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Abstract 

 
The main purpose of this study is to clarify the underlying reasons as to why people choose to 

travel by car or taxi, and to do so by using people’s choice of transportation to and from 

Arlanda Airport as an example. Furthermore it is also in our interest to see what changes are 

needed to make more travellers use the available public transportation. 

Because of the increasing pollution rate from the means of conveyance headed to and from 

Arlanda Airport, Luftfartsverket is attempting to decrease the amount of emission from the 

connecting transportation sources. Luftfartsverket has a pollution limit which is about to be 

reached in a few years, based on a prognosis made by Arlanda’s office of environmental 

issues. In order to investigate people’s travel mode choice a survey was conducted at Arlanda 

Airport, Stockholm. 82 travellers were interviewed on a three day basis inside terminal 4 and 

5. The procedure of analysis was based on a phenomenological approach. The results of this 

study showed that the motives behind car use mainly are that travelling by car is the fastest, 

and also that people find it comfortable to travel without stops, from one point to another. 

Studies have shown that the habitual factor strongly influences the travel mode choice as well.   
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 Att kunna transportera sig till en destination är något självklart och sker ständigt i 

det dagliga livet. Ända sedan domesticeringen av djur, upptäckten av hjul och med 

teknikutvecklingens framåtskridande fart har åtskilliga transportmedel kommit till lags. Buss, 

bil, tåg, färja, flyg, häst och vagn – ja listan kan göras lång och mycket längre än så här. Men 

vad sker när man bestämmer vilket färdmedel man ska utnyttja? Överlag kan det uppfattas 

som en lång beslutsprocess som innehåller en rad olika val: val av resmål, val av resväg och 

det slutgiltiga valet av transport. Men hur sker dessa val egentligen? Vad är det som styr oss 

att välja det specifika transportmedlet? Sker alltid denna beslutsprocess såhär utförligt?    

 En hel mängd av frågor kan ställas runt en så vardaglig företeelse som val av 

transportmedel. Vad rör sig i människors medvetande under dessa processer? Vad är det som 

verkligen motiverar människor att hoppa in i bilen när man far till jobbet, köpcentrumet, 

stranden, flygplatsen etc.?  

 Tillgängligheten av transportmedel i vårt moderna samhälle gör att raden av beslut 

och bedömningar kan göras nästintill oändlig. Att åka ut till t.ex. Arlanda flygplats kan ske på 

så många olika sätt att det knappt går att räkna upp på sina fingrar. Trots detta reste (år 2004) 

hela 56 % med bil till denna destination (Miljörapport, 2005). Orsakerna till detta är många, 

och det kan ses som denna rapports huvudsyfte att klargöra några av dessa.  

 Studier kring val av transportmedel är aningen begränsad. Framförallt domineras 

forskningen av kvantitativa studier, som inte riktigt går in på djupet av de bakomliggande 

mekanismerna vid val av färdmedel. Denna studie kan ses lite som en pilotstudie inom 

området, där metoden som används är av kvalitativt slag och avgränsar sig till att försöka 

förstå de mer basala komponenterna som styr val av transport. Studien är därmed av en 

explorativ karaktär, där nyckeln är att öppna upp kring området varför människor verkligen 

tar bilen på sina resor till Arlanda flygplats.  

 

Syfte 

 Syftet med denna studie är att klargöra de bakomliggande faktorerna till varför vissa 

passagerare väljer att använda bilen som färdmedel till Arlanda flygplats i samband med 

flygresa. Förutom detta utreds hur dessa resenärer skulle kunna motiveras till att åka 

kollektivt istället för med bilen.  

 

 



 5

Bakgrund 

Anledningen till denna studie är att Luftfartsverket har ett utsläppstak som är på väg 

att överskridas. Miljöansvariga på Luftfartsverket har sagt att som utvecklingen framskridit de 

senaste åren kommer de överstiga tillåtna gränser år 2010. För att inte överskrida gränserna 

för utsläpp av kväveoxid och koldioxid har Luftfartsverket kommit fram till att de måste 

minska utsläppen från trafiken till och från flygplatsen, då vägtrafiken är en av de största 

källorna till föroreningar i luften. 

 

 Utsläppstaket 

Utsläppstaket innebär att koldioxid- och kväveoxidutsläppen från flygverksamheten 

samt marktransporter vid, till och från flygplatsen inte får överstiga 1990 års utsläppsnivå. 

Regeringen beslutade att detta skulle börja gälla i samband med att utbyggnaden av bana 3 

blev klar, vilket var en ny start- och landningsbanan för flygtrafik som togs i bruk år 2003 

(Miljörapport, 2005).  

Vägtrafik och järnväg stod tillsammans år 2004 för 44,9 % av alla koldioxidutsläpp 

och 58,8 % av kväveoxidutsläpp som kan kopplas till Arlanda flygplats. Övriga källor till 

avgasutsläppen är flygtrafik (50,7 % C02, 31,8 % N0x), värme (0,8 % C02, 0,8 % N0x), intern 

marktransport (2,7 % C02, 8,2 % N0x) och motorprovning (0,9 % C02, 0,4 % N0x).  

(Miljörapport, 2005) 

För att kunna minska utsläppen har det beslutats att man skall försöka få resenärerna 

att åka mer kollektivt till och från Arlanda flygplats. Då är frågan hur man kan påverka 

resenärerna att ändra sina resvanor. För att Luftfartsverket skall kunna besluta vad som skall 

ändras så är det många aspekter att beakta. Syftet med studien blir därmed att belysa de 

psykologiska aspekterna vid val av transportmedel. Undersökningen kommer förhoppningvis 

att underlätta, eller hjälpa till, i de beslut som ligger till grund för de transportförändringar 

som behöver ske.   

 

 Vilka kollektiva färdmedelsalternativ finns tillgängliga 

För att kunna förstå olika personers val av färdmedel måste det tas i beaktning vad 

det finns för alternativ. De som ligger bakom de olika kollektiva färdmedlen som går till och 

från Arlanda flygplats är Arlanda Express, SJ, Flygbussar, Stockholms lokaltrafik, Upplands 

lokaltrafik, Västmanlands lokaltrafik och Y-bussen. Arlanda Express är ett snabbtåg som går 
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direkt mellan Stockholms Cityterminal och Arlanda flygplats. SJ har en sträckning mellan 

Stockholm och Uppsala som stannar vid Sky City på Arlanda. Flygbussarna kör till både 

Brommaplan och Cityterminalen med ganska få stopp på vägen. Stockholms lokaltrafik har en 

linje till Östra Steninge, en till Norrtälje och tre linjer som kör från Arlanda till Märsta med 

olika mellandestinationer. Upplands lokaltrafik har en linje till Enköping och två till Uppsala. 

