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Sammanfattning 
 
Andelen resor som företas med bil ökar i snabbare takt än vad andelen resor som företas med 
kollektivtrafik gör. Samtidigt visar studier att ett minskat bilanvändande skulle vara bra för 
miljön och folkhälsan. Detta examensarbete har som mål att förklara hur faktorerna 
bilinnehav, inkomst och avstånd till den viktigaste målpunkten påverkar antalet bussresor per 
person. Studien har genomförts på linjenivå i tätorterna Borås, Skövde, Uddevalla och 
Vänersborg. Med linjenivå menas att hållplatser längs samma busslinje har studerats. 
Fördelen med detta är att många interfererande faktorer, så som turtäthet, biljettpris, standard 
och komfort samt organisationens uppbyggnad går att bortse från eftersom de faktorerna är 
samma längs linjen. 
 
Arbetet började med en omfattande litteraturstudie för att få en översiktlig koll på vad som 
redan skrivits om ämnet samt för att få en bra grund att bygga arbetet på. Litteraturstudien 
visar kollektivtrafikens historia och hur bil- och kollektivtrafiken ökat från år 1950 fram till 
nu. 1950 stod kollektivtrafiken för 50 % av det totala persontransportarbetet och idag står det 
för endast 20 %. Vidare studeras i litteraturstudien vilka faktorer det är som påverkar andelen 
kollektivtrafikresenärer. Många faktorer påverkar men den viktigaste faktorn på individnivå är 
bilinnehav och den viktigaste faktorn för kollektivtrafiken är restiden och turtätheten. En 
presentation av de ingående tätorterna presenteras sedan. Skövde skiljer sig från de andra 
tätorterna genom att vara beläget ungefär dubbelt så långt bort från Göteborg och genom att 
den största näringsgrenen är tillverkningsindustri. Vänersborg skiljer sig genom att vara 
beläget väldigt nära en annan tätort (Trollhättan). Skillnader i kollektivtrafiken går att finna i 
att Uddevalla har ett busslinjenät där rundslingor ingår i varje busslinje. Vänersborg har 
ungefär hälften så stor kollektivtrafikandel men flerfaldigt större andel cyklister. Vänersborg 
har även en klart större andel pendlare än de andra tätorterna.  
 
Efter litteraturstudien startade en omfattande informationsinsamling där tätorter, busslinjer 
och hållplatser noggrant valdes ut för vidare studier. Denna information bearbetades sedan 
genom att områden kring varje hållplats ritades in och medelinkomst, biltäthet och avstånd till 
tätortens viktigaste målpunkt togs fram för varje område. Hållplatserna delades sedan in i par 
där paren bestämdes av att en faktor hölls konstant; då bilinnehav och medelinkomst skulle 
studeras hölls avstånd till viktigaste målpunkt konstant och då avstånd till viktigaste målpunkt 
skulle studeras hölls inkomsten konstant. Dessa par analyserades sedan genom diverse 
statistiska analyser.  
 
Till att börja med genomfördes en korrelationsanalys på paren. Först analyserades hur 
medelinkomsten i ett område påverkade antalet bussresor per person i området. 
Korrelationsanalysen visar att det viktade k-värdet med 95 % säkerhet är negativt om 
ytterligare ett hållplatspar skulle studeras i någon av tätorterna. Detta betyder att det finns en 
korrelation mellan ökad inkomst och minskat antal bussresor per person. Starkast negativ 
trend finns i Borås medan de andra tätorterna själva inte kan visa någon negativ trend, 
troligtvis p.g.a. att antalet par är så få i de andra tätorterna.  
 
För att utröna hur mycket medelinkomsten i ett område korrelerar med bilinnehavet 
genomfördes en korrelationsanalys mellan dessa faktorer. Den visar att för medelinkomster 
under 250 000 kr finns en klar positiv korrelation d.v.s. en ökad medelinkomst leder till ett 
ökat bilinnehav. För medelinkomster över 250 000 kr finns ingen korrelation mellan 
medelinkomst och bilinnehav. Ingen korrelation går heller att finna mellan någon annan 
kombination av faktorer som ingår i denna studie. För fyra par korrelerar en ökad inkomst 



 II

med ett minskat bilinnehav, alltså tvärt emot den gängse korrelationen. Analysen av detta är 
att för områden med villa- och radhusbebyggelse där medelinkomsten är hög bor troligtvis 
många barnfamiljer. Bilinnehavet per hushåll är troligtvis högt i dessa områden. För en 
barnfamilj med fyra familjemedlemmar och med en bil blir dock det totala bilinnehavet endast 
25 %. I områden med flerbostadshus där medelinkomsten är lägre kan tänkas att fler 
singelhushåll finns vilket gör att det där finns ett högre totalt bilinnehav. Ett bättre mått på 
bilinnehav skulle därför eventuellt vara antal bilar per hushåll. 
  
