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Summary in English 

In an environmentally sustainable city urban dwellers should have reasons and opportunities to shape 
their daily habits so that these become part of the sustainable development. This report covers the 
willingness and receptivity to adopt and/or maintain habits related to car ownership, parking, the use 
of vehicle pools and mobility services. The study is part of the project Innovative Parking in Climate 
Friendly Cities, which focuses on a specific concept of housing, mobility, parking, and the outdoor 
green and traffic environment. The concept is designed for application in newly built condominiums 
in Stockholm’s so-called inner suburbs (about 5-15 km from the city). Through interviews and focus 
groups we investigated the interest in moving to and living in such condominiums among 
representatives of the target group, i.e. people who are looking to buy a flat. 

Not unexpectedly, representatives who mainly relied on public transport, cycling and walking showed 
significant interest in moving to apartments which, in exchange for a relatively low number of parking 
spaces per new built apartment, offered different types of mobility solutions, such as vehicle pools and 
home deliveries. We consider approximately half of the households in the City of Stockholm belong to 
this group of non-motorists today. However, uncertain access to parking near the residence was found 
to be deterrent for motorists. For a more versatile category of motorists (who were also using other 
means of transport on a daily or weekly basis) interest in moving to accommodation in line with the 
above concept was higher than among habitual motorists. These mixers of modes seemed susceptible 
to pressure and/or support from the surrounding community. We also judge that their own 
experience of mobility services such as membership in a car pool, or even experience among relatives 
or friends, would increase their propensity to try out a vehicle pool themselves. In some cases we 
found that the mixers would also be prepared to do away with an own car. In summary, this study has 
led us to conclude that there is sufficient acceptance for the concept of Innovative Parking to be tried 
out in real conditions, through the building of blocks of flats with mobility services in exchange for 
sparse parking. The representatives of the target group showed demand for, or at least interest in, a 
green outdoor environment, restricted traffic around the home and a broader spectrum of mobility 
services. 
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Sammanfattning 

För att skapa en miljömässigt hållbar stad behöver människorna i den ha anledning och möjlighet att 
anpassa sina vardagliga vanor så att dessa i sig blir en del av den hållbara utvecklingen. I denna 
rapport behandlas intresset och mottagligheten för att ändra vanor som berör bilinnehav, utemiljö 
och parkering vid bostaden samt utnyttjandet av fordonspooler, närservice, hemleveranser och 
kollektivtrafik. Studien ingår i projektet Innovativ Parkering i Klimatsmarta Städer, vilket kretsar 
kring ett boende-, mobilitets- och parkeringskoncept som innebär delvis nya lokala möjligheter och 
begränsningar. Konceptet är tänkt att tillämpas för nya bostadsrätter i Stockholms så kallade 
närförorter (ca 5-15 km från city). Vi har undersökt acceptansen för att flytta till och bo i sådana 
bostadsrätter hos representanter för målgruppen. 

Bland representanter för gruppen kollektivresenärer och cyklister inom målgruppen visade sig inte 
oväntat intresset vara stort för att flytta till ett boende där det erbjuds olika typer av 
mobilitetslösningar i utbyte mot p-tal (antalet byggda parkeringsplatser per ny lägenhet) på låg nivå. 
Cirka hälften av hushållen i Stockholms Stad bedömer vi hör till den gruppen idag. För intervjuade 
vanebilister visade det sig dock att osäker tillgång till parkeringsplats nära bostaden kunde vara av 
avgörande betydelse i valet av ny bostad. För en mer ombytlig kategori av bilister (som även använder 
andra färdmedel till vardags) så bedömde vi intresset för att flytta till ett boende där det finns 
alternativa transportlösningar som högre än bland vanebilisterna, även om det skulle innebära 
begränsade möjligheter att få en egen parkeringsplats. Ombytliga bilister verkar med tryck och/eller 
stöd från omgivningen samt egen, eller närståendes, erfarenhet vara beredda att prova fordonspool 
och i vissa fall göra sig av med egen bil. Sammanfattningsvis har vi genom den här rapporterade 
studien kunnat bedöma att det finns en tillräcklig acceptans för konceptet. Representanterna för 
målgruppen efterfrågar, eller är åtminstone intresserade av, grön utemiljö, begränsad biltrafik kring 
bostaden samt nya och fler mobilitetstjänster. 
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1. Inledning 

Innovativ Parkering har som övergripande syfte att skapa attraktivare boende- och stadsmiljöer samt 
att sänka såväl bygg- och boendekostnader som klimatpåverkan från de boendes resor. Innovativ 
Parkering förväntas också bidra med nya lösningar som kan öka bostadsbyggandet i Stockholm och 
ska göra detta genom att demonstrera och utvärdera nya lösningar för parkering och mobilitet, och 
utarbeta robusta avtalsformer för nya mobilitetstjänster som bilpool, lådcykelpooler och hantering av 
gatumarksparkering mm vid nybyggnad av hus. Innovativ Parkering arbetar utifrån konceptet flexibla 
parkeringstal, ett koncept som innebär att kommunen ger byggherrar möjlighet att påverka antalet 
parkeringsplatser som måste byggas i samband med uppförandet av nya lägenheter och kontorshus. 
Tidigare har det varit så att kommunen sätter ett parkeringstal, som byggherren sedan måste uppfylla 
för att få lov att bygga. Med flexibla parkeringstal kan byggherren istället förhandla ner det satta talet 
mot att man istället erbjuder så kallade positiva mobilitetstjänster. Exempel på positiva 
mobilitetstjänster är olika typer av fordonspooler, leveransskåp för hemleveranser och 
informationslösningar för samåkning och kollektivtrafikresor. Här rapporteras det delprojekt inom 
projektet som haft arbetsnamnet Acceptans för parkerings- och mobilitetslösningar. 

Rapporten har utarbetats inom projektet Innovativ Parkering i Klimatsmarta städer (Innovativ 
Parkering), finansierat av VINNOVA och Trafikverket. Studierna som rapporteras nedan omfattar 
intervjuer respektive fokusgrupper. Frågeställningar och upplägg för studierna har författarna tagit 
fram i samråd med partners inom projektet, främst med företrädare för planmyndigheter (Stockholms 
stad) samt för byggherrar (Riksbyggen, NCC). 

Mer information finns på projektets hemsida: www.innpark.se 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna delstudie inom Innovativ Parkering är att analysera hur medlemmar i 
bostadsrättsföreningar och presumtiva bostadsrättsköpare ser på parkeringskostnader, nya 
mobilitetstjänster samt på olika utformningar av gårds- och gatumiljöer. 

Målgruppen för studien är presumtiva boende i BRF-lägenheter i närförort. Studien ska ge vägledning 
kring denna målgrupps acceptans för mobilitetstjänster och flexibla, relativt låga, parkeringstal. 
Resultaten ska även ge en grund för rekommendationer till stad och byggherrar/förvaltare kring vilka 
typer av bostads- och mobilitetslösningar som personer i målgruppen finner attraktiva och kan vara 
beredda att välja, och på olika sätt betala för. Lösningar för vilka acceptansen studeras är alltså sådana 
som kan bidra till Innovativ Parkerings övergripande projektmål. Det övergripande projektmålet har 
formulerats som att bilparkering ska bära sina egna anläggnings- och driftskostnader i kombination 
med mobilitetstjänster, bland annat fordonspooler. Rekommendationerna baseras på en kvalitativ 
bedömning av benägenheten hos målgruppen att köpa, flytta till och vara tillfredsställda med 
mobiliteten i de bostadsrätter som planeras med olika dellösningar för Flexibla Parkeringstal. 

1.2  Tillvägagångssätt samt disposition  

För att få svar på ovanstående frågor har vi dels djupintervjuat 16 personer och dels genomfört två 
fokusgrupper med sammanlagt tio personer från målgruppen. Frågorna i intervjuerna gällde främst 
hur man fram tills idag valt boende och löst sina transportbehov. I fokusgrupperna gällde frågorna 
främst hur man ser på sådana val inför framtiden, och särskilt då Innovativs Parkerings lösningar för 
mobilitet, parkering och boendemiljö. Till upplägget av fokusgrupperna bidrog Pelle Envall, 
Trafikutredningsbyrån, med att ta fram underlag, design och illustrationer av boendemiljöer och 
parkeringslösningar. Nedan presenteras först resultat och analys från intervjuer och sedan från 
fokusgrupper. Därefter presenteras preliminära slutsatser och rekommendationer baserat på bägge 
delstudierna.   
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2 Intervjustudien 

2.1 Metod och urvalskriterier 

Judith Kupersmidt genomförde de 16 intervjuerna. Intervjuerna var kvalitativa enligt vedertagen 
etnologisk metod (jfr Ehn and Löfgren 2001). Intervjufrågorna tar sin utgångspunkt från vardagens 
resor och förhållningssätt till egna boendet. Intervjuerna har varit öppna i så motto att vi i hög grad 
följt informanternas reflektioner kring ämnet för att sedan gå tillbaka till de uppsatta 
frågeställningarna. Detta är i linje med vedertagen etnologisk metod, som författarna tidigare använt 
för bland annat en studie kring avfallshantering vid bostaden i vardagen (Ewert, Henriksson et al. 
2009). I de samtalsliknande intervjuerna tillåts utvikningar som kan ge djupare förståelse av 
frågeställningen och sammanhang den intervjuade kopplar frågorna till. Metoden leder till att delar av 
varje intervju kan få en unik karaktär och intervjun följer således inte intervjuguiden linjärt, men alla 
frågeställningar blir förr eller senare belysta. Här i rapporten är de intervjuade anonymiserade vilket 
innebär att de omnämns med fingerade namn. Citeringarna är direkta citat men för läsbarhetens skull 
har småord lagts till eller tagits bort. Ovidkommande upprepningar eller felsägningar utan betydelse 
för förståelsen har på liknande sätt uteslutits. Intervjuerna har spelats in och längden på dem varierar 
från cirka trettio minuter till en timme. Cirka hälften av intervjuerna är gjorda i informanternas hem 
eller på deras arbetsplats och den andra hälften är telefonintervjuer. 

Vi har valt att intervjua boende i nybyggd bostadsrätt eller personer som har för avsikt att flytta till 
bostadsrätt i nybyggnation. De urvalskriterier som vi har utgått ifrån då vi valt intervjupersoner, 
hädanefter kallade informanter, är att få en spridning gällande ålder, kön, familjesammansättning och 
tillgång till bil. I redovisningen nedan har vi valt att lyfta fram tre, som vi funnit, representativa 
hushåll under varje rubrik som exempel (”Olle”, ”Betty och Erik” samt ”Cecilia och Peter”). Detta för 
att göra vår metodik att dra slutsatser mer transparent och förståelig.  

De huvudsakliga frågeställningarna är: 

 Hur ser du på din boendemiljö och ditt närområde? 
 Hur väljer du boende? 
 Hur transporterar du dig till olika aktiviteter i vardagen och vid ledigheter? 
 Är du nöjd med de mobilititetslösningar som du har till ditt förfogande? 
 Hur ser du på kostnaderna för detta?  