Västmanlands lokaltrafik har en linje till Västerås. De olika lokaltrafiksbussarna som precis 

nämnts har lite fler stopp än vad Flygbussarna har så de går något långsammare. Y-bussen kör 

till Umeå och är alltså en buss som finns för dem som bor längs med norrlandskusten 

(Nilsson, 2004; http://www.flygbussarna.se/koncernen/ 060110). 

 

Teoretisk bakgrund till val av färdmedel 

 Som nämnt i inledningen kan valet av transport ses som en beslutsprocess i flera led, 

ungefär som en produkt av en tankeverksamhet (Azjen, 1991). Galotti (2004) presenterar en 

schematisk bild över processen, bestående av fem olika kategorier. Dessa faser sker oftast i en 

särskild ordning, men utesluter inte att vissa beslutssteg revideras och kan återgå till tidigare 

faser. Det första steget i beslutsfattandet innefattar helt enkelt att man har ett mål. Ur 

transportsynvinkel innebär det att man vill nå den valda resplatsen. Andra steget i 

beslutsprocessen är att samla information. Hur når man sitt mål på bästa sätt? Vad blir 

konsekvenserna av de möjliga alternativ som finns?  Detta steg innehåller ofta en diger mängd 

information, vilket logiskt leder till nästa fas i beslutsprocessen: strukturering av information. 

För de mer komplexa beslut krävs här att man finner ett adekvat sätt att båda sovra och 

organisera informationen som finns tillgänglig, så att det slutgiltiga beslutet optimeras. Efter 

denna fas sker det slutgiltiga beslutet, ett beslut som väljs ur en skara möjliga alternativ. Detta 

beslut kan vara både enkelt och komplicerat, mycket beroende på hur relevant och pålitlig den 

insamlade informationen är. Sista fasen är en evaluering av den totala processen. Här granskar 

man vad som hänt, vad som gått bra, vad som gått dåligt – allt för att underlätta framtida 

beslut. Trots de pragmatiska fördelarna med denna fas glöms den allt för ofta (Galotti, 2004). 

  

 Vilka faktorer är då viktiga vid informationsbearbetningen? Vilka faktorer är 

avgörande för huruvida man väljer bil eller kollektivtrafik? Nilsson (2004) presenterar en rad 

faktorer som påverkar dessa val, varav de vanligaste är; restid, turtäthet, pålitlighet, 

omstigning (byte), komfort, trygghet, pris, information och parkering. 
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 Förenklat; när människor har ett specifikt resmål väljer resenären ett speciellt 

transportmedel beroende på den information som bearbetats. Information som var resmålet 

ligger någonstans, vilka olika resvägar som finns, vilka olika transportmedel som existerar, 

osv. Resenären väljer sedan det alternativ som passar bäst (Aarts & Diksterhuis, 2000).  

  

 Man kan dock ifrågasätta om denna process alltid är så kontemplativ och 

välgenomtänkt. Hur många gånger sker valet av transportmedel så genomgående, dessa faser 

av informationsbearbetning med ett slutgiltigt val som avslutning? Kan man inte tänka sig att 

vissa processer sker per automatik, utan att man elaborerat och resonerat kring all 

information? Ett händelseförlopp där man omedvetet räknar bort alternativa transportmedel 

för att bara ”hoppa” in i bilen eller liknande. Detta är givetvis troligt, vilket gör att man kan 

antaga att transportmedelsval ofta kan karakteriseras som habituella (vanemässiga), i 

synnerhet när man använt sig av samma medel återkommande gånger (Verplanken et al., 

1998).  

 Vanor, har i tidig forskning ofta förknippats med den behavioristiska läran. Här 

ansåg de att vanor var automatiska responser som miljön orsakar, utan att kognition medlade 

på något sätt  (Aarts & Dijksterhuis, 2000). 

 Nuvarande forskning anser däremot att kognition spelar en roll. Antagandet bygger 

på att vanor är automatiskt målinriktade beteenden som är mentalt representerade. Vanor 

presenteras som en stark association mellan ett mål och en handling.  Denna association 

förstärks vid frekvent utövande av en speciell handling vid ett speciellt mål, tex. att en 

universitetsstudent i Lund alltid tar cykeln till undervisningslokalerna. När denna student har 

som mål att ta sig till universitetet aktiveras en automatisk länk till cykeln, som sedan används 

som transportmedel, utan att någon större form av tankeverksamhet har involverats (Aarts & 

Dijksterhuis, 2000).  

 Det viktigaste i detta processorienterade synsätt om vanor är att konsistenta och 

upprepade beteende som görs i samband med samma mål avgör och formar 

associationslänken mellan mål och handling, och därmed en vana. Detta har även fått stöd i en 

meta-analys av Oulette och Woods (1998) som klargjorde att de beteenden som utfördes mest 

frekvent och i samma kontext i stor grad påverkar hur man i framtiden agerar under liknande 

förhållanden. På samma sätt sker och styrs beslutsprocessen vid de beteende som inte utspelar 

sig lika upprepat eller ofta på ett mera medvetet plan (Aarts et al., 1998). De mönster som kan 

ses här är att beteenden som utförs flertalet gånger i det förgångna alltmer övertas av 

automatiska processer, i den mening att de utförs utan större tanke eller övervägande. 
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 Följdfrågan av detta blir därmed hur en vana av detta slag bryts. Hur ska man få fler 

att använda alternativa resmedel? En studie i Japan av Fujii och Gärling (2003) tittade på hur 

avstängningen av en motorväg i åtta dagar påverkade människors resval. Resenärer som åkte 

på denna motorväg regelbundet fick fylla i frågeformulär om deras val av transportmedel 

dagen innan och under de dagar då motorvägen var avstängd. De gjorde även en uppföljning 

drygt ett år efter att avstängningen tog plats, där de frågade hur ofta de färdades med olika 

transportmedel. Resultatet av denna undersökning visade att de som ändrade till att åka 

kollektivt under de dagar då motorvägen var avstängd fortsatte att åka kollektivt i större 

utsträckning ett år senare än de som inte ändrade färdmedel. Detta visar även att det inte 

behöver vara någon påverkan under en längre tid för att få resenärer att ändra sina vanor.  

