bostadsform 
Det går vidare att studera bilinnehavet i olika bostadsformer. Se tabell 1 och 2 nedan. Observera att 
antalet observationer är för få för att få statistiskt säkerställda resultat (särskilt för Brf Blicken). För 
bostadsköpare av lägenhet i Brf On Track verkar dock bilinnehavet vara betydligt högre bland de som 
bor i hus (92 % äger bil/tjänstebil) än bland de som bor i lägenhet. Bilinnehavet verkar även vara högre 
för boende i hyresrätt än i bostadsrätt. Bland de som köpt en lägenhet i Brf Blicken går en lika tydlig 
skillnad mellan de som bor i lägenhet och hus inte att urskilja.  
 
Bostadsform Antal Tillgång 

till bil 
Äger 
bil/tjänstebil 

Hyresrätt 16 63 % 31 % 
Bostadsrätt 22 59 % 50 % 
Radhus/villa/enfamiljshus 26 100 % 92 % 
Annat 2 100 % 50 % 
Tabell 1. Bilinnehav i olika bostadsformer, On Track 

 
Bostadsform Antal Tillgång 

till bil 
Äger 
bil/tjänstebil 

Hyresrätt 5 100 % 75 % 
Bostadsrätt 8 86 % 86 % 
Radhus/villa/enfamiljshus 10 90 % 90 % 
Annat 2 50 % 0 % 
Tabell 2. Bilinnehav i olika bostadsformer, Brf Blicken 

Färdmedelsfördelning 
I figurerna nedan presenteras de använda färdmedlen den senaste veckan för köparna av lägenhet i On 
Track och Brf Blicken. Fråga 86 i enkäten gällde vilka färdsätt som använts för var och en av dagarna 
den senaste veckan. Köpare av lägenheter i Brf Blicken svarade att följande färdmedel i genomsnitt 
använts veckan innan enkäten fylldes i:  
 

• Bil som förare 3 dagar i veckan 
• Bil som passagerare 1 dag i veckan 
• Kollektivtrafik 2 dagar i veckan 
• Cykel 1 dag var annan vecka 
• Gång, 2,5 dagar i veckan 
• Reste inte 1 dag var annan vecka 

 
I Haninge görs 54 % av resorna med bil, 29 % med kollektivtrafik, 3 % med cykel, 10 % till fots och 5 % 
med andra färdmedel (SLL, 2016).  
 
Köpare av lägenheter i Brf On Track svarade att följande färdmedel använts: 

• Bil som förare 3 dagar i veckan 
• Bil som passagerare 1 dag var annan i vecka 
• Kollektivtrafik 3 dagar i veckan 
• Cykel 1 dag per månad 
• Gång, 3 dagar i veckan 
• Reste inte 1 dag per månad 

 
I Söderort (där Älvsjö ligger), görs 30 % av resorna med bil, 41 % med kollektivtrafik, 10 % med cykel, 
15 % till fots och 5 % med andra färdmedel. En jämförelse av enkäten bland köparna av en lägenhet i 
Brf On Track och Söderort kan dock vara missvisande då bostadsköparna kommer från hela 
Stockholms län (och några från städer utanför länet).  
 
I figur 1 presenteras använda färdmedel under en vecka.  
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Figur 1. Använda färdmedel under en vecka  

Körkortsinnehav 
Körkortsinnehavet ligger på omkring 80 % både i Brf On Track och 95 % i Brf Blicken, vilket för Brf On 
Track är i samma storleksordning som i Stockholms län (SLL, 2016 – 83 % av befolkningen mellan 18 – 
84 har körkort). 

Slutsatser om bilinnehav och färdmedelsfördelning 
Sammanfattningsvis går det inte att uttyda några väsentliga skillnader i bilinnehav som skulle tyda på 
att lägenheterna attraherar en särskild grupp av personer. Det som går att notera är att tillgången till 
bil ligger något lägre bland hushållen som har köpt en lägenhet i On Track än i Blicken, vilket kan 
förklaras av att bostadsköparna av lägenhet i On Track idag bor i mer centrala lägen än de som köpt 
lägenhet i Brf Blicken samt att lägenheterna riktar sig till en yngre målgrupp. Vidare är tillgången till 
bil för personerna som har köpt en lägenhet i On Track ungefär i linje med det regionala genomsnittet. 
Däremot ligger ägandet av en egen bil något lägre i On Track än i länet i genomsnitt. Bland köparana av 
en lägenhet i Blicken ligger bilinnehavet något högre än det regionala genomsnittet. 
  
Det är viktigt att ha i åtanke att dessa siffror avser situationen innan inflyttning till de nya 
lägenheterna. I vissa fall kan hushållssammansättningen ändras när personerna flyttar in i de nya 
lägenheterna (t.ex. när ungdomar flyttar hemifrån), vilket också kan påverka bilinnehavet. Eftersom 
On Track riktar sig till en ung målgrupp är det troligt att detta i större grad är fallet för bostadsköparna 
i On Track än för de i Blicken (bland intervjuerna faller 4 av 11 personer inom denna kategori i On 
Track och 1 av 8 i Blicken).  

Faktorer som utmärker de som lockats och väljer att flytta till husen 
Det är en relativt jämn fördelning män och kvinnor som svarat på enkäten (44 % män, 56 % kvinnor i 
Brf Blicken, 56 % män, 44 % kvinnor i On Track).  
 
De flesta som ska flytta in i On Track och Brf Blicken kommer från hushåll utan barn (dvs. hushåll utan 
personer under 18 års ålder). Kategorierna singelhushåll, två vuxna, och tre vuxna består vardera av 
omkring 20-30 % av respondenterna. Detta innebär att mellan 70 och 80 % av personerna som ska 
flytta till On Track och Brf Blicken kommer från hushåll utan barn (ca 65 % hushåll utan barn i länet, 
SLL, 2016). 
 
Åldersstrukturen bland köparna i Brf Blicken följer ungefär genomsnittet för befolkningen i länet, 
medan de som köpt en lägenhet i Brf On Track i större utsträckning består av yngre personer (69 % är 
yngre än 35 år), vilket är i linje med målgruppen.   
 
Sammanfattningsvis (se bilaga 3 för mer information) går det att dra slutsatsen att det inte finns några 
större sociodemografiska skillnader mellan bostadsköparna i On Track/Blicken och den genomsnittliga 
befolkningen i Stockholms län. Några av skillnaderna som finns sammanfattas i punkterna nedan:  
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• Det är en lägre andel låginkomsttagare bland bostadsköparna än i länet i genomsnitt.   
• Det är en övervikt unga personer bland bostadsköparna av lägenhet i On Track, särskilt i 

åldergruppen 30-34 år, vilket är i linje med målgruppen för On Track. 

Köp av en bostadsrätt är en stor investering vilket kan förklara att de lägsta inkomstklasserna är 
underrepresenterade. Enkäten ger inga indikationer på att en särskild grupp av personer skulle lockats 
till lägenheterna på grund av mobilitets- och parkeringslösningarna. Däremot verkar lägenheterna i On 
Track ha attraherat personer från den tilltänkta målgruppen, ungdomar som köper sin första lägenhet.  
 
Enkäten ger även en del insikter som vi tar med oss till analysen:  

• Merparten av de som svarat på enkäten har reskassa eller periodkort på kollektivtrafiken 
• En stor andel har inte tillgång till en fungerande cykel (särskilt i Brf Blicken, 60 %) 
• Många, särskilt i Brf Blicken, har en trasig cykel (30 %) 
• Relativt få hyr bil regelbundet (minst två ggr per år) 
• Nästan ingen är medlem i bilpool 

Omkring 50 % (40 % i Brf Blicken och 55 % i On Track) har ett månadskort på kollektivtrafiken och 35-
55 % har ett accesskort med reskassa. Detta innebär att de flesta använder kollektivtrafiken ibland och 
har någon typ av personlig erfarenhet av kollektivtrafik (detta är i linje med SLLs enkät där det enbart 
är 6 % som uppger att de aldrig åker kollektiv).  
 
Däremot är det betydligt fler som inte har tillgång till en fungerande cykel, särskilt i Brf Blicken (60 %). 
Det är dessutom många som har en cykel som är trasig (30 % i Brf Blicken). Slutligen går det notera att 
mycket få personer är medlem i en bilpool (ingen i Brf Blicken och 5 %, 3 personer, i On Track). Detta 
indikerar att den praktiska erfarenheten av dessa tjänster är relativt liten.  
 
Slutsatserna från detta är att de flesta troligtvis använder kollektivtrafiken, åtminstone ibland. De har 
därmed viss personlig erfarenhet av och kännedom om kollektivtrafiken. Det är betydligt fler som inte 
har tillgång till en fungerande cykel, och det är få som är medlem i en bilpool. Detta innebär att det kan 
behövas insatser som får personer att prova på bilpool (eller cykel för de som inte cyklar) för att skapa 
sig en egen erfarenhet. Det är inte säkert att enbart tillhandahålla tjänster är tillräckligt för att få 
personer att skapa sig en ny vana. 

3.2 Resultat från intervjuer 
För att svara på den tredje forskningsfrågan, hur boende uppfattar och väljer mobilitetstjänster, 
används semistrukturerade intervjuer. Totalt har 11 personer som har köpt en lägenhet i On Track och 
8 personer som har köpt en lägenhet i Brf Blicken intervjuats. Dessutom har två mer informella 
intervjuer genomförts på informationsmöten. Intervjuerna var semi-strukturerade, vilket innebär att 
intervjufrågorna var öppna så att informanterna skulle få möjlighet att själva utveckla sina svar. Dessa 
utvecklade svar som beskriver och belyser dagliga aktiviteter och resvanor ur de intervjuades 
perspektiv, återfinns nedan, i bilaga 1 ”Personporträtt från intervjuer” (vilken vi författare varmt 
rekommenderar läsning av). Intervjufrågorna finns i bilaga 2. 
 
Här gör vi först en kort beskrivning av urvalet av informanter. Därefter presenteras resultaten från 
intervjuerna. I ett första steg har informanterna delats in i fem grupper, vilket presenteras mer utförligt 
i bilaga 1. Sedan presenteras en kort sammanställning av kännedomen om mobilitetstjänster, 
synpunkter på mobilitetstjänster och anledningar till att val av lägenhet.  

Val av informanter 
Informanterna till intervjuerna har valts från respondenterna i enkäten. Urvalet skedde med avsikt att 
få informanter som speglade olika typer av personer. För On Track gjordes urvalet med kriterierna i 
tabellen nedan. 
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Kriterier     

Familjesituation % enkät6 
% 
intervjuer 

Single 52% 55% 
Familj med barn 12% 9% 
Familj utan barn 36% 36% 
Ålder     
18-24 29% 27% 
25-29 26% 9% 
30-34 23% 55% 
35+ 22% 9% 
Tillgång till bil     
Ingen  31% 36% 
1 bil 59% 45% 
2 eller fler bilar 10% 18% 

Tabell 3. Val av informanter för bostadsköpare av lägenhet i Brf On Track.  

Den stora avvikelsen bland informanterna jämfört med kriterierna är att det är en stor övervikt av 
informanter i åldern 30-34 år, och en underrepresentation av personer i åldern 25-29 och åldern 35 +. 
Det var även svårt att få tag på familjer med barn. Den enda personen inom denna grupp hade för 
tillfället inte vårdnaden om barnet (vilket framkom under intervjutillfället).  
 
I Brf Blicken var det enbart 26 personer som svarade på enkäten, vilket gjorde att det var svårare att 
hitta informanter. Samtliga personer som svarat på enkäten kontaktades e-post för att boka intervju, 
samt åtta personer som inte svarat på enkäten (varav ingen ställde upp på intervju). Urvalskriterierna 
spelade därmed mindre roll i Blicken.   
 
Den stora skillnaden bland de intervjuade jämfört med kriterierna i tabellen är åldern (inga intervjuade 
under 24 år, samt inga mellan 35-54 år, en övervikt av personer över 55 år gamla). Däremot är det inga 
större skillnader i familjesituation eller i tillgång till bil.  
 
Kriterier     

Familjesituation % enkät % intervjuer 

Single 24% 25% 
Familj med barn 16% 13% 

Familj utan barn 60% 63% 
Ålder     

18-24 12% 0% 
25-29 20% 13% 

30-34 8% 25% 

35-44 8% 0% 

45-54 16% 0% 

55-64 12% 25% 

65 + 24% 38% 

Tillgång till bil     

Ingen  17% 13% 
1 eller fler bilar 83% 88% 

Tabell 4. Val av informanter för bostadsköpare av lägenhet i Brf Blicken. 

                                                             
6 OBS att urvalet gjort utifrån en tidigare pilotenkät i Brf On Track. 
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Typgrupper 
Informanterna har delats in i fem grupper utifrån deras nuvarande och förväntade bilinnehav, resvanor 
och aktivitetsmönster. Grupperna är följande:  

1. Ingen bil och inget upplevt behov av bil 
2. Ingen bil men upplever ett behov av bil 
3. Har en bil och har beslutat att sälja bilen 
4. Har en bil och överväger att sälja bilen 
5. Har en bil och planerar att ha bilen kvar 

Nedan presenteras en beskrivning av typgrupperna, först för bostadsköparna i On Track och sedan för 
Brf Blicken. 

Typgrupper för köpare av lägenhet i Brf On Track 
I Figur 1 nedan ges en sammanställning av typgrupperna för köparna av lägenhet i Brf On Track och 
Brf Blicken.  
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Typgrupper Kommentar 

1. Ingen bil och inget upplevt behov av bil 
Människor i denna grupp har aktivitetsmönster där de 
inte behöver en bil. Vissa i denna grupp bor med sina 
föräldrar och andra bor för sig själv i lägenheter. 

2. Ingen bil men upplever ett behov av bil 

Personer i den här gruppen äger inte en bil, men vissa 
har tillgång till sina föräldrars bil. De har mer spridda 
aktivitetsmönster och uppfattar behovet av en bil för 
vissa resor. Alla i den här gruppen bor hos sina 
föräldrar och flyttar hemifrån. Några av dem håller på 
att ta körkort. 
 

3. Har en bil och har beslutat att sälja bilen 

Hushållen i den här gruppen äger en bil, men de har 
bestämt sig för att sälja bilen när de flyttar till de nya 
lägenheterna. De använder bilen för att pendla till 
jobbet, semestra, besöka familj och vänner, ge barn 
skjuts till träningsaktiviteter etc. Men när de flyttar till 
de nya lägenheterna får de tillgång till betydligt bättre 
kollektivtrafik. En av informanterna, som pendlar med 
bil till jobbet, valde att flytta till lägenheten för att 
minska behovet av att pendla med bil. Andra 
informanter planerade att ta med bilen men bestämde 
sig för att sälja bilen när de informerades om 
parkeringssituationen. 

4. Har en bil och överväger att sälja bilen 

Personer i den här gruppen bor i hushåll med tillgång 
till bil, men de använder inte bilen varje dag. Gruppen 
består båda av personer som pendlar med 
kollektivtrafik och brukar använda bilen under helgerna 
och pensionärer som inte använder bilen varje dag. 
 
Personerna i den här gruppen uppfattar ett behov av en 
bil för vissa ärenden, men mobilitetstjänsterna (särskilt 
bilpoolen) kan erbjuda alternativ utan att äga en bil. 
Bilpoolskonceptet är dock inte känt och människor 
känner sig osäkra på konceptet. Kommer det att finnas 
en bil tillgänglig när jag behöver den? 
Dessutom uppfattas de tillhandahållna 
mobilitetstjänsterna positivt, eftersom de erbjuder 
valfrihet (tillsammans med lokaliseringen av 
lägenheterna) och att personer i den här gruppen tror 
därför att de kommer att vara mindre beroende av 
bilen. 

5. Har en bil och planerar att ha bilen kvar 

Personer i den här gruppen har minst en bil i sina 
hushåll och planerar att hålla bilen när de flyttar till de 
nya lägenheterna. Alla informanter i den här gruppen 
har minst en person i hushållet som använder bilen för 
att pendla till arbetet. De använder också bilen för en 
rad andra aktiviteter, såsom veckohandling och besök 
av avlägsna platser. 
 
De tror att de behöver bilen när de flyttar till de nya 
lägenheterna och har inga planer på att göra sig av med 
bilen. De tror att bilen fortfarande kommer att behövas 
för pendling till jobbet när de bor i de nya lägenheterna. 
 

Tabell 5. Informanter som har köpt en lägenhet i Brf. On Track 
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Om syftet med flexibla parkeringstal är att påverka bilinnehavet visar typgrupperna att det dels kan 
göras genom att minska (eller senarelägga) behovet att skaffa bil för typgrupp 2 (och i viss mån grupp 
1) genom att tillhandahålla attraktiva mobilitetstjänster,7 samt genom att underlätta för grupp 3 och 4 
(och i viss mån 5) att göra sig av med bilen. 
 
Mobilitetstjänster kan även bidra till förbättrad mobilitet bland vissa grupper. Exempelvis kan 
mobilitetstjänsterna erbjuda tillgång till bil när det behövs för personer som inte har tillgång till bil och 
tillgång till cyklar för personer utan en (fungerande) cykel. Vissa personer i hushåll med bil nämner 
även att en bilpool kan ge dem tillgång till en andra bil när de behöver det, samt att 
mobilitetstjänsterna ökar valfriheten och minskar deras bilberoende.  
 
I Bilaga 1 finns en mer detaljerad beskrivning av typgrupperna. 

Kännedom om mobilitetstjänster och parkering 

Kännedom om mobilitetstjänster och parkering i Brf On Track  
Alla intervjuade kände till att det erbjuds mobilitetstjänster, men alla kände inte till alla erbjudanden 
och vissa erbjudanden hade missuppfattats. Alla intervjuade kände till att det kommer finnas en bilpool 
i fastigheten, men alla kände inte till utformningen av erbjudandet. De flesta kände även till det 
erbjudna SL-kortet, medan färre kände till lådcykelpoolen. 
 
Det som är intressant att notera är att flera av de intervjuade hade missuppfattat bilpools- och SL-
kortserbjudandet. De hade uppfattat att man fick välja mellan ett medlemskap i en bilpool under 5 år 
eller gratis SL-kort under ett år. Så här beskrev en av informanterna bilpoolserbjudandet: 
 
"De bjuder på fem årsavgifter, man kan göra två val, antingen ta det här erbjudandet då, Sunfleet, 
medlemskap i fem år som de bjuder på, eller så fick man ett SL-kort i ett år. Just nu vet jag inte riktigt 
vilken jag skulle välja" (Informant 4) 
 
Och sedan när vi berättade att man får ett gratis SL-kort om man inte hyr parkering i förening blir han 
överaskad och säger:  
 
"- Va, det här är helt nytt! Ok. Då är det nästan bättre. Då får man både bilpool, ja man får 
medlemskapet, och sen får man SL-kort. 
 
- Ja precis, men den informationen har du inte fått? 
 