 

2.2 Boende i förändring 

2.2.1 Varför flyttar man 

Oftast är det en kombination av flera faktorer som föranleder en flytt. De främsta orsakerna som 
informanterna lyfter fram är ändrade familjeförhållanden samt praktiska och ekonomiska skäl. Inom 
dessa kategorier finner vi i intervjugruppen: 

 Par som flyttar ihop och vill ha en gemensam och oftast större lägenhet än de hade på varsitt 
håll. 

 Ensamstående som bor trångt och/eller i andra hand som vill ha en egen bostad. 
 Par utan barn, eller barnfamiljer, som väntar tillökning i familjen och därför vill ha en större 

lägenhet. 
 Par som separerar och säljer sin gemensamma bostad och då flyttar till varsin mindre 

lägenhet. 
 Par eller ensamstående över 65 år som bor/bott i villa eller radhus som vill ha det bekvämare 

genom att slippa husrenovering och trädgårdsarbete. De upplever också sitt boende för stort. 
De uppger även att de vill komma närmare kollektivtrafiken, stadens utbud samt andra 
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bekvämligheter såsom nära affärer och kommunal service. Denna grupp flyttar till färre 
kvadratmeter i relation till sitt tidigare boende, cirka 75-114 m2. 

 Ensamstående eller par som ser bostadsköp som en investeringsmöjlighet och därmed vill 
komma in på bostadsmarknaden.  

2.2.2 Vart flyttar man?  

De främsta skälen till att de intervjuade flyttat eller ska flytta till ett specifikt område är att de antingen 
har egen anknytning till ett område genom att de själva ha bott i området eller att de känner någon 
som bor i området. Det kan också vara att man arbetar i området. Dock framkommer att rätt pris samt 
möjligheten att få välja just ett specifikt hus samt en specifik lägenhet i huset var viktigt i valet att köpa 
lägenhet över huvud taget. Nedan exemplifieras skälen mer specifikt till att informanterna valt att 
flytta. Notera att namnen på de intervjuade nedan är fingerade. 

Exempel 1, Olle (61 år): 

Olle flyttade från en villa i Åkersberga. Avgörande var att slippa husrenovering, därför var det givet för 
honom att köpa en nyproducerad lägenhet. Att det blev just Sundbyberg berodde på att hans arbete 
var placerad där samt att hans styvdotter bodde där.  

Exempel 2, Betty (39 år) och Erik (47 år): 

För Betty och Erik var huvudsyftet med flytten att få en större lägenhet då de väntade sitt första barn. 
De bodde i en liten 2:a vid Hornstull och köpte en 3:a på 76 m2 i Liljeholmen. Betty saknade balkong 
och möjligheten att lätt komma ut i den gamla lägenheten, vilket också för henne var viktigt skäl till att 
byta bostad.  

Exempel 3, Cecilia (27 år) och Peter (27 år):  

Cecilia och Peter bodde i en hyresrätt i Bandhagen men kände att de vill äga sin lägenhet och därmed 
få större valfrihet gällande sin bostad. De längtade också efter att komma ner på marken. De stod i 
Riksbyggens kö en tid och fick till slut den gaveltrea med uteplats exakt där de ville i huset och i 
samma område där de redan bodde. Att Cecilia och Peter från början valde att bo i Bandhagen var att 
det fanns T-bana i närheten av bostaden. Det var också viktigt att den inte låg för långt ut på en 
tunnelbanelinje då det kunde innebära att turtätheten minskade.  

Exempel från övriga intervjuer: 

Katarina bodde med sin man i en stor 2:a i Skarpnäck tidigare. Lägenheten tillhörde Katarinas far. De 
hade möjlighet att bo kvar men valde att flytta till Hornsberg då de kände att de ville ha något eget. De 
kände också att det var ”..dags att komma in på bostadsmarkanden.”  

Hur fick informanterna information om nybyggnationen i det specifika området?  

Vissa hade stått i Riksbyggens medlemskö och samlat poäng och i och med det fått meddelande om att 
nybyggnation planerades i ett specifikt område. Annars var annonser och affischering i dagstidningar, 
på nätsajten Hemnet och där bygget pågick de platser där informanterna fick den första informationen 
om ett nytt bostadsbygge. Flera tog också upp slumpen som en faktor till att de flyttade till ett specifikt 
område. Några berättar att de ”råkade” se en annons eller att de ”råkade” åka förbi området och se en 
skylt om nybyggnation. 

2.3 Resmönster  

Informanternas resvanor har delats in i fem huvudkategorier.  

 Resor till arbete 
 Resor till egna eller barnens kultur- och fritidsaktiviteter. Restaurangbesök inräknat 
 Besök hos släkt och vänner 
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 Inköpsresor 
 Semesterresor som är längre än helgresor 

Delar av intervjumaterialet exemplifieras nedan där man kan följa tre personers resvanor i olika 
situationer samt deras syn på parkeringsmöjligheter samt kostnader för detta.   

2.3.1 Vardagliga resor till arbete samt lämning av barn på skola:   

Exempel 1, Olle: 

Olle är 61 år, ensamstående och bor i en nybyggd bostadsrätt i Sundbyberg. Det är en 2:a på 63 m2. 
Han arbetar i Solna och förfogar över en firmabil då han reser en del inom arbetet. Det är cirka sex 
kilometer från hemmet till arbetet. Han tar bilen till arbetet varje dag där han har tillgång till en 
reserverad plats i anslutning till arbetsplatsen. Då Olle inte vet exakt när han kommer behöva bilen i 
arbetet ser han sig tvungen att alltid ta den med sig till arbetet. Olle betalar inget för sin 
parkeringsplats på arbetet.  

Det tar honom cirka 20-25 minuter med bil till arbetsplatsen under de tider han oftast reser. Han 
menar på att det skulle gå fortare att cykla. Olle äger en cykel men den har han inte använt sedan han 
flyttade till Sundbyberg sommaren 2009. Reser han sent på kvällen tar samma resa cirka 4 minuter 
med bil, enligt Lars. Han upplever bilsituationen som problematisk och menar att han är en delaktig i 
det problemet. 

Exempel 2, Betty och Erik: 

Betty är 39 år och bor med sin man Erik 47 år och deras 8-åriga son Emil sedan 2008 i en bostadsrätt 
vid Liljeholmskajen. Det är en 3:a på 83 m2. Paret köpte en bil i samband med att Emil föddes. Betty 
har två olika arbeten, det ena ligger i Häggvik dit hon åker pendeltåg från Årstaberg och det andra 
ligger vid Odenplan. Till Odenplan tar Betty T-bana från Liljeholmen eller pendeltåg då hon kommer 
från sitt andra arbete i Häggvik, därefter buss till Odenplan och till slut T-bana till Liljeholmen. Eric 
arbetar i Kista och tar T-banan dit och hem. De hyr en parkeringsplats i garaget där de bor. 

Exempel 3, Cecilia och Peter: 

Cecilia och Peter, båda 27 år bor sedan 2012 i en nybyggd bostadsrätt i Bandhagen.  Lägenheten är en 
3:a på 75 m2. Ingen av dem har körkort. Båda reser med T-bana till och från sina arbeten i som ligger 
centralt i Stockholm. Peter cyklar under sommarhalvåret oftast till sitt arbete.  

Exempel från övriga intervjuer: 

Hanna är 42 år och bor med sin man Oskar och två barn, 6 och 8 år i Hornsberg. Hanna arbetar som 
frilansjournalist. Ibland arbetar hon hemma och vid de tillfällen som hon har uppdrag på plats hos 
arbetsgivare reser hon med kollektivtrafiken. De har bil som de parkerar i garaget tillhörande 
bostadsrättsföreningen. Oskar åker mestadels kollektivt till arbetet men tar bilen med sig till jobbet då 
och då om han har behov av den i arbetet. För att ta barnen till skolan på Gjörwellsgatan använder de 
alltid bilen, en resa på cirka fem minuter. Helst skulle Hanna och Oskar vilja promenera med barnen 
till skolan då det endast tar cirka 20 minuter men de anser att miljön mellan hemmet och skolan är 
extremt oharmoniskt, det är lite för långt och alldeles för rörigt och stökigt. Att ta bussen ses inte som 
något alternativ då Hanna anser att den går alldeles för sällan och att man ofta måste stå och vänta 
över 10 minuter innan den kommer. Att ta T-bana tar drygt en halvtimme och ses som ett alldeles för 
tidskrävande alternativ. Att cykla menar Hanna inte är att tänka på och funderar över om hon 
någonsin kommer att våga släppa barnen ensamma med cykel. 

André bor i Järvastaden och arbetar på Östermalm i Stockholms innerstad. Han åker buss och T-bana 
till arbetet och det tar cirka en halvtimme. Han tar bilen till arbetet de dagar han tränar efter arbetet 
eller då han vet med sig att han kommer att arbeta sent. Det blir cirka två gånger per vecka. Det finns 
gratis parkeringsplatser för de anställda där André arbetar.  
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2.3.2 Resor till fritidsaktiviteter samt nöjen, kultur och restaurangbesök:   

Exempel 1, Olle: 

Så gott som varje helg från maj-september samt två veckor under sommaren tar Olle bilen till 
Åkersberga, cirka tre mil, där han har sin segelbåt liggandes. På frågan om han har åkt kommunalt till 
båten någon gång svarar Olle så här: ”Nej, det skulle vara ett projekt. Slitande och släpande. Jag fyller 
hela bilen när jag åker till båten. Det skulle ta mycket tid. T-bana, Roslagsbanan eller bussen till 
Åkersberga och sedan gå 2-3 kilometer. Att få gå några kilometer känns omöjligt”. 

För restaurangbesök i sta’n så tar Olle oftast taxi till och från restaurangen. Detta sker ett par gånger 
per månad.  

Exempel 2, Betty och Erik: 

Sonen Emil går på scouterna en gång per vecka. Ibland tar de bussen med några av de andra barnen 
och föräldrarna och vid andra tillfällen tar de bilen. På frågan om vad som avgör transportmedel så 
svarar Betty: ”Ja, jag vet inte. Kanske om andra föräldrar bestämmer att vi tar bussen och så ses vi på 
bussen. Så åker vi allihop. Det beror på om man är sen och kommer hem i sista minuten eller om det 
är kallt och skitväder. Jag vet inte. Det är lite olika bara”.   

Emil är även med i en orienteringsklubb vid Hellasgården i Nacka. För att ta sig dit så turas några 
föräldrar i klubben om att skjutsa med bil.  

Betty är medlem i en hantverksförening och tar sig dit cirka en gång per månad med hjälp av T-bana. 
Hon tränar på ett gym i bostadsområdet och dit promenerar hon. Erik är med i ett band och repeterar 
cirka en gång per vecka. Dit åker han T-bana. Då det är skidväder i Stockholm tar Erik bilen till Ågesta 
eller Tullinge 1-2 gånger per vecka för att åka skidor. 