 En annan undersökning testade bl.a. huruvida gratis utdelning av tunnelbanebiljetter 

inverkade på ett antal regelbundna resenärer till ett specifikt affärsdistrikt i Bochum, 

Tyskland. De tittade sedan på kvoten mellan antalet tunnelbanefärder och det totala antalet 

färder och fann en signifikant skillnad mellan de som hade tillgång till fria biljetter och den 

kontrollgrupp som var utan. Intressant nog tittade de även på ytterligare en faktor: avståndet 

till hållplatsen, som delades in två grupper. Den ena gruppen hade < 500 meter till hållplatsen, 

medan en andra hade >500 meter. Här kunde man dock inte klargöra någon skillnad i valet av 

transportmedel. Slutligen kunde det visas att den grupp som fick gratis biljetter fortsatte att 

varje månad stå för fler tunnelbanetransporter än de som var utan (Hunecke et al, 2001).  

      

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

 I studien intervjuades 82 människor. Av dessa var 52 män och 30 kvinnor. Yngsta 

deltagaren var 19 år gammal, och den äldsta 68. Medelåldern låg på 45 år. Med människor 

syftas på ett urval passagerare på Arlanda flygplats, inne på Terminal 4 och Terminal 5. Till 

största del var gruppen tjänsteresenärer, dvs. passagerare som reste i arbete. Majoriteten av de 

intervjuade var bilister (åkt bil, blivit skjutsade eller åkt taxi), men även de som brukade 

kollektiva trafikmedel tillfrågades - fast i mindre antal.     
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Material 

 För datainsamlingen användes ett egenkonstruerat frågeformulär som bifogas i 

Appendix. Frågorna bestod inledningsvis av en rad bakgrundsfrågor, såsom kön, ålder etc. – 

och övergick sedan till intervjuns mer kvalitativa karaktär - med djupare frågor som krävde ett 

resonerande, t.ex. vad de bakomliggande motiven var till att de valde det specifika 

trafikmedlet. Vissa av frågorna överlappade varandra, och orsaken till detta var att få ut så 

mycket information som möjligt av passagerarna. 

 Intervjuerna blev olika långa beroende på vilken typ av resenär som tillfrågades. De 

som åkte kollektivt tillfrågades inte med exakt samma frågor som bilisterna. Istället användes 

två olika frågeformulär.  

 De intervjuade var passagerare och skulle flyga från Arlanda flygplats, alltså bara 

avgående flygresenärer.  

 

Intervjuprocedur 

 I tre dagar, 29 november till 1 december, genomfördes slumpmässiga intervjuer inne 

på Terminal 4 (inrikesterminal) och Terminal 5 (utrikesterminal) på Arlanda flygplats. De 

första två dagarna skedde intervjuerna mellan kl. 08-17, och tredje dagen mellan kl. 10-16. 

Väl inne på terminalerna tillfrågades passagerare vid gaterna (utgångar) där väntetiden var 

minst 25 minuter till planets avgång. Bara passagerare som satt eller stod och väntade vid 

gaten blev tillfrågade om att ställa upp i studien. Efter att ha ”gått igenom” en terminal, 

fortsatte intervjuerna i den andra (från terminal 4 till 5, eller vice versa) terminalen, och denna 

princip tillämpades under alla intervjudagar. De passagerarna som var intresserade 

intervjuades sedan. Tiden på intervjuerna skilde sig från allt mellan 5 och 25 minuter, 

beroende på hur utförligt den tillfrågade besvarade frågorna, men även på vilken typ av 

resenär han/hon var.  

 

Analysprocedur 

 Det insamlade materialet bearbetades på ett överskådligt sätt redan vid 

intervjustadiet då det var en omöjlighet att skriva ner allt passagerarna sade. Allt som 

intervjupersonen sade antecknades dock i så stor utsträckning som möjligt. Anteckningarna 

blev ibland väldigt kortfattade och spartanska eftersom vissa intervjurespondenter uttryckte 

sig väldigt kort och i ofullständiga meningar. Men med de passagerare som uttryckte sig mer 
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omfattande och hade mer att tillföra, var vi tvungna att bortse från mer irrelevanta 

meningsutbyten under intervjuproceduren, allt för att fånga kärnan och den stora kontentan i 

vad de sade. Fenomenet som studerades var resenärernas upplevelse vid transport till och från 

Arlanda. Dvs. den information som var betydande för valet av färdmedel. En eftersträvan 

fanns i att under intervjun fånga så stor del av denna transportupplevelse, och även de tankar 

resenären hade kring detta. Redan på detta stadium skedde alltså en begränsad form av 

tolkning och kategorisering av den tillgängliga informationen.  Tankar och andra funderingar i 

samband med intervjuprocessen antecknades. 

 När analysen av det insamlade materialet senare gjordes, kunde man se att flertalet 

passagerare uttryckt sig på olika sätt men menat samma sak. I detta stadium skapade vi ett 

antal begrepp utifrån en kategorisering av de olika uttryck passagerarna använde. Tex. kan 

kategorin tid innefatta flera olika uttryck, såsom ”tidsbesparing”, ”det går snabbare”, 

”snabbt”, ”tidsvinst”, ”tidsbrist”. Alla dessa förklaringar faller inom ramen för tid. Ett annat 

vanligt exempel på en övergripande kategori är tidsmatchning, som innefattar ”om man åker 

på flera färdsätt ska det gå smidigt och fort vid övergångarna”, ”att komma fram i tid”, 

”kunna åka när man själv vill”. Det sistnämnda uttrycket spänner även över andra 

kategoriområden, i detta fall tillgänglighet. Vissa uttryck var tydligt tillhörande en kategori, 

medan andra kunde tillhöra två eller flera. Det viktiga i denna kategoriseringsprocess var att 

korta ned materialet för att göra det mera lättöverskådligt och öka helhetsintrycket. När 

kategoriseringen av uttrycken var klar gjordes en resumé av varje individs resultat, fast indelat 

i de olika grupperna (färdmedel, ressyfte och kön). Efter att sammanställningen var avklarad 

kunde man på ett överskådligt sätt skönja de skillnader och likheter som fanns inom och 

mellan grupperna. Detta genom att bland annat titta på vilken frekvens vissa argument 

användes som motiv till val av transport, t.ex. att titta i vilken utsträckning tid förekom som 

kategori.        

 Själva proceduren i sin helhet innebar alltså att resenärerna studerades som helhet, 

men även i sin individualitet. Analysen har en ansats från det fenomenologiska 

forskningsperspektivet, då resenärerna studerats utifrån sina upplevelser och tolkningar av 

deras färd till Arlanda flygplats. Tolkningen kallas för IPA (interpretative phenomenological 

analysis) och bygger på den fenomenologiska teoribildningen, med syfte att förstå meningen 

av specifika händelser – i detta fall val av transport och upplevelse av transporten. IPA-

studien som genomförts byggde på halv-strukturerade intervjuer som välkomnar dialoger 

utanför de förbestämda frågorna så att nya infallsvinklar och intresseområden som dyker upp 

kan behandlas (Smith, 2004).     
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Resultat 

 Här nedan presenteras den data som ackumulerats under intervjudagarna. Frågorna 

studeras en efter en (beroende på dess relevans) och försöker på ett tydligt sätt summera det 

som framkom. Vissa frågor slås ihop eftersom de ”går in i varandra”, medan andra 

presenteras rakt av. Resenärerna har delats in i två huvudklasser, först bilister och sedan 

kollektivresenärer. Vissa delar av resultatet hamnar direkt i diskussionen då delar av 

informationen erhölls från direkta tolkningar och uppfattningar än det explicita 

meningsutbytet med passagerare. 