Nästa korrelationsanalys behandlar korrelationen mellan bilinnehav och antal bussresor per 
person. Denna korrelationsanalys visar att det inte går att med 95 % säkerhet säga att det finns 
en korrelation mellan ökat bilinnehav och minskat antal bussresor per person. Om Borås 
studeras enskilt går dock den korrelationen att finna där. 
 
Korrelationsanalysen mellan avstånd till viktigaste målpunkten och antalet bussresor per 
person visar att en positiv trend för de viktade k-värdena går att finna med 94 % säkerhet. Det 
betyder att ett ökat avstånd till viktigaste målpunkten korrelerar med ett ökat antal bussresor 
per person. För avstånd under 2 km går det att se att korrelationen finns med 99 % säkerhet. 
 
Sist men inte minst genomfördes försök att skapa statistiska modeller av bussresandet i 
tätorterna. Den statistiska metod som användes var en generaliserad linjär modell med log-
länk. Det är en form av regressionsanalys där de oberoende variablerna och den beroende 
variabeln kopplas samman med en länkfunktion av logaritmisk karaktär. Tre modeller 
testades; en där hållplatserna studerades parvis, en där hållplatserna studerades busslinjevis 
och en där hållplatserna studerades tätortsvis. Eftersom det visat sig att bilinnehavet och 
medelinkomsten korrelerar testades vilken av dessa två variabler som ledde till störst 
förklaringsgrad för modellen. Bilinnehavet ger en klart större förklaringsgrad än 
medelinkomsten vilket ledde till att bilinnehavet användes i modellbyggandet.  
 
Den parvisa modellen ger en förklaringsgrad på 82 % d.v.s. modellen förklarar skillnaden i 
antalet bussresor per person mellan områdena till 82 %. Dock visade det sig att den variabel 
som påverkar förklaringsgraden mest var den variabel som var specifik för själva paren. 
Variablernas påverkan på förklaringsgraden är: 
 
Variabel Bidrag till förklaringsgrad 
Bilinnehav 3 % 
Parens egen variabel 97 % 

 
För den linjevisa studien användes variablerna avstånd till tätortens viktigaste målpunkt och 
bilinnehavet. Förklaringsgraden för den linjevisa modellen är 89 % och variablernas påverkan 
på förklaringsgraden är: 
 
Variabel Bidrag till förklaringsgrad 
Avstånd till viktig målpunkt 34 % 
Bilinnehav 3 % 
Linjernas egen Variabel 63 % 
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Förklaringsgraden för den tätortsvisa modellen är 82 % och variablernas påverkan på 
förklaringsgraden är: 
 
Variabel Bidrag till förklaringsgrad 
Avstånd till viktig målpunkt 57 % 
Bilinnehav 4 % 
Tätorternas egen variabel 40 % 

 
Som slutsats kan sägas att den parvisa korrelationsanalysen visar att en korrelation finns 
mellan ökad medelinkomst och minskat antal bussresor per person samt mellan ökat avstånd 
till viktigaste målpunkt och ökat antal bussresor per person. Dock kan inte den parvisa 
korrelationsanalysen visa på en korrelation mellan ökat bilinnehav och minskat antal 
bussresor per person. Modellen som skapades visar att den variabel, av de tre studerade 
variablerna, som påverkar förklaringsgraden mest är avstånd till viktigaste målpunkt. 
 