Under våren åker familjen bil till sommarhuset i Sörmland cirka två gånger per månad mellan mars till 
maj. 

Exempel 3, Cecilia och Peter: 

Cecilia och Peter använder i stort sett alltid kollektivtrafik så långt det är möjligt. Det innebär att de 
åker kollektivt till fester, teater, bio, träningar och andra platser inom SL:s kollektivtrafiksnät. Vid 
enstaka tillfällen då de ska träffa vänner för att göra en utflykt kan det hända att de åker till 
utlyktmålet med någon annan som har bil. Följande citat speglar Cecilias inställning till sitt resande: 

”Ger vi oss iväg på saker och gör det tillsammans med några som har bil så hänger vi såklart på dem 
liksom. Och är det inte så, så sitter det i ryggmärgen att åka kollektivt. Det är så jag har gjort det hela 
livet, så det är inga konstigheter. Det tar kanske lite extra tid ibland och man får släpa lite men..” 

Exempel från övriga intervjuer: 

Yvonne är 49 år och har nyligen flyttat från nybyggd bostadsrätt i Sundbyberg tillbaks sin gamla 
hyresrätt som också ligger i Sundbyberg. Under många år hade Yvonne ingen bil, men för några år 
sedan beslutade sig hon för att köpa bil då hon kände att det skulle ge mer livskvalité. Hon äger även 
en motorcykel. Fina sommardagar tar hon bilen till Trosa eller Waxholm och framåt hösten tar hon 
bilen mot Norrtälje för att plocka svamp. Hon frågar sig var hon ska ha bilen under tiden om det ska 
bli ännu svårare med att parkera. 

Yvonne säger att hon stör sig på diskussionerna om att staden måste ha fler cykelbanor. Hon anser att 
kommunpolitikerna utgår från att man ska cykla bara för att man bor i en storstad. Hon säger att hon 
inte kan cykla obehindrat eftersom hon har en skada som är kronisk. ”Jag kommer bara bli sämre ju 
äldre jag blir. Jag kommer att behöva ha bil. Jag betalar skatt, jag betalar lika mycket som alla andra.”  
Yvonne menar att en alltför cyklingsinriktad politik kan tvinga henne till att inte ha bil. 
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2.3.3 Semesterresor 

Exempel 1, Olle:  

Olle åker ofta på bilsemester under sommaren. Senast reste han runt i Tyskland i cirka två veckor. Han 
tillbringar också några veckor i Stockholms Skärgård med sin båt.  

Exempel 2, Betty och Erik: 

En del av sommarsemestern firas på Erik föräldrars landställe i Sörmland. Cirka tre veckor brukar det 
bli, det är cirka 10 mil från Stockholm och för att ta sig dit används alltid bil. De dagar som Betty 
behöver vara kvar i sta’n och arbeta under sommaren så tar hon tåg till Nykvarn och blir hämtad med 
bil därifrån då hon ska ta sig till sommarstället i Sörmland. Bilen används kontinuerligt för handling 
av mat under dessa veckor.  

Familjen var även på bilsemester två veckor i Norrland sommaren 2013. Under denna bilsemester 
deltog Erik och Emil i en orienteringstävling samt att Erik besökte sin syster i Umeå. Familjen åker 
oftast på utlandssemester cirka en gång per år och i de fallen så flyger de.  

Exempel 3, Cecilia och Peter: 

Peter har sin släkt i Spanien och dit åker de minst en gång per år. Även där använder de sig av de 
kollektiva färdmedel som erbjuds. I den stad som de brukar besöka så går bussen tre gånger per dag. 
Cecilia berättar att en vanligt förekommande resa som de brukar göra med buss tar cirka 1 timme men 
som med bil skulle ta mindre än 20 minuter. Det är vid dessa tillfällen som körkortsfrågan aktualiseras 
och då motivationen att ta körkort är som starkast.  

Cecilia har sin far i Örnsköldsvik, då hon ska hälsa på honom så flyger hon oftast. Valet av 
transportmedel beror dels på att det bli dyrare med tåg än flyg och dels att flyg går så mycket fortare 
än både tåg och buss. Så här säger Cecilia; ”Man har så få semesterdagar så det blir så att jag 
prioriterar tiden med honom istället för att resa miljövänligt. Då tåget är dyrare än flyget så är det klart 
att jag flyger för då spar jag både tid och pengar.” 

Exempel från övriga intervjuer: 

Yvonne som nyligen flyttat från nybyggd bostadsrätt i Sundbyberg tillbaks sin gamla hyresrätt hade 
ingen bil under flera år. För några år sedan beslutade sig hon för att köpa bil då hon kände att det 
skulle ge mer livskvalité i kombination med hälsoaspekter då hon genom sitt arbete ådragit sig en 
nackskada som gjort att hon har svårigheter att bära tungt. Yvonne äger även en motorcykel som står 
parkerad i ett garage cirka en kilometer från sitt hus. Fina sommardagar tar hon bilen till Trosa och 
framåt hösten åker hon till Norrtäljeskogarna för att plockar svamp. Ibland gör hon shoppingresor 
nära sta’n men även längre till andra delar av Sverige. På frågan om vad Yvonne gör då hon har 
semester berättar hon att hon efter flera års bilsemestrande utomlands har upptäck hur underbart 
Stockholm och dess närhet är. ”Det känns som att finns det tunnelbana och min lilla skruttbil. Då…då 
får jag vad jag behöver. Man vill inte att kommunpolitikerna ska tafsa bort min bil. Dom ska inte 
förminska min livskvalité, för det kan jag tycka att dom gör. Dom förminskar mina möjligheter att ta 
kunna ta del av Stockholm.”  

2.3.4 Besök hos släkt och vänner  

Exempel 1, Olle: 

Olle har syskon och föräldrar i Täby samt barn som bor i Åkersberga. Dessa besöker han cirka en gång 
per vecka och då oftast i samband med att han åker till eller från båten i Åkersberga.  

Då Olle ska till tandläkaren så tar han bilen till Vällingby. Detta blir i snitt 1-2 gånger per år. Och då 
han går på fest så lämnar han bilen hemma och tar taxi till och från festen.  
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Exempel 2, Betty och Erik: 

Eriks föräldrar bor i Tullinge. Dit åker de med bil och hälsar på cirka 1 gång per månad. Föräldrarna 
bor 5-10 minuters promenad från pendeltåget.  

Betty har en syster i Västergötland som hon besöker cirka en gång per år. Hon tar alltid tåget dit vid de 
tillfällen som hon åker själv eller med sonen. Då hela familjen åker tar de alltid bilen. Vid de tillfällen 
som familjen ska bort på middag eller på fest kvällstid hos vänner åker de nästan alltid kollektivt. 
Hemfärden varierar mellan taxi och kollektivtrafik beroende på hur sent det är på kvällen och om 
sonen är med på tillställningen.  

Exempel 3, Cecilia och Peter: 

Cecilia har sin far boende i Örnsköldsvik och sin mor i Norrköping. För att besöka sin far så tar Cecilia 
alltid flyg numer. Skälet till val av färdmedel är att hon anser att det både är för dyrt och tar för lång tid 
att åka tåg eller ta buss. Då Cecilia besöker sin mor i Norrköping så blir det tåg. Det förekommer också 
att något av syskonen som har bil hälsar på samtidigt. Vid dessa tillfällen samåker Cecilia och Peter.  

Exempel från övriga intervjuer: 

Simon är 32 år och bor i Nacka. Han har körkort och hade en egen bil då han var runt 20 år. Bilen är 
sedan länge såld. Han åker alltid kollektivt då han ska besöka vänner på olika platser runt Stockholm 
eller sina föräldrar i Vallentuna. Då han ska till sommarstugan på Värmdö åker han också kollektivt 
eller får skjuts med föräldrarna om de också ska dit.  

2.3.5 Inköp av dagligvaror samt klädinköp: 

Exempel 1. Olle: 

Olle handlar mat i Sundbyberg och dit promenerar han. Ofta handlar han även mat i Täby Centrum på 
väg till eller från Åkersberga. Där gör han även en del av sina klädinköp. De få gånger som Olle säger 
sig åka in till sta’n för att handla så åker han T-bana från Sundbybergs centrum. Vid intervjutillfället 
var det över två månader sedan han använt kollektivtrafiken.  

Exempel 2, Betty och Erik: 

Mat-och klädinköp gör familjen nära hemmet. Det finns ett stort Hemköp i området och ibland 
handlar de även i Liljeholmen. Matinköpen sker i stort sett i samband med att Betty och Erik är på väg 
hem från arbete eller fritidsaktiviteter där kollektivtrafik har använts. Bil används maximalt någon 
gång per månad för matinköp om det är extra mycket som ska köpas in. Om de någon gång ska göra 
större inköp till hemmet så tar de också bilen. De gånger familjen åker in till innerstan så tar de alltid 
T-bana.  

Exempel 3, Cecilia och Peter: 

Vid de tillfällen som Cecilia och Peter ska transportera stora saker beställer de i vissa fall hemleverans 
eller så får de hjälp av ”…snälla släktingar och systrar” som har bil. Cecilia får hjälp med transport av 
varor cirka 6-12 gånger per år.  

Inköp av mat görs oftast på ICA i Svedmyra på väg hem från arbete och fritidsaktivitet. ICA ligger två 
tunnelbanestationer från Bandhagen. Under sommarhalvåret så ser de till att ha cykel med sig då de 
handlar. Mindre inköp gör de i en liten ICA-butik i Bandhagen. Ibland handlar de även mat i 
Högdalen. Dit går eller cyklar dem. För klädinköp och andra mindre inköp så tar de ibland bussen till 
Farsta Centrum eller T-banan in till centrala Stockholm.  

Exempel från övriga intervjuer: 

Katarina är 27 år och bor med sin man Oskar och parets nyfödde son i Hornsberg. De bor 200 meter 
från en stor ICA-Maxi affär. De gör aldrig storhandlingar utan handlar nästan varje dag. Oftast 
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promenerar de till affären och packar barnvagnen. Vid dåligt väder eller om de ska handla extra 
mycket så tar de bilen. Katarina menar på att det är väldigt bekvämt att åka från garage till garage.  

Kerstin är 73 år, bor i Sundbyberg och har ingen bil. Hon tar ryggsäck med sig då hon går och handlar 
mat i Sundbyberg. På sommaren vistas hon mycket på landet. Där är det 3-4 kilometer till närmsta 
affär, en sträcka som hon gått många gånger. Ibland är sonen med familj och hälsar på, då åker de och 
handlar med familjens bil.  