- Nej. Alla som jag frågade har sagt att antingen bilpool, medlemskap, eller SL-kort." (Informant 4) 
 
Han berättar att han har fått den här informationen av mäklaren samt att 6 andra personer som har 
köpt en lägenhet i On Track har sagt samma sak. Två andra informanterna hade fått likande intryck: 
 
"Jag vet att de erbjuder mer saker, du kommer inte ihåg? Var det bara bilpool som... 
 
Nej, jag tycker att det var något om att man fick ett SL-kort under en viss tid. Men jag vet inte om det 
var om man signar upp sig i bilpoolen eller om man det var att man inte signar upp sig i bilpoolen 
eller vad det var för erbjudande." (Informant 3) 
 
Några personer efterfrågar dessutom mer information, särskilt om bilpoolen. En person, som har kollat 
upp bilpoolserbjudandet hos Sunfleet, undrar vilket medlemskap som erbjuds (det finns olika 
medlemskap som är anpassade till hur mycket man använder bilpoolen). Andra undrar vad det 
kommer att kosta att använda bilpoolen. Det kan vara en god idé att gå ut med mer detaljerad 
information om bilpoolen och andra mobilitetstjänster innan inflyttning (t.ex. typ av medlemskap, vad 
det kostar att använda den, prisjämförelse med att äga en egen bil, information om hur man bokar 
bilen/lådcykeln etc.). Eftersom kännedomen om lådcyklar är låg (lägre än bilpool) kan det även 
behövas exempel på vad den kan användas till. I intervjuerna tänkte de flesta bara på att lådcykelar kan 

                                                             
7 Obs. att uppdelningen är något schablonartad och eftersom livssituationer är dynamiska och ständigt 
förändras kan även mobilitetstjänsterna minska behovet att skaffa bil för personer som befinner sig i 
grupp 1 vid intervjutillfället. 
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användas till att handla mat, någon nämnde också picknik. Det kan behöva inspiration till vad cyklarna 
kan användas till.  

Kännedom om mobilitetstjänster och parkering i Brf Blicken 
Alla intervjuade kände inte till mobilitetstjänsterna vid intervjutillfället. Fem av åtta som kände till 
bilpoolserbjudandet (varav det kom upp spontant i två intervjuer) och cykelpoolen (varav det kom upp 
spontant i tre intervjuer). Övriga mobilitetstjänster var betydligt mindre kända när intervjuerna 
genomfördes.   
 
Flera av de intervjuade, som hade fått information om mobilitetstjänsterna (t.ex. bilpool), nämnde att 
informationen var knapphändig och inte tillräckligt konkret för att ta ett beslut om att göra sig av med 
bilen. En av informanterna sa exempelvis: 
 
”Någon sort [av information om mobilitetstjänsterna har jag fått], men ganska knapphändig. Det 
har ju snackats om cyklar och bilpooler och jag vet inte allt höll jag på att säga. Ja nånting i den 
stilen men det har fortfarande varit väldigt luddigt sådär. Så det är ingenting man kan ta ställning 
till. Har jag inte upplevt det som i alla fall” (Informant 16) 
 
Det här leder till att informanterna i grupp 4 (se bilaga 1) planerar att behålla bilen när de flyttar till Brf 
Blicken för att se hur mobilitetstjänsterna och transporterna fungerar, innan de tar ett beslut om att 
göra sig av med egen bil eller inte.  

Synpunkter på mobilitetstjänster 

Synpunkter på mobilitetstjänster i Brf On Track  
De flesta är positiva eller mycket positiva till bilpoolserbjudandet (9 av 11) och två är lite tveksamma, 
men ingen är negativt inställd. De som är tveksamma är mest oroliga över att det ska vara dyrt och att 
det inte ska finnas bilar tillgängliga när det behövs. En av dessa personer berättar att han har 
erfarenhet av bilpool från jobbet och säger att han tycker att det är för dyrt. Den andra personen 
uppger att han inte känner till vad det kostar eller hur man bokar. För honom är det viktigt att det finns 
bilar lättillgängliga till ett bra pris (det får inte vara dyrare än på Statoil säger han). Han säger dock att 
bilpool skulle kunna vara ett alternativ till egen bil, bara han kan lösa pendlingsresorna till arbetet utan 
bil. De flesta är som sagt positiva till bilpool, även de som säger att de inte kommer att använda den. En 
person som inte kommer att använda bilpoolen på grund av att hon inte har körkort säger så här:  
 
”Det är jättebra, absolut. Det ser jag bara som fördelar, jag tycker att det är rätt tänk. Jag tycker att 
det är bra. Jag tycker att det är rätt väg att gå för att jag, så jag håller med om att man ska undvika 
bil och försöka tänka i andra banor. Det är ju, det håller jag helt med om. Och vi hade faktiskt det 
uppe i, på den första nybyggden här uppe [där hon bodde tidigare], så fanns det, så bildade de en sån 
lite senare. Så jag tycker att det är helt rätt väg att gå. Tycker jag, att det, bilåkandet måste ju bli 
mindre egentligen, så jag faktiskt det är helt rätt.” (Informant 9) 
 
När/om hon tar körkort kanske hon kommer använda bilpoolen beroende på hur smidigt det är boka 
och få tag på en tillgänglig bil. De flesta informanterna lyfter fram vikten av att det finns tillgängliga 
bilar även med kort framförhållning, att det ska finnas ett bra bokningssystem samt att det ska vara 
smidigt att boka en bil.  
De flesta är även positiva eller väldigt positiva till lådcykel. Endast en person säger att hon är tveksam 
till lådcyklar eftersom hon tycker att det inte passar i en stad utan är något som hör hemma på landet. 
Hon efterfrågar istället vanliga cyklar med en stor korg framtill. Även bland de som tycker att 
lådcyklarna är en bra eller mycket bra idé är det många som är tveksamma på att de kommer att 
använda cyklarna. Tre personer menar att de hellre använder sin egen cykel, men att det kan vara bra 
vid besök. En av dessa personer säger att det kan vara bra för att handla vid korta sträckor om man inte 
har bil, för att avlasta bilpoolen, men han är tveksam till att han kommer använda dem och säger att 
det beror på vad det kostar. Han har dock hellre lådcyklar än elcyklar i poolen. Bland de som säger att 
de troligtvis kommer att använda lådcyklarna (5 personer), säger de flesta att de kommer använda dem 
för att handla mat följt av picknik. Några påpekar (tre personer) att initiativet ligger helt rätt i tiden.  
 
"Så att jag en dag ska kunna sälja den lägenhet som jag idag bor i och den lägenhet som jag köper. 
Det är långsiktig planering efter 10 år 15 år finns i tankarna. Så detta har gjort att just utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv har varit lockande, för att i min värld den moderna människan inte kör bil 
längre i städer, i tätbefolkade orter. Och då finns det sådana här liksom guldkanter som bilpool, som 
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SL-kort, som cykelpool, eller vad det nu kallas, de är alltid en fördel när du efter 10, 15, 20 år, när du 
ska sälja. Så detta gör att du inte kastar pengarna i sjön." (Informant 7) 
 
"Ja det är ju ett jättegulligt erbjudande, och jag var på bröllop förra året i Malmö och då köpte vi en 
lådcykel som bröllopspresent. Så det är ju en rolig grej att ha. De blev jätteglada, de har ett litet barn, 
och tyckte att det här var perfekt för innerstadsgrejor. De bor i stan i Malmö. Så visst, det där tror 
jag också kan bli stort i Stockholm. Och att det är en jättemodern grej att satsa på. Det ligger rätt i 
tiden och så vidare". (Informant 3) 
 
Lådcykelerbjudandet lyfts fram som något positivt eller mycket positivt bland nästan alla informanter, 
även bland de som inte själva tror att de kommer använda cyklarna. Det ses som något positivt och 
modernt som ligger i tiden av de flesta. En ser det som ett mervärde när lägenheten ska säljas. De flesta 
tänker främst på att de kan handla livsmedel med cyklarna, några nämner picknick och andra säger att 
det kan vara bra att ha tillgång till en extra cykel om de får besök.  
 
De flesta är positiva eller mycket positiva till SL-korterbjudandet (en person är lite tveksam. Hon säger 
att hennes pojkvän kommer att behöva en bil i jobbet så det är inte aktuellt för dem). Vissa hävdar även 
att erbjudandet med ett SL-kort kan få dem att överväga om de ska göra sig av med bil och testa att 
vara billösa. Många av de intervjuade efterfrågar dock mer information om erbjudandet. Några undrar 
exempelvis om det enbart är ett SL-kort per hushåll eller ett SL-kort per person.  
 
"Jag tycker att det är grymt [med SL-kort]. Det är liksom med tanke på att det är fokus på miljön, 
aktiviteter och allt möjligt och sånt och stationen ligger precis intill där och sen är det ju rent, det är 
ju samma typ av pengar tillbaka. Fast jag kan tänka mig att majoriteten åker kollektivt. Så det blir 
liksom varsågod du får vad det nu kostar, 5000 kr, så det är nice”. (Informant 4) 
 
Sammanfattningsvis är de flesta positiva eller mycket positiva till mobilitetstjänsterna, även de som 
själva inte tror att de kommer använda dem. Det verkar vara något som ligger i tiden och som känns 
modernt. En person som ingår i ett bilberoende hushåll (grupp 5) menar även att vi måste minska 
biltrafiken. Flera efterfrågade dock mer information om mobilitetstjänsterna (kostnad, 
bokningssystem, om det är ett SL-kort per person eller ett per hushåll etc.). Det kan därför vara bra att 
gå ut med mer specifik information om mobilitetstjänsterna när man närmar sig inflyttning. Några 
funderar även på att räkna på kostnaderna att gå med i en bilpool jämfört med att äga en egen bil, och 
Bonava skulle kunna ge dem stöd i detta arbete. Slutligen verkar det vara svårt att föreställa sig andra 
syften än inköp av livsmedel och picknick med en lådcykel. Det kan därför vara en god idé att ge 
exempel på vad en lådcykel kan användas till.  

Synpunkter på mobilitetstjänster i Brf Blicken 
De flesta är positiva till mobilitetstjänsterna, förutom en person som ställer sig lite tveksam till det 
bakomliggande syftet. Det är exempelvis 7 av 8 som är positiva till bilpool (ingen som är direkt negativ) 
och 4 som är positiva till cykelpoolen.  
 
De som har beslutat sig för att för att göra sig av med bilen (grupp 3) tog inte beslutat p.g.a. 
mobilitetstjänsterna som erbjöds, utan på grund av det goda läget och bristen på (och priset för) 
parkeringsplatser. Båda personerna i den här gruppen nämner att de hade tänkt ta med sig bilen till Brf 
Blicken men ändrade sig under ett informationsmöte där Riksbyggen berättade om det goda läget och 
bristen på parkeringsplatser. Även om bilpool inte påverkade beslutet så underlättar det för dem. En av 
personerna, som inte kände till mobilitetstjänsterna vid intervjutillfället, sade: 
 
"Det är ju perfekt [med bilpool]. Då behöver man ju absolut ingen bil. Då kan man bara, det är ju 
perfekt. Behöver inte tänka på nånting, bara att låna bilen liksom." (Informant 12) 
 
Beslutet att göra sig av med bil påverkades inte av mobilitetstjänsterna i det här fallet, men särskilt 
bilpoolen kan underlätta att vara utan bil. Bland personerna i grupp 4, de som överväger att göra sig av 
med bil, är bägge positiva till bilpoolen, och de säger att den skulle ev. kunna ersätta behovet av en egen 
bil. Men de känner sig tveksamma till hur konceptet fungerar (de har ingen egen erfarenhet av bilpool).   
 
”Ja, bilpool, ja just det. Det stämmer. Bilpool, jaja, men det vet jag inte alls hur det fungerar.” 
(Informant 15) 
 
”Ja, det tycker jag låter väldigt bra om det fungerar. Det tycker jag.” (Informant 15) 
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Oron handlar om hur konceptet fungerar, t.ex. om det kommer finnas en bil när man behöver. Det 
upplevs som att informationen som har gått ut inte har varit tillräckligt detaljerad (vid 
intervjutillfället). De har fått information om att det ska finnas en bilpool, men inte hur den fungerar.  
 
”Ja det beror på tillgången tycker jag. För att om man nu bestämmer sig för att nu ska jag spela golf 
på onsdag och så finns det ingen bil på onsdag då kommer jag inte dit. Det är frågan om hur det ser 
ut och hur många bilar det blir och hur det går till. Det handlar ju om det.” (Informant 15)  
 
”Ja, eventuellt skulle det kunna göra det [bilpool vara ett alternativ till egen bil]. Fast jag vet inte, 
men jag är lite osäker. Jag är inte helt negativ till, jag menar alltså, det är lite svårt att säga. I 
princip så kan jag mycket väl tänka mig en bilpool, men jag har inte hört nån som tycker att bilpool 
fungerar speciellt bra egentligen. Så att, det är i så fall nått som jag måste testa innan jag gör mig av 
med bilen. Om det ändå inte finns bilar när man behöver dem är det ju egentligen meningslöst. 
 
Men har du hört av någon att det inte fungerar bra? 
 
Jamen jag har kompisar som bor inne i stan som har tillgång till olika bilpoolar, pooler, och dem 
tycker att det är väl liksom sådär. Man måste bestämma sig väldigt i god tid om man behöver ha den, 
behöver ha en bil på helgen t.ex. om man alltid kan eller så. Men jag har inte riktigt tagit ställning 
så”. (Informant 16) 
 
Personerna i den här gruppen har inte beslutat sig för att göra sig av med bilen utan tänker snarare ta 
med sig bilen för att se hur det fungerar. En person nämner vidare att: 
 
”Ja, jag har inte bestämt mig för att jag ska göra mig av med bilen, absolut inte. Det har jag inte. 
Utan mer att jag har bestämt mig för att ha den kvar och sen får jag se om det blir några bra 
alternativ och se om det blir några alternativ som gör att jag inte vill ha den kvar”. (Informant 15) 
 
För grupp 5, personer som har bil och inte överväger att göra sig av med bil, kan bilpool vara intressant 
som andrabil, samt som ett alternativ i framtiden när man inte längre äger en bil. En person i den här 
gruppen säger att en bilpool kanske skulle kunna vara ett alternativ till en egen bil när de går i pension 
och inte längre behöver en bil för att pendla till arbetet.  

Cykelpool 
Intresset för en cykelpool varierade och berodde i stor utsträckning på cykelinnehavet. Bland de som 
hade en trasig cykel (3 intervjuade personer) var 2 intresserade av en cykelpool med vanliga cyklar och 
en var kanske intresserad. Personerna som var intresserade tyckte att det var positivt att ha tillgång till 
en fungerande cykelpool och sa att de då inte behövde ta med sig sin trasiga cykel.  
 
 ”Jag vet inte [om jag ska ta med mig cykeln till Blicken], jag är lite trött på att jag inte har lagat den. 
Sen att man kan låna eller hyra cyklar så det är mycket möjligt att jag inte behöver en egen då”. 
(Informant 14) 
 
”Ja då är det ju bättre att göra det[låna en cykel] än att ha besvär med en cykel som går sönder. ” 
(Informant 14) 
 
Bland personerna som har en fungerande cykel var dock intresset för en cykelpool lågt. De upplevde 
inget behov av en cykelpool med vanliga cyklar eftersom de redan har en fungerande cykel. Däremot 
efterfrågade de bra cykelförråd för sina cyklar. Några i den här gruppen (2 av 4) tyckte dock att 
lådcykelpool var intressant, och sa att de skulle kunna tänka sig att använda den för att handla mat.  
 
De andra erbjudandena var mindre kända. Endast två av informanterna kände till erbjudande med SL-
kort en månad (varav en spontant). Några av informanterna tyckte att det var positivt och ingen var 
direkt negativ. 
 
”Ja vi ska få, vad heter det, ett sånt här accesskort en månad gratis. Första månaden vi bor där, tror 
jag också. Och det är ju jättebra. Då kan man ju, den månaden kan man ju åka och se hur det 
fungerar och hur man kan ta sig fram och på olika sätt och det är en bra träningsmånad, om jag 
säger så.” (Informant 15) 
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Orsaker till varför man flyttar  

Orsak till varför informanterna valt att köpa lägenhet i Brf On Track  
Orsakerna till att man flyttar just till On Track är flera, men det finns ett antal återkommande orsaker.  

• Tillgången och närheten till bra kollektivtrafik återfinns hos i princip alla informanter (10 av 11 
nämnde detta som en orsak).  

• Närhet till familj och vänner (5 av 11) samt koppling till området var viktigt (4 av 11) 
• Bra pris (6 av 11) och en investeringsmöjlighet (5 av 11) återkommer i flera fall  
• Att lägenheten är nyproducerad (3 av 11), har en bra planlösning (2 av 11), är lätt att sälja och 

att det är bra timing (2 personer) var även anledningar som nämns 
• Endast en person tar upp en mobilitetstjänst (bra cykelparkering) som en orsak till att hon 

valde On Track. En person nämnde även, i slutet när vi pratade specifikt om mobilitetstjänster, 
att mobilitetstjänsterna ligger i tiden och ökar värdet på lägenheten. Han menar att detta 
stärkte hans beslut att köpa lägenheten. 

• Ingen nämnde överhuvudtaget möjligheterna till parkering eller brist på parkering.   

Några slutsatser från det här är att mobilitetstjänsterna inte verkar vara en huvudanledning, eller 
överhuvudtaget ha påverkat, val av bostad. Det finns en mängd andra variabler som spelar in, allt från 
att man vill vara nära familj och vänner till priset på lägenheter och planlösningen. Timingen, dvs. att 
lägenheten är klar när man behöver den, verkar också vara viktigt för några personer.  
 
För de flesta verkar dock priset och tillgängligheten till bra kollektivtrafik vara nyckelfaktorer. Detta 
innebär att personerna som flyttar ser nyttan av att ha god tillgänglighet till kollektivtrafik i närhet till 
bostaden. Tillgång till parkering verkar inte vara en lika viktig fråga eftersom ingen av de som köpt 
lägenhet nämner det. Det kan vara så att personer som värdesätter parkering högt har valt att inte köpa 
en bostad i On Track, men det vet vi inte8. 
 
Endast i ett fall nämns en mobilitetstjänst som en orsak till att flytta till On Track. En person lyfte fram 
att det finns bra cykelförvaring som en orsak till att hon valde On Track. En person nämnde också, när 
vi pratade mer specifikt om mobilitetstjänsterna, att de ligger i tiden och ger ett mervärde till boendet. 
Varken mobilitetstjänsterna eller bristen på parkeringsplatser verkar vara något som påverkar de som 
valt att flytta till On Track särskilt mycket. Det betyder inte att mobilitetstjänsterna inte är viktiga, men 
det finns så mycket annat som boende ska ta hänsyn till som påverkar. Att närheten till kollektivtrafik 
är bra (främst till pendeltåget men även bussar) verkar dock vara en viktig orsak till val av bostad. 
Vidare tyder intervjuerna på att de som planerar att ta med sig en bil till On Track inte har kollat upp 
möjligheterna att parkera i området/fastigheten. Några av de intervjuade visste inte om man kunde 
boka en parkeringsplats men sa att de skulle kolla upp det.  