Även om den parvisa indelningen av hållplatserna resulterat i en svår analys är metodens 
styrka just denna indelning eftersom den eliminerar antalet interfererande faktorer avsevärt. 
Däremot skulle en större statistik bas med fler ingående par ha behövts för att skapa ett bättre 
resultat. Övriga faktorer som hade varit intressant att studera är områdenas åldersfördelning, 
hållplatsernas standard samt attityder i olika typer av områden. Avsaknaden av dessa faktorer 
samt att inritningen av upptagningsområdena kan ha blivit fel är det största felkällorna i 
arbetet tillsammans med den knappa statistiska basen. 
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Summary 
 
The number of trips that are made by car are increasing at a more rapid pace than the number 
of trips made by public transportation. At the same time studies show that a decrease of trips 
made by car would have a positive effect on the environment and people’s health. This thesis 
tries to explain how the factors: car ownership, income and distance to the most important 
destination are affecting the proportion of bus travellers. The study has been carried out in the 
Swedish cities Borås, Skövde, Uddevalla and Vänersborg. It is a route level study, meaning 
that bus stops on the same bus route have been studied. The advantage of performing the 
study on this level is that many interfering factors, such as route frequency, ticket price, 
standard and comfort of the buses, and the organisational structure can be ignored as these 
factors are the same along the route.  
 
The work started with an extensive literature review to get a general knowledge of what has 
already been written about the subject and to get a good base to build the thesis on. The 
literature review includes the history of public transportation in Sweden and shows how car 
and bus transportation has increased from 1950 to this day. In 1950 the public transportation 
had a 50 % share of the total distance travelled. Today its share is only 20 %. Further on in the 
work the factors that affect the proportion of bus travellers were examined. Lots of factors are 
affecting, but the most important factor on an individual level is car ownership and the most 
important factor for the public transportation is the travelling time and route frequency. After 
this the studied cities are presented. Skövde differs from the other cities by being located 
approximately twice the distance from Gothenburg, by having the lowest mean income and by 
having manufacture industry as the biggest employer. Vänersborg differs by being located 
very close to another city (Trollhättan). Comparing the public transportation in the cities 
shows that Uddevalla differs by having a bus route net where every route has a circular loop. 
In Vänersborg the share of people using public transportation is only half that of the other 
cities but the city has many times the number of bicycle users. Vänersborg also has many 
more commuters then the other cities. 
 
When the literature review was done an extensive work with collecting information started. 
Cities, bus routes, and bus stops were carefully chosen for further studies. This information 
was processed by drawing areas around every bus stop and collecting statistics about mean 
income, car density, and distance to the cities most important destination for these areas. The 
bus stops were then split in to pairs, keeping one factor fixed; when car ownership and mean 
income were studied the distance to the most important destination was fixed and when 
destination to the most important destination was studied the mean income was fixed. These 
pairs were then analysed through various statistical methods. 
 
First a correlation analysis was carried out for the pairs. This started with analysing the mean 
incomes correlation with the share of bus travellers. The correlation analysis showed, with a 
95 % certainty, that the weighted k-value is negative if another pair of bus stops would be 
studied in one of the cities. This means that there is a correlation between increased income 
and reduced share of bus travellers. The strongest negative trend was shown in Borås while 
the other cities could not show such a trend separately, probably because the number of pairs 
in these cities were too few.  
 
To find out how much the mean income in an area correlates with the car ownership a 
correlation analysis was carried out. It shows that there is a distinct positive correlation for 
mean incomes below 27 000 EUR. This means that an increase in mean income leads to an 
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increase in car ownership. No correlation is found for mean incomes over 27 000 EUR. Nor 
can any correlation be found with any other combination of the factors used in this study. 
Four of the pairs in the study have the awkward correlation that an increase in mean income 
correlates with a decreased level of car ownership. These are areas with villa and townhouse 
habitation that have a high mean income and probably have a large number of families with 
children. Families with children probably have a high car ownership per household, but for a 
family consisting of two parents and two children with one car the total car ownership is only 
25 %. Areas with a large number of apartment buildings and lower mean income probably 
consists of a larger number of single households which can increase the total car ownership. A 
better measure of car ownership would perhaps be cars per household. 
 
The second correlation is the one between car ownership and share of buss travellers. This 
correlation analysis shows that it is not possible to say with 95 % certainty that there is a 
correlation between an increase of car ownership and a decrease in the share of bus travellers. 
However, if Borås is studied separately that correlation can be shown. 
 
The third correlation, the one between distance to the most important destination and the share 
of bus travellers shows that a positive trend for the weighted k-values can be found with 94 % 
certainty. This means that an increase of distance to the most important destination correlates 
with an increased share of bus travellers. For distances below 2 km this correlation has a 99 % 
certainty. 
 