2.3.6 Hur ser de som har bil på kostnaderna för garageplats under huset och/eller P- plats på 
gatan? 

Exempel 1, Olle: 

Olle har en firmabil som han parkerar på sin garageplats i huset. Platsen hyr han av 
bostadsrättsföreningen och den kostar honom 1270 kronor per månad. Han tycker det är en ”.. hyfsat 
rimlig summa” och jämför kostnaden med 3000-4000 kronor som han menar att en garageplats skulle 
kosta om han hyrde garageplats i sta’n. Han säger att det är svårt med parkeringsplatser på gatan i 
Sundbyberg. Den parkeringsplats som Olle har tillgång till vid sitt arbete i Solna bekostas av hans 
arbetsgivare. Olle har inga planer på att förändra sina resvanor såvida han inte flyttar helt på grund av 
det trafikkaos han upplever mellan Sundbyberg och Solna.  Produktionskostnader för garaget han hyr i 
sitt hus nämns inte under intervjun.  

Exempel 2, Betty och Erik: 

Betty och Erik betalar 1400 kronor per månad för sin garageplats. Betty tycker det är dyrt, dock har de 
har inga planer på att göra sig av med parkeringsplatsen i garaget eller sin bil. Den första tiden då de 
bodde i huset parkerade de på gatan på grund av att det inte fanns några lediga parkeringsplatser. Då 
var de ofta tvungna att ställa bilen flera hundra meter bort från bostaden. Produktionskostnader för 
garaget de hyr i sitt hus nämns inte under intervjun.  

Exempel 3, Cecilia och Peter: 

Cecilia och Peter har ingen bil men bostadrättsföreningen har en gästparkering som de tycker fungerar 
bra då de har gäster som kommer med bil. Det finns även garageplatser i huset att hyra. Cecilia känner 
till ungefär vad det kostar med bil och parkeringsplats. Hon säger att hon och hennes man planerar att 
ta körkort i framtiden. Dock har de inga planer på att äga en bil på grund för höga kostnader i relation 
till hur mycket de tror att bilen kommer användas.   

Exempel från övriga intervjuer: 

Anders är 58 år och bor med sin fru Agneta i Sundbyberg. De har två bilar och hyr garageplats i huset 
för 1270 kronor per månad till en av bilarna. Den andra bilen, vilken är den som Anders förfogar över 
parkeras på gatan i närheten av bostaden eller gratis på Anders arbetsplats som ligger cirka 7 minuters 
promenad från bostaden. Att hitta en parkeringsplats på gatan nära bostaden är svårt och det krävs att 
man åker runt och letar i området. Agnetas bil står större delen av tiden i garaget, hon säger att hon 
sällan använder den. För Anders och hans fru var möjligheten att få garageplats i huset viktigt i valet 
av bostad. De har inga planer på att sälja någon av bilarna. Gällande kostnader för parkering så 
förefaller de inte bekymra Anders alls. Det som däremot tydligt bekymrar honom är svårheterna med 
att hitta parkeringsplats på gatan för den andra bilen.  

Katarina och Oskar trodde att det skulle bli för dyrt att ha bil då de flyttade från Skarpnäck till 
Hornsberg.  De ifrågasatte också om de verkligen skulle ha användning av bilen då det bodde mer 
centralt. Utifrån dessa funderingar diskuterade de huruvida de skulle sälja bilen innan de flyttade eller 
inte. Garageplatsen i Skarpnäck betalade de 500 kronor per månad och i Hornsberg kostar det 1200 kr 
per månad för garageplats. De bestämde sig för att ställa sig i kö för en parkeringsplats i garage i 
Hornsberg. De fick plats och beslöt sig för att avvakta eventuell försäljning av bilen och låta tiden 
utvisa om ekonomin skulle tillåta de extra kostnader som deras bil skulle innebära. Vid 
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intervjutillfället har de beslutat att behålla bilen då deras ekonomiska situation medger bilinnehav. De 
har också insett att det är bekvämt att ha bilparkering i garaget i sitt hus där hissen går ända ner. 
Priset för själva parkeringsplatsavgiften jämför Katarina med kostnader i sta’n och tycker att det är 
förhållandevis billigt. 

2.3.7 Har resvanor förändrats i samband med flytt? 

Exempel 1, Olle: 

Olle satt i köer från Åkersberga till Solna varje dag för att ta sig till sitt arbete. Idag sitter han också i 
köer men istället för att åka 6-7 mil tur och retur Åkersberga-Solna så åker han idag cirka en mil för 
pendling Sundbyberg-Solna. Resorna till båten i Åkersberga är nu 6-7 mil istället för några kilometer. 
Ibland använder Olle kollektivtrafiken för att ta sig in till sta’n, det gjorde han inte tidigare då ha 
bodde i Åkersberga. I övrigt så anser han inte att han har ändrat sitt resande. 

Exempel 2, Betty och Erik: 

Betty och Erik har alltid använt kollektivtrafik oavsett var de bor och de anser inte att de har ändat 
sina resvanor sedan de flyttade från Hornstull till Liljeholmen. Det som har ändrats är att de tar taxi 
något oftare då de har varit på fest eller andra sociala aktiviteter. Förändringen beror på att de ansett 
det vara för sent på kvällen för att åka kollektivt med ett litet barn.  

Exempel 3, Cecilia och Peter: 

Cecilia och Peter reser precis som tidigare då de endast har flyttat cirka 600 meter från sin tidigare 
bostad. Inför framtiden ser Cecilia och Peter framför sig att de tar körkort och att de är med i en 
bilpool. Cecilia berättar att hon för en tid sedan tagit kontakt med Riksbyggen i syfte att undersöka 
möjligheterna med att Riksbyggen kunde vara med och skapa en bilpool i föreningen. Detta förslag 
nappade inte Riksbyggen på då de ansåg att ett sådant initiativ skulle komma från de boende.   

Exempel från övriga intervjuer: 

Eva är 52 år gammal och bor med man och två tonårsdöttrar i Fruängen. Tidigare bodde familjen i 
Enskede. Eva arbetar som lärare i Älta. Dit cyklade hon från Enskede under de dagar på året som det 
var snöfritt. Hennes ambition idag är att fortsätta cykla. Då jag intervjuar Eva så har hon bott i sin 
lägenhet i Fruängen i cirka tre veckor. Under dessa tre veckor har hon alternerat transportmedel 
mellan bil, buss och cykel. Tidigare så användes bilen endast i undantagsfall till arbetet. Hennes 
ambition är cykla de cirka 19 kilometrarna så ofta som möjligt.  

Hanna och Oskar bor i Hornsberg och för dem har transportlösningarna förändrats rejält. Idag väljer 
de att skjutsa sina barn med bil till skola och förskola. Detta ska jämföras med tidigare då skola och 
förskola låg närmare hemmet samt att närmiljön upplevdes betydligt lugnare och tryggare att förflytta 
sig i. 

2.3.8 Reflektioner kring närmiljön vid bostaden 

Exempel 1, Olle: 

Olle upplever sin närmiljö som ett fint ställe med cykel-och promenadstråk längs vattnet. På frågan om 
det finns något som skulle kunna få honom att flytta svarar han att det är den tuffa trafiksituationen 
generellt i Stockholm och tar även upp den tunga biltrafiken han upplever under sina bilresor till och 
från sitt arbete. 

Exempel 2, Betty och Erik: 

För Betty är närmiljön mycket viktig. Hon har en uteplats som tillhör lägenheten och framför den finns 
det en liten lekpark. Det finns inga bilar på den sidan av huset vilket gör att Betty och Erik inte behöver 
oroa sig då deras son är ute och leker. Ett tjugotal meter bort tar sig Betty ett dopp i Årstaviken nästan 



 

13 

 

varje dag under sommarmånaderna. Betty berättar också att hon uppskattar att hon kommit närmare 
grönområden och upplever att boendemiljön vid Liljeholmskajen känns mer fri än då hon bodde inne i 
sta’n. Hon upplever även en bykänsla där hon känner igen folk på gatan och står och pratar med 
grannar och föräldrar till sonen i den lokala matbutiken.  

Exempel 3, Cecilia och Peter: 

Cecilia och Peter bor precis bredvid Bäckahagens skola. Eftersom att nybyggnationen av bostadsrätter 
tillkom på Bäckahagens skolas tidigare grusplan så byggde Riksbyggen en fotbollsplan med konstgräs i 
kompensation. Den har både de som bor i bostadsrättsföreningen och barnen i skolan rätt att utnyttja. 
Det uppskattar Cecilia som gärna hör glada ljud från fotbollsplanen samt att hon ser positivt på 
förtätning av områden. Någon skadegörelse har hon inte sett och trivs otroligt bra med att ha denna 
fotbollsplan utanför huset.  

Exempel från övriga intervjuer: 

Hanna är 42 år och bor med man och två barn i Hornsberg. Hon och hennes man överväger att flytta 
trots att de är relativt nyinflyttade i en stor 5:a. Skälet till detta övervägande är att de anser att trafiken 
mellan hemmet och skolan är på tok för intensiv, alldeles för bullrig och på alla sätt väldigt störande. 
Hanna vill ha harmoni men upplever närmiljön förfärligt oharmonisk. Hon tar upp bristerna i 
utemiljön och menar att barnen inte kan springa omkring och leka tryggt någonstans på grund av för 
mycket bilar och för lite natur. Hon tror att det kommer vara omöjligt att någonsin släppa sina barn på 
cykel till skolan på grund av de säkerhetsrisker hon upplever. Hanna och Oskar har valt att skjutsa sina 
barn till skolan för att slippa bullrig biltrafik och oharmoniska miljöer. Hanna uttrycker tydligt att hon 
gärna åka mer kollektivt samt att hon gärna skulle cyklar med barnen. 

Gunnar är 73 år och bor i Sundbyberg. Han hyr en garageplats i huset vilket för honom var en 
förutsättning för att han skulle flytta dit. Han har sin lägenhet vänd mot kanalen och det finns ett 
gångstråk nedanför. Han uppskattar lugnet, den fina utsikt och njuter i fulla drag av sin soliga balkong. 
Dock oroar han sig för att köra ut från garaget då han vid de tillfällena måste korsa både trottoar och 
cykelbana för att komma ut på körbanan. Han menar att det är extremt dålig sikt. Han tror att det 
kommer att hända en olycka där om man inte gör någon förändring. Denna problematik tar även 
Anders upp som bor i samma hus som Gunnar. 

Flertalet av informanterna som bodde i villa tidigare saknar att kunna gå direkt ut på sin egen tomt. 
Samtidigt så beskriver samtliga hur nöjda de är med sina rymliga balkonger. Informanterna inom 
denna 60+ grupp har antingen eget sommarhus eller båt.  

2.4 Slutsatser från intervjustudien 

2.4.1 Olika slags resvanor – bilbaserade eller ombytliga 

Man kan urskilja tre olika kategorier hushåll utifrån vilka transportlösningar de använder sig av för att 
ta sig till spridda aktiviteter. Dessa kategorier sammafaller även med hur informanterna förhåller sig 
till parkeringsmöjligheter samt kostnader för dessa. Generellt för samtliga kategorier är att ingen 
ifrågasätter eller nämner produktionskostnader för garage i huset de bor i. 