 Ytterligare en aspekt att beakta är att den grundläggande statistik som framlagts inte 

på något sätt är säkerställd. Med detta menas att urvalet redan från början var skevt eftersom 

studien varit inriktade på en viss typ av resenärer bara. Anledningen till att vissa delar 

presenterats är att de visar och karakteriserar den typ av resenärsgrupp som intervjuats, och 

kan på det hela ge ”sken” om hur de resonerat i förhållande till de mer kvalitativa frågorna.     

 

Bilister  

 

 Hur har du tagit dig till Arlanda idag? 

 Av de tillfrågade 67 bilisterna var det ungefär 50 % taxiresenärer och 50 % 

bilresenärer. 

 

 Samåkning 

 Ungefär 60 % av bilisterna åkte solo, varav resterande 40 % samåkte. Det var lika 

många taxiresenärer som bilresenärer bland samåkarna och solisterna.      

 

 I Vilket syfte reser du? 

 Av de tillfrågade 67 bilisterna åkte 80 % i tjänst och 20 % i privat syfte. Eftersom 

det var så få resenärer som reste privat blir det givetvis aningen problematiskt att dra allt för 

stora slutsatser huruvida grupperna skiljer sig åt.   
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 Hur långt har du kört för att komma till Arlanda? 

 Median för hur lång tid det tog för bilisterna att åka till Arlanda är 30 minuter. 

 

 

 Vad räknar du milkostnaden till för din bil? 

 Av dem som bara åkt bil (inte taxi) skattade 20 % milkostnaden till 5 -15 kronor. 40 

% räknade det till 16 - 40 kronor, och 10 % till 41-60 kronor. De övriga 30 % visste inte vad 

deras milkostnad var. Intressant att veta om de som inte visste vad deras milkostnad var är att 

en av dem sade att han ”blir galen” om han räknar på den faktiska milkostnaden. En annan 

sade: ”jag tänker inte på nödvändigt ont”. 

 

 Vad motiverar dig att ta bilen till Arlanda? Vad är avgörande för ditt val av 

färdmedel när du skall åka till Arlanda? Hur resonerar du i allmänhet när du tar bilen till 

Arlanda? 

 Det absolut vanligaste motivet till att de valde bilen som färdmedel var tid och 

med tid menade de att det gick snabbare att köra bil eller åka taxi än vad det gör att åka 

kollektivt.  

 En annan starkt bidragande faktor till att passagerarna valde bilen var för att 

komma ”dörr till dörr”. Med detta menar resenärerna att bilen står precis utanför dörren 

och när de kommer fram till Arlanda parkerar de utanför ingången. Att helt enkelt förflytta 

sig från punkt A till B, utan omsvep. Många nämnde även saker som slippa byten, slippa 

tidsmatchning, dåliga förbindelser och bristande tillgänglighet. Dessa olika anledningar 

går in i varandra väldigt mycket och kan även räknas in som underliggande faktorer i 

uttrycket ”dörr till dörr”. Att ha en närhet till hållplatsen, tillgänglighet, underströks gång 

på gång under intervjuerna, då många ansåg att avståndet till närmsta hållplats var för 

långt och inte fanns i tillräckligt stor utsträckning. Tidsmatchning innebär framförallt att 

få de olika kollektiva färdmedlen att passa i tid med varandra så att det inte blir onödig 

väntetid vid byte. Passageraren måste även undersöka vilka avgångar som erbjuds, för att 

sedan bedöma vilket som passar bäst. Förutom detta framhölls att det fanns en viss lättnad 

i att slippa ”hålla reda på” all den information som behövdes, dvs. vetskapen om vilka 
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tider som gäller, när och var de behöver byta färdmedel etc. Problematiken att byta 

färdmedel nämndes av ett antal passagerare, då det skapar oro över att något skall gå fel 

eller att det skall bli onödiga fördröjningar. Dåliga förbindelser går även den in i andra 

faktorer, och kan innebära allt från för få avgångar (turtäthet) och för dåliga anknytningar. 

Som nämnts tidigare i stycket går det inte alltid att särskilja på varje bidragande faktor, 

utan de överlappar och sammanbinder varandra.  

  Dessa hinder, eller orosfaktorer, som passagerarna upplever på vägen till 

flygplatsen kan därmed ignoreras helt vid valet av bil eller taxi, då de kan åka ”dörr till 

dörr”.  

 

  Förutom dessa direkt trafikrelaterade faktorer fanns det även andra anledningar 

som resenärerna tog upp i samband med intervjuerna. Priset var ett av de ämnen som kom 

till tals, då bilisterna ansåg att kollektivtrafiken var för dyr, vilket nästan enbart nämndes 

av de privata resenärerna. Detta kan direkt bero på att de som reste i tjänst inte stod för de 

utgifter som skedde i samband med transporten till Arlanda. 

  Bagagehanteringen, tyckte en del, var ett av de främsta skälen till att de valde 

bilen. När de åker ”dörr till dörr” behöver de bara lasta in bagaget vid ett tillfälle, och ut 

vid ett annat. Åker man däremot kollektivt och ska byta blir bagagehanteringen en mycket 

mer omfattande procedur. Dels för att man ofta bär bagaget en längre sträcka till 

hållplatsen än vad man hade gjort till bil eller taxi, och dels för de eventuella byten som 

sker under resans gång. Förutom detta anser några att utrymmet på de kollektiva 

färdmedlen inte alltid är så bra och att det kan vara svårt att få bagaget på plats i de fall 

bagageutrymme är tillgängligt. Några som rest med sina barn ansåg att bagagehanteringen 

var en ganska avgörande anledning till att de valt att fara med bil, för det blev för mycket 

bagage att klara av att hantera på egenhand eftersom små barn är inkapabla att hjälpa till. 