Orsak till varför informanterna valt att köpa lägenhet i Brf Blicken 
Orsakerna för val av bostad som informanterna uppgav var främst följande:   
 

• Garanterad parkering var en förutsättning för 2 personer 
• Nyproduktion, närhet till centrum och pendeltåg var viktigt för de flesta 
• Bor redan i eller har anknytning till Haninge 
• Priset en anledning för några 
• Inga nämnde mobilitetstjänster  

I likhet till Brf On Track valdes inte boendet med hänsyn till vilka mobilitetstjänster som erbjuds 
(kundkapen om tjänsterna som erbjuds var relativt låg vid intervjutillfället). Det var andra anledningar 
till att just Brf Blicken valdes, som att det var nyproduktion, att man har släkt och vänner i området och 
att priset upplevdes som relativt lågt. Däremot var det några (2 personer) som uppgav att de hade blivit 
garanterad en parkeringsplats, och att de inte hade köpt en lägenhet i Brf Blicken om de inte hade blivit 
garanterad en parkeringsplats. Vidare berättar en av informanterna att hon var intresserad av en annan 
lägenhet i området tidigare men att hon valde bort den eftersom hon inte kunde bli lovad en 
parkeringsplats.  

                                                             
8 Bonavas säljare säger att de inte sett några indikationer på att intressenter valt bort Brf On Track på 
grund av brist på parkering (mailkonversation med Ooi, 2018-11-01) 
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”Nej jag tittade på något annat. Det fanns ju ett annat hus jag hade anmält lägenhet till. Det är ju ett 
annat höghus som ligger där. Som jag anmälde en lägenhet till. Den lägenheten, den ville jag inte ha 
därför jag fick inte tillgång till parkeringsplats.  
 
 Nej, ok.  
 
Och det känner att jag behöver. Och då tänkte jag, då väntar jag med flytten tills det kommer ett 
annat tillfälle. Då var det Blicken som var ett annat tillfälle. Där har jag blivit lovad en 
parkeringsplats.” (Informant 15) 

Kontakt med Bonavas säljare bekräftar den här bilden. Enligt dem var det mycket diskussioner kring 
parkering och vissa valde att inte köpa en lägenhet på grund av brist på parkering. 

”Tyvärr fanns det enstaka intressenter som valde att inte köpa ett objekt i detta projekt pga av det 
låga p-talet. Intressenterna som såg fördelen med våra mobilitetstjänster trivs jätte bra med detta 
upplägg. Mycket diskussioner gällande denna fråga” (Oussi, 2018). 
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4. Analys och diskussion 

I det här kapitlet diskuterar vi resultaten i relation till forskningsfrågor och teori. 
 
Som tidigare nämnts är cykling ett transportsätt som pekats ut som högt prioriterat i planeringen och 
utformningen av husen och mobilitets-tjänsterna. Vi hade förväntats oss att cykling skulle vara 
tämligen vanligt färdmedel bland köparna. Men när våra siffror hamnade på några enstaka procent 
bedömer vi att det var en ganska låg användning. Vi har inte anlyserat dessa värden, eller jämfört med 
andra undersökningar, men bedömer att mycket goda kollektivtrafiklägen samt möjligen att det spelar 
in att många var unga köpare respektive i pensionsåldern.  Cykling är enligt vår bedömning inte 
undersökt empiriskt med SPT-relaterade perspektiv i lika hög grad som bil- och kollektivtrafik-
resande. Därför menar vi att våra resultat och tolkningen av dessa när det gäller cykling kan vara 
särskilt intressant att lyfta fram här. 
 
SPT lyfter fram själva de materiella objekt som används i en praktik som en av de grundläggande 
faktorer som avgör upprätthållandet av praktiken. Till objekten kopplas, enligt teorin, färdigheterna. 
När det gäller cykling är det själva cykeln, och färdigheten att ha tillgång till, framföra och underhålla 
den som kan vara särskilt intressant. Även stadens infrastruktur för cykling samt möjligheter till 
förvaring/parkering är naturligtvis del av materialiteten enligt, SPT. Men som en förenklad 
utgångspunkt för vårt resonemang här vill vi jämföra hur den egna cykelns materialitet hanteras i 
jämförelse med egna bilens respektive kollektivtrafikbiljetten. Vår studie visar att de bilar och 
kollektivbiljetter som informanterna har i sin ägo, underhålls och utnyttjas aktivt, snarare än att de är 
obrukbara och inte relativt omgående sätts i skick igen. Informanternas cyklar däremot är i hög grad 
obrukbara. En stor andel av de som besvarat enkäten med att de äger en cyklar har även angett att 
denna är inte är i brukbart skick. 
 
Hur ska denna obrukbara del av invånarnas cykelinnehav tolkas? Här finns uppenbart utrymme för 
hypoteser. En hypotes som SPT kan inspirera till är att det är brist på andra materiella och 
färdighetsmässiga element än själva cyklarna och förmågan att cykla. Stadsborna har gissningsvis inte 
tillräcklig närhet och utrustning för att lämna in sin cykel för reparation. Det är kanske för glest mellan 
cykelverkstäderna i Stockholm, och invånarna får endast i undantagsfall forsla cykeln på 
kollektivtrafiken. Även de som har bil kan sakna tillräckligt stort bagageutrymme, alternativt sakna 
cykelhängare eller -takställ för att forsla cykeln. Och kompetens och muskelstyrka kan möjligen saknas 
för att frakta den. Men detta är naturligtvis en förenklad förklarings-hypotes. De materiella och 
kompetensmässiga hinder som eventuellt finns förefaller möjliga att övervinna. 
 
En annan SPT-inspirerad hypotes kan därför vara att andra praktiker i vardagslivet inte kräver eller 
underlättas av cykling i hög utsträckning. De grundläggande praktikerna kopplade till försörjning, 
hushåll och socialt liv är inte avhängiga att man cyklar. Det går att nå tillgänglighet till dem genom 
övriga färdsätt, och det förväntas sällan socialt ”att man ska komma cyklande” för att delta i 
gemensamma eller publika aktiviteter, snarare är förutsättningarna i stadsrummet och den sociala 
strukturen tillrättalagda för att nå aktiviteter med bil eller kollektivtrafik och gång. På detta sätt kan 
drivkraften för att hålla cykeln i stånd förklaras vara låg, jämfört med att hålla andra resmöjligheter 
brukbara, sett genom SPT-linsen. 

Allmänt utbredda eller särskilt utmärkande resvanor och praktiker för dem som valt att flytta in? 
 
Frågan om huruvida särskilda grupper köpare skulle lockas eller avskräckas av parkeringsförhållanden 
och mobilitetstjänster i de två husen finner vi på basis av förestudien besvarad med ett nej. Med detta 
menar vi att varken i Blicken eller On Track var det grupper med särskiljande egenskaper som köpte 
bostadsrätterna och flyttade in. Att med säkerhet slå fast att så var fallet går inte, men genom 
tolkningen av enkät och intervjuer har vi bedömt att grupper som i dagsläget flyttar in i nybyggda 
grannkvarter med bostadsrätter kan antas ha liknande spridning av resvanor samt sociodemografiska 
kännetecken. Om denna vår bedömning stämmer så går den att förankra i det teoretiska perspektivet 
enligt följande: 
 
Det verkar inte vara så att utövare av särskild mobilitetspraktik har flyttat in i husen, utan snarare 
utövare av allmänt förekommande mobilitetspraktiker i Storstockholm. Bland de potentiella och 
slutliga köparna har vi ej funnit det som i enlighet med SPT benämns mening som särskiljer en 
nyskapad och/eller marginell praktik. Snarare går den mening som knyts till resvanor i intervjuerna att 
knyta till den diskursiva mening som påvisats i andra resvanestudier i Stockholm. Informanterna i 
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denna studie för helt enkelt fram liknande tankefigurer kring hur det är att resa med egen bil, 
kollektivtrafik, cykel etc. som känns igen från tidigare och nyliga studier. 
 
Hur ska då denna frånvaro av nyskapad mening direkt kopplad till eget resande och den valda nya 
bostaden förklaras? Vi menar att förklaringar kan sökas i att erfarenhet och kunskap om 
mobilitetstjänster och nya parkeringspolicies i låg grad nått potentiella och verkliga köpare av 
lägenheterna i husen. Enligt SPT kan egna och närståendes färdigheter och erfarenheter antas vara 
kopplade till kunskap och mening.  I sina sociala sammanhang har köparna låg grad av erfarenheter av 
t ex fordonspooler och lågt antal p-platser i anslutning till bostäder. Allmän kunskap om fordonspooler, 
hemleveranser, cykling, rabatterade kollektivtrafik-biljetter samt mindre ”generösa” parkerings-
policies än brukligt, som sätt att möta miljöproblem och bostadsbrist verkar dock inte helt saknas. I 
intervjuerna finns viss allmän kännedom och förståelse för detta. Men det kopplas som sagt inte (ännu) 
till konkret erfarenhet och praktik. I intervjuerna ser vi exempelvis att flera ser mobilitetstjänster och 
lågt antal parkeringsplatser som modernt och framtidens sätt att planera. Samtidigt finns det ett en 
osäkerhet kring hur mobilitetstjänsterna fungerar i praktiken.   
 
I intervjuerna har det visat sig att såväl avsikten att ”ta med egna bilen för säkerhets skull” och att 
”troligen sälja bilen i samband med flytten” förekommer. Dessa uttalade avsikter menar vi kan kopplas 
till de relativt vaga uppfattningar om vad mobilitets-tjänsterna och parkerings-tillgängligheten i det 
nya boendet kommer att innebära i praktiken. Det ska därför bli intressant att i efterstudien söka följa 
hur bilägandet hanteras och eventuellt avslutas för en del hushåll. 
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Bilaga 1. Personporträtt från intervjuer 

Intervjuer med köpare av lägenhet i On Track 

Typgrupp 1: Ingen bil och inget upplevt behov av bil 
Typgrupp 1 består av tre personer som inte äger bil och som inte ser något större behov av att äga en 
bil. En person har svenskt körkort, en håller på att ta körkort och en har ett utländskt körkort men 
inget svenskt. Det som karaktäriserar den här gruppen är att de har ordnat sitt liv och sina aktiviteter 
så att de inte behöver en egen bil, både på grund av livssituationen de befinner sig i och på grund av hur 
de organiserar sina liv. Personerna i den här gruppen kommer, enligt egen utsago, sannolikt inte skaffa 
bil när de flyttar till On Track. Två av personerna bor i lägenhet själva, och en person bor hemma hos 
föräldrarna i en villa och ska flytta hemifrån för första gången.  
 
Typiskt för den här gruppen är att de har ordnat sina liv så att de inte upplever behov av egen bil. En av 
personerna i den här gruppen, som precis håller på att ta körkort, säger att hon fram till nyligen 
funderade på om det ens var nödvändigt att ta körkort, men hennes föräldrar övertygade henne, det 
kan vara bra att ha i framtiden. En annan av informanterna, en 30-årig kvinna som bor i en lägenhet i 
andra hand, beskriver sin livssituation enligt följande: 
  
”Ja, men så mycket jag gör är här inne i stan. Och då behöver man ta sig in och sedan går man inne i 
stan. Och annars så har jag ett gymkort till ett gym som ligger nära där jag bor, så jag går dit. Och 
när jag flyttar så kommer jag säkert att byta gym till ett som jag kan gå till hemifrån. Och sen har 
jag inga barn som är på fritidsaktiviteter eller föreningsaktiviteter som jag måste ta mig till. Så jag 
har nog, mitt liv är sånt så jag inte har skapat sådana behov”. (Informant 3) 
 
Vidare säger samma person att hon handlar mycket on-line och använder sig av hemleverans: 
 
"Jag handlar mycket on-line. Så då går jag och hämtar produkterna om de inte blir levererade. I 
helgen fick jag hem en matberedare levererad till dörren. Och annars lever jag själv, så jag handlar 
bara till mig själv. Så att det är inga problem. Det kanske hade varit ett annat problem om jag hade 
haft familj, men det har jag inte." (Informant 3) 
 
Även om den här gruppen har anpassat sig till ett liv utan egen bil, så upplever de vissa problem, 
särskilt med cykelinfrastrukturen. Två av personerna i den här gruppen tycker att cykelinfrastrukturen 
i Stockholm är bristfällig och att det saknas en cykelkultur. Detta gör att de inte cyklar lika ofta.  
 
"Nej, jag tror att det känns inte som att Stockholm har en så bra cykelkultur. Att man är lite som en 
måltavla när man cyklar. Ehh och att ingen uppskattar att man cyklar. Och det tycker jag är jobbigt. 
Så så fort jag kunde, så fort jag bodde väldigt nära en tunnelbana så slutade jag cykla. Jag tycker att 
det är skönare att åka tunnelbana än att cykla." (Informant 3) 
 
”Ja, absolut [jag hade cyklar mer om det hade varit bättre cykelbanor]. För det var ju så att man 
drar sig lite för de här partierna där man vet att OK här kanske jag dör, nämen det känns ju nästan 
så. Så då blir man lite då här, ska jag cykla? Det gäller att inte bli rädd för jag vet min mamma hon 
cyklade till jobbet ett tag och hon har slutat med det nu eftersom hon tycker att det är så obehagligt. 
Liksom också när det kommer många cyklister på en väldigt liten yta där det är mycket bilar liksom. 
Det är en jobbig situation. Det finns många risker liksom. Men hade det funnits bra cykelvägar, klart 
jag hade cyklat mer, absolut”. (Informant 6) 

Typgrupp 2: Ingen bil men upplever ett behov av bil 
Typgrupp 2 är lik grupp 1 i avseendet att de inte äger en egen bil (men en av dem har tillgång till bil 
genom föräldrarna), men de upplever i större utsträckning än grupp 1 behov av bil i deras vardag. Båda 
personerna i den här gruppen bor för tillfället hemma hos sina föräldrar, en i villa och en i lägenhet. En 
av personerna har körkort och den andra håller på att ta körkort. Båda har cykel. En använder inte 
cykeln och den andra tycker att det är härligt att cykla genom stan. Han cyklar bara på sommaren 
eftersom cykeln inte är utrustad med vinterdäck.  
 
Det som utmärker den här gruppen är att de i större utsträckning än grupp 1 har aktivitetsmönster som 
tillgång till en bil skulle underlätta. En av personerna har exempelvis ett jobb som han endast kan nå 
med bil och för att komma dit lånar han sina föräldrars bil. Den andra personen får ibland skjuts av 
kompisar när hon behöver en bil. Båda personerna är även i en situation i livet där de skulle kunna 
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välja att skaffa en bil eller inte. En av personerna har precis kommit hem från säsongsarbete i svenska 
fjällen. Han hade tidigare en bil, men gjorde sig av med den när han började säsongsarbeta. Nu när han 
har flyttat tillbaka till Stockholm bor han hemma hos sina föräldrar och har tillgång till deras bil.  
Ingen av personerna använder, eller skulle använda, bil för att åka in till centrala Stockholm eftersom 
det är mycket köer, samt svårt att hitta och dyrt med parkering. Så här beskriver personen som håller 
på att ta körkort sitt behov av bil.  
 
”Jag tror att om jag hade råd att ha en bil så hade jag nog haft en bil och kört ganska mycket bil, inte 
till jobb och sånt där men mer till alltså på helger och kvällar. Kanske om jag inte är hemma. Det 
beror på, jag vet inte exakt hur det kommer att se ut då. Men det blir mycket pendeltåg förmodligen. 
Jag har inte så mycket koll på kommunikationerna där faktiskt förutom att jag har hört att de är bra 
och att det finns pendeltåg. Och att det finns en bil som man kan hyra. Som jag hoppas är tillräckligt 
tillgänglig för att man ska kunna hyra den när man vill, eller ofta, när man vill i alla fall. Det skulle 
vara jättebra. Så att det inte blir en bil som finns men som är alltid upptagen” 
 
Hur planerar du sen [när du har tagit körkort]? Tänker du skaffa en bil eller? 
 
Det vet jag inte. De säger att det finns en gemensam bil i det här Bonavas On Track […] så det vet jag 
inte, det beror väl på vad det kostar och så dära. Hur mycket tillgänglighet det finns. Alltså om jag 
känner att det är bra tillgänglighet och hur ofta jag känner att jag behöver en bil, men jag känner att 
det är bra att ha körkort i alla fall. Om jag vill kunna använda den bilen eller om jag vill kunna köra 
bilen." (Informant 11) 
 
Ingen av personerna planerar att skaffa en bil när de flyttar till On Track. En av personerna skulle 
gärna rest mycket med bil om hon hade haft råd, men bilpoolen skulle också kunna erbjuda ett 
alternativ till en egen bil, om den fungerar. Den andra personen skulle också kunna tänka sig att 
använda bilpool, men han har även tillgång till sina föräldrars bil, och eftersom de bor i närheten är 
han inte säker på att han kommer använda bilpoolen särskilt ofta.  
 
Mobilitetstjänsterna och speciellt bilpoolen skulle därmed kunna vara en tjänst som minskar behovet 
av att skaffa en egen bil. Det är också möjligt att bilpoolen leder till ökat bilresande i den här gruppen 
eftersom de får tillgång till bil utan att äga en egen bil.  
 
Båda personerna i den här gruppen gör merparten av sina resor med kollektivtrafik, och förväntar sig 
att fortsätta göra så när de flyttar till On Track. En av personerna funderar på att hyra en 
parkeringsplats i On Track, inte för att han själv planerar att ha bil, utan för att hans föräldrar och 
syskon alltid åker bil, och han vill att det ska finnas plats för dem när de kommer på besök.  

Typgrupp 3: Har en bil och har beslutat att sälja bilen 
Den här gruppen består av en person som äger en bil och som har beslutat sig för att sälja bilen när han 
flyttar till On Track. Han är inneboende i en lägenhet ca 2 mil norr om Stockholm, har en bil, en cykel 
och reskassa på SL. Han handlar på Ica nära bostaden eller går ca 10 minuter till ett lokalt centrum för 
att handla.  
 
Han tar oftast bilen till arbetet nordväst om Stockholm eftersom det är smidigast. Ibland, om han har 
ett ärende i stan, åker han kollektivt till jobbet eftersom han inte vill ta bilen in till stan. På 
sommarhalvåret (maj till sept/okt) cyklar han till jobbet varannan dag för att få motion. Det är nästan 2 
mil enkel resa så han tycker det är för jobbigt att cykla varje dag. Han duschar på jobbet när han 
kommer fram och igen när han kommer hem från jobbet. Han cyklar inte på vintern eftersom det är för 
kallt. Bilen använder han också för en del långväga resor med kompisar (det blev billigare att samåka), 
samt för att hämta upp kompisar på Arlanda.  
 