Vanebilisten 

I denna grupp har samtliga hushåll tillgång till 1-2 bilar. Personerna i detta hushåll väljer oftast eller 
alltid bil då de exempelvis ska utöva fritidsaktiviteter, fira semestrar eller att göra såväl större som 
mindre inköp. Användning av taxi förekommer frekvent inom denna grupp. Ibland till fester och andra 
tillställningar men oftast hem från sena kvällar från arbete eller festligheter hos vänner. 

Samtliga som ingår i denna grupp (9 hushåll) ser det som mycket viktigt att det finns egen 
parkeringsplats att hyra nära eller i direkt anslutning till huset där de bor.  
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Inom denna kategori är priset för garageplats inget som tas upp som ett problem och några tycker att 
det är billigt med garageplats i jämförelse med priserna i centrala sta’n. Inom denna kategori finns två 
personer som regelbundet tar bilen till sitt arbete. Dessa arbetsplatser erbjuder fri parkering i direkt 
anslutning till arbetsplatsen.  

Den ombytlige resenären 

Det som kännetecknar denna kategori är just ombytligheten gällande transportlösningar samt 
förhållningssättet till att ta sig från en plats till en annan. De som ingår här har tillgång till egen bil 
men väljer även att transportera sig med hjälp av kollektivtrafik, cykel eller att promenera. 

Inom denna kategori finnar man de som använder bilen sparsamt under arbetsveckorna med 
undantag för större transporter eller vid specifika fritidsaktiviteter. De tillfällen som de i princip alltid 
använder bilen är exempelvis då informanten åker till Ågesta för att åka längdskidor, sommarsemester 
i Norrland, dagsutflykt till Trosa eller helgresor till kolonistugan utanför Södertälje.  

Personerna i denna kategori tog inte upp att möjlighet till parkering i anslutning till boendet var en 
avgörande faktor i valet av ny bostad. Ett par av dem som ingår i denna kategori har boendeparkering 
på gatan eller väntar på egen markparkering. Resten har garageplats i huset där bor.  

Priset för parkering diskuteras och problematiseras mer inom denna grupp. En del tycker att 
garageplatsen är dyr och de som inte valt att ha garageplats har gjort det av ekonomiska skäl. Dock har 
ingen med garageplats intention att säga upp den. Taxi används som ett komplement till egen bil vid 
framför allt sena festkvällar. 

Kollektiv- och cykelresenären  

De som hör till denna grupp transporterar sig uteslutande med hjälp av kollektivtrafik i sin vardag, 
cyklar eller promenarar. Det finns både personer med och utan körkort inom denna grupp. De med 
körkort hyr eller lånar ibland bil, oftast i syfte att transportera hem stora varor men även för 
läkarbesök för barn eller vid sommarsemester. De utan körkort tar hjälp från släktingar och vänner vid 
transport av större varor, beställer hemkörning och ibland samåker de med släkt och vänner till en 
gemensam plats eller aktivitet. Användning av taxi förekommer inom denna grupp vid lite större inköp 
och sjukhus besök, men också som ett alternativ till kollektivtrafiken vid sena festkvällar. I denna 
grupp finner vi även dem som plockar fram ryggsäcken då de promenerar till mataffären.   

Det är inom denna kategori som bilpool kommer upp spontant som en möjlig lösning inför framtida 
transportbehov. Förslag kommer även på att det borde finnas hyrcyklar vid exempelvis T-
banestationer i förorterna och inte bara i innersta’n. 

2.4.2 Gårds- gatu- och närmiljöns betydelse för de intervjuade 

Närmiljöns betydelse varierar kraftigt mellan informanterna. För några av förefaller den vara av 
mindre betydelse då den inte tas upp alls under intervjun. För en annan är känslan av frihet och närhet 
till skogen viktig medan andra uppskattar den egna balkongen, den fina utsikten eller de fina 
promenadstråken. 

Det som framträder tydligt är att den omdelbara miljön runt huset samt trafiksituationen i området 
har avgörande betydelse för flertalet barnfamiljer samt ett par av de övriga intervjuade vid val av 
område och lägenhet. Det har också visat sig att biltrafik kan vara ett starkt vägande argument att sälja 
sin lägenhet. De av informanterna upplevda problem består framförallt av intensiv, störande och 
bullrig trafik i närområdet samt till och från arbete och skola. I övrigt så framkommer i samtliga 
intervjuer hur viktigt det är att det finns väl fungerande och lättillgänglig kollektivtrafik nära hemmet 
även om den utnyttjas mer eller mindre frekvent. 
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3 Fokusgruppstudien 

3.1 Metod och urvalskriterier 

Vi valde fokusgrupper som lämplig metod för att besvara våra forskningsfrågor kring intresse 
och acceptans för forskningsprojektets koncept, som byggherrar och stad vill pröva i en nära 
framtid. Konceptet kan ses som ett scenario eller ännu mer konkret som ett planförslag för ett 
par bostadsområden. Det finns ännu inga invånare som har full erfarenhet av att bo i ett sådant 
område, men däremot kan de ha erfarenhet av olika ingående komponenter av (pris  och 
tillgång på parkering, en viss typ av gårds- och gatumiljö, medlemskap i bilpool etc).  Vi 
bedömde fokusgrupper som en lämplig metod för att föra samman människor med delvis 
olika erfarenheter för att ta ställning det genom bilder och påståenden visualiserade 
helhetskonceptet (Morgan 1998).  

Fokusgrupperna genomfördes vid två tillfällen, med fem respektive fyra 
deltagare/representanter för målgruppen. Den första fokusgruppen ägde rum den 2 april 2014. 
Fokus och inriktning den kvällen var gatu-och gårdsmiljön intill ett bostadsrätts-hus 
motsvarande det som presenterades i boendeprospektet. Deltagare denna kväll var två 
personer som inte hade bil vilka går under rubriken gångtrafikanter och kollektivåkare, två 
personer som hade bil och som använde den mestadels på kvällar, helger och under semestern 
samt en person som använder bil nästan varje dag och som vi därför benämner vanebilist. 

Den andra fokusgruppen ägde rum den 3 april 2014. Vid denna sammankomst låg fokus på 
parkeringsmöjligheter och priser för detta. Medverkande denna gång var en blandning 
deltagare bestående av två vanebilister och två som inte hade tillgång till egen bil. 

Vid båda sammankomsterna diskuterades inledningsvis boendeprospektet, (bilaga 1.) för att 
få reda på vilka för-respektive nackdelar deltagarna såg i prospektet. 

Vi har valt att fokusera mot personer som bor i nybyggd bostadsrätt eller personer som har för 
avsikt att flytta till bostadsrätt i nybyggnation. De urvalskriterier som vi har utgått ifrån då vi 
valt fokusgruppsdeltagare är att få en spridning gällande ålder, kön, familjesammansättning 
samt tillgång till och användning av bil. 

3.1.1 Fokusfrågor 

Fokusfrågorna som användes för att styra diskussionen i grupperna var sammanfattningsvis i enlighet 
med följande punktlista. Frågorna används även för rubriksättning av därefter följande redovisning av 
resultat och analys. 

 Vilka för och nackdelar ser deltagarna i det boendeprospekt som 
presenterades? (Bilaga 1) 

 Vad i boendet är avgörande i deltagarnas flyttbeslut? 

 Hur viktig är gårds-och gatumiljön i valet av bostad? 

 Hur ser deltagarna på kostnaderna för parkering? 

 Hur ser deltagarna på alternativet att köpa sin egen garageplats? (350 000+ 300 
kr/ månad) 
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 Hur ser deltagarna på möjligheten att ha en bilpoolsbil i BR-föreningen? (I  
relation till en garageplats för 1600 kr/ månad) 

 Hur ser deltagarna på andra alternativa mobilitetstjänster, exempelvis låd-och 
elcykelpool och hemkörning av mat? 

3.2 Resultat, acceptans för boendeprospekt i linje med Innovativ Parkering 

3.2.1 Vilka för-och nackdelar såg fokusgruppsdeltagarna i allmänhet i det boendeprospekt som 
presenterades? 

Samtliga deltagare ser flera positiva faktorer som presenteras i prospektet. Några uttrycker att 
de känner en välvilja från byggherrens sida att de vill att det ska bli fint och att de som ska bo 
där verkligen ska trivas. Flera röster från fokusgruppen som hörs är att det känns ”modernt” 
och att man ”…har tänkt ett steg längre”. 

Balkonger anses vara viktigt, ”..ju större desto bättre” och att det är ljusinsläpp från flera håll. 
Att det finns gemensamhetsutrymmen uppmärksammas och får ett positivt mottagande. 
Gräsmattor och bärbuskar faller de flesta deltagarna för. En av deltagarna får en känsla av 
”..idyllisk småstad där alla känner varandra”. Hon ser framför sig en levande miljö där 
människor lär känna andra som bor där. Och att det som erbjuds blir ”..så som många har i sin 
trädgård.” Ord som modernt, modigt, genomtänkt och mysigt framkommer. En deltagare får 
en positiv känsla av park, vilket han annars inte anser finns i områden med nyproducerade 
lägenheter. 

Möjlighet till förvaringsskåp för mat vid hemtransport ses som en ny idé som också mottogs 
positivt. Bilpoolsbil i huset och lådcyklar som kan bokas tas upp av flertalet som positivt i 
grunden även om det uttrycks farhågor över att det inte ska fungera. Det framkommer att 
närheten till en bilpoolsbil, att den planeras att stå parkerad direkt utanför huset som ses så 
positivt och ger extra stort mervärde. Att cykelrum och cykelparkeringar kommer att 
prioriteras lyfter några upp som mycket positivt och exemplifierar hur de tidigare behövt 
passera flera stora och tunga dörrar med cykeln för att kunna ha den i säkert förvar. En person 
berättar att hon tidigare känts sig tvungen att ha cykeln i hallen hemma. 

En av deltagarna skulle gärna vilja se att ”miljötänket” även avspeglade sig arkitekttoniskt, en 
annan gav förslaget att man skulle ha gräs på taket. Ytterligare en av deltagarna är inne på 
samma spår och tycker inte att byggherrarna gjort något alls åt de räta och raka linjerna i huset 
och hade gärna sett lite mer nytänkande även där. Han vill inte bo i stora komplex utan 
föredrar en personlig känsla och kunna säga; ”..Jag bor i det fina röda huset.” Han säger att 
han vill känna stolthet då han talar om var han bor. 

De negativa kommentarerna som framkommer i gruppdiskussionen gäller främst två områden, 
det ena är antalet parkeringsplatser som föreningen kommer att erbjuda och det andra är 
osäkerheten kring hur och om det verkligen kommer att fungera att varsa med i en bilpool.   