  De faktorer som nämnts ovan var de största anledningarna till att de valde bilen 

som färdmedel. Men även en rad andra orsaker dök upp, fast i en mindre skara. Här nedan 

presenteras de mest relevanta: En av dessa var att bilen är mer komfortabel att transportera 

sig med, eftersom de ansåg sig sitta mer bekvämt; med möjlighet att justera temperaturen 

och slippa störningsmoment från närvarande medpassagerare. En annan orsak var att 

tvärtrafiken, dvs. kollektivtrafiken i tvärriktning (östlig och västlig) inom Stockholm, var 

för dålig i förbindelse till Arlandarutterna. Dessa passagerare hade lite svårt för att åka i 

”fel” riktning för att komma på rätt linje ut till Arlanda. Exempelvis måste de som bor i 

Täby åka söderut först, för att sedan bege sig norrut mot Arlanda. Tvärtrafiken hamnar 
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även den inom kategorin dåliga förbindelser, då många blir tvungna att åka via centralen 

för att nå Arlanda flygplats (onödig resväg som en resenär uttryckte det).  

  Övriga orsaker till att de valde bilen var bl.a. på grund av vana (bara en person 

nämner detta), friheten (kan tolkas lite fritt), slippa koncentrera sig (vid taxi/skjuts), 

”trevligt att prata med taxichauffören”, ”slippa bökighet”, upplevelsen bättre, eller helt 

enkelt ovetskapen om hur man tar sig till Arlanda med hjälp av kollektivtrafik.   

 

 

 Hur lång tid tog det för dig att köra till Arlanda idag? Hur lång tid hade det tagit om 

du skulle ha åkt kollektivt? 

  19 % av bilisterna tror att det hade tagit lika lång tid eller snabbare att åka 

kollektivt.  16 % har ingen uppfattning om hur lång tid det tar att åka kollektivt. 65 % tror 

att det hade gått snabbare åka bil eller taxi än med kollektivtrafiken.  

 

  När resenärerna fick frågan hur lång tid det tog att åka kollektivt visade sig flera 

vara dåligt informerade. Ett tecken på detta var att flertalet velade och till sist slog till med 

vilda gissningar. Under intervjuerna har resenärerna tillfrågats hur lång tid det tagit dem 

att åka till Arlanda i ett tidigt skede av intervjun, och i ett senare skede bett dem uppskatta 

vad den eventuella kollektiva restiden hade tagit. Svaren resenärerna gav påvisar ganska 

tydligt att de flesta inte vet hur lång tid det tar att åka kollektivt. Detta gäller även i de fall 

då personerna angett att de kört på grund av tidsbrist. Där var det flera, nästan var fjärde 

bilist, som sade att tid var en viktig faktor för val av färdmedel, men som senare angav en 

restid kortare eller lika lång tid som vad de sade att det tog för dem att köra.  

  

 Vilka av de kollektiva färdmedlen känner du till?  Alternativen var: SJ, Arlanda 

Express, Flygbussarna och Regional/Lokalbuss. 

  Alternativen valdes med utgångspunkt i Nilsson (2004). De huvudalternativ som  

ansågs vara de största aktörerna på marknaden valdes ut och tittades närmre på. Nästan 

var femte resenär av de tillfrågade bilisterna kunde inte nämna ett enda alternativ inom 

kollektivtrafiken. De flesta kunde nämna två, och endast var tionde resenär kunde nämna 

alla fyra alternativen. Flygbussarna och Arlanda Express var de vanligaste svaren. Värt att 
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beakta är att resenärerna inte tilldelades alternativ, utan de alternativ respondenten gav 

antecknades.     

 

 Vilka förändringar anser du behövs för att du skulle börja åka kollektivt? 

  Det som togs upp flest gånger under intervjuerna var direkttrafik. Detta innebär 

att flera önskade linjer som sträckte sig direkt till fler områden i Stockholm, framförallt i 

den norra periferin. Exempel på detta var Täby, Spånga och Danderyd. Dessa orter kom 

även till tals när flertalet tjänsteresenärer ansåg att förbindelserna i tvärriktning borde 

förbättras. Även Norrtälje och Bromma nämns av några resenärer i samband med 

direkttrafik trots att det redan finns sträckningar direkt till dessa platser. En resenär tog 

även upp att det borde gå flera turer till de större företagsområdena i Stockholm, ty flera 

av taxiresenärerna reste i tjänst. En annan önskan var att det bildades fler centrala punkter 

i Stockholmsområdet för att slippa åka via centralen varje gång de åker ut mot Arlanda.  

  Ett fåtal resenärer önskade att Arlanda Express hade fler stopp på vägen. De 

flesta riktade specifikt sin önskan om ett stopp i Sollentuna.  

  En tredje förbättring som även den anknyter till direkttrafik/tvärtrafik är att öka 

tillgängligheten för resenären. Med tillgänglighet menas en större närhet till hållplats. 

Flertalet resenärer använde taxi för att kollektivtrafiken i de områdena var undermålig, då 

de ofta fann det orimligt att behöva gå 20 minuter för att ta sig till den närmsta hållplatsen. 

En annan resenär tog upp ungefär samma dilemma, men ansåg att det var en orimlighet att 

utöka trafiken på de mindre orterna. 

  Andra förbättringar som resenärerna önskade i trafiksammanhang var fler 

avgångar och snabbare kollektivtrafik. Flera tog även upp att de ofta kände att tiderna för 

de olika färdmedlen inte alltid var så optimala med byten, väntetid etc., något som kan 

förbättras med hjälp av fler avgångar. Det poängterades ofta vid intervjuerna att det är 

viktigt att kollektivtrafiken kommer i tid. Att den tid som står på tidtabellen följs så att 

trafiken avgår den tid som anges, och kommer fram i rätt tid. De önskar därmed en 

tidsgaranti, en form av försäkran om att anlända vid den tidpunkt som är sagd.  

  Förutom dessa trafikrelaterade förbättringsförslag var det flera som ville att det 

skulle bli billigare att åka kollektivt (detta gällde i synnerhet Arlanda Express). Men 

denna grupp kan delas upp i två tydliga undergrupper. De som åker privat och de som åker 

i tjänst. Drygt 40 % av dem som åkte privat önskade att det skulle vara billigare att åka 

kollektivt till Arlanda, men mindre än 10 % av dem som åkte i tjänst hade något intresse i 
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en prisförbättring. Kostnaden för resan till Arlanda var inte av intresse för många av 

tjänsteresenärerna eftersom det var företaget som betalade och därmed såg de ingen 

ekonomisk vinning i att sänka priset på kollektivtrafiken. Däremot så var det en del som 

åkte i tjänst som kunde tänka sig att åka kollektivt om de fick någon form av ekonomisk 

vinning, varav en resenär hade ett konkret förslag på detta. Förslaget går ut på att 

prisskillnaden mellan att åka taxi och åka kollektivt delas lika mellan företaget och 

resenären. Denna mellanskillnad gynnar då både företaget och resenären, och inte minst 

miljön.  