Väl i On Track, som ligger nära pendeltågsstationen, ser han inte någon vits med att pendla med bil. 
Det finns bra kollektivtrafik från Älvsjö till arbetsplatsen, det är trängsel på Essingeleden och det är 
dyrt med bil. Med pendeltåget tar det bara 25 minuter till arbetet, och Citybanan kommer vara klar när 
han flyttar in i On Track, vilket han tycker låter lovande. Vidare planeras det för en ny tunnelbanelinje 
mellan Älvsjö-Liljeholmen- Fridhemsplan (klar om 8-9 år). Han har därför beslutat sig för att sälja 
bilen innan han flyttar in i On Track. Han vet redan hur han ska sälja bilen, på blocket, där han även 
köpte bilen.  
 
”Därför jag tycker att det inte är värt att ha bil i mitt fall, alltså, när jag flyttar till Älvsjö det finns 
pendeltåg in till stan, det finns pendeltåg till jobbet, det finns massa bussar som man kan åka till 
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Telefonplan och sen ta tunnelbanan om det behövs. Och det är liksom, det är inte värt pengamässigt. 
Och sen det hjälper också till miljön förstås. Det finns jättemycket trafik mellan Älvsjö och [hans 
arbetsplats] på morgonen eftersom den här Essingeleden, det blir fullt”. (Informant 8) 
 
”Det tar 25 minuter från Älvsjö till [hans arbetsplats] och sen den här Citybanan som är klar i juli 
tror jag, det verkar vara lovande ut.” (Informant 8) 
 
Hans resvanor kommer därmed förändras en del i och med att han säljer bilen. Han kommer att ha 
månadskort på SL och pendla med pendeltåg istället för bil. Idag använder han bilen för en del 
långväga resor, och han säger att han får anpassa sig till situationen. Om han behöver en bil kan han 
hyra en bil eller använda bilpoolen i föreningen. Han kan även beställa hemleverans av varor från t.ex. 
IKEA eller hyra en lastbil om han behöver frakta skrymliga föremål. 

Typgrupp 4: Har en bil och överväger att sälja bilen 
Två personer ingår i den här gruppen. En av personerna bor i en lägenhet i drygt två mil söder om 
Stockholm, i närhet till pendeltågstationen, och den andra bor i en villa i ca 1,5 mil söder om Stockholm 
med sina föräldrar. Båda har bil och månadskort på SL, men ingen av dem äger en cykel. Det som 
karraktiserar den här gruppen är att de har tillgång till egen bil som de använder främst på helger och 
kvällar. Båda personerna i den här gruppen använder dock kollektivtrafiken för att pendla till jobbet. 
Båda lyfter fram köer på Essingeleden, kostnader för parkering och trängselskatt som anledning till att 
de pendlar med kollektivtrafik. 
 
"Jag hade gärna åkt bil men eftersom det är hela Essingeleden däremellan så det är mycket trafik. 
Sen kostnaden, det är svårt att motivera det när man inte spara så mycket tid egentligen. Det är 
liksom trängselavgift och bensinen och själva bilen och sen är det, parkeringen är svindyr här. Vi har 
ingen parkering. Så man måste betala så dyr timtaxa." (Informant 4) 
 
En av personerna använder dock bilen för att ta sig till pendeltåget. Tidigare fick han skjuts av sin 
mamma eller syster som också ska till pendeltåget, men han vill helst inte vara beroende av dem för 
skjuts. Så när han såg att det fanns lediga parkeringsplatser vid pendeltågsstationen började han 
infartsparkera med bil. Under vardagar använder han annars bilen främst för att åka till gymmet som 
ligger omkring en mil bort från bostaden. På helgen använder han nästan uteslutande bil, och han 
säger att han inte kommer ihåg senaste gången han åkte tåg in till stan. Han gör inte så många långväga 
resor. De senaste åren har han gjort några resor med bil till en medelstor svensk stad samt rest till 
Arlanda med tåg.  
 
Den andra personen som bor ca två mil söder om Stockholm reser också kollektivt till arbetet i centrala 
Stockholm. Han säger att han valde att köpa en lägenhet invid stationen för att kunna gå till 
pendeltågtet. Han använder bilen sällan under vardagen, kanske någon gång för att åka och handla 
eller för att slänga sopor. Under helgen använder han dock bilen ofta. Han brukar åka och hälsa på sin 
familj i en medelstor svensk stad omkring 3 gånger i veckan och då behöver han bil. Hans föräldrar bor 
inte vid tågstationen (så han skulle behöva bli hämtad) och han behöver bilen när han är där för att 
hinna med alla besök. Dessutom har han inget kollektivtrafikkort i hos sina föräldrar. Han använder 
även bilen för att besöka kompisar (förutom om de ska ses på stan för att dricka öl, då brukar han gå) 
samt för att besöka sin pappa, eftersom det går mycket snabbare än att åka kollektivt (10 minuter med 
bil och 40 minuter med kollektivtrafik). 
 
Båda personerna är tveksamma till om de kommer ta med sig en bil när de flyttar till On Track. En av 
personerna, han som bor ca 2 mil söder om Stockholm, planerar att ta med sig bilen när han flyttar till 
On Track. Efter diskussionen om mobilitetstjänster, särskilt SL-kortet, började han dock att fundera på 
om han inte skulle prova på att vara billös ändå. Den stora utamingen är resorna till den medelstora 
svenska staden. Erbjudandet med SL-kort kände han inte till. När han fick höra om det erbjudandet 
bytte han plötsligt idé om att hyra parkering. Om han tar med sig bil till On Track så ställer han i så fall 
bilen någon annanstans där det är gratis, men han funderar även på att kanske prova att vara utan bil. 
Det finns matbutiker i närheten, så egentligen behöver han bara bil för resorna till den medelstora 
svenska staden, säger han.  
 
”Ja, nej jag tror inte jag kommer [hyra en parkeringsplats i On Track], det är ju skönt att få ett SL-
kort gratis. Jag kommer nog inte ha nån bil där. I så fall att jag har en parkering nån annanstans. 
Men det beror på också, kanske skulle kunna ha, vara billös också, och prova det. Jag har faktiskt 
inte provat det. Så det är ju också så här, det handlar ju bara om vad man är van vid. […] och nu är 
ju, den här lägenheten ligger ju så pass bra till i Älvsjö, om jag bara ser till Stockholm och 
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[kommunen har bor i nu], om jag ska åka och träffa vänner och sådär, då behöver jag ju ingen bil 
egentligen. Och speciellt om jag har matbutiken på 2 minuters promenadavstånd. Nej egentligen 
kommer, för att, väl tillbaka i Älvsjö så tror jag bara det kommer att handla om resorna till [den 
medelstora svenska staden]. Ingenting annat. Och då vet jag ju inte om det, det är ju just det 
problemet att jag vill ha en bil när jag är i [den medelstora svenska staden]. Det är det som jag inte 
riktigt vet hur jag ska göra, lösa. Så mmm”. (Informant 2) 
 
Den andra personen, som bor i villa i ca 1,5 mil söder om Stockholm, tror han att han enbart kommer 
att behöva bil på helgen. Han kommer inte behöva ta bilen varken till pendeltågsstationen eller till 
gymmet. Det finns ett gym ca 150 meter från bostaden. Han kan promenera till matbutiken. Så han tror 
att han bara kommer behöva bil på helgen och då säger han att skulle kunna använda bilpoolen (det 
kom upp spontant). 
 
”Ja, jag kommer inte behöva ta bilen till stationen. Och till gymmet, jag har ju SATS Älvsjö precis 150 
meter så det blir nästan som om jag inte behöver bil alls, förutom kanske på helger då. Och då kanske 
vi kan använda Sunfleet”. (Informant 4) 
 
Han är tveksam på att ta med bil till On Track, och det lutar åt att han inte gör det med tanke på att han 
bara kommer behöva bilen på helgerna. Han skulle kunna ha en bil hos föräldrarna som han kan 
använda när han behöver. Är det då värt att betala 1 000 kr i månaden för garage, kostnader för bensin 
etc., eller blir det billigare med bilpool, frågar han sig. Han har en kollega som gjorde sig av med egen 
bil och använder sig av bilpool när han behöver bil, och han tycker att det funkar jättebra. Han säger att 
han ska räkna på kostnaderna för att bestämma hur han ska göra. Han ska även se om han kan få en 
tjänstebil av jobbet.  
 
”Ja, jag funderar på det om jag ska ta bilen men vi får se, med tanke att jag bara kör på helgerna så 
tänker jag att det är värt att betala för ett garage, jag tror det kostar 1000 spänn, och sen betala för 
bilen och allting. Det blir rätt så mycket extra kostnader. Eller om man ska ta del av bilpoolen och 
testa hur det går med det. Jag har aldrig testat det. Jag har en kollega som kör det ofta, bilpoolen, det 
är samma, Sunfleet, han bor i [ca 2 mil söder om Stockholm], han har en precis bredvid sig. Så han 
brukar ta den om han behöver åka på träningar eller åker på födelsedagar eller så på helgen med 
familjen, så när det verkligen behövs. […] Han tycker att det är skitsmidigt. Hittills. Han sa att det är 
väldigt mycket billigare än att om man hade haft en bil för dom här enstaka resorna. Han hade det 
[bil] förut men han sålde den. Han sparar parkeringsavgiften och alla kostnader som följer med 
bilen." (Informant 4) 
 
”Ja alltså jag har kollat på kostnaderna. Man får kolla lite närmare för att se som det är värt det och, 
vi får se med jobbet också. Om man skulle kunna få tjänstebil eller så. Just nu lutar det åt att jag inte 
tar med mig en bil. Då räcker det med att jag har den hos föräldrarna, om jag verkligen behöver den 
kan jag åka dit och ta den”. (Informant 4) 

Typgrupp 5: Har en bil och planerar att ha bilen kvar 
Den här gruppen består av tre personer. Ett av hushållen består av ett par i 50-årsåldern som bor i en 
lägenhet i Söderort, ett annat av ett par i 30-års åldern som bor på en gård en mil utanför en medelstor 
svensk stad samt ett par i 30-års åldern som bor i en lägenhet i en svensk storstad. Samtliga hushåll har 
minst en bil i hushållet (hushållet som bor utanför den svenska medelstora staden har två bilar, 
eftersom båda i hushållet behöver bil för att pendla till jobbet) och bilen används för att pendla till 
jobbet. Ett av hushållen har en tjänstebil och ett annat hushåll använder den egna bilen i tjänsten. 
Samtliga har gratis parkering vid arbetet. Det som karraktäriserar den här gruppen är därmed behovet 
av bil för att ta sig till arbetet (samt i viss uträckning behov av bil i tjänsten). Hushållet som bor utanför 
den medelstora staden bor också i ett läge där de behöver bilen för nästan samtliga resor.  
 
Hushållet utanför den medelstora staden bor i en lägenhet på en gård ungefär en mil utanför staden. 
Bostadens läge gör att de behöver bilen till nästan samtliga resor. Informant 1 använder exemelvis bilen 
för att ta sig till sitt arbete på flygplatsen, och dit finns det inte ens bussförbindelser. Han har även ett 
jobb på ett externt köpcentrum ca 5 km från bostaden och dit åker han oftast bil. Ibland, kanske två 
gånger per månad under sommarhalvåret, cyklar han dit. Sambon behöver också bil för att ta sig till 
jobbet. Handlar gör de oftast på ett större externt köpcentrum som ligger på andra sidan staden, men 
ibland i det mindre köpcentret 5 km från bostaden.  
 
Informant 1 är från Stockholm och tjejen är från en annan svensk medelstor stad och de reser dit 
ungeför en gång i månaden, nästan alltid med bil. Ibland åker de tåg, exempelvis om han åker själv till 
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Stockholm och enbart ska röra sig inne i stan, eller om sambon ska åka själv till sin barndomsort (hon 
tycker inte om att köra längre sträckor). På sommaren brukar de åka på bilsemester.  
 
Informant 1 har därmed en livssituation där bilen behövs till nästan samtliga resor. När (om) de flyttar 
till On Track kommer dock förutsättningarna att resa med andra färdmedel än bil förbättras betydligt.   
De kommer inte längre behöva två bilar och de kommer därmed sälja en bil. Särskilt flickvännen skulle 
ha möjlighet att pendla med kollektivtrafik. Det är mer osäkert om han kommer kunna pendla med 
kollektivtrafik till arbetet. Det beror lite på var han kommer att jobba och vad de erbjuder för 
transportlösningar till de anställda. Informant 1 har t.ex. en kompis som jobbar på SAS på Arlanda och 
han får välja mellan ett parkeringstillstånd på flygplatsen, ett årskort på Arlanda Express eller 
ersättning för busskort. Där informant 1 arbetar idag erbjuds bara gratis parkering, och det finns inte 
ens några kollektivtrafikförbindelser. Förutom att eventuellt pendla till arbetet, så tror informant 1 att 
de kommer att ha behov av bilen för att storhanda, åka ut till familjens lantställe i Skärgården samt när 
de har behov av att hälsa på vänner och släktingar som bor längre bort. 
 
En fungerande bilpool, där det går att boka en bil även med kort framförhållning skulle, till rätt pris, 
eventuellt kunna ersätta den privatägda bilen enligt informant 1. En förutsättning är dock att det går att 
lösa pendling till jobbet utan bil. Informant 1 kände inte till erbjudandet med SL-kort, men var mycket 
positiv till det.  
 
”Det beror ju på lite om det går att lösa att man inte har bil överhuvudtaget. Behöver man inte bil 
överhuvudtaget, så behöver man ju inte det, behöver man ju ingen bil. Och man kan ju dessutom få, 
få busskort gratis. Sen vet jag inte om det här bara gäller liksom vid inflytt första gången eller gäller 
det alla hyresgäster alltid, även om man säljer lägenheten och det kommer in nya hyresgäster. Eller 
är det bara en engångsdeal i början” (Informant 1) 
 
Sammanfattningsvis ser det ut som att mobilitetstjänsterna, som en helhet, ev. skulle kunna bidra till 
att minska hushållets bilinnehav, givet att de lyckas lösa pendlingen utan bil. Att bilpoolen fungerar 
(till en rimlig kostnad) utgör en viktig del, men även lådcyklarna skulle kunna ersätta vissa korta 
bilresor. SL-kortet är en morot som skulle kunna få dem att prova på att bli bilfria 
 
Informant 9 bor i en lägenhet i en svensk storstad i ett nybyggt område ca 30 minuter från centrala 
delen av stan. Hon säger att området kan jämföras med Hammarby Sjöstad i Stockholm. Informant 9 
bodde tidigare i Stockholm. Nuvarande sambon hade då bokat en nyproduktion. Lägenheten var 
egentligen lite liten för dem båda. De bodde i lägenheten ett tag och sålde sedan lägenheten och flyttade 
till en bostadsrätt i ett äldre hus från 1937 som de renoverade. Det är i den här lägenheten de bor idag. I 
området de bor finns ett litet torg med den viktigaste närservicen och det finns bussförbindelser in till 
stan. 
 
Hushållet består av informant 9 och hennes sambo. De har en bil som sambon använder i tjänsten, och 
informant 9 har en cykel. Hon har inget månadskort på kollektivtrafiken utan använder en app. Hon 
har inget körkort, men säger att hon snart ska ta det. Vidare säger informant 9 att de oftast använder 
bil när de åker någonstans tillsammans. Eftersom hon inte har körkort, och inte tillgång till bil under 
dagen, blir hon automatiskt beroende av andra färdmedel. Men hon tycker att det fungerar bra.   
 
De storhandlar varje söndag, ofta på ICA Maxi som ligger en bit bort. Orsaken till att de använder bilen 
är att det är mycket bekvämare. De reser även hälsar på släkt och vänner, och då med bilen. 
 
”Ja, för att det är bekvämt, man kan storhandla mycket mer. Det ligger ganska, den här ICA Maxi, 
om vi ska ta det som exempel, så ligger det en ganska bra bit bort. Ja, vi använder bilen väldigt, 
väldigt mycket." (Informant 9) 
 
Däremot använder de sällan bilen när de ska in till stan eftersom det är ”knöligare”. Bilen de har är en 
halvstor lastbil som inte får plats i alla parkeringshus vilket gör det knöligt. 
 
Informant 9 åker oregelbundet kollektivtrafik eftersom hon arbetar hemifrån nuförtiden. När hon åker 
kollektivt använder hon en app. Oftast använder hon bussen för att ta sig in till stan, men ibland tar 
hon båten för att det är trevligare. Hon berättar att hon tycker att kollektivtrafiken fungerar dåligt i 
stan, och att det inte alls går att jämföra med Stockholm där det fungerar mycket bättre. Vidare säger 
hon att det inte ens går att ta sig till många av de ställen de åker bil till, t.ex. för att handla. Hon åker bil 
till merparten av de resor som hon gör på kvällar och helger tillsammans med sin sambo. Undantaget 
är när de ska in till centrala delarna av staden, eftersom det svårt att hitta plats till den stora (last)bilen. 
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Eftersom hon inte har körkort (eller tillgång till bil under dagtid) är hon beroende av andra färdmedel, 
främst buss.  Hon cyklar ganska sällan in till stan, men mer på sommaren än på vintern. Det är ganska 
långt att cykla in till stan och cykelvägen är inte jättebra.  
 
Informant 9 reser ofta till Stockholm och då väljer hon nästan alltid tåget. Hon uppskattar att hon 
kanske åker bil två gånger av hundra och resten tåg. Hon reste exempelvis bil när hon flyttade ner från 
Stockholm till Göteborg eftersom hon behövde ta med sig alla sina saker. Hon reser även regelbundet 
till Dalarna, hon kommer därifrån och har familj där. Hon tycker att tåget går fort och är smidigt. Det 
är också skönt att slippa köra och kunna sitta och arbeta undan saker på tåget. 
 
Att göra sig av med bilen kommer inte vara ett alternativ för dem när de flyttar till On Track eftersom 
sambon kommer att behöva bil i jobbet. Hon menar också att bilen behövs för att kunna vara spontan 
och de gillar att åka ut i skogen och vandra, och då behövs bilen. Informant 9 uppger att hon kommer 
att pendla till jobbet med kollektivtrafik. Om inte sambon får tjänstebil så överväger de att leasa en bil.  
Bilpoolen kommer inte vara ett alternativ till att köpa/leasa en bil, men det är möjligt att hon kommer 
att använda bilpoolen ibland (när hon har tagit körkort). Vidare säger Informant 9 att hon kommer 
kolla upp hur det fungerar att hyra parkering i On Track, vilket hon inte har gjort ännu. Hon känner 
inte till om det finns många eller få parkeringsplatser att hyra.  
 
Informant 9 känner till erbjudanden med bilpool, lådcykel och SL-kort. Bilpoolserbjudandet kom upp 
spontant när vi diskuterade möjligheterna att parkera. Det är inget alternativ till att leasa/äga bil för 
dem, men i framtiden, när hon har tagit körkort, skulle hon kunna tänka sig att använda bilpoolen om 
det är smidigt. Bilarna måsta vara tillgängliga så att det finns en när man behöver den och det får inte 
vara för krångligt att boka dem. Däremot säger hon att det är rätt väg att gå och att hon bara ser 
fördelar med bilpool, eftersom bilresandet måste bil mindre.  
 