Enligt prospektet kommer föreningen att erbjuda sammanlagt 2 p-platser för handikappades 
fordon, 4 p-platser för tillfälliga besökare, 6 p-platser för bilpoolsbilar och 16 för privata bilar, 
d v s ungefär en p-plats för privat bil för var fjärde lägenhet. Cirka hälften av p-platserna är 
förberedda som laddningsplats för elbil. På visst avstånd från kvarteret, i äldre 
bostadsområden, finns också parkeringsplatser som går att hyra. På ca 300 m avstånd finns 
korttidsparkering för tillfälliga besökare (platser som dagtid även används för kund-, företags- 
och infartsparkering vid kollektivtrafik). 
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Det förefaller främst vara personer som använder bil dagligen, så kallade vanebilister som 
anser att det erbjuds alldeles för lite parkeringsplatser till de boende. Gällande antal p-platser 
avsatta för gäster påpekar flera, oavsett resvanor, att det är för få. En av vanebilisterna tolkade 
prospektet som att ”..det känns inte som att de vill att man ska ha ett socialt liv,” med tanke på 
de få gästparkeringar som erbjuds. Hon oroade sig även för att det skulle vara svårt att få 
parkeringsplats dagtid då man var på jobbet. En person har direkt erfarenhet av att 
besöksparkeringen hemma hos honom inte räcker till. Där är det cirka 10 platser för gäster på 
134 lägenheter. 

Ingen av deltagarna har någon egen erfarenhet av att vara med i en bilpool, dock känner en av 
deltagarna en familj som är medlem i en och som har mycket goda erfarenheter av detta. 
Deltagarna är nyfikna på bilpoolskonceptet men förmedlar samtidigt en osäkerhetskänsla 
kring om det verkligen kommer att finnas en bil just då de vill ha den och om det kommer att 
krävas rejäl framförhållning för att använda en bil en specifik dag. Andra farhågor som kom 
upp var att det skulle bli osämja mellan i bilpoolsanvändarna om någon lämnade skräpigt efter 
sig eller inte lämnade tillbaks bilen i tid. Kostnader för medverkande kom upp som ytterligare 
en osäkerhetsfaktor. En av vanebilisterna som har ett litet barn funderade på hur det skulle 
fungera med bilbarnstol. Att montera fast och ta av den vid varje tillfälle som hon skulle 
utnyttja en bilpoolsbil såg hon inte som ett alternativ men var ändå öppen för att ingå i en 
bilpool om det gick att lösa dessa praktiska frågor. Hon föreföll tilltalas av helhetskonceptet 
och sa sig vilja bo i ett sådant område som beskrevs i boendeprospektet. 

Fördelar:   

Generellt sett mottogs prospektet i sin helhet mycket positivt även om det också 
uttrycktes farhågor och en del osäkerhet om hur de olika funktionerna som 
presenterades skulle fungera i praktiken. 

En deltagare får en känsla av att byggherrarna vill att de som flyttar in där verkligen 
ska trivas. En får känslan av idyll och en annan tycker att det känns modernt, som att 
flytta framtiden in i nuet och ord som mysigt och välkomnande kommer upp. 

Det som verkar lockande med utemiljön och som flertalet tar upp är gräsmattor, 
bärbuskar och som en uttrycker med förtjusning ”Det är så som många har i sin 
trädgård”. Just att det är lite avskilt med buskar och träd så att man kan få avskildhet 
trots att det är gemensamma utrymmer ses som positivt. 

Nackdelar 

En nackdel som kommer upp omgående är bristen på besöksparkeringar. Och det är 
samtliga deltagare, oavsett vilka resvanor man har, som lyfter upp detta som ett 
problem. En deltagare menar att det känns som att de som har bestämt inte vill att man 
ska ha något socialt liv. 

Tillgången till parkeringsplats till de boende med bil anses också vara för få. De som 
står för dessa åsikter är bilägarna. Dock förefaller det som att de sammantaget positiva 
faktorerna med det presenterade boendet i prospektet även skulle kunna övertyga en 
inbiten bilist att bo där om de vet att de kommer att få en parkeringsplats. 

3.2.2 Vad i boendet är avgörande i deltagarnas flyttbeslut? 

Det är flera faktorer som avgör varför personer väljer att flytta samt vilka faktorer som är 
avgörande vart man flyttar. Detta går det att läsa mer ingående om i delrapporten xxx. Det 
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som fokuseras specifikt under denna frågeställning är mer kopplat till prospektet eller till de 
bilder som vi visar. 

Det som framträder tydligast och som tycks vara av högsta prioritet är tillgång till en 
utvecklad kollektivtrafik i valet av vilket bostadsområde man väljer. En yngre person som bor 
i andra hand anser priset vara av avgörande betydelse. Att det känns som rätt läge i huset 
anses också vara betydande. Deltagarna talar även om att kvalitén på huset, planlösning och 
det arkitekttoniska har avgörande betydelse i valet av boende. Några tar även upp att de vill ha 
närhet till grönområden och vatten. En annan deltagare menar att känslan måste vara den 
rätta. ”Området ska kännas som vårt lilla neighbourhood.” En av deltagarna skulle troligen 
inte alls välja att flytta till det hus som presenteras i prospektet eftersom att parkeringsplatser 
har avgörande betydelse då hon och hennes man har två bilar som de vill ha garanterade 
garageplatserer till.   

Under fokusgruppstillfället ställde vi en mer specifik fråga gällande huruvida gården och 
gatumiljön påverkar valet av bostad. Då framkom det att den är viktig men inte alltid 
avgörande då det finns så många andra faktorer som deltagarna ansåg lika viktigt eller 
viktigare. Exempelvis framhålls balkongens storlek och utformning som viktig av flertalet. En 
annan av deltagarna menar att hon i första hand skulle välja så bilfritt som möjligt. 
Flexibilitet, ljusinsläpp och lägenhetens placering tycks dock vara viktigare än den 
gemensamma yttre miljön. 

3.3 Resultat från fokusgruppsdiskussion kring (bilder på) gata och gård 

Det är framförallt gågatan som får mest uppmärksamhet och flera positiva bedömningar. 
Några tar upp möjligheten att kunna släppa ut sina barn på en sådan plats och kommer fram 
till att det kanske inte kommer att fungera även om det är gångfartsgata. Ord som hemtrevligt, 
idyllisk och familjevänligt kommer upp då det tittar på bilden som visar en gångfartsgata med 
trähus och med trafik som får köra maximalt 7 km/h. En person ser helst sig slippa behöva 
passera parkeringsplatser för att ta sig från sitt hus i olika ärende. En person ser de olika 
bilderna som olika typer av boenden som man väljer utifrån sin livssituation. Hon 
exemplifierar som att hon gillar skog och natur och väljer därför det boende som kan erbjuda 
det. 

3.3.1 Vilka för och nackdelar ser deltagarna med gårdsmiljöerna på bilderna? 

Bilden som visar en gård med gräsmatta och träd, bilaga x får absolut störst uppmärksamhet 
och många positiva omdömen. Det som uppskattas är de gröna inslagen, möjlighet till sociala 
aktiviteter, möjlighet att kunna gå undan utan i en egen lite vrå på gården. Bilden med 
upphöjd gård och stenplattor och buskage upplevs som stenigt och trist vilket är vad flera 
deltagare tycks ha tröttnat på. Bilden med ”..gräs blir mer ut som en trädgård, lite mer 
dynamisk, bilden med stenplattor mer strikt och rakt”. Dessutom menar en person att de 
kommer göra ont på barnen om de råkar ramla på de stenplattor som finns på den upphöjda 
bilden. Ytterligare en deltagare med erfarenhet från Årstadals saknar gröna områden som inte 
är så organiserade och designade och menar att det inte blir inbjudande att leka, vara ute eller 
spela fotboll på en sådan plats en annan deltagare håller med och tycker att bilden som visar 
gården med stenplattor ser ”.. steril och oinbjudande ut”. En deltagare tycker att den bilden ser 
trevligt ut och tycker att det är kul med upphöjningar. 
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3.4 Resultat från fokusgruppsdiskussion kring (bilder på) parkeringslösningar 

3.4.1 Hur ser deltagarna på kostnaderna för parkering? 

En deltagare betalar 1350 kr/ månad för en garageplats i ett garage. Först upplevde hon att det 
var väldigt dyrt men insåg snabbt att det var värt pengarna: ”Det är varmt, skönt och ombonat 
i bottenplanet. Man slipper skrapa bilen, slipper få den förstörd, lätt att packa och lasta ur 
bilen. Bekvämligheten att slippa cirkulera runt. Bara att blippa med fjärrkontrollen och dörren 
öppnar sig, lyxigt!”. Liknande erfarenhet har en annan deltagare som betalar 1200 kr/ månad 
för garageplats till bilen + 500 kr/ månad för garageplats till mopeden. Hon säger att hon kan 
tänka sig att gå upp till 1500 kr/ månad för garageplatsen för bilen. Hon tror att föreningarna 
lätt skulle kunna ta 1500-2000 kronor/ månad utan att folk skulle tycka att det var konstigt. 

Mer information om inställning till parkeringskostnader finns i intervjumaterialet. 
Sammantaget skulle man kunna säga att deltagarna förhåller sig varierande till dessa 
kostnader och att det är hur mycket man använder bilen som förefaller vara avgörande. 
Vanebilisten har i vår undersökning betydligt större acceptans för parkeringskostnaderna är 
vad den ombytlige bilisten, som endast använder bilen på fritiden. 

Deltagarna med bil erbjöds som enda alternativ varmgarage under huset. Andra alternativ som 
annars var boendeparkering på gatan i området. Detta alternativ föreföll inte vara särskilt 
tilltalande då det innebar att deltagarna måste leta upp en parkeringsplats vid varje tillfälle 
som bilen ska parkeras. 

3.4.2 Vilka för och nackdelar ser deltagarna generellt i det boendeprospekt som presenterades? 

3.4.3 Hur ser deltagarna på kostnaderna för byggnation av parkeringsplats, 350 000 kronor? 

(Bilaga x, hus 1, bild med affärer i bottenvåningen och bostäder över.) Och hur ställer 
de sig till att köpa loss sin parkeringsplats? 

En av deltagarna föreföll ha kunskap om vad det kostar att bygga parkeringsgarage. I 
övriga var det en nyhet. De utan bil ser det som en mycket bra lösning att 
bilinnehavare själva finansierar samtliga kostnader som garage innebär. De med bil 
vill inte ta den risk som de uppfattar att det kommer att innebära att köpa sin 
garageplats. Så här låter några av rösterna som gjorde sig hörda: 

 "..positivt då man för över kostnaden på de som vill ha parkering." (Ej bil.) 