  Komforten var i behov av förbättring ansåg några, då det bör bli mer bekvämt att 

åka, i avseende på utrymme, skönare stolar och färre passagerare för att slippa trängsel. 

En tjänsteresenär föreslog en indelning i första och andra klass, där man i första klass får 

det lite lyxigare med framförallt bättre komfort.    

  Till sist tyckte både privat- och tjänsteresenärer att bagagehanteringen behöver 

förbättras. Några konkreta förslag framkom dock inte.  

   

Kollektivresenärer 

 

 Hur har du tagit dig till Arlanda idag? 

 Av de 15 tillfrågade kollektivresenärer var Arlanda Express det vanligaste 

färdmedlet. 

 

 I vilket syfte reser du? 

 Av de 15 kollektivresenärerna åkte 55 % i tjänst och 45 % i privat syfte.   

 

 Har du tillgång till bil? 

 70 % av de tillfrågade hade tillgång till bil.  

 

 Hur lång tid tog det för dig att åka till Arlanda? 

 Medianen för hur lång tid det tog för kollektivresenärerna är 45 minuter. 

 



 17

 Skulle det gå snabbare för dig om du körde bil? 

 50 % tror att det skulle gå snabbare och 50 % tror att det går långsammare eller lika 

snabbt om de hade kört bil istället.  

 

 Vilka av de kollektiva färdmedlen känner du till?  Alternativen var: SJ, Arlanda 

Express, Flygbussarna och Regional/Lokalbuss. 

 50 % av kollektivresenärerna känner till alla färdmedel och resterande kände till två 

av dessa. Alla kände till Arlanda Express. Värt att beakta är att resenärerna inte tilldelades 

några alternativ, utan de svar som respondenten gav noterades.     

 

 Vad är avgörande för ditt val av färdmedel när du ska åka till Arlanda? Vad 

motiverade dig att åka kollektivt idag? 

 Den vanligaste förklaringen var att det går snabbare att åka kollektivt. Flertalet 

angav även att det var billigare att åka kollektivt, och att de även slapp parkera samt betala för 

parkeringsavgiften.  

 Väglaget var även en orsak till att de undvek vägarna, då det snöade mer eller 

mindre under alla dagar studien pågick på Arlanda flygplats. I samband med detta nämnde 

även en passagerare att han åkte kollektivt av säkerhetsskäl. Förutom detta så åkte några 

kollektivt för att visa hänsyn till miljön. Några åkte även kollektivt för att de ska slippa 

koncentrera sig, vilket de annars behöver när de kör bil. 

 Några nämnde att valet av färdmedel är beroende av de omständigheter de befinner 

sig i, dvs. vilka tider på dygnet de åker på, hur bråttom de har och hur bra de olika 

förbindelserna är med tanke på avgångar, tid och byten.    

 

Diskussion 

 

Kommentarer kring intervjuproceduren 

 Under dagarna när intervjuerna pågick bearbetades givetvis mängder med intryck 

och tankar. Det väsentliga för det här arbetet är resenärernas tankar, resonemang och 

infallsvinklar, men även de tolkningar och tydningar som gjordes.  
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 Det bör beaktas att intervjuerna skedde i en öppen miljö där de tillfrågade 

resenärerna ofta var i närheten av andra resenärer, vilket givetvis innebär att denna utsatthet 

kan ha påverkat svaren och hur utförligt respondenten svarade. Förutom detta så var det en del 

resenärer som inte hade lust att ställa upp, uppskattningsvis tillfrågades 1300-1400 personer 

sammanlagt. Antalet bilister kan även ha förändrats under de specifika undersökningsdagarna 

då det var oroligt väder med snökaos under viss tid.  

 

Hur intervjurespondenten reagerade 

 När resenären tillfrågades vad som verkligen motiverade dem att ta bilen eller taxin 

var det inte ovanligt att svaret dröjde, att respondenten velade en stund innan ett svar infann 

sig. Detta var ett tydligt tecken på att många inte resonerat över sina val av transportmedel, 

utan att det skett av ren slentrian, av ren vana – precis som mycket forskning kring resvanor 

indikerat på. De resenärer, i synnerhet tjänsteresenärer, som regelbundet flyger har skapat sig 

en automatisk association mellan flygplatsen och det utvalda transportmedlet. När denna 

tjänsteresenär har som mål att ta sig till Arlanda aktiveras denna länk till taxi eller bil som 

färdmedel och den utvalda handlingen sker därmed automatiskt utan att någon information 

har bearbetats (se Oulette och Woods, 1998; Verplanken et al., 1998; Gärling et al., 2001). 

Precis som nämnt i teoridelen av denna uppsats blir denna association starkare ju oftare man 

gör en viss handling och i samma kontext sammankopplingen sker. Regelbundenhet med 

samma rutin skapar därmed en starkare, och även svårare vana att bryta (Aarts & Dijksterhuis, 

2000). 

 När resenären till slut svarade var det ofta väldigt diffusa och otydliga svar. Med det 

menas svar som ”bekvämt”, ”smidigt” – svar som kan tolkas på många olika sätt. Följdfrågan 

blev genast vad dessa ord innebar för dem, och även här infann det sig en svårighet för 

resenärerna att motivera sina tankar.  

 Alla resenärer visade dock inte upp samma osäkerhet. Vissa hade helt klart för sig 

varför de valde just bilen som färdmedel, och vad som skulle krävas för att börja åka 

kollektivt. Dessa resenärer uppvisade därmed att de begrundat sina val av transport och har 

därmed inte så starka vanemässiga kopplingar. Eftersom de involverat sina kognitiva 

processer på ett bredare plan är de inte lika ”fast” i ett beslutsmönster som de övriga 

resenärerna (Galotti, 2004). 
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Hur svaren kan tolkas på olika sätt 

 I slutändan gav alla resenärer ett eller annat svar på våra motivationsfrågor. Det 

märktes dock att somliga bilister skämdes för sitt val av färdmedel, och för att inte avslöja de 

”riktiga” orsakerna angav mer ”politiskt korrekta” svar. Med detta menas svar som ger 

bilfärden en mer social acceptans, dvs. responser som tyder på rationella beslut – ”det går 

snabbare med bil”, ”fanns inga alternativ”, ”närmsta hållplats är alldeles för långt bort” etc. 

Överlag försatte sig bilisterna mer i försvarsposition när de motiverade sitt val av färdmedel, 

medan kollektivresenärerna argumenterade på ett mer neutralt plan. Det fanns givetvis de 

resenärer som gav svar rakt på tal, till och med extrema fall som: ”människor luktar och det 

stinker på tunnelbanan”. Huruvida svaren är ärliga eller inte går det alltid att spekulera i, och 

självklart kan ett svar inte borträknas bara för att resenären visar tecken på rationalisering. 