"Det är jättebra, absolut. Det ser jag bara som fördelar, jag tycker att det är rätt tänkt. Jag tycker att 
det är bra. Jag tycker att det är rätt väg att gå för att jag, så jag håller med om att man ska undvika 
bil och försöka tänka i andra banor […] Tycker jag att det, bilåkandet måste ju bli mindre egentligen 
så jag faktiskt det är helt rätt" (Informant 9) 
 
"Men ja kanske [hon kommer att använda bilpool när hon har fått körkort]. Kanske. Beroende på om 
det är smidigt. Att det liksom är lätt att få tider, och att det fungerar bra liksom, beroende på hur 
många bilar det finns, det är ändå 170 lägenheter i On Track, och skulle alla använda den här hela 
tiden så tror jag att det kan bli ganska, det får inte vara för krångligt heller, så det måste vara 
användarvänligt och enkelt. Det får inte vara att oj nu ska vi och storhandla, ok 15 dar, det funkar 
inte. Det måste vara liksom enkelt att få tider, fungera smidigt, finnas ett gäng bilar i så fall. Då tror 
jag att det kan fungera bra. " (Informant 9) 
 
Informant 7 bor i en lägenhet i Söderort med sin fru och arbetar som sjuksköterska i en mil söder om 
Stockholm. Han har en bil, reskassa på kollektivtrafiken, men ingen cykel. Han säger att han inte hade 
cyklat även om han hade haft en cykel eftersom han inte hinner. Till arbetet tar han alltid bilen 
eftersom det är smidigast och tar betydligt kortare tid än att åka kollektivt. Informant 7 uppskattar att 
det tar 12 minuter med bil till jobbet och någonstans mellan en timme och en timme och en kvart med 
kollektivtrafik. Han är dessutom skyddsombud och får därför gratis parkering i kommunen. Han 
storhandlar med bil en gång i veckan samt småhandlar i en närbutik 300 minuter bort till fots under 
veckan om det bara är några få kassar, annars tar han bilen.   
 
Han har ett accesskort med reskassa som han använder för att åka in till centrum. För att resa till 
centrum använder han alltid kollektivtrafik. Orsaken till att han åker kollektivt är att det går snabbare 
och är smidigare än att åka bil. Han berättar att det kan ta 30, 40 minuter, eller upp till en timme från 
att han har åkt hemifrån tills han har hittat en parkeringsplats. Med kollektivtrafik tar det exakt 14 
minuter säger han. Han lyfter även fram kostnaden för bensin och olycksrisken som faktorer som 
påverkar färdmedelsvalet.  
 
Han gör inga långväga resor i Sverige, men ibland reser han till Arlanda. Tidigare tog han bilen till 
Arlanda och långtidsparkerade där. På senare tid har han uppmärksammat att det kostar ganska 
mycket att parkera där, mellan 800 och 900 kr för två veckor. Dessutom kan det vara jobbigt att stå 
och vänta på anslutningsbussen till parkeringen, att kanske behöva skrapa vindrutan på bilen på 
vintern etc. Numera väljer han istället att köpa en flygbiljett så att han inte landar mitt i natten och att 
ta Arlandabussen från Liljeholmen till Arlanda för en hundring.  
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Intervjuer med köpare av lägenhet i Brf Blicken 

Typgrupp 1: Ingen bil och inget upplevt behov av bil 
Typgrupp 1 består av en ung person som bor inneboende i lägenhet i närhet till pendeltågsstationen. 
Han upplever inget behov av bil i sin vardag. Han har körkort, periodkort på SL och har två trasiga 
cyklar. 
   
Han har ett aktivitetetsmönster där kollektivtrafiken fungerar bra. Han är ursprungligen från en 
mindre stad och flyttade till Stockholm för 8 år sedan. Innan han flyttade till Stockholm hade han bil, 
men han sålde den när han flyttade till Stockholm. Han brukar veckohandla på lördagar vid centrum, 
eftersom han bor på gångavstånd så går han dit. Ibland handlar han småsaker vid T-centalen på vägen 
hem från jobbet. Under vardagarna gör han inte så många resor (förutom till och från arbetet). Ibland 
träffar han kompisar som har bil, och då brukar de skjutsa honom. Han reser ibland till sin 
borndomsort där han har familj, och då brukar han åka tåg eftersom det både går fortare och är 
billigare än att åka bil. Han tycker också att det är skönt att kunna sträcka på benen i tåget.  
Han har hyrt bil vid enstaka tillfällen när han ska till något otillgängligt ställe, men det var två, tre år 
sedan sist. Ibland kollar han om hyrbilsföretagen har ”free-ride” erbjudanden, dvs. att man får köra 
tillbaks en bil gratis. Det gör han ibland, men inte så ofta. Oftast blir det tåg. Han har inga planer på att 
skaffa en bil, men nämner att han kanske någon gång i framtiden skulle vilja skaffa en bil. När han 
flyttar till Brf Blicken tror han att kan kommer resa likadant som idag. Han bor ju redan i närheten till 
pendeltågsstationen.  
 
Sammanfattningsvis går det att säga att personen i den här gruppen redan bor i goda 
kollaktivtrafiklägen. Han upplever inget behov av bil, och använder nästan enbart bil när han umgås 
med kompisar som har bil. Det händer ibland att han hyr en bil om han ska till något otillgängligt 
ställe, men det händer väldigt sällan. Han nämner vidare att Riksbyggen inte har sagt om det kommer 
finnas gästparkering eller inte. Han säger att det kan behövas ibland, men att det inte är superviktigt.  

Typgrupp 2: Ingen bil men upplever ett behov av bil 
Typgrupp 2 består av en ung person som bor i lägenhet i närhet till pendeltågsstationen. Hon bor 
hemma hos sina föräldrar och har tillgång till deras bil. Eftersom hennes föräldrar bor i närheten 
kommer hon kunna låna deras bil även i framtiden. Hon har körkort och periodkort på 
kollektivtrafiken, men ingen cykel.  
 
Hon pendlar med kollektivtrafik till arbetet, och säger att hon åker kollektivt dels på grund av att det är 
mycket biltrafik och trängsel, dels för att det är dyrt att parkera vid arbetet (150 kr per dag). Tidigare, 
när hon jobbade på en annan arbetsplats, tog hon ibland bilen under sommaren när det inte var så 
mycket biltrafik, eftersom det gick snabbare än att resa med kollektivtrafik (en halvtimme med bil 
jämfört med en timme med kollektivtrafik). Hon använder ibland sina föräldrars bil för vissa resor, 
t.ex. för att storhandla (vilket hon gör ungefär varannan vecka), för att köpa skrymliga varor (vilket hon 
inte har gjort på länge), samt ibland för att besöka kompisar (t.ex. i stan om hon planerar att åka hem 
efter sista pendeltåget). När hon rör sig i närområdet går hon eller så använder hon bilen. Hennes 
resvanor är därmed en blandning av bilresor och kollektivtrafikresor, men hon planerar inte att skaffa 
en egen bil eftersom hon redan har tillgång till sina föräldrars bil. Hon bor redan i området och säger 
att hon inte tror att hennes resvanor kommer förändras när hon flyttar till Blicken. Hon kände inte till 
att det erbjöds mobilitetstjänster i Blicken, men hon säger att hon inte tror att de kommer att påverka 
hennes resvanor (hon har ju redan tillgång till en bil genom sina föräldrar). 
Sammanfattningsvis går det att säga att personen i den här gruppen redan bor i goda 
kollaktivtrafiklägen. Hon använder bil för en del av sina resor, men hon kommer fortsätta att ha 
tillgång till sina föräldrars bil och planerar därför inte att skaffa en egen bil.  

Typgrupp 3: Har en bil och har beslutat att sälja bilen 
Den här gruppen består av två personer som har bil, men som redan har beslutat sig för att göra sig av 
med bilen. Ett av hushållen är ett pensionerat par som bor i villa i Haninge. Det andra hushållet är en 
barnfamilj med två barn som bor i hyresrätt i Haninge. Båda kommer att flytta till betydligt bättre 
kollektivtrafiklägen än tidigare. 
 
Inget av hushållen hade tänkt göra sig av med bilen när de köpte lägenheterna, utan fattade beslutet 
när de fick reda på att det fanns få parkeringsplatser i Brf Blicken, samt när de fick information om 
kollektivtrafiken och närheten till service i området. Detta skedde under ett informationsmöte med 
Riksbyggen. Det pensionerade paret kommer att ge bort bilen till ett barnbarn och de kommer ha 
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tillgång till barnbarnens bil i utbyte mot att de sitter barnvakt. Barnfamiljen har ännu inte funderat på 
hur de ska göra sig av med bilen.  
 
Det pensionerade säger att de är hemma mycket. Frun i hushållet har svårt att gå. Mannen i hushållet 
är även han hemma mycket men det händer att han åker och besöker bekanta eller hälsar på familjen. 
När han reser in till stan (till centrala Stockholm) reser han alltid med kollektivtrafik eftersom det är så 
mycket biltrafik inne i stan. Bilen använder han alltid när han rör sig i trakterna söder om stan, t.ex. för 
att besöka sina barn, eller för att åka och handla mat. Orsaken till att han åker bil är bekvämlighet och 
att det är komplicerat att åka kollektivt. Men det händer att han åker kollektivt, exempelvis om han ska 
till Handens sjukhus. Om han åker på besök med sin fru åker han alltid bil eftersom hon har svårt att 
gå. Lördagen innan intervjun var han exempelvis hemma hos dottern på middag och då åkte de bil. 
Dottern bor omkring en kilometer från hållplatsen och det klarar inte hustrun av att gå. Om han hade 
varit själv hade han rest mer med kollektivtrafik. Då hade han t.ex. kunna dricka ett glas vin till maten.  
Han har inte gjort några långväga resor på ett par år. Tidigare, när han gjorde långväga resor, reste han 
mest med bil och åkte sällan tåg. För rätt många år sedan brukade han bila på semestern, men det har 
han slutat med.  
 
Innan han gick i pension hade han under en period tjänstebil. Han fick tjänstebil när han fyllde 50, 
vilket var hans första bil. Då åkte han bil till jobbet under en period eftersom det var ”nyhetens behag”. 
Så småningom testade han att åka kommunalt och upptäckte att det gick bra. Detta ledde till att han 
började åka kollektivt till jobbet, men han hade kvar bilen. Nu när han någon enstaka gång åker 
kollektivt in till stan ser han att biltrafiken har ökat och han tycker inte att det är ”ett dugg kul att åka 
bil” (Informant 17) inne i stan längre. Han cyklar ibland någon kilometer till pendeltågsstationen under 
sommaren, men aldrig några längre sträckor. Under vintern cyklar han aldrig. Han tycker att det känns 
farligt i hans ålder och han promenerar hellre.   
 
Han planerar att göra sig av med bil när han flyttar till Blicken. Han säger att han troligtvis påverkades 
av informationen som han har fått av Riksbyggen. Vidare påpekar han att ”Jag har en del bekanta som 
klarar sig utmärkt utan bil” (Informant 17) och om de klarar sig utan bil så ska väl han göra det också. 
Han planerar därmed åka mer med kollaktivtrafiken när han flyttar till Blicken. Vidare säger han att 
han kan få hjälp av barnbarnen eller ta taxi om han behöver en bil eller skjuts, t.ex. för att åka till IKEA. 
 
”Nej jag kommer åka kommunalt. Sen är det, ok jag kanske ska åka till IKEA och köpa nått bord eller 
så där och då antingen får jag hjälp av mina barnbarn, det kommer vara så för det mesta, men jag 
är också beredd att man får ta taxi lite då och då. Och jag vet inte om det kommer ordnas något bra 
sätt att hyra nån bil eller. Jag tror inte det ska vara nått problem. Och som sagt jag har andra 
grannar här som inte har bil och klarar sig bra och så då kommer jag också att göra det. Även om 
min hustru tycker att göra sig av med bilen det kan du ju inte göra. Men jag tror att man vänjer sig 
vid det väldigt snabbt”. (Informant 17) 
 
Han berättar att Riksbyggen skickade ut information när de presenterade bygget där de tog de upp att 
det inte kommer behövas bil. Informant 17 funderade från början på att hyra en garageplats, men efter 
att ha fått information om att det inte kommer behövas bil beslutade han sig för att inte ha bil. Bilen 
som de har ska de ge bort till ett barnbarn som precis har skaffat körkort. Informant 17 säger också att 
det bara finns parkering till hälften av hushållen och att det gör honom mer övertygad om att han har 
gjort rätt val att göra sig av med bilen. Informationen han fick från Riksbyggen var att lägenheten ligger 
nära pendeltåget och bussterminalen samt att centrum ligger 100 meter bort.  
 
”Ja, från början alltså, jag funderade på garage. Och då noterade jag att det huset där jag ska bo 
finns det 85 lägenheter men de bygger bara hälften antal garage så de räknar med att det ska bli på 
det viset. Så det gör mig ännu mer övertygad om att jag har fattat rätt beslut”. (Informant 17) 
 
Den andre personen i den här gruppen är en kvinna i 30-årsålders som bor i en hyresrätt på tre rum 
och kök i Brandbergen i Handen tillsammans med sin man och två barn. Hon är för tillfället 
föräldraledig med sin dotter. Hushållet har en bil och hon har körkort. Familjen skaffade bil när hennes 
man tog körkort, någon gång 2009, 2010. Hon säger att införskaffandet av bil skedde automatiskt när 
hennes man skaffade körkort.  

 
”Varför skaffade ni bil då? 
 
Oj, jo, jag tror att det blir väl automatiskt när man skaffar körkort.  
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När man skaffar körkort, ja.  
 
Ja alltså, ja men alltså vi har en bil. Vi hade aldrig haft något behov av bil tidigare. Vi var så 
vana att åka kommunalt, men jag vet inte om vi skaffade 2009 eller om det var 2010 i 
samband med vår son också. För att, eller nej jag tror att vi skaffade innan vår son men det 
blir väl, 2009 skaffade vi och det var väl i samband med att han tog körkortet, så skaffade vi 
en bil. Ja. Så.” (Informant 12) 

 
Hon har dessutom en cykel som är trasig. Den gick sönder (hon fick punktering) för 10 år sedan och 
sedan dess har cykeln blivit stående. Sonen har en fungerande cykel som han använder. Hon hade velat 
cykla mer för att få motion, för att använda bilen mindre samt för att kunna cykla med sin son. Hon har 
varken månadskort eller reskassa på kollektivtrafiken.  
 
”Vi har haft den [cykeln] typ i 10 år, men använde den första året och sen gick den sönder och sen har 
vi bara haft den i källaren eller där i cykelförrådet. Men min son har en, en cykel. Och den använder 
han. Ja. Jag slutade att använda den för att jag inte har lagat den. Det är punka, man behöver byta 
däcken och sen behöver man fixa iordning kedjan, så att det, egentligen är det enkelt att bara gå och 
fixa, men jag använder inte den.” (Informant 12)  
 
Informant 12 reser mycket till fots. Hon brukar promenera för att lämna sin son på skolan på 
morgonen, vilket ungefär tar 10 minuter. Om det är fint väder brukar hon ta en promenad, och annars 
går hon hem direkt. Dagen innan intervjun var hon på vårdcentralen med sin son. Den ligger 2 - 3 
minuter från lägenheten och dit gick hon. Innan hon var föräldraledig arbetade hon. Hon promenerade 
till arbetsplatsen, vilket ungefär tog 15-20 minuter. Hon brukade lämna sin son på vägen till arbetet. 
Med bil hade resan till arbetat tagit omkring 5 minuter, men hon säger att det i praktiken skulle ta 
längre tid att åka bil än att gå till arbetet eftersom hon först skulle behöva gå till garaget.  
Bilen används främst för att åka och hälsa på släkt och vänner (mostrar i Västberga, Farsta och 
Hammarbyhöjden och hennes mamma som bor 10 minuter bort med bil), för att storhandla och för att 
skjutsa sonen till träning och matcher (tre gånger i veckan, träningen ligger vid Hammarbyhöjden och 
det blir en konstig väg med kollektivtrafiken.). Någon gång händer det även att de åker in till centrala 
Stockholm med bil (senast det hände var i oktober).  
 

”Men det är liksom, rörigt att ta sig dit [till mostrarna], just nu med buss och med pendeltåg 
för att de håller på att bygga om och så. Det passar liksom inte ihop med bussen och pendeln” 
(Informant 12) 
 
”Ja alltså då brukar åka på träning med min son. Och då använder vi bilen. Och då, och det, 
där är det ju också såhära, det är en bit att åka, ungefär 20 minuter. Skulle man ta bussen 
skulle det ta ungefär 1 och en halv timme eftersom det är så många olika byten och ja, så 
därför tar vi bilen och då brukar vi använde den då när vi åker på träning eller på matcher.” 
(Informant 12) 
 
”Vi åker och handlar, storhandlar. Då brukar vi åka ner till ICA Maxi. Det är också, så varför 
vi tar bilen det är för att det är tungt att bära. Men när det är, men det är väl det som vi 
brukar ta på helgerna, om vi ska storhandla eller så. Annars tar vi faktiskt inte bilen nån stans. 
Annars så går vi till den närmsta butiken, det är ICA, för att småhandla. Men då promenerar 
vi. Ja men om man ska besöka nån släkting eller några kompisar eller, då använder vi bilen på 
helgerna, men ja…” (Informant 12) 
 

Informant 12 reser sällan med kollektivtrafik. Ibland reser hon med buss, vilket är gratis när man har 
med sig barnvagn. På pendeltåget måste hon däremot betala även om hon har med sig barnvagn, men 
det gör hon väldigt sällan. Senast hon reste med pendeltåget lånade hon sin mammas SL-kort.  
 
Hon gör sällan långväga resor. Senast hon gjorde en långväga resa var till Falköping för två år sedan. 
Då reste hon med bil tillsammans med familjen. Informant 12 blir dock lätt åksjuk både när hon åker 
bil och tåg. Hon har inte gjort någon långväga resa varken med bil eller tåg sedan dess.  
 
Informant 12 och hennes familj planerar att förändra sina resvanor ganska ordenligt när de flyttar till 
Blicken. Närheten till pendeltåget, och att de slipper bussen och byten, var en av anledningarna till att 
de ville flytta till Blicken. Därför tror hon att de kommer att använda kollektivtrafiken mycket mer och 
bilen mindre. Vidare berättar hon att de planerar att sälja bilen när de flyttar till Blicken.  
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”Ja, så jag kommer nog att använda pendeltåget mycket mycket mer. Och därav varför vi vill flytta 
nära, för vi slipper bussarna på något sätt, för att bussen är ju, du måste byta där, det blir så många 
byten. Här blir det direkt in till city, in till Stockholm city. Så, så vi kommer nog sälja bilen och 
använda pendeltåget mer” (Informant 12) 
 
Från början hade informant 12 och hennes familj planer på att ta med sig bilen till Blicken. Men under 
ett informationsmöte fick de information om att det inte kommer finnas några parkeringsplatser under 
fastigheten, eftersom bussterminalen kommer att ligga där. Däremot får boende möjlighet att hyra en 
parkeringsplats i närheten för mellan 1200 och 1400 kr per månad. Under det här informationsmötet, 
när de fick den här informationen, började informant 12 och hennes man att fundera på om de inte ska 
göra sig av med bilen. Hon tycker att 1 400 kr för en parkeringsplats är dyrt och att man för samma 
summa kan få två kollektivtrafikkort. Informationen har fått dem att överväga om de ska ha kvar bilen, 
men den påverkade inte deras beslut att flytta till Blicken.  
 