"Jag skulle aldrig ha råd att flytta in där om jag var tvungen att köpa parkeringsplats.” 
"(Vanebilist) 

 "Jag betalar heller 1200 kr/ månad än att köpa loss, vill inte ta den risken." 
(Vanebilist) 

Det är tydligt att deltagarna känner osäkerhet gällande köp av sin egen parkeringsplats. 
Anledningen till det är att de befarar att det kan blir svårt att sälja sin parkeringsplats 
till det pris de har köpt och att de som köper deras lägenhet kanske inte vill ha eller 
behöver parkeringsplats. Det framkom även farhågor att utomstående personer som 
inte kan sköta sig kommer att hyra eller köper parkeringsplats i huset. Generellt sett så 
togs alternativet att köpa sin parkeringsplats emot som något som de aldrig funderat 
över eller hört talas om. Därför fanns det heller inte någon erfarenhet eller något att 
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referera till. Bor man i ett hus som också har affärer i nedervåningen så diskuterades 
kring huruvida kunder till affärerna finansiera garagekostnaderna. 

3.4.4 Hur ställer sig deltagarna till alternativa mobilitetslösningar? 

Här erbjuds deltagarna: 

 lådcykelpool 

 elcykelpool 

 bilpool 

 Leveransskåp för varor köpta på Internet 

3.4.5 Generellt sett fanns det en positiv försiktighet då alternativa mobilitetslösningar presenterades. 
Störst entusiasm och flest möjligheter att förenkla sin vardag visade de utan bil eller de som 
endast använde bil på sin fritid. En person såg positivt på medverkan i bilpool även om hon för 
tillfället trodde att det skulle bli för bökigt då hon har ett litet barn. Den livssituation som en 
person eller familj befinner sig i påverkar hur de prioriterar för tillfälletHur ser deltagarna på 
gångavstånd och kostnad för parkering 

(Att ha 3-4 minuter från huset, cirka 300 meter bort från sitt bostadshus med priset 1100 
kr/månad respektive garageplats i huset för 1300 kr/månad – ”Hus 2”) 

- För liten prisskillnad 

- "Betalar hellre för det." 

Hur ser deltagarna på alternativet att köpa sin egen garageplats? 

(350 000+ 300 kr/ månad – ”Hus 3a”) 

De utan bil ser detta som en mycket bra lösning och de som har bil vill inte ta den risken. Så 
här låter några av rösterna som gjorde sig hörda: 

”Hutlöst mycket pengar” 

 "..positivt då man för över kostnaden på de som vill ha parkering." (Ej bil.) 

"Jag skulle aldrig ha råd att flytta in där."(Vanebilist) 

 "Jag betalar hellre 1200 kr/ månad än att köpa loss, vill inte ta den risken." 
(Vanebilist) 

Deltagarna känner osäkerhet gällande köp av sin egen parkeringsplats. Anledningen till det är att de 
befarar att det kan blir svårt att sälja sin parkeringsplats till det pris de har köpt och att de som köper 
ens lägenhet kanske inte vill ha parkeringsplatsen. Det kom även fram farhågor att det kommer in 
utomstående personer som inte kan sköta sig och hyr garageplats i huset. Att köpa sin parkeringsplats 
tog emot som något nytt och där det inte fanns någon erfarenhet och därmed något att referera till. 
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4 Sammanfattande slutsatser och diskussion  

Sammanfattningsvis förefaller oss det studerade konceptet ha tillräcklig acceptans hos målgruppen. 
Representanter för målgruppen efterfrågar, eller är åtminstone nyfikna på, grön miljö, mindre biltrafik 
samt nya och fler transportlösningar i anslutning till bostaden. För dem som har egen bil verkar dock 
socialt tryck, stöd och inspiration från omgivningen vara av betydelse för att de ska välja en bostad i 
linje med konceptet. Detta innebär bl a att egen, eller närståendes, erfarenhet av fordonspool samt att 
göra sig av med egen bil är av betydelse. Även om vi funnit tillräcklig acceptans för gårds- och 
gatumiljö, låg biltäthet och nya transportlösningar i anslutning till bostaden, vill vi betona att 
konceptet i sig inte är det som attraherar personer från målgruppen att välja boendet. Det är andra 
faktorer som i högre grad avgör val av bostad, främst lägenhetens utformning samt tillgång till 
närservice och kollektivtrafik. Man bör dessutom räkna med att den mindre del av målgruppen som vi 
kategoriserar som vanebilister i allmänhet stöts bort av fåtaliga p-platser, som i högre grad bekostas av 
användarna. Detta är naturligtvis inte förvånande, särskilt inte om man tänker sig att bostadsområden 
intill fortfarande erbjuder billigare (i någon mening subventionerade) p-platser åt sina invånare. 

Bland övriga slutsatser vill vi lyfta fram att bilägare vill veta att skulle kunna gå att inledningsvis eller 
vid behov få tillgång parkeringsplats för att välja boendet. Standard, avstånd och pris är sedan 
avgörande för vilken typ av parkeringsplats man ev. väljer. Vanebilister vill ha högre standard och är 
beredda att betala mer än ombytliga bilanvändare. Vanebilister förefaller vara den grupp som skulle 
välja bort detta boende om de bedömer att det finns risk att bli utan parkeringsplats. I de områden 
som nu är aktuella för flexibla p-tal i linje med projektet bör vanebilister dock betraktas som en 
minoritet bland presumtiva boende. Smärtgränsen för parkeringskostnader verkar dock ännu inte 
nådd för vanebilister. Tillräckligt med besöksparkeringar vid bostaden för gäster värderas högt inom 
hela målgruppen. När det gäller att köpa garageplats till produktionskostnaden visade deltagarna i 
fokusgrupperna lågt intresse och osäkerhet inför detta, på grund av ovisshet hur det skulle fungera 
samt det höga priset. Nyfikenhet och intresse för mobilitetstjänster som bilpooler, lådcykelpooler och 
hemleveransskåp återfanns bland samtliga informanter/representanter för målgruppen, dock lägre 
bland vanebilister. Erfarenhet och kunskap om dessa är dock påtagligt låg vilket avspeglas i osäkerhet 
om ”det verkligen kommer fungera”. 

Den undersökta målgruppen består av personer som bor eller vill bo i bostadsrätt i Stockholms 
närförorter. Att, som vi gjort, undersöka resvanor och val av boende hos målgruppen genom 
kvalitativa intervjuer och fokusgrupper, innebär att vi vunnit detaljerad kunskap kring hur 
valsituationerna uppfattas inom målgruppen och vilka faktorer som främst kan avgöra valen. Studien 
har gett tydliga indikationer kring denna grupps acceptans för mobilitetstjänster och flexibla, relativt 
låga, parkeringstal, även om vi p g a valet av metodik inte kan sätta kvantitativa mått på acceptans och 
efterfrågan på det studerade konceptet och dess dellösningar. Intervjudelen av den här rapporterade 
studien har visat hur representanter för målgruppen väljer sitt boende, i förhållande till hur de ordnar 
sitt resande. Fokusgrupperna har gett svar på hur de ställer sig till projektets specifika koncept, d.v.s. 
bilparkering som bär sina egna anläggnings- och driftskostnader samt gårds- och gatumiljöer som kan 
skapas på grund av detta, i kombination med att fastighetsägaren/förvaltaren tillhandahåller de 
boende mobilitetstjänster, bland annat fordonspooler och särskilt bra förutsättningar för hemleverans 
av varor samt för cykling. Kombinationen av parkeringslösning, utemiljö och mobilitetstjänster är 
alltså det koncept som projektet syftade till att studera, och som vi nu undersökt kvalitativa aspekter 
av acceptansen för. 

På basis av intervjuer och fokusgrupper bedömer vi acceptansen för konceptet som tillräcklig men inte 
som det som i sig avgör valet av boende. Det är snarare traditionella faktorer som styr valet av boende. 
Enligt våra undersökningar är viktiga faktorer lägenhetens utformning, dess pris samt tillgång till bra 
samhällsservice och kollektivtrafik i närområdet. 
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Vår studie visar, som nämnts ovan, att fåtaliga p-platser kring bostaden, som i högre grad betalas 
enbart av användarna för vanebilister är en negativ faktor som kan göra att de föredrar ett annat 
boende. Vi bedömer det helt enkelt som osannolikt att personer som vi kategoriserar som vanebilister 
i dagsläget, i allmänhet skulle välja ett boende som inte kan garantera dem en egen parkeringsplats. 
Denna slutsats baseras på att ingen av de intervjuade, vars dagliga resande främst sker med bil, har 
sagt att de har planer att göra sig av med sin bil. Inte heller har någon av de intervjuade i den större 
grupp i studien som överhuvudtaget har tillgång till bil nämnt ekonomiska omständigheter eller 
miljöaspekter som skäl för att förändra sina resvanor. Alla som vi kategoriserat som vanebilister samt 
de flesta ombytliga har ordnat sin livssituation på ett sådant sätt att de i dagsläget ser det som 
självklart att fortsatta ha egen bil. Detta är deras inställning givet dagens förutsättningar, men studien 
har samtidigt antytt att bland de ombytliga bilisterna finns en öppenhet för omprövningar i framtida 
valsituationer kring boende och i samband med förändrad familjesituation eller förändring av dagliga 
aktiviteter. 

Hur man kommer att prioriterar är situationsbundet och avgörs av den livssituation man befinner sig 
i. En barnfamilj väljer egen bil då barnen är små men kanske kan tänka sig att säljer bilen då barnen 
blivit större. En 50-årig deltagare tror sig sälja sin bil och vara med i bilpool då hon blir pensionär. Ett 
nej idag kan alltså bli ett ja imorgon. 

Nyfikenhet och intresse för mobilitetstjänster finns, och då framförallt hos personer utan bil samt de 
som endast använder bil under sin fritid. Dock är erfarenhet och kunskap om olika mobilitetslösningar 
påtagligt låg vilket avspeglas i osäkerhet kring ”om det verkligen kommer fungera”. Att förvaltningen 
av presenterade mobilitetslösningar fungerar ansågs viktigt och där uppkom även en del frågetecken 
om hur det skulle gå till. Det kan därför behövas åtgärder för att öka kunskapen och erfarenheten hos 
presumtiva användare av dessa alternativa lösningar.  

För intervjuade vanebilister så visade det sig att tillgång till parkeringsplats nära bostaden kunde var 
av avgörande betydelse i valet av ny bostad. Inom denna grupp uttrycker samtliga att de är mycket 
nöjda med den bekvämlighet garage i huset erbjuder i form av varm bil på vintern, slippa skrapa rutor 
men främst vetskapen att de har sin egen parkeringsplats och därmed inte behöva leta ledig plats varje 
gång de använt bilen.   