Men ett tecken på att detta verkligen skedde var när så många resenärer valde tidsbesparingen 

som huvudargument, men sedan skattade den kollektiva resan som snabbare eller lika snabb 

som bilresan – eller helt enkelt inte visste hur lång tid det skulle ta att åka kollektivt. 

 

Diskussion kring motiven   

  Tiden var den absolut viktigaste faktorn till att resenärerna åkte taxi och bil. 

Detta kan appliceras för både de som åker i tjänst som i privat syfte.  Men det var även 

vanligt att de tillfrågade kollektivresenärerna ansåg att tiden var en betydande faktor till 

att de valde att åka just kollektivt (mer än hälften av alla kollektivresenärer använde detta 

argumentet). Det kan alltså konstateras att för alla grupperna är restiden viktig och 

avgörande för valet mellan bil och kollektivtrafik. Detta går hand i hand med Amundsen 

& Berges (2001) meta-analys som konstaterat att den tid resan tar dörr till dörr är den 

starkaste faktorn till om man väljer bilen eller det kollektiva färdmedlet (Nilsson, 2004).  

  Tiden var dock inte det enda gemensamma argument resenärerna använde. 

Förutom de vanligaste svaren som bekvämt och smidigt yttrade både taxiresenärer och 

kollektivresenärer en lättnad över att slippa koncentrera sig under färden. Flera av de som 

körde bil kände inte den tryggheten med kollektivtrafiken, vilket vid första anblicken kan 

kopplas till hur van man är som resenär på de olika färdmedelsalternativen. Ånyo belyser 

detta hur starkt vanor inverkar på valet av färdmedel. När resenärer som regelbundet åkt 

bil provat på att åka kollektivt av olika anledningar (t.ex. avstängd motorväg) har flertalet 

på längre sikt ökat sitt användande av kollektiva färdmedel.  
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  Med detta i åtanke kan det vara intressant att se effekten av trängselavgifter i 

Stockholms innerstad, huruvida detta påverkar valet av transportmedel. Om beskattningen 

av innerstans vägar kan få resenärer att välja kollektiva färdmedel finns det en stor chans 

att bilen ersätts i många sammanhang där det finns goda möjligheter till kollektivtrafik.     

  Att kunna transportera sig ”dörr till dörr” var förutom tiden den mest prominenta 

orsaken bilisterna använde. Det är svårt att förneka motivets relevans, men samtidigt var 

det inte många av dem som kört bil som tog upp att parkeringen både tar tid och innebär 

utökade kostnader. Detta verkade dock de kollektiva resenärerna ha funderat på i större 

utsträckning, då de använde det som ett argument för att inte köra bil. 

  Men att åka ”dörr till dörr” berodde mycket på att tillgängligheten inte var 

tillräckligt bra. Det var för långt till hållplatsen, vilket i sin tur orsakar en tidsfördröjning. 

Avståndet ses som en extra färd utöver själva turen, och kan därför kännas som en extra 

besvärlig process i transportledet. Att sedan behöva göra byten anser många vara väldigt 

jobbigt, men på det hela erhölls ändå uppfattningen att informationshanteringen, 

passningen av tider och att allting skulle ”flyta på” var besvärligare än själva utförandet av 

bytet. Tanken på själva bytet är jobbigare än bytet i sig. Många tjänsteresenärer visade 

tydliga tecken på en skepticism till hur väl dessa av- och påstigningar var tillförlitliga, då 

flertalet såg bilen som ett ”säkrare” färdmedel att nå flygplatsen i rätt tid med.  

 Precis som med tid och koncentration nämner både kollektivresenärer och 

bilister priset för resan som ett argument för det val de gjort. Detta gäller dock i synnerhet 

de resenärerna som åkt i privat regi. När de som inte vet vad det kostar att köra bil slås 

ihop med dem som uppgett en orimlig milkostnad på 5-15 kronor sträcker det sig till hela 

50 % av alla bilister. En milkostnad på 5-15 kronor anses vara en ganska grov 

felkalkylering av vad det faktiskt kostar. Räknar man in värdeminskning på bilen, 

bensinpriserna, försäkringar, parkeringsavgift, reparationer osv. kommer man upp till en 

klart högre milkostnad än 15 kronor. Kostnaden som många av de som kört bil har räknat 

med ligger mycket närmre bensinpriset och handlar mer om uppfattning än den faktiska 

kostnaden. Kontentan av detta är att argumentet för att de valt bilen på grund av priset 

tappar i trovärdighet, speciellt för de som inte samåker. 

 Till sist kan det även nämnas att de som åker kollektivt angett miljön som en av 

orsakerna till det valda färdmedlet. Av detta kan man spekulera i huruvida 

kollektivresenärer är mer miljömedvetna. Analysresultatet kunde inte påvisa några 

skillnader mellan könen rörande miljömedvetenhet. En studie i Tyskland har annars visat 

att kvinnor har en större villighet att reducera sitt bilanvändande. Detta beror framförallt 
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på deras ekologiska norm; ett större intresse av miljö samt att de känner en starkare 

förpliktelse att handla på ett miljövänligare sätt. Det faktum att fler kvinnor använder 

kommunal transport i flera europeiska länder kan till viss grad påvisa att bilkörandet kan 

styras av manliga stereotyper (Matthies, 2002).        

 

Information – ett bristfälligt faktum 

 Om det var något som framkom extra tydligt under de dagar studien pågick på 

Arlanda var det den bristfälliga trafikkunskap som många resenärer gav sken om. När 

frågan om vilka kollektiva färdmedel mot Arlanda de känner till färdiganalyserats, kunde 

det påvisas att en femtedel av de tillfrågade bilisterna var oförmögna att nämna ett enda 

alternativ. De flesta kunde dock nämna två av de större operatörerna; Flygbussarna och 

Arlanda Express.  

 Det kom upp önskningar att det skulle finnas direkttrafik till Norrtälje och 

Bromma, trots att det redan finns direkttrafik till dessa två orter. Det är helt klart att flera 

passagerare är ovetande om vissa linjer som har sträckningar till Arlanda, och detta får 

konsekvensen att potentiella kollektivresenärer använder bilen istället.  

 Bagagehantering är något som har förbättrats de senaste åren på kollektivtrafiken 

till Arlanda. Det tydligaste exemplet är Flygbussarna som har gjort om delar av bussarna 

för att det skall vara lättare att få med sitt bagage. Det är en del av resenärerna som verkar 

vara ovetande om att det blivit lättare, men ändå säger att bagagehanteringen är för 

krånglig för att de skall orka åka kollektivt. Även om det blivit förbättringar de senaste 

åren betyder det inte att bagagehanteringen är färdigutvecklad, utan operatörerna för 

kollektivtrafiken bör fortfarande fundera över vad de kan göra ytterligare för att förenkla 

hanteringsprocessen. 