”Där är ju problemet med bilen. För det kommer inte finnas så många parkeringsplatser. Och då 
tänkte vi men det är ju nära pendeltåget […] vid station, det kommer säkert bil ännu bättre med 
kommunikationen in, alltså pendeltåget är ju perfekt. Jag tror vi kommer nog sälja bilen. För jag 
menar att betala ett och, vad var det fyra [1400] ungefär om inte mer för en parkeringsplats känns 
lite för, då kan jag lika gärna köpa två SL-kort och åka runt, liksom. Ja, så jag tror nog att vi 
kommer använda pendeltåget mycket mycket mer. Och därav varför vi ville flytta nära, för vi slipper 
bussarna på något sätt, för att bussen är ju, du måste byta, och byta där, det blir så många byten. 
Här blir det direkt in till city, in till Stockholm city. Så, så vi kommer nog sälja bilen och använda 
pendeltåget mer”. (Informant 12) 
 
”Ok. Vad tyckte ni om att, när fick ni reda på att det fanns få parkeringsplatser?  
 
Det var under det här mötet, informationsmötet, och det var då de sa, vi tänkte att de skulle bygga 
under men det är där bussterminalen kommer vara. Pendeltågsterminalen. Men det var då, då skulle 
de hyra in sig i nått ställe i närheten och där skulle de ligga på ja mellan 1200 och 1400 kr om inte 
mer. Alltså det var lite […] då började vi titta på varandra, ha oj då, det är inte värt det, men det var 
under informationsmötet” (Informant 12) 
 
Enligt informant 12 så är den enda resan som blir komplicerad att göra utan bil skjutsningen av sonen 
till träning och matcher. För att besöka släkten fungerar kollektivtrafiken bra. De säger att eventuellt 
har de kvar bilen ett tag för att se vilka lösningar som de kan hitta.  
 
Informant 12 kände inte till att det kommer erbjudas mobilitetstjänster i Blicken, inte ens på direkt 
fråga om hon kände till mobilitetstjänsterna. Hon säger att om hon har fått information om det så har 
hon glömt bort det. Däremot är Informant 12 mycket positiv till mobilitetstjänsterna som erbjuds i 
Blicken, särskilt bil och cykelpoolen. Hon tycker att det perfekt med bilpool och att man då absolut inte 
behöver egen bil. Hon har inte någon kännedom om konceptet och det är inget speciellt hon tycker är 
viktigt för att bilpoolen ska fungera.  
 
”Det är ju perfekt. Då behöver man ju absolut ingen bil. Då kan man bara, det är ju perfekt. Behöver 
inte tänka på nånting, bara att låna bilen liksom. Det kostar en summa antar jag” (Informant 12) 
 
”Ja ok, men det låter bra. Det är en bra lösning. Kanske om de vet att det här är ett problem, att folk 
kommer bli, folk blev lite upprörda på informationsmötet […], de blev va, det var mycket frågor kring 
de parkeringarna. Och vi tänkte ja men det löser sig på nått sätt. Vi gjorde inte så stor grej, jamen vi 
tittade på varandra och var lite så ojdå, men det var inte, och det här det var inget, och det här det är 
ju en jättebra lösning”. (Informant 12) 
 
Hon är även mycket positiv till cykelpoolen och säger att då behöver hon ju inte skaffa en egen cykel. 
Vidare nämner hon att det redan finns lånecyklar utanför biblioteket som man kan låna med 
bibliotekskortet. Hon är också mycket positiv till lådcyklar, och tror särskilt att barnen skulle älska det. 
Den skulle t.ex. kunna användas för att skjutsa barnen till förskolan eller för picknick och utflykter. 
  
”Perfekt alltså [med en lådcykel]. Och barnen skulle älska det. Absolut. Det är, det är jättebra. Jag 
har ingenting att tycka illa om det”. (Informant 12) 
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Typgrupp 4: Har en bil och överväger att sälja bilen 
Den här gruppen består av två pensionärer som bor själv i villa/radhus i Haninge. En sak som 
karrakäriserar den här gruppen är att de inte reser så mycket nu när de är pensionärer. Båda bor i hus 
som ligger en bit från bra kollektivtrafik, vilket gör att de är beroende av bil för att få ihop sin vardag. 
Båda använder bilen för ett flertal aktiviteter, men båda har gemensamt att de inte använder bilen när 
de ska resa in till stan (Stockholm) på grund av trafiken och parkeringssituationen. Båda har SL-kort 
och en av dem har en cykel som är trasig. Cykeln har varit trasig i ett år. Hon cyklar inget nu när cykeln 
är trasig, men tror att hon hade cyklat en del om hon hade haft en fungerande cykel. När cykeln var hel 
cyklade hon en del för att få motion och för att komma ut i naturen. Lånecyklar skulle kunna vara ett 
alternativ till att äga en egen cykel, beroende på hur mycket det kostar att hyra cyklarna.  
 
”Varför är den trasig? 
 
Ja, det undrar jag också, jag har, egentligen är det nog bara småfel, det är nog bara ett däck som 
behöver bytas ut.  
 
Ja, har den varit trasig länge? 
 
Ja det har det faktiskt varit. Den har varit trasig ett helt år. ” (Informant 15) 
 
Båda personerna i den här gruppen kommer få betydligt bättre kollektivtrafikutbud, samt närhet till 
affärer, när de flyttar till Brf Blicken, och de tror att de kommer resa betydligt mer med kollektivtrafik 
än idag. Flera av de resor de gör med bil idag kommer de troligtvis göra med kollektivtrafik i framtiden. 
Båda överväger om de ska ha kvar en egen bil när de flyttar till Blicken, men de planerar att ta med sig 
bilen för att se hur det fungerar. Mobilitetstjänsterna, särskilt bilpool, skulle eventuellt kunna vara ett 
alternativ till att äga en egen bil, men de är tveksamma till hur bilpoolen fungerar i praktiken. De säger 
att de har fått knapphändig information om bilpoolen, och att informationen inte är tillräcklig för att ta 
ett beslut om att göra sig av med bilen. Vidare säger de att de är tveksamma till hur bilpoolen fungerar 
– kommer det finnas en bil när de behöver den? En av personerna i den här gruppen berättar dessutom 
att hon inte känner någon som säger att en bilpool fungerar.  
 
Radhuset informant 15 bor i ligger en bit från pendeltågsstationen och därför behöver hon först ta buss 
till pendeltågsstationen när hon ska åka kollektivt. Hon åker ofta till kranskommuner i Stockholms län 
där hennes barn bor. Hon åker alltid bil eftersom det tar så lång tid att åka kollektivt. För att åka till en 
kranskommun ca 2 mil söder om Stockholm måste hon först ta buss till pendeltåget, sedan ta 
pendeltåget, byta pendeltåg och slutligen byta till buss. Resan tar därmed mer än dubbelt så lång tid 
med kollektivtrafik som med bil. På sommaren brukar hon åka ut och spela golf, och hon behöver bil 
för att komma ut till golfbanan.  
 
”Till golf. Ja och då kommer jag inte utan bil, det går inte. För dit går det inte alls några, för att 
komma dit med kollektivtrafik tar det en halv dag, nästan, för att bara ta sig dit och hem, och sen en 
tung bag att bära på också så det går inte. Då måste jag åka bil. ” (Informant 15) 
 
Andra vanligt förekommande aktiviteter i informant 15s vardag är att åka på vattengympa, åka och 
träna, gå på bio samt besöka vänner och bekanta. Hon använder lite olika färdmedel för att ta sig till de 
olika aktiviteterna. Kollektivtrafik använder hon främst när hon ska in till stan, eftersom det är svårt att 
hitta parkering, och när det ”är snöigt och dant”, eftersom det då blir bilköer och man inte vinner något 
tidsmässigt med att ta bilen. Vidare tycker informant 15 att det är obehagligt att promenera på 
kvällstid, och därför är det obehagligt att gå hem från busshållplatsen på kvällen. 
Hon använder även bilen för att åka och handla eftersom affären ligger en bit bort och eftersom det är 
tungt att bära hem matvarorna. 
 
”När jag handlar då tar jag absolut bilen för att det är för tungt att bära matvaror och så att, nej då 
har jag alltid bilen när jag handlar.” (Informant 15) 
 
”Den är längre bort [mataffären], ja. Så det finns inte möjligheter att gå och handla en liter mjölk 
härifrån utan jag måste ha bil då”. (Informant 15) 
 
När Informant 15 köper större saker brukar hon beställa hemkörning och när hon ska transportera bort 
saker till soptippen brukar hon köra själv till tippen om det är mindre saker. Om det är större saker 
som måste fraktas bort brukar hon be om bärhjälp. Hon gör även en del semesterresor med flyg. Senast 
åkte hon till USA för att besöka hennes son som bor där. Till flygplatsen tog hon bussen ”from door to 
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gate” som är en mindre buss som hämtar upp en vid bostaden. Informant 15 tycker att servicen är 
fenomental. Hon tycker däremot att det både är dyrt och besvärligt att ta egen bil till Arlanda.      
Informant 15 säger att hon kommer att åka mer kommunalt när hon flyttar till Blicken och att det var 
ett av skälen till att hon valde att flytta dit. Hon säger att hon kommer att åka kommunalt när hon gör 
besök i kranskommuner istället för bil när hon har flyttat till Blicken. Hon planerar att ha kvar bilen, 
men pratar även om hon ha kvar bilen medans hon ser hur det fungerar att transportera sig i området.  
 
”Nej jag tror faktiskt att jag kommer att åka mer kommunalt då. Det tror jag att jag kommer att 
göra. Och det är ett av själen till att jag flyttar dit också. Men innan jag vet hur det fungerar och hur 
det går så vill jag ju faktiskt ha bilen. Ändå. Ja.” (Informant 15) 
 
Bilen kommer hon fortsätta att behöva för ett antal resor, bl.a. för att spela golf på sommaren, besöka 
vänner där kollektivtrafiken är sämre samt för att handla tunga saker. Eventuellt kommer hon fortsätta 
att veckohandla med bil. Det kommer att finnas en affär i fastigheten säger informant 15, men hon är 
osäker på vad som kommer finnas i affären.  
 
Informant 15 tränar två gånger i veckan, och det är knepigt att åka dit med kollektivtrafik eftersom det 
är för långt att gå från pendeln till anläggningen. Hon åker även till vattengympa med bil. Hon säger att 
det kanske finns anläggningar närmare, men att hon gärna vill fortsätta att träna där.  
 
”Ja det är det [något speciellt med den anläggningen], för att jag har tränat där och känner mig van 
där om man säger så”. (Informant 15) 
 
Bilpoolserbjudandet kände hon inte till spontant, utan hon kom ihåg det först när det nämndes. Hon 
uttryckte osäkerhet kring hur konceptet fungerar, men om det fungerar tycker hon det låter väldigt bra.  
 
”Ja, bilpool, ja just det. Det stämmer. Bilpool, jaja, men det vet jag inte alls hur det fungerar.” 
(Informant 15) 
 
”Ja alltså jag förstår att man kommer ha ett antal bilar som man kan skriva upp sig på. Men då är 
det ju beroende på att folk gör likadant med dem som med cyklarna, att man lämnar tillbaks dem i 
bra skick. Så men ja, man får väl se hur det blir. ” (Informant 15) 
 
”Ja, det tycker jag låter väldigt bra om det fungerar. Det tycker jag.” (Informant 15) 
 
På frågan om bilpool skulle kunna ersätta behovet av egen bil, svarar Informant 15 att det beror på 
tillgängligen, dvs. om det kommer finnas en bil när hon behöver det.  
 
”Ja det beror på tillgången tycker jag. För att om man nu bestämmer sig för att nu ska jag spela golf 
på onsdag och så finns det ingen bil på onsdag då kommer jag inte dit. Det är frågan om hur det ser 
ut och hur många bilar det blir och hur det går till. Det handlar ju om det.” (Informant 15) 
 
Lånecyklar/lådcykelpool kom upp spontant i samtalet med Informant 15. På frågan om hon planerar 
att ta med sig sin cykel till Blicken säger hon inte vet, eftersom den är trasig och eftersom det kommer 
finnas cyklar att låna i Blicken. Och med lånecyklar behöver man inte oroa sig för att cykeln ska gå 
sönder. Vidare nämner hon att det biblioteket redan har cyklar som man kan hyra med 
bibliotekskortet. Informant 15 tycker att en cykelpool är en jättebra tjänst, om den bara fungerar. Hon 
är lite oroad över om folk lämnar tillbaka cyklarna och om cyklarna kommer att vara i bra skick.   
 
Informant 16 bor i Villa i Haninge. Hon är pensionär, men arbetar fortfarande som journalist. Hon 
frilansar och arbetar hemifrån, men åker ibland in till stan för möten. Hon har en bil, reskassa med SL 
och en cykel. Hon berättar att hon kanske är ute och gör ärenden ungefär varannan dag och är hemma 
varannan dag.  
 
Informant 16 åker kollektivt om hon ska in till Stockholm, vilket exempelvis kan hända om hon har 
möten. Hon säger att hon väldigt sällan tar bilen in till stan. För övriga resor använder hon mest bilen. 
Orsaken till att hon åker kollektivt in till Stockholm är att det är krångligt att hitta parkering inne och 
att det är enklare att ta kollektivtrafiken:  
 
”Ja för det är ju så svårt att hitta parkeringsplats [inne i stan]. Annars skulle jag kanske göra det [ta 
bilen in till stan] men det är ju en massa strul och så då det är ju liksom enklare att åka kommunalt 
om man ska in till stan”. (Informant 16) 
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Området där hon bor är under utbyggnad och under byggnationen är en av filerna på genomfartsleden 
avstängd och den närmsta busshållplatsen är därmed borttagen. Därför måste hon gå genom en 
byggarbetsplats för att komma till närmsta busshållplats, vilket tar omkring 15 minuter. Hon tycker att 
gångvägen känns otrygg och har dålig belysning.  
 
När Informant 16 ska in till Stockholm åker hon oftast bil pendelparkering och sedan tunnelbana eller 
eller pendeltåg in till stan. Tidigare, när busshållplatsen fanns kvar, åkte hon kanske lite mer kollektivt. 
Då tog hon oftare bussen till pendeltåget istället för bilen. När hon arbetade inne i stan, vilket hon 
gjorde fram till 2012, tog hon alltid bussen till pendeltåget. 
  
Andra vardagsresor som hon gör är att träna, handla mat, besöka systern i Bålsta eller vänner i 
Haninge och göra andra ärenden (t.ex. åkta till posten, skicka paket).  
 
• Hon tränar tre gånger i veckan. Hon går eller åker bil till träningen på vintern, och under 

sommaren cyklar hon ofta dit. 
• Hon handlar ungefär en gång i veckan och tar alltid bilen. 
• När hon besöker sin systern åker hon alltid bil, förutom om det är dåligt väder. Om det är dåligt 

väder åker hon pendeltåg och blir hämtad vid pendeltågsstationen. 
• När hon ska hälsa på vänner i närområdet tar hon oftast bilen eftersom hon tycker det är tråkigt att 

gå till busshållplatsen.   
• Dagen innan intervjun åkte hon till återvinningsstationen. Hon åkte bil eftersom kollektivtrafiken 

är ”usel” nu när deras busshållplats är indragen.  

Informant 16 åker sällan och handlar under helgen eftersom hon är pensionär och kan välja att handla 
när det inte är så mycket folk. Vanliga aktiviteter under helger är att åka och hälsa på eller få besök av 
sonen och barnbarn. När hon hälsar på sonen tar hon bilen i nio fall av tio, eftersom det är enklast då 
han inte bor nära allmänna kommunikationer. På helgen brukar hon också gå ut och promenera eller 
hälsar på någon bekant. Hon åker sällan in till stan under helgen.  
 
Hon gör även en del långväga resor, ofta för att besöka dottern, eller för att besöka vänner. När hon 
besöker dottern tar hon nästan alltid tåget. Hon tycker att det är trevligt att åka tåg, eftersom man kan 
göra andra saker under resan som att läsa eller surfa. Det händer att hon vill göra en rundresa för att 
besöka flera personer på en gång, och då brukar hon ta bilen. Annars brukar hon ta tåget för att göra 
långväga resor i Sverige.  
 
Hon förväntar sig att resa mer med kollektivtrafik och mycket mindre med bil när hon har flyttat till 
Blicken, men hon planerar att ha bilen kvar åtminstone ett tag för att vänta och se om hon har behov av 
den eller om hon kan klara sig utan bil. Hon säger att ”jag ser det inte som någon lyxnödvändighet att 
jag jämt måste ha en bil” och att hon istället skulle kunna ”använda de pengarna till något roligare” 
(Informant 16). Vidare lyfter hon fram valfriheten att kunna välja mellan olika färdmedel och inte vara 
beroende av bil som något positivt i Blicken.  
 
”I nuläget finns det ju inga alternativ [till bil]. Så att säga som jag nu bor. Så om man bor här måste 
man ha bil. Men bor man i Blicken då t.ex. så är det inte så att man måste ha bil. Det är väl, ja, det 
blir ju liksom en möjlighet till ett friare val liksom, om jag vill lägga mina pengar på bilen eller om 
jag vill lägga de pengarna på något annat”. (Informant 16) 
 
Informant 16 säger att hon har fått information om mobilitetstjänster, men att hon upplever 
informationen som knapphändig och luddig, och att det inte är något som man kan ta ställning till.  
 
”Jag vet ju att i det här projektet så har de tänkt att de ska erbjuda vissa tjänster för att underlätta 
för de som inte har bil. Har du fått någon information om det?  
 
Någon sort, men ganska knapphändig. Det har ju snackats om cyklar och bilpooler och jag vet inte 
allt höll jag på att säga. Ja nånting i den stilen men det har fortfarande varit väldigt luddigt sådär. 
Så det är ingenting man kan ta ställning till. Har jag inte upplevt det som i alla fall”. (Informant 16) 
 
Informant 16 har fått information om cyklar och bilpooler från säljaren samt via informationsblad via 
mail och post ”med långa mellanrum”. Men hon säger att informationen inte är något konkret som man 
kan ta ställning till. Vidare säger hon att det i och för sig inte är någon brådska med att får mer konkret 
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information, men att det behövs i fall att ”man liksom kan ta ställning till om det kommer betyda 
något för bilinnehavet” (Informant 16). Hon antar att det kommer komma mer konkret information.  
 