 
När vi kommer till den mer ombytliga kategorin av bilister så bedömer vi intresset för att flytta till ett 
boende där det finns alternativa transportlösningar som högre än bland vanebilisterna, även om det 
skulle innebära begränsade möjligheter att få en egen parkeringsplats. Tillgång till parkering är något 
mindre viktigt för ombytliga än för vanebilister. Priset på parkering förefaller de ombytliga att vara 
mer känsliga för än vanebilisterna. Trots det så framkommer bland dem i intervjuerna ingen, och i 
fokusgrupperna låg, vilja eller intention bland de ombytliga att göra sig av med bilen. Miljömässiga 
argument som grund för att ändra sina resvanor uttrycks inte i intervjuerna, men undantagsvis i 
fokusgrupperna, inom denna grupp. Det som syns tydligt är att ombytligheten i stor utsträckning är 
platsbestämd. Det innebär att de ombytliga använder sig av olika transportmedel generellt sett men de 
använder oftast ett och samma färdmedel till en specifik plats. Exempelvis så tar flera T-banan till 
jobbet eller om de ska in till city en kväll men de tar alltid bilen till exempel för resor av typerna skjutsa 
barn till idrottsträning, besöka släkting i annan del av storstaden eller för turer till något viss externt 
köpcentrum som de brukar besöka. 

Inom gruppen kollektivresenärer och cyklister är troligen andelen personer störst som kan tänka sig 
att flytta till ett boende där det erbjuds olika typer av mobilitetslösningar i utbyte mot p-tal på låg nivå.  

Cirka hälften av hushållen i Stockholm Stad har inte egen bil idag. Det torde vara tillräckligt många 
personer för att befolka ett stort antal nybyggda hus med alternativa mobilitetetslösningar. Dessa 
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mobilitetslösningar syftar till att minska miljöpåverkan samtidigt som de ska förenkla vardag och fritid 
för människor.  

När det gäller parkeringskostnader förefaller någon smärtgräns för dessa i allmänhet inte vara nådd 
bland vanebilisterna i våra undersökningar. Skälet till detta kan helt enkelt vara att bland dem väger 
nyttan av att ha tillgång till egen bil betydligt tyngre än kostnaderna för bilen. De ombytliga bilisterna 
däremot uttrycker missnöje med kostnader för garage som ligger på mellan 1000-1400 kronor per 
månad. För gruppen kollektiv - och cykelresenärer samt vissa bland de ombytliga bedömer vi att 
markant lägre kontantinsats eller månadsavgift för en ny lägenhet, men betydligt högre 
parkeringskostnad/färre p-platser i fastigheten, skull vara intressant.  Detta skulle alltså vara i linje 
med Innovativ Parkerings koncept att förstagångsköparen av en lägenhet, som vill hyra garageplats, 
bär kostnaderna för produktion och underhåll av garaget, medan de som inte har hyr plats slipper 
kostnader förknippade med dessa. Hur låg prislappen för en lägenhet behöver bli för att det ska bli 
lockande för en viss andel lägenhetsköpare menar vi bör undersökas i nya studier. 

Deltagarna i fokusgrupperna visade dock mycket lågt intresse för att köpa garageplatser, på grund av 
osäkerhet hur en marknad för sådana skulle fungera, samt beroende på det höga priset per plats 
(350 000 kr) som presenterades för fokusgruppsdeltagarna. Hur kostnaden för en p-plats för en 
lägenhetsinnehavares privata bil lämpligen kan fördelas mellan fast och rörlig del etc. menar vi därför 
bör undersökas i nya studier. På motsvarande sätt menar vi att fördelning av kostnader mellan 
parkeringsplatser för olika ändamål (se nedan) även bör studeras vidare. Deltagarna i studien visade 
olika attityd till hur, och av vem, kostnaden för gästparkering eller bilpoolsparkering ska bäras, 
jämfört med privatbilsparkering. 

När det gäller tillgång på parkeringsplatser vid fastigheten har det framgått att bilägare generellt 
efterfrågar sådana för egna bilar. I fokusgrupperna framkom dessutom att samtliga deltagare bedömde 
tillgång till gästparkering som viktig. Man vill att anhöriga och bekanta som kommer på besök ska 
finna sådana förhållanden för att kunna parkera sin bil som man är van vid från stadens 
bostadsområden i allmänhet. 

4.1 Rekommendationer till ”stad” och ”byggherrar” 

På basis av acceptansstudierna är författarnas rekommendation att staden och byggherrarna inleder 
byggande av nya kvarter i linje med projektet. Eftersom målgruppen idag är sammansatt av ungefär 
lika delar personer som har egen bil respektive som inte har det är vår rekommendation att 
inledningsvis fokusera på en målgrupp där andelen som inte har bil är något högre. Det föreställer vi 
oss skulle kunna ske på så sätt att de första kvarteren byggs i de närförorter, och de delar av dessa, där 
stadsdelens minst bilberoende invånare bor.  Detta behöver utredas något ytterligare men lämpliga 
områden bör finnas vid vissa väl frekventerade kollektivtrafikstationer och -knutpunkter. D v s i lägen 
där det idag är relativt låg andel som har en egen bil. 

Vår rekommendation är också att verkligen underlätta för användandet av mobilitetstjänsterna 
på så sätt att det görs maximalt enkelt och lättillgängligt att inledningsvis pröva, invånare 
emellan utbyta erfarenheter kring samt vanemässigt och långsiktigt förlita sig på cykling, 
fordonspooler, hemleveranser etc. Även om man alltså inleder tillämpningen av konceptet i 
områden med bäst förutsättningar i form av kollektivtrafik-täthet och lågt bilinnehav bör 
målet samtidigt vara att underlätta den sociala spridningen av ej bilberoende resvanor i hela 
stadsdelarna/närförorterna. Detta bör kunna ske genom att staden i samarbete med 
byggherrar/fastighetsägare successivt glesar ut parkeringen stegvis från minst bilberoende 
kvarter och demohus så att ”gröna bubblor växer”. 
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5 Källförteckning 

5.1 Intervjuer 

Intervjuer har gjorts med 16 personer och inspelningar, transkriptioner och referat av dessa har 
sparats på KTH-server av författarna. 

5.2 Fokusgrupper 

Sammanlagt nio personer var deltagare i de två fokusgrupperna. Anteckningar och referat av 
diskussionen i fokusgrupperna har sparats på KTH-server av författarna. 
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6  Bilagor 

Bilaga 1, intervjuguide  

Hushållets sammansättning ålder, kön och civilstånd. 

Utbildning och typ av sysselsättning? 

Hur länge har du bott där du nu bor? 

Var bodde du tidigare? 

Vad var det bästa med ditt gamla boende? 

Varför flyttade du just hit?  

Vad tycker du är det viktigaste i valet av ny bostad? 

Finns det något som har påverkat dig att göra dessa val? (Nära jobb eller studier, exempelvis) 

Vad tycker du om ditt nuvarande boende? (Hur trivs du?) 

Resor 

Hur reser du/ni för olika ärenden och vilka transportmedel använder du/ni? 

- I jobbet 

- På fritid, helger, kvällar? 

- Vid besök av släkt och vänner? 

- På semester? 

Var handlar du mat? 

Hur ofta? 

Var handlar du skor och kläder? 

Hur ofta? 

Annan typ av resande. Läkare, tandläkare? 

Vad är regelbundna vanor av detta? (Hur ofta, hur långt, reser du med ngn annan) 

Reser du alltid med samma transportmedel om du exempelvis ska hälsa på en vän eller gå till 
tandläkaren? 

Finns det några av de resorna som du har berättat om som kräver ett visst färdmedel? 

Kan du berätta hur du tog du dig till ditt jobb, din skola el. motsv.) senast?  

Varför vald du det/de färdsättet/en? 
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Kan du berätta vad du gjorde och hur du reste i tisdags (exempelvis) från det att du gick 
hemifrån?  

I söndags? 

Varför vald du det/de färdsättet/en? 

Har du ändrat dina resor sedan du flyttade senast?  

Vad tycker du om ditt resande generellt och ur ett tids-och kostnadsperspektiv? 

Något du saknar? 

Bilfrågor 

Har du körkort? 

Har du eller någon i ditt hushåll tillgång till bil? 

Var står bilen parkerad när den inte används? (Antal meter, nöjd med det avståndet?) 

Kostar det att parkera där? 

Hur betalas det och av vem? 

Vem äger parkeringsplatsen? 

Hade din familj bil?  

Antal bilar och antal körkort? 

Kom du ihåg hur du transporterade du dig när du var liten till skola och fritidsaktiviteter? 

Bodde du nära skola och aktiviteter? 

Övriga frågor och avslutande av intervju 

Vad skulle kunna göra att du/ni vill flytta igen?  

I så fall vart vill du flytta?  
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Bilaga 2, de intervjuades egenskaper 

 
 
 

 
Namn Bor Rum 

(Km) 

An
tal 
per
s 

Ålder  Bil  Vane 

bilist  

Ombytl
ig 

 

Park.lö
sning 

Flytt 

sena
st 

Park
.P 
avgö
rand
e 

1. Gunnar 
L 

Hamngatan 

Sundbyberg 

5:a 

(122) 

1 73 1 Ja Nej Gar.hus V-
09 

Ja 

2. Karin E 
och Göran 
T 

Hamngatan 

Sundbyberg 

3:a 

(98) 

2 67+62 1 Nej Ja Bo-P V-
09 

Nej 

3. Liselott 
He 

Spånga, 
kontrakt 

Sundbyb 

5:a 

(114) 

2 62 2 Ja Nej Ja  

1-2 Gar 
(kö) 

-86 Ja 

4. Yvonne 
Iw 

Lötgatan-
Sundby 

Fd.Hamng. 

2:a 

(55) 

1 49 1 Nej Ja Gar.hus
+Bo-P 

-11 Ja 

5. Olle L Hamngatan 

Sundbyberg 

2:a  

(62) 

1 61 1 Ja Nej Gar.hus V-
09 

Ja 

6. Eva  Vantörsv. 4:a 4 52 1 Nej Ja Park.pl.
gat 

H-
13 

Nej 

7. Anders 
Pu 

Hamngatan 

Sundbyberg 

4:a 

92 

2 58 2 Ja Nej Gar+ga
tuP 

V-
09 

Ja 

8. Kerstin 
M 

Hamngatan 

Sundbyberg 

3:a 1 73 0 Nej - - V-
11 

- 

9. Hanna Hornsberg 5:a 

(147) 

4 42 1 Ja Ja Gar. 
hus 

V-
09 

Ja 

10. Cecilia 
C 

Bandhagen 3:a  2 27 0 Nej - - H-
12 

- 
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(75) 

11. 
Katarina 
Ch 

Hornsberg 3:a  

(86) 

3 27 1 Ja Nej Gar. 
hus 

-11 Ja 

12. Betty 
El 

Liljeholmskaj
en 

3:a  

(84) 

3 39 1 Nej Ja Gar. 
hus 

-07 Nej 

13. André 
Al 

Järvastaden 
Sundbyberg 

3:a 2 28 1 Ja (Nej) 

 

Gar. 
hus 

H-
12 

Ja 

14. Simon 
S 

Nacka 2:a 1 32 0 Nej - - H-
11 

- 

15. Fredrik 
Er 

Örnsberg 3:a 3 35 0 Nej - - H- 
12 

- 

16. Julia Jo 

 

Hornsberg 3:a  

(74) 

3 33 0 Nej - - V-
13 

- 

          

 

     
 