Last but not least attempts to create statistical models of the bus travels in the cities were 
made. The statistical method used was a generalized linear model with a log-link. It is a type 
of regression analysis where the dependent and the independent variables are linked together 
with a logarithmical function. Three scenarios were tested; one where bus stops were grouped 
in pairs, one where bus stops where grouped in routes, and one where bus stops were grouped 
in cities. Because of the correlation between the mean income and the car ownership a test 
was performed to show which one of those variables has the largest effect on the coefficient 
of determination for the model. The test showed that car ownership together with distance to 
the most important destination has a much larger effect on the coefficient of determination 
than the mean income together with the distance to the most important destination. Therefore 
the mean income is not used the model.  
 
The model where the bus stops were grouped in pairs shows a coefficient of determination of 
90 % i.e. the model explains the difference in share of bus travellers between the areas by 90 
%. However, the variable that affected the coefficient of determination the most was the 
variable that was specific for the pairs them selves. The different variables affect on the 
coefficient of determination is: 
 
Variable Affect on the coefficient of determination 
Car ownership 3 % 
The pairs own variable 97 % 

 
For the model where the bus stops are grouped in routes the variables distance to the most 
important destination and car ownership were used. The coefficient of determination for the 
model where the bus stops are grouped in routes is 89 % and the variables affect on the 
coefficient of determination is: 
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Variable Affect on the coefficient of determination 
Distance to the most important destination 34 % 
Car ownership 3 % 
The routs own variable 63 % 

 
The coefficient of determination for the model where the bus stops are grouped in cities is 82 
% and the variables affect on the coefficient of determination is: 
 
Variable Affect on the coefficient of determination 
Distance to the most important destination 57 % 
Car ownership 4 % 
The routs own variable 40 % 

 
The conclusion is that the correlation analysis shows that a correlation can be found between 
an increase of mean income and a decrease of the share of bus travellers and also between an 
increase of the distance to the most important destination and an increase of the share of bus 
travellers. However, no correlation can be found between an increase of car ownership and a 
decrease of bus travellers. The model show that, of the three studied factors, the factor that 
affects the coefficient of determination the most is distance to the most important destination. 
 
Even though the division of areas in to pairs led to a difficult statistical analysis, the strength 
of the method lays in this division. It eliminates the number of interfering factors 
significantly, although a greater number of areas should have been examined to get a better 
result. Other factors that would have been interesting to examine is the areas age distribution, 
the bus stops standard, and attitudes towards public transportation in the areas. The absence of 
these factors and the fact that the catchment areas around the bus stops could be wrong are the 
biggest sources of error, together with the low number of studied areas. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Persontransportarbetet1 i Sverige har stadigt ökat från 1950-talet och år 2009 var det så högt 
som 130 miljarder personkilometer. 76 % av dessa resor företas med bil och endast 20 % 
företas med kollektivtrafik. (Trafikanalys, 2010a). En stor andel kollektivtrafikresenärer är en 
viktig faktor för att flera av preciseringarna som bildar Sveriges transportpolitiska mål ska 
kunna uppfyllas (Trafikanalys, 2010b). Det är även viktigt för att minska persontransporternas 
miljöpåverkan samt för att förbättra befolkningens hälsa (SOU, 2003). Trots detta finns det 
många län där andelen kollektivtrafikresenärer är väldigt låg (Trafikanalys, 2010c). Varför 
vissa resenärer väljer att resa med kollektivtrafik medan andra väljer att resa med bil är en 
komplex beslutsprocess där väldigt många faktorer spelar in (Gottfridsson, 2007). Studier av 
hur dessa faktorer påverkar resandet har genomförts på stadsnivå och individnivå men få har 
genomförts på linjenivå. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att studera om och hur mycket faktorerna bilinnehav, 
inkomst samt avstånd till den viktigaste målpunkten påverkar antalet bussresor per person. 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsas till att endast studera svenska städer av storlekarna ”medelstor 
stad” (20 000 – 50 000 invånare) samt ”större stad” (50 000 – 200 000 invånare) enligt SCB:s 
definitioner. 
 
Endast faktorerna bilinnehav, inkomst och avstånd till viktigaste målpunkt studeras . 
 
Studien kommer endast att omfatta den allmänna kollektivtrafiken. D.v.s. ingen fokus 
kommer att ligga vare sig på den särskilda kollektivtrafiken eller på charter- och turisttrafiken. 
 