     

Vidareforskning och förslag på förändring 

 Innehållet i den här rapporten har i sin explorativa ansats ett tydligt delsyfte: att 

användas som inspirationskälla för vidareforskning. Vidare luftas en rad idéer i stycket 

nedan.  

 En kartläggning av behov och marknad för fler direktlinjer från större områden i 

norra Stockholm, såsom Täby eller Danderyd. Utvecklad tvärtrafik då flertalet resenärer 

upplevde det som väldigt frustrerande att åka i ”fel riktning” via centralen.  
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 Hur man kan göra det profitabelt för tjänsteresenärer att åka kollektivt. Om 

denna grupp resenärer fortsätter att åka på företagets bekostnad kommer med största 

sannolikhet inga förändringar att ske i resvanor. En idé är att locka med en form av 

ekonomisk vinning; där mellanskillnaden av priset på taxi och kollektivfärdmedlet delas 

mellan företaget och den anställda (förutsett att det då är billigare med det alternativa 

kollektivfärdmedlet). 

 Studie huruvida trängselavgifterna i Stockholm inverkar på antalet bilister till 

Arlanda flygplats och om det skett en förändring i resvanor. Med tanke på att många av de 

passagerare som flyger från Arlanda rest från Stockholm kan detta vara intressant ur både 

ett psykologiskt och ett miljömässigt perspektiv.  

 Forskning kring distribution av gratisbiljetter har gett positiva effekter på 

trafikmedelsfördelningen. Detta kan vara något som kan ändra vanor hos regelbundna 

Arlandaresenärer.   

 

Felkällor 

 Att intervjun skedde i öppen miljö där passagerare fick besvara frågorna inför 

andra människor är givetvis en nackdel, speciellt med tanke på respondentens utsatthet. 

En fördel här hade varit om intervjun istället ägt rum på en isolerad plats där möjlighet för 

en djupare och mer genomgående diskussion hade varit möjlig. Istället erhölls i vissa fall 

väldigt brådskande och korta svar, då resenären kan ha känt sig stressad av situationen.  

 Vädret under dagarna innebar att väglag och andra faktorer miljön inverkade på 

trafiken. Konsekvenserna av detta är att passagerarna utsatts för andra reseförutsättningar 

än vad de brukar göra. Både kollektivresenärer och bilister använde vädret som en orsak 

till deras val av färdmedel, då väglaget påverkade deras resa på olika sätt. Bilisterna ansåg 

att kollektivtrafiken inte garanterat kunde följa tidtabellen, och därmed komma fram i tid. 

Kollektivresenärerna ansåg däremot att bilen var för farlig, och åkte kollektivt för att 

undvika olyckor och känna säkerhet. 

 Frågeformuläret var inte helt optimalt. Frågan om postnummer blev allt eftersom 

intervjuerna rasade förbi irrelevant då en del flugit upp till Stockholm under dagen och 

därmed inte transporterat sig från sin hemadress när de återvände till flygplatsen för 

återresa.  
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Slutsats 

 De bakomliggande motiven till att vissa flygresenärer använde bilen som 

transportmedel utmed Arlanda flygplats var flera. De två dominerande förklaringarna var 

tidsbesparingen, att det gick snabbare med bilen, och att åka ”dörr till dörr” – att kunna 

transportera sig från punkt A direkt till punkt B. Vad som skulle motivera fler att åka 

kollektivt är utökad direkttrafik till fler områden, centrala punkter etc. Förutom detta var 

flera bilister i behov av en större tillgänglighet, då trafikförbindelserna ansågs vara 

undermåliga på flera platser.  

 Det har även framkommit i studien att val av transport styrs till stor del av vanor. 

Som bekant har det även märkts att de starkaste vanemässiga bilisterna inte söker 

information om alternativa resvägar. Detta leder ytterligare till det faktum att det kräver 

stora åtgärder och stark påverkan för att få dessa bilister att använda kollektiva färdmedel. 
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Appendix 1 

 
Frågeenkät 

 
Hur brukar du färdas till Arlanda? 
 
 
 
Hur har du tagit dig till Arlanda idag? 
 
 
 
Ålder __________år 
 
Kön Man    Kvinna    
 
Samåkt JA       NEJ         
 
 
Postnr __________ 
 
I vilket syfte reser du?  Affär/tjänste    Privat 
 
 
Hur långt har du kört för att komma till Arlanda? _____________km 
Hur långt kör du när du kör bil till Arlanda?  
 
Vad motiverade dig att ta bilen idag? 
Vad motiverar dig att ta bilen i vanliga fall? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur lång tid tog det för dig att köra till Arlanda idag? ______________min 
Hur lång tid tog det för dig att åka kollektivt till Arlanda idag? 
 
 
Hur resonerar du i allmänhet när du tar bilen till Arlanda?  
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Vad räknar du milkostnaden till för din bil? ___________________kr 
 
 
Hur lång tid hade det tagit om du skulle ha åkt kollektivt? ________min 
Hur lång tid tar det normalt för dig att köra till Arlanda? 
 
Vilket/vilka kollektiva färdmedel hade du använt om du inte hade kört bil? 
Vilket/vilka kollektiva färdmedel har du använt dig av idag? 
 
 
Vad hade det kostat om du hade åkt kollektivt? _________________kr 
Vad hade det kostat om du hade kört bil? 
Vad kostade det att åka kollektivt för dig idag? _________________kr 
 
 
Vilka av de här kollektiva färdmedlen känner du till? 
 
Regionalbuss      SJ        Flygbuss      Arlanda Express     Annat:__________ 
 
 
Vad är avgörande för ditt val av färdmedel när du skall åka till Arlanda? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilka förändringar anser du behövs för att du skulle börja åka kollektivt? 
Vilka förändringar anser du behövs för att du alltid ska åka kollektivt? 
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Har du tillgång till bil.  JA NEJ 
 
Vad motiverade dig att åka kollektivt idag? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur lång tid tog det för dig att åka till Arlanda? ______________min 
 
 
 
Skulle det gå snabbare för dig om du körde bil? JA NEJ 
 
 
 
 
 
Vilka av de här kollektiva färdmedlen känner du till? 
 
Regionalbuss      SJ        Flygbuss      Arlanda Express     Annat:__________ 
 
 
Vad är avgörande för ditt val av färdmedel när du skall åka till Arlanda? 
 
 
 

 