Informant 16 känner till att det ska finnas någon typ av lånecyklar eller liknande, men att hon är osäker 
på om det är något för henne eftersom hon har en egen cykel. Däremot efterfrågar hon ett cykelförråd 
där hon kan parkera cykeln. Finns det ett cykelförråd kommer hon avvända sin egen cykel. Hon tror 
inte heller att hon kommer att använda lådcyklarna. 
 
Hon säger att bilpoolen eventuellt skulle kunna påverka hennes bilinnehav, men att hon är osäker. Hon 
är inte negativt inställd till bilpool och i princip skulle hon kunna tänka sig att en bilpool skulle kunna 
ersätta behovet av att ha en egen bil givet att det finns bilar tillgängliga när man behöver dem. Men hon 
säger att hon inte känner någon som säger att det fungerar bra med bilpool och att hon skulle behöva 
testa innan hon gör sig av med bilen.  
 
”Ja, eventuellt skulle det kunna göra det [bilpool vara ett alternativ till egen bil]. Fast jag vet inte, 
men jag är lite osäker. Jag är inte helt negativ till, jag menar alltså, det är lite svårt att säga. I 
princip så kan jag mycket väl tänka mig en bilpool, men jag har inte hört nån som tycker att bilpool 
fungerar speciellt bra egentligen. Så att, det är i så fall nått som jag måste testa innan jag gör mig av 
med bilen. Om det ändå inte finns bilar när man behöver dem är det ju egentligen meningslöst. 
 
Men har du hört av någon att det inte fungerar bra? 
 
Jamen jag har kompisar som bor inne i stan som har tillgång till olika bilpoolar, pooler, och dem 
tycker att det är väl liksom sådär. Man måste bestämma sig väldigt i god tid om man behöver ha den, 
behöver ha en bil på helgen t.ex. om man alltid kan eller så. Men jag har inte riktigt tagit ställning 
så”. (Informant 16) 
 
Hon understryker att hon inte har beslutat sig för att göra sig av med bilen utan snarare har bestämt sig 
för att ha den kvar för att sedan se om det kommer finnas några alternativ som gör att hon inte längre 
vill ha kvar bilen.  
 
”Ja, jag har inte bestämt mig för att jag ska göra mig av med bilen, absolut inte. Det har jag inte. 
Utan mer att jag har bestämt mig för att ha den kvar och sen får jag se om det blir några bra 
alternativ och se om det blir några alternativ som gör att jag inte vill ha den kvar”. (Informant 16) 
 
Hon behöver inte bil för långväga resor, där fungerar tåget bra. Däremot upplever hon att hon behöver 
bil för resor i närområdet.  
 
”Ja, det är det ju [viktigt att det ska finnas en bil när man behöver den]. För jag menar finns den inte 
när jag behöver den så är det ju liksom meningslöst. Så det är klart det är viktigt. Och jag ser inte 
liksom bil som, jag har inget behov av bil för långa resor utan det är om jag vill göra nånting till 
helgen, om jag vill åka nånstans och hitta på nånting någorlunda i närområdet. Ta en tur till 
Nynäshamn om det är nån som är och hälsar på om vi ska åka och titta på någonting, ja så”. 
(Informant 16) 

Typgrupp 5: Har en bil och planerar att ha bilen kvar 
I typgrupp 5 ingår två informanter. Det som karaktäriserar den här gruppen är att hushållen behöver 
bilen i arbetet och därför säger att de kommer att behöva ha en bil även när de bor i Blicken. Vidare 
säger båda hushållen att bilpool eventuellt skulle kunna vara ett alternativ till egen bil när de har gått i 
pension och inte längre behöver bil för att ta sig till arbetet.  
 
Informant 19 bor i en villa med hennes man i Haninge. De har bott där sedan 1991 och hon tycker att 
villan är alldeles för stor. Hon har körkort, hushållet har en bil som hennes man använder för att 
pendla till jobbet, hon har reskassa på SL och en fungerande cykel. Hon är för tillfället arbetslös och 
försöker att inte resa så mycket för att spara pengar. Därför vill hon inte betala ett måndaskort på 
kollektivtrafiken. När hon hämtar barnbarnen brukar hon promenera om inte bilen är hemma, vilket 
tar 45-50 minuter.  
 
När Informant 19 jobbade hade hon månadskort på SL. Då brukade hon ta ”snabbussen” till 
Gullmarsplan på morgonen. Vid Gullmarsplan bytte hon till tunnelbana och åkte sedan vidare till 
arbetet. Även om hon inte reser så mycket händer det att hon åker in till stan. Månadagen veckan innan 
intervjun åkte hon exempelvis in till stan för en jobbintervju. Snabbussarna som hon brukade pendla 
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med till jobbet slutar att gå vid 8.30 och därför var hon tvungen att gå några kilometer till en annan 
busshållplats. Det skulle aldrig falla henne in att ta bilen in till stan. Hon tycker inte om att köra bil, det 
finns inga parkeringsplatser och det är dyrt med parkering. 
  
”Jo just det [orsaken till att jag åkte buss], för det första så har ju min man bilen till sitt jobb. Och sen 
skulle det aldrig falla mig in att ta bilen in till stan. No way. Nej. 
 
Varför, eller varför åker du inte bil in till stan? 
 
Nej, för det första tycker jag inte om att köra bil, och, nej usch, och det finns inga parkeringsplatser 
och det är dyrt. Och hej och hå, nej. Det är liksom ingen option för mig.” (Informant 19) 
 
Informant 19 säger att de aldrig skulle falla henne in att åka kommunalt på helgen, förutom om hon ska 
in till stan. Då tar hon bussen. 
 
”Nej, därför att det tar så lång tid. Nu har jag ju inte busskort heller, men skulle jag in till stan, låt oss 
säga att vi skulle gå på nån bio eller teater eller nånting eller en restaurant då tar man ju bussen 
naturligtvis”. (Informant 19) 
 
På helgen åker de även och hälsar på barnbarnen ibland. Då tar de bilen trots att de bor nära. 
Informant 19 säger att hon inte litar på bussarna och att de kommer lite när de vill. På sommaren 
cyklar de ibland för att besöka barnbarnen, och vänner om det är torrt, men aldrig på vintern. På 
vintern tycker Informant 19 att det är för halt för att cykla. Orsaken till att hon cyklar är för att hon 
tycker att det är skönt att röra på sig. Informant 19 tycker att Haninge har bra cykelbanor. 
 
På helgen veckohandlar de i en affär som ligger ganska nära hemmet, men de tar ändå bilen eftersom 
det är krångligt med kassar på kollektivtrafiken och eftersom det är för långt för att gå om man ska bära 
tunga kassar. Ibland, om hon ska göra ett ärende själv och inte handla så mycket, brukar hon gå nu när 
hon är arbetslös.  
 
Informant 19 och hennes man åker utomlands en till två gånger per år och då flyger dem. Till 
flygplatsen åker de bil och långtidsparkarar. De reser även inom Sverige ibland och då reser de alltid 
med bil.  
  
”Det är för att det är bekvämt och man är fri liksom” (Informant 19) 
 
”Nej. Väldigt sällan [vi tar tåget]. Nu har vi köpt en ny bil förstår du en sådan här hybrid. Så nu 
känner vi oss lite miljövänligare. Nästa bil blir en elbil”. (Informant 19) 
 
Informant 19 säger att hon förhoppningsvis kommer ha ett jobb när hon flyttar till Blicken och då 
kommer hon använda pendeltåget. Hennes man pendlar med bil och kommer fortsätta göra det. 
Kollektivtrafiken är dålig till arbetsplatsen och därför tar han bilen. Med bil tar resan till jobbet högst 
15 minuter. Med kollektivtrafik måste han göra flera byten och passa tider så det fungerar inte. 
Däremot har han sagt att han ska börja cykla mer när de flyttar till Blicken. 
 
 ”men han har ju sagt, nu när han flyttar till Blicken ska han faktiskt börja cykla lite mer. För då 
kommer han ju lite närmare ändå till jobbet.” (Informant 19) 
 
När de flyttar till Blicken kommer de närmare barnbarnen som kommer bo tvärsöver gatan, så dit kan 
de gå på några minuter. Informant 19 säger att de kommer fortsätta handla på samma affär som idag. 
Men hon säger också att hon har hört att det kommer finnas en COOP i byggnaden, och säger att det 
låter ju smidigt, ”och då kommer man väl bara ta hissen ner och sen kan man handla det 
nödvändigaste där. Det är ju väldigt smidigt” (Informant 19). Informant 19 säger att det även finns 
möjlighet att gå till Handen centrum för att handla.  
 
De ska ta med sig bilen till Blicken och Informant 19 säger att de har blivit lovade en parkeringsplats. 
Vidare säger Informant 19 att hon inte hade flyttat till Brf Blicken om de inte hade fått en 
parkeringsplats. Hon säger att en parkeringsplats kostar 1 000 kr i månaden.  
 
”Ja, det har lovats oss [en bilparkeringsplats]. Annars hade vi inte flyttat in där, för att det är ju en 
frihet att ha bil hur man än vrider och vänder. Så det vill vi ha”. (Informant 19) 
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 ”Ja när jag pratade med han första säljaren där sa jag det att kriteriet att vi ska ta den här 
lägenheten är att vi ska få parkeringsplats. Och det sa hon att det var fixat. Hon skrev upp oss på en 
gång. Sedan dubbelkollade jag med [säljaren], när han började, och då dubbelkollade jag men honom 
och då såg han att vi hade fått en parkeringsplats”. (Informant 19) 
 
Inga mobilitetstjänster kom upp spontant under intervjun (förutom att det ska finnas COOP i 
fastigheten). På en direkt fråga om hon känner till några tjänster som kommer erbjudas nämner hon 
möjligheten att hyra bil, låna cyklar, och SL-kort, vilket hon tycker verkar jättetrevligt. Däremot hade 
hon inte hört talas om hyrbilserbjudandet eller taxierbjudandet.  
 
”Mm, Det låter jättetrevligt med det här med, vi har ju bil nu då men, att man kan få hyra bil. På den 
här fleet service, och sen har jag för mig att det var med cyklar också. Skulle finnas nån, att man får 
låna cyklar, jätte, jättetrevligt, verkligen”. (Informant 19) 
 
Informant 19 säger att de har ju en bil, men att hyrbil skulle vara intressant om hon behöver bil när 
hennes man inte är hemma. Hon säger även att hon inte vet bilpoolen kommer att organiseras, men att 
”det löser sig väl”. Informant 19 nämner också att hon kan låna bil av barnbarnen också om hon skulle 
behöva. Vidare tycker hon att cykelpoolen verkar trevlig, men hon kommer nog inte att använda den 
eftersom hon har egen cykel. 
 
Informant 19 tycker att mobilitetstjänsterna är bra och att det är bra att det finns möjligheter för de 
som inte har bil. Hon säger även att hon inte vet hur länge hon kommer köra bil och att hon någon 
gång i framtiden ”när man blir gammal och gaggig och inte ser någonting” (Informant 19) kommer 
behöva göra sig av med bilen.   
 
”Ja, mycket, mycket bra faktiskt [erbjudanden]. Vi börjar närma oss 60 här då nu då, det är klart 
man vet inte hur länge man kommer köra bil. Så att det är ju jättebra att det finns sådana här 
möjligheter för de som behöver, det är ju kanon” (Informant 19) 
 
Informant 14 jobbar som sjuksköterska och bor i radhus/parhus i Haninge. Hon har körkort, 
accesskort på SL, en fungerande cykel samt två bilar i hushållet. Tidigare jobbade hon i en annan 
kommun och då behövde de två bilar i hushållet. Nu arbetar hon istället i Haninge på gångavstånd från 
hemmet. Hon säger att hon inte reser så mycket. Hon jobbar i närheten till hemmet och går till jobbet, 
viket tar 3-4 minuter. Informant 14 säger att det inte är ofta hon tar bilen eller kollektivtrafik.  
 
Familjen har en matkasse i början av var annan vecka, så de behöver inte handla så ofta. Hennes man 
brukar storhandla ungefär var annan i anslutning till jobbet eller på helgen, och då tar han bilen. 
Informant 14 går ibland för att handla småsaker.   
 
”Ja. då kan jag ta en promenad ner till [affären] eftersom vi har gångavstånd, väldigt nära ner till 
[affären] så det tar bara tre fyra minuter dit. Inget som kräver en bil då.” (Informant 14) 
 
”Det fungerar jättebra [med matkasse]. Då behöver man inte fundera så mycket över vad man ska 
äta till middag och då har vi allt hemma. Utan då följer vi bara recept och lagar det som kommer och 
det är väldigt god mat”. (Informant 14) 
 
På helgerna brukar familjen åka ut och vandra i skogen.  
 
Hon åker kollektivt extremt sällan och säger att ”Så det kan jag nästan inte komma ihåg när jag 
gjorde sist” (Informant 14). När hon rör sig i närområdet går hon istället för att åka kollektivt. När hon 
ska in till stan så åker hon ibland bil och ibland pendeltåg, men hon åker in till stan sällan. Sist hon var 
inne i stan var nog ett halvår sedan. Ibland cyklar Informant 14, men då handlar det om ren 
nöjescykling. Hon cyklar aldrig för att uträtta ärenden.  
 
Informant 14 säger att de ska göra sig av med en bil, men orsaken till det är inte att de ska flytta till 
Blicken utan snarare att hon har bytt arbetsplats. Detta gör att de inte längre behöver två bilar. Hennes 
kommer fortsätta åka bil till arbetet och därför kommer de fortsätta att ha en bil i hushållet. Däremot 
får hon lite närmare till centrum och affärer, men hon tror inte att hon kommer att förändra några 
resvanor.  
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Informant 14s man är 60 år gammal och kommer gå i pension om några år. Hon tror dock att de även 
då kommer att ha kvar en bil ”för att kunna ta oss iväg ut” (Informant 14). Hon har reserverat en 
parkeringsplats i lägenheten. Det gjorde hon redan när de tittade på lägenheten. Hon vet dock inte hur 
mycket en parkeringsplats kostar.  
 
Informant 14 känner till att de kommer finnas cyklar och hyrbilar i Blicken (men det nämnde hon inte 
spontant). Hon säger att hon fick information av en tjej som var hemma hos henne och pratade om 
cyklar och hyrbilar.  
 
”Det enda jag vet, ja det var några tjejer hemma här som pratade om just det här med cyklar, 
hyrbilar, var det något mer, var det dem du tänker på? (Informant 14) 
 
Informant 14 säger också att hon fick information om att det skulle finnas cyklar med en korg eller vagn 
som man kunde lasta saker i. Hon har däremot inte fått någon information om hur det skulle gå till i 
praktiken. 
 
”Ja, det är ju flera år sen. Det måste säkert vara tre år sen. Det jag kommer ihåg var väl att det fanns 
cyklar även med, var det nån last, plats för att, nån typ av korg eller vagn eller vad det nu var som 
man kunde lasta lite på då. Och ja att det fanns bilar att hyra eller låna. Hur det skulle gå till 
praktiskt det vet jag inte, det kommer jag inte ihåg om dem pratade om.  Jag gissar väl att man 
måste boka på något vis, det står väl inte bara en hög bilar man kan liksom gå och låna heller. Men 
jag tycker att det är en jättebra idé”. (Informant 14) 
 
Hon är positiv till cyklarna och hyrbilarna, och spekulerar i en hyrbil eventuellt skulle kunna ersätta 
behovet av en egen bil, eller kanske göra att de behöver en mindre bil. Informant 14 säger dock att de 
får se hur läget och livssituationen ser ut när de har flyttat in. De behöver inte bara bil för vardagsresor 
utan även för att t.ex. besöka och för att besöka Informant 14s mamma i som bor i en annan stad.  
 
”Ja, det låter jättebra tycker jag. Och det skulle möjligen göra att man inte behöver ha en bil om det 
är så att man vid tillfällen kunde ha en lånebil då då, om man vill göra nått. Åka till IKEA eller 
nånting.  
 
Just det 
 
Framförallt att man kan ha en mycket mindre bil själv då.  
 
Ja ok, just det, precis. Är det något ni har funderat på eller?  
 
Ja, det gjorde vi nog lite då, men det blir väl lite så här, man får se var man hamnar i för läge när 
man flyttat vad man behöver och hur livssituationen ser ut. Vi har en dotter som bor [en på en annan 
ort]. Som ska ha barn nu i sommar. Jag har visserligen flugit dit nån gång, men vi brukar, då åker vi 
bil dit över till dem. Så att där behöver vi ju bil också”. (Informant 14) 
 
”Och hon kommer ju stanna [i den andra staden]. Och sen har jag min gamla mamma i [på en annan 
ort], så att vi åker ju dit då och då. Så att det är ju inte bara i vardagen man behöver bil, man 
behöver den, lite till annat också”. (Informant 14) 
 
En förutsättning för att bilpool ska kunna ersätta egen bil är att hennes man går i pension och därmed 
inte längre behöver bilen för att ta sig till jobbet.  
 
”Att min man då går i pension och inte behöver ta sig till jobbet. Och då att man kan, ja om man vill 
åka utanför stan eller åka utåt Gålö eller såntdär som vi gör då och då för att komma ut i skogen då 
behöver man ju inte ha en helt, en egen bil bara för sådana turer. Då kanske man, om det liksom är 
fördelaktigt och låna bil eller hyra bil eller hur det fungerar. För då kommer man ju inte behöva köra 
bil jämt på det viset som han använder bilen nu då”. (Informant 14) 
 
”Nej [när han har gått i pension behövs inte bilen varje dag], utan då är det ju bara en mer till och, 
antingen besöka, besöka dotter och sånt. Det är väl lite beroende på kostnad och sånt också. Nej jag 
tycker att det är en jättebra idé att göra så.” (Informant 14) 
 
Lådcyklar är något som hon skulle kunna tänka sig använda för att handla matvaror i butikerna som 
ligger på lite längre avstånd från bostaden. 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Tema 1. Resvanor 
Syftet är att kartlägga boendes aktivitetsmönster och resvanor innan de flyttar in.  

1. Vi är intresserade av hur du reser i din vardag. Kan du berätta om vad du gjorde igår? 
Börja med att berätta om vad du gjorde på morgonen (och vi går igenom alla 
aktiviteter och resor under dagen) och vilka resor du gjorde då samt med vilka 
färdmedel du använde.  

a. Varför valde du just det färdmedlet? 
b. Hur upplevde du den resan? Varför? 

- Vi går igenom alla resor under gårdagen 

1b. (eventuellt) Kan du berätta om vilka aktiviteter du gjorde senaste normala vardagen (då 
medlemmarna i hushållet var på de platser, jobb, skola, dagis etc. som de brukar vara). (vi går 
igenom alla aktiviteter och resor under dagen) och vilka resor du gjorde då samt med vilka 
färdmedel du använde.  

c. Varför valde du just det färdmedlet? 
d. Hur upplevde du den resan? Varför? 

 
2. Kan du berätta om vad du gjorde senaste helgdagen?  

a. Vad valde du för färdmedel? 
b. Varför valde du just det färdmedlet? 
c. Hur upplevde du den resan? Varför? 