Endast busslinjer studeras. Detta för att få ett så homogent färdmedelsurval som möjligt. 

2 Metod 

2.1 Litteraturstudie 
Inledningsvis genomfördes omfattande litteraturstudier kring ämnet kollektivtrafik i Sverige. 
Detta för att få ett grepp om vad som redan studerats och vad som inte studerats i ämnet samt 
för att få en förståelse för ämnet. Då attityder och förutsättningar skiljer sig mellan platser 
samt ändras med tiden har litteraturen som använts i största mån varit aktuell med hänsyn till 
ålder och lokalitet. 

2.2 Informationsinsamling 
Innan informationsinsamlingen kunde genomföras var en viktig fråga på vilken nivå (land, 
stad, område, linje etc.) studien skulle genomföras. Tanken från början var att jämföra olika 
städer för att se om det gick att hitta en trend mellan städer med hög respektive låg andel 
kollektivtrafik. Dock visade det sig snart att det finns väldigt många faktorer som påverkar 
denna andel. T.ex. spelar skillnader i faktorerna turtäthet, biljettpris, tillgänglighet, 

                                                 
1 Mäts i personkilometer d.v.s. antal personer i fordonet multiplicerat med antal kilometer. 
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kollektivtrafikens standard och komfort samt hur organisationen är uppbyggd roll. Det skulle 
därför bli svårt att utröna vilka faktorer det verkligen är som påverkar andelen 
kollektivtrafikresenärer. 
 
För att reducera antalet faktorer som spelar in valdes därför att istället genomföra en studie av 
hållplatser på linjenivå. Med det menas att ett visst antal busslinjer togs ut. För varje busslinje 
studerades och jämfördes sedan resandestatistiken för två eller flera hållplatser som ligger på 
samma avstånd från tätortens viktigaste målpunkt. Eftersom tidigare nämnda faktorer är 
samma för hållplatserna längs linjen kan dessa faktorer elimineras i analysen av den 
insamlade statistiken. Detta förklaras tydligare i Figur 1 där en busslinje med sex hållplatser 
trafikerar en tätort. C ska motsvara tätortens viktigaste målpunkt. De hållplatser som ligger 
lika långt från C bildar tillsammans par. 
 

 
Figur 1 - Busslinje dragen genom en tätort där paren har delats in efter avstånd till centrum 
 
För att kunna genomföra studien på linjenivå har en omfattande process genomförts för att 
finna städer, busslinjer och hållplatser som passar till studien. 

2.2.1 Tätorter 
Den första uppgiften var att ställa upp kriterier för vilka tätorter som skulle ingå i studien. 
Diskussioner förekom att ha med alla svenska tätorter med ett befolkningsantal över 20 000 
invånare. Detta förslag avvisades dock med anledningen att det inte alls behövs så många 
tätorter för att få ett statistiskt tillförlitligt material. Även det faktum att det inte skulle finnas 
tid att samla in och analysera statistik från så många tätorter spelade roll.  
 
Kommuner och trafikhuvudmän runt omkring i Sverige kontaktades för att se vilket statistiskt 
material angående resenärer och befolkning de kunde bistå med. Från Västtrafik, vilka är 
trafikhuvudmän i Västra götalandsregionen (Västtrafik, 2010a), fanns ett digert utbud av 
diverse statistik. Därför valdes att tätorterna i studien ska ligga i Västra götalandsregionen. 
För att få tätorter med någorlunda liknande storlek bestämdes att befolkningsantalet skulle 
ligga mellan 20 000 och 200 000 invånare. Tabell 1 visar vilka tätorter som var kvar efter 
denna gallring. 
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Tabell 1 - Aktuella tätorter för studien. Siffror från SCB (2010b). 

Tätort Invånare 
Borås 63 000 
Trollhättan 44 000 
Skövde 33 000 
Uddevalla 31 000 
Alingsås 23 000 
Vänersborg 22 000 
Kungälv 21 000 

 
Tre tätorter uteslöts från studien. Dessa var Trollhättan, Kungälv och Alingsås. I Trollhättan 
finns bostadsområden som passar bra in i studien. Däremot är kollektivtrafiknätet för 
krångligt uppbyggt med linjer som går in i varandra kors och tvärs. Kungälv har ingen 
järnvägsstation vilket gör att ingen utpräglad målpunkt för resenärerna finns. I Alingsås finns 
det för dåligt statistikunderlag för antal resande från de olika hållplatserna. Efter att ha 
uteslutit ovanstående tätorter ur studien återstod Borås, Skövde, Uddevalla och Vänersborg. 

2.2.2 Linjer 
För att kunna få relevant resultat från studien lades stor omsorg på att välja busslinjer där 
klara skillnader i faktorerna bilinnehav och inkomst borde kunde urskiljas. De bästa linjerna 
är de linjer som ensamma går från centrum ut mot tätortens ytterkant och på vägen passerar 
olika typer av bebyggelse. Om flera linjer istället är dragna, inte så långt från varandra, är det 
svårt att veta vilken av linjerna resenärerna föredrar. För exempel på ”bra” och ”dåliga” linjer 
ur denna aspekt se Figur 2 och Figur 3. 
 

 
Figur 2 – Trollhättan. Svårt att se vilken linje 
Resenärer föredrar (Västtrafik, 2010b) 

 
Figur 3 – Skövde. Lätt att se vilken linje 
resenärer föredrar (Västtrafik, 2010b) 

 
Om antagande görs att boende i ett bostadsområde skulle åka med ena linjen, när de i själva 
verket väljer att åka med den andra linjen, skulle det med all sannolikhet påverka resultatet. 
Eftersom hållplatserna jämförs med andra hållplatser på samma linje spelar det dock ingen 
roll om det är flera linjer som trafikerar exakt samma sträcka bara samma linjer trafikerar 
båda hållplatserna (t.ex. linje 12 + 13 i Figur 3). 

2.2.3 Hållplatser 
Längs de ovanstående busslinjerna lokaliserades hållplatser med olika typer av intilliggande 
bebyggelse. Främst söktes områden med antingen flerbostadshus eller villor, men även andra 
typer av områden användes. En hypotes antogs att i villaområden är bilinnehavet och 
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medelinkomsten hög samt att i områden med flerbostadshus är bilinnehav och medelinkomst 
låg. Tabell 2 visar de olika hållplatstyperna samt hypoteserna.  
 
Tabell 2 - Olika typer av bebyggelse och hypoteser om dem 

Typ av  
bebyggelse 

Befolknings- 
täthet 

Medel- 
inkomst 

Bil- 
innehav 

Andel 
Kollektivtrafik 

Flerbostadsområde Hög Låg Lågt Hög 
Villaområde Låg Hög Högt Låg 

 
För att kunna finna representativa hållplatser för de olika typerna av bebyggelse genomfördes 
följande arbetsordning för varje tätort: 

1. Kontakt med personer som känner till städerna väl togs. Generella samtal fördes kring 
om och var miljonprojekten i tätorten finns samt var de områden som anses som 
exklusiva är lokaliserade. 

2. Studier av ovanstående busslinjer i respektive tätort genomfördes. Detta för att utröna 
om det fanns några hållplatser som passade bra i studien. Detta genomfördes genom 
att studera tätorternas linjekarta över kollektivtrafiken (från Västtrafik) tillsammans 
med en karta över tätorten där alla busshållplatserna fanns markerade (från Google 
maps). Utöver detta studerades tredimensionella bilder av tätorten (från hitta.se) för att 
försöka lokalisera de olika typerna av bebyggelse. 

3. Hållplatser som ansågs passa in i studien sparades i ett excel-dokument.  

2.2.4 Statistikinsamling 
Den resandestatistik som samlades in kom från Västtrafiks resvägsundersökning som 
genomfördes 2007/2008. Resvägsundersökningen genomförs som en intervjuundersökning 
ombord på bussarna. En insamling skedde under två månaders tid på hösten 2007 och en 
insamling skedde under två månader efter årsskiftet 2007/2008. Resenärerna fick svara på 
frågor om kommuntillhörighet, färdbevis, påstigningshållplats på linjen, avstigningshållplats 
på linjen, start- och målhållplats vid byte, ärende, ålder och kön. Statistiken sammanställdes 
sedan i diverse excel-filer. (Västtrafik, 2007). För detta examensarbete var speciellt statistiken 
som visar antal avstigande vid hållplatser beroende på ärende det mest intressanta. 
 