 
3. Kan du berätta om vad du gjorde senaste semesterresan/långväga resan? 

a. Vad valde du för färdmedel? 
b. Varför valde du just det färdmedlet? 
c. Hur upplevde du den resan? Varför? 

 
3.b (eventuellt) Kan du berätta om en återkommande säsongsbuden resa (sport-
sommarlov, besöksresor till släktingar, vänner i andra landsdelar och länder etc.) 
 
 4. Gå in på specifika resor som var intressanta 

 
Tema 2. Förväntningar på det nya boendet 

1. Varför valde du att flytta till Brf Blicken? (Även tidigare flyttar) 
2. Hur planerar du att resa när du har flyttat in? Planerar du att förändra några 

resvanor? Vilka? Varför? 

 
(här vill jag dels få reda på om personen i fråga känner till mobilitetstjänsterna, låga p-talen, 
dels huruvida personen tänkt/övervägt att ändra resvanor/bilinnehav – följdfrågorna blir då 
hur man planerar förändringen – om det behövs stöd…. 

a. Du nämnde att du har bil…  
i. Var ska du parkera den när du flyttar in… 

b. Du sa att du ska göra dig av med bil, vet du hur du ska sälja bilen?  
 

 
Tema 3. Eftersträvade mobilitetstjänster och utformning  
I den här delen vill vi diskutera mobilitetstjänsterna. Tanken är att lämna det till slutet för att se om 
de känner till mobilitetstjänsterna som erbjuds och om de kommer upp spontant i intervjun tidigare. 
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Om de inte kommer upp spontant frågar vi om de känner till några mobilitetstjänster och sist 
berättar vi om vilka mobilitetstjänster som finns. 

1. Jag vet att Riksbyggen erbjuder vissa tjänster som ska underlätta dina resor, kommer 
du ihåg vilka tjänster de erbjuder? 

a. Vad tycker du om bilpool…? 
b. Vad är viktigt för att bilpoolen ska fungera bra…? 
c. Tror du att du kommer använda bilpoolen… Varför? För vilka resor? 
d. Skulle bilpoolen kunna vara ett alternativ till att äga egen bil?  
e. Hur fick du information om bilpoolen…? 

2. (Om de inte känner till mobilitetstjänsterna, berättar vi vilka tjänster som erbjuds) 
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Bilaga 3. Resultat från enkäten 

I bilaga 1 presenteras tabeller med resultat från webenkäten.  
 

 
Figur 2. Bostadsköparnas kön  

 
 
 
Figur 7. Bostadsköparnas familjesituation  

 
Figur 3. Bostadsköparnas ålder 
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Figur 4. Bostadsköparnas hushållsinkomst 

  
 

 
Figur 5. Bostadsköparnas bostassituation 
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Figur 6. Bostadsköparnas huvudsakliga sysselsättning 

  
 

 

 Figur 7. Bostadsköparnas körkortsinnehav 
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Figur 8. Bostadsköparnas tillgång till bil 

  

 
Figur 9. Bostadsköparnas medlemskap i bilpool och användande av hyrbil 
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Figur 10. Bostadsköparnas innehav av periodkort på kollektivtrafiken 

 
 

 
Figur 11. Bostadsköparnas innehav av reskassa på kollektivtrafiken 
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Figur 12. Bostadsköparnas tillgång till cykel 

  

 
Figur 13. Bostadsköparnas möjlighet att parkera vid bostaden 
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Figur 14. Var bostadsköparna (med tillgång till bil) oftast parkerar vid bostaden 

Figur 15. Fråga om bostadsköparna skulle kunna parkera gratis vid bostaden (enbart personer med tillgång till bil) 
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Figur 16. Bostadsköparnas färdmedelsfördelning senaste veckan (exkl. resor till fots) 

Figur 17. Bostadsköparnas färdmedelsfördelning senaste veckan (inkl. resor till fots) 

46% 40% 

14% 
9% 

32% 46% 

7% 4% 
1% 1% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Blicken exkl gång On Track exkl gång

Färdmedelsfördelning senaste veckan 
(exkl. gång) 

Annat

Cykel

Koll

bil passagerare

bil förare

33% 27% 

10% 
6% 

24% 
31% 

5% 3% 

27% 31% 

1% 1% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Totalt Blicken Totalt On Track

Färdmedelsfördelning 
senaste veckan (inkl. gång) 

Annat

Gång

Cykel

Koll

bil passagerare

bil förare



56 

Bilaga 4. Enkätfrågor 

Enkäten börjar på nästa sida. Vänligen notera att vi tagit bort de repetitivt, likalydande frågorna 
26-82 om gårdagens tredje till åttonde förflyttning.

http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1273423&dswid=6251
http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1273423&dswid=6251


ja

nej

hade inga ärenden

sjukdom

vård av sjukt barn/föräldraledig

arbetade/studerade hemma

annan orsak, nämligen...

SSida 1 

Fråga 1  

Hej! 

Till dig som har flyttat in i en lägenhet i BRF Blicken i Haninge vill vi, två forskare på KTH, i samarbete med Riksbyggen, ställa några frågor om 
dina resvanor. Syftet är att kartlägga resandet för att planera framtida boende anpassat till ett mer hållbart resande. 

Till alla som svarar skickar vi två biobiljetter som tack för hjälpen.

Dina svar kommer att avidentifieras och användas till en forskningsrapport från KTH samt en vetenskaplig artikel. I dessa publikationer kommer det 
att beskrivas hur resandet är och hur det förändras för nya invånare i Blicken, och i ytterligare ett nybyggt område. 

Ditt namn eller andra personliga uppgifter kommer alltså INTE att förekomma, i varken rapport, artiklar eller annat sammanhang. 

Vi som forskare kommer dock att spara enkätdeltagarnas uppgifter tills vi är klara med studien. Detta gör vi för att kunna kontakta dig igen och fråga 
några av er om att bli intervjuade av oss. 

Tack på förhand för din medverkan!

Vänliga hälsningar

Fredrik Johansson, tel. 08 790 88 22, e-post: frjo6@kth.se
Greger Henriksson, tel. 08 790 83 19, e-post: greger.henriksson@abe.kth.se

Sida 2 
Fråga 2  

Vilken veckodag, månad och datum är det IDAG då du besvarar enkäten? 
(rulla fram och markera i listorna nedan)

Veckodag Månad Datum

Måndag
Tisdag

Januari
Februari

1
2

Fråga 3  

Gjorde du några förflyttningar IGÅR?
Med förflyttning menas att du tagit dig från en plats till en annan för att uträtta ett ärende vid målet. Om du till exempel tar dig till arbetet räknas detta 
som en förflyttning. Samma sak om du t ex tagit  en promenad mellan hem och butik för att handla livsmedel eller om du tar cykeln för att uträtta ett 
ärende under lunchen och så vidare.

Sida 3 

Fråga 4  

Vad var orsaken till att du INTE gjorde någon förflyttning under gårdagen?

Sida 4 

Fråga 5  

RESEDAGBOK
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till arbetet

tjänsteresa

till skola/utbildning

hämta/lämna barn

inköp av livsmedel

inköp annat än livsmedel

till bostaden

annat, nämligen...

SSida 5 

Fråga 6  

Gårdagens FÖRSTA förflyttning/resa

Fråga 7  

Var startade förflyttningen/resan?

(ange så noga du kan med gatuadress, namn på en plats, område/stadsdel eller liknande)

Fråga 8  

Vilken tid startade förflyttningen/resan:
(anges som klockslag, exempelvis klockan åtta på morgonen blir 08 00,  kvart över 10  på förmiddagen blir 10 15, klockan 4 på eftermiddagen blir 16 00)

Timme Minut

Fråga 9  

Vilket var det huvudsakliga syftet med förflyttningen/resan?
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FFråga 10  

Vilket/vilka färdsätt använde du under resan/förflyttningen?

(Alla färdsätt räknas, även korta förflyttningar till fots och med cykel. Fyll i samtliga färdsätt i tabellen nedan i den ordning du använt dem. Se ifyllda 
exempel under tabellen)

till fots cykel kollektivtrafik bil som 
förare

bil som 
passagerare

annat, nämligen...

1:a färdsätt

2:a färdsätt

3:e färdsätt

4:e färdsätt

5:e färdsätt

Fråga 11  

Var slutade förflyttningen/resan?

(ange så noga du kan med gatuadress, namn på en plats, område/stadsdel eller liknande) 

Fråga 12  

Vilken tid var du framme?
(anges som klockslag, exempelvis klockan åtta på morgonen blir 08 00, kvart över 10 på förmiddagen blir 10 15, klockan 4 på eftermiddagen blir 16 00)

Timme Minut
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ja

nej

till arbetet

tjänsteresa

till skola/utbildning

hämta/lämna barn

inköp av livsmedel

inköp annat än livsmedel

till bostaden

annat, nämligen...

FFråga 13  

Hur lång var förflyttningen/resan totalt från start till mål?

Hela antal kilometer:

(Gör en så god uppskattning som möjligt och svara med siffror avrundat till närmaste antal HELA kilometer. Exempelvis avrundas  600 meter och anges 
som 1 kilometer.  2,5 mil anges som 25 kilometer osv.) 

Fråga 14  

Har du kommentarer till någon av frågorna ovan, kan du lämna dem här:

Fråga 15  

Gjorde du någon mer förflyttning/resa under gårdagen?

Sida 6 

Fråga 16  

Gårdagens ANDRA förflyttning/resa

Fråga 17  

Var startade förflyttningen/resan?

(ange så noga du kan med gatuadress, namn på en plats, område/stadsdel eller liknande) 

Fråga 18  

Vilken tid startade förflyttningen/resan:
(anges som klockslag, exempelvis klockan åtta på morgonen blir 08 00, kvart över 10 på förmiddagen blir 10 15, klockan 4 på eftermiddagen blir 16 00)

Timme Minut

Fråga 19  

Vilket var det huvdudsakliga syftet med förflyttningen/resan?
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ja

nej

FFråga 20  

Vilket/vilka färdsätt använde du under resan/förflyttningen?

(Alla färdsätt räknas, även korta förflyttningar till fots och med cykel. Fyll i samtliga färdsätt i tabellen nedan i den ordning du använt dem)

till fots cykel kollektivtrafik bil som 
förare

bil som 
passagerare

annat, nämligen...

1:a färdsätt

2:a färdsätt

3:e färdsätt

4:e färdsätt

5:e färdsätt

Fråga 21  

Var slutade förflyttningen/resan?

(ange så noga du kan med gatuadress, namn på en plats, område/stadsdel eller liknande) 

Fråga 22  

Vilken tid var du framme?
(anges som klockslag, exempelvis klockan åtta på morgonen blir 08 00, kvart över 10 på förmiddagen blir 10 15, klockan 4 på eftermiddagen blir 16 00)

Timme Minut

Fråga 23  

Hur lång var förflyttningen/resan totalt från start till mål?

Hela antal kilometer:

(Gör en så god uppskattning som möjligt och svara med siffror avrundat till närmaste antal HELA kilometer. Exempelvis avrundas  600 meter och anges 
som 1 kilometer.  2,5 mil anges som 25 kilometer osv.) 

Fråga 24  

Har du kommentarer till någon av frågorna ovan, kan du lämna dem här:

Fråga 25  

Gjorde du någon mer förflyttning/resa under gårdagen?

Sida 7  

Fråga 26   

Gårdagens TREDJE  förflyttning/resa

Fråga 27  

Var startade förflyttningen/resan?

(ange så noga du kan med gatuadress, namn på en plats, område/stadsdel eller liknande) 
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ja

nej

Vilken tid var du framme?
(anges som klockslag, exempelvis klockan åtta på morgonen blir 08 00, kvart över 10 på förmiddagen blir 10 15, klockan 4 på eftermiddagen blir 16 00)

Timme Minut

FFråga 83  

Hur lång var förflyttningen/resan totalt från start till mål?

Hela antal kilometer:

(Gör en så god uppskattning som möjligt och svara med siffror avrundat till närmaste antal HELA kilometer. Exempelvis avrundas  600 meter och anges 
som 1 kilometer.  2,5 mil anges som 25 kilometer osv.) 

Fråga 84  

Har du kommentarer till någon av frågorna ovan, kan du lämna dem här:

Fråga 85  

Gjorde du någon mer förflyttning/resa under gårdagen?

Sida 13 

Fråga 86  

Oavsett om du gjorde någon förflyttning/resa under gårdagen, vill vi be dig att försöka dra dig till minnes vilka färdsätt du använt den senaste 
veckan (exklusive igår). 

Fyll i tabellen nedan genom att kryssa i alla färdsätt du använde under varje enskild dag. Kryssa endast i det färdmedel du använt för den längsta 
delen av din/dina förflyttningar/resor.  Tänk på att registrera färdsätt för alla de förflyttningar/resor du gjort under en och samma dag och där du 
uträttat ett ärende. 

Se ifyllt exempel under tabellen.

Dessa färdsätt använde jag när jag reste... 

körde bil bil som passagerare
(ej taxi)

kollektivtrafik cykel till fots annat 
färdmedel

gjorde ingen 
förflyttning/resa

...i förrgår

...för 3 dagar sedan

...för 4 dagar sedan

...för 5 dagar sedan

...för 6 dagar sedan

...för 7 dagar sedan

Om du kryssat i 'annat färdmedel' ovan - vilket/vilka färdmedel handlar det om?
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FFråga 87  

Har du kommentarer till ovanstående, kan du lämna dem här:

Sida 14 

Fråga 88  

Hur du reser påverkas bland annat av de färdmedel du har att tillgå.

Har du...

ja nej vet ej

...månads- eller annat periodkort för kollektivtrafik?

...accesskort med reskassa för kollektivtrafik?

...körkort för personbil?

...en fungerande cykel

...en cykel, men som tyvärr är trasig

...tillgång till bil?

...medlemskap i bilpool (du eller någon i ditt hushåll)?

...eller någon i ditt hushåll hyrt personbil för privat bruk minst två gånger under senaste året?

Fråga 89  

Har du kommentarer till någon av frågorna ovan, kan du lämna dem här:

Sida 15 
Fråga 90  

I vilken/vilka form(er) har du tillgång till bil och hur många?
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ja

nej

vet ej

på en P-plats i bostadsrättsföreningen (Blickens provisoriska p-platser norr om fastigheten) 

på annan hyrd p-plats utanför föreningen.

parkerar på allmän parkering (t ex på gatan)

annat, nämligen...

ja

nej

ja

nej

Äger själv (i hushållet) - antal

Delar med vänner/släktingar - antal

Tjänstebil - antal

Annan form - antal

Om du svarat 'Annan form' ovan - vilken annan form handlar det om?

SSida 16 
Fråga 91  

Parkerar du din bil vid Blicken?

Sida 17 

Fråga 92  

Vilket/vilka parkeringsalternativ använder du då?

Sida 18 

Fråga 93  

Köar du för bilparkeringsplats i bostadsrättsföreningen?

Fråga 94  

Köar du för annan bilparkeringsplats än bostadsrättsföreningens?

Om du köar för annan bilparkeringsplats - var och vilken typ av parkeringsplats?

Fråga 95  

Har du införskaffat fordon under år 2018?
(flera alternativ är möjliga)
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ja, en bil

ja, en cykel

ja, annat fordon - nämligen...

nej

ja, en bil

ja, en cykel

ja, annat fordon - nämligen...

nej

ja

nej

FFråga 96  

Har du gjort dig av med fordon under år 2018?
(flera alternativ är möjliga)

Fråga 97  

Känner du till att bostadsrättsföreningen erbjuder följande mobilitetstjänster...
ja nej

...samtal med resecoach (för att komma igång med mobilitetstjänsterna) 

...elbilspool

...elcykelpool med damcyklar och lådcyklar

...gratis prova på-helg med hyrbil

...rabatt på hyrbil

...rabatt på taxiresor

...prova-på-erbjudande med kollektivtrafiken (SL-kort)

Fråga 98  

Vilka av följande mobilitetstjänster som bostadsrättsföreningen erbjuder har du nyttjat...
ja nej 

...samtal med resecoach (för att komma igång med mobilitetstjänsterna) 

...elbilspool 

...elcykelpool med damcyklar och lådcyklar 

...gratis prova på-helg med hyrbil 

...rabatt på hyrbil 

...rabatt på taxiresor 

...prova-på-erbjudande med kollektivtrafiken (SL-kort) 

Fråga 99  

Har dina resvanor ändrats sedan du flyttade in i bostadsrättsföreningen?

Om dina resvanor har ändrats efter inflytt - Beskriv på vilket sätt? 

Fråga 100  

Har du kommentarer till någon av frågorna ovan, kan du lämna dem här:
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egna tomten/garaget

i cykelställ på gården

fristående på gården

på gatan/trottoaren

i cykelrum/cykelgarage i huset

annat, nämligen...

vet ej

dagligen

någon/några gånger i veckan

någon/några gånger i månaden

mer sällan/aldrig

kvinna

man

annat

under 18 år

18 - 24 år

SSida 19 

Fråga 101  

Var vid bostaden parkerar du oftast din cykel?

Fråga 102  

Hur ofta cyklade du under senaste vinterhalvåret?

Fråga 103  

Har du kommentarer till någon av frågorna ovan, kan du lämna dem här:

Sida 20 
Fråga 104  

Ditt kön?

Fråga 105  

Din ålder?
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25 - 29 år

30 - 34 år

35 - 44 år

45 - 54 år

55 - 64 år

65 år eller äldre

1 vuxen – 0 barn 1 vuxen – 1 eller fler barn

2 vuxna – 0 barn 2 vuxna – 1 eller fler barn

3 eller fler vuxna – 0 barn 3 eller fler vuxna – 1 eller fler barn

förvärvsarbetar 

studerar

föräldraledig

pensionär

arbetssökande

långtidssjukskriven

annat

0 – 17 000 kr/mån

17 001 – 28 000 kr/mån

28 001 – 36 000 /mån

36 001 – 51 000/ kr mån

51 001 – 80 000 kr/mån

80 001 – 120 000 kr/mån

Mer än 120 000 kr

vill ej uppge

FFråga 106  

Inklusive dig själv - Hur många vuxna och barn finns i ditt hushåll?
(Med vuxen avses personer som är 18 år och äldre. Med barn avses person mellan 0-17 år)

Fråga 107  

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?

Fråga 108  

Vilken är hushållets nuvarande totala månadsinkomst före skatt?

(med inkomst menas här lön, pension, ersättning, bidrag, inkomst av eget företag eller kapital)

Fråga 109  
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Har du kommentarer till någon av frågorna ovan, kan du lämna dem här:

SSida 21 
Fråga 110  

Här ber vi dig lämna dina kontaktuppgifter. Dels för att vi ska kunna skicka dig biobiljetter men även för att vi ska kunna komma i 
kontakt med dig om det skulle behövas.

För- och efternamn

Adress

Postnummer och Postadress

E-postadress

Mobiltelefon

(Biobiljetterna kommer att skickas till den adress du uppger här)

Sida 22 

Fråga 111  

Tack för att du tog dig tid at svara!

Dina svar är sparade och utgör värdefull information för framtida lokal transportplanering kopplat till boendet.  
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