För att ta reda på kollektivtrafikens andelar på tätortsnivå samlades statistik in från 
Kollektivtrafikbarometern. Det är en kvalitets- och attitydundersökning som genomförs 
kontinuerligt av branschorganisationen Svensk kollektivtrafik (Svensk kollektivtrafik, 2010a).  
 
Statistik om bilinnehav och inkomst samlades in från SCB:s databas. 

2.2.5 Kontroll 
När sammanställningen var färdig kontaktades de kollektivtrafikansvariga för de fyra 
tätorterna. Frågor ställdes om vilka ändringar som genomförts på tätortens busslinjer från 
2008 fram till idag. Detta eftersom resandestatistiken som samlats in är från 2008 och stora 
förändringar i busslinjenätet skulle kunna ge felaktig information.  

2.2.6 Faktorer 
För att bestämma vilka faktorer som skulle användas i arbetet genomfördes en omfattande 
litteraturstudie. Denna litteraturstudie kom fram till att de viktigaste faktorerna för 
färdmedelsval är bilinnehav, turtäthet och restid. Turtätheten valdes bort eftersom den är 
samma för alla hållplatser längs samma linje. Däremot valdes att även studera medelinkomst 
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för att se om det finns någon skillnad mellan hur bilinnehavet påverkar antalet bussresor mot 
hur medelinkomsten påverkar antalet bussresor. 
 

2.3 Bearbetning av information 

2.3.1 Bearbetning av hållplatsstatistik 
Efter att hållplatserna tagits ut bearbetades de för att få ett bättre material: 
 

1. De hållplatser som låg i samma sorts bostadsområde och som låg bredvid varandra 
grupperades. 

2. Samtliga hållplatser och grupper av hållplatser rankades på en skala mellan 1-5 för hur 
bra de passade in i studien. De hållplatser eller grupper av hållplatser som fick ett 
betyg under tre uteslöts ut studien. Egenskaper som sänkte betyget var: närhet till 
andra hållplatser som kunde interferera med den aktuella hållplatsen, svårt att 
definiera ett bra upptagningsområde1 kring hållplatsen, hållplatsen låg för nära 
centrum och hållplatsen hade ej någon motpol d.v.s. om den aktuella hållplatsen låg i 
ett flerbostadsområde fanns ingen hållplats längs samma linje i ett villaområde. 

3. För att få fram avstånd till tätortens viktigaste målpunkt användes mätverktyget på 
webbplatsen hitta.se för att mäta avstånd fågelvägen från respektive hållplats till denna 
punkt. För information om hur den viktigaste målpunkten togs fram se kapitel 2.3.3. 

4. Varje hållplats, eller hållplatsgrupp, försågs sedan med ett upptagningsområde som 
motsvarade det område inom vilka de boende skulle välja att gå till just den 
hållplatsen. Området ritades in i datorprogrammet ArcMap som polygoner på en karta. 
Polygonernas storlek avgränsades genom att gångavståndet till hållplatsen max fick 
vara 400 meter. Dessa polygoner mailades sedan in till SCB. De kunde då för varje 
område ta fram fakta om bilinnehav och medelinkomst. Figur 4 visar ett exempel på 
tre polygoner som ritats in på en karta över Skövde: 

                                                 
1 Med upptagningsområde menas här det område inom vilka de boende skulle välja att gå till just den hållplatsen. 
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Figur 4 – Polygonindelning i datorprogrammet ArcGIS. Södra Skövde. 

 

2.3.2 Indelning av hållplatserna i par 
Tanken med studien var som tidigare nämnts att jämföra hållplatser längs samma busslinje där 
området kring hållplatserna har olika bilinnehav och medelinkomst men där avståndet till 
tätortens viktigaste målpunkt var den samma för hållplatserna. För att uppnå detta sorterades 
hållplatserna efter ort, linje och avstånd till viktigaste målpunkt. Sedan parades hållplatser 
med ungefär lika långt avstånd till tätortens viktigaste målpunkt men som hade skillnad i 
inkomst ihop med varandra. För att bestämma hur långt ”ungefär lika långt avstånd till 
tätortens viktigaste målpunkt” var sattes ett kriterium upp att kvoten mellan kortaste och 
längsta avstånd inte fick vara lägre än 0,8. Några exempel vad denna kvot motsvarar i 
kilometer presenteras i Tabell 3. På grund av detta kriterium blev några par uteslutna från den 
parvisa jämförelsen. 
 
Tabell 3 - Vad kvoten mellan kortaste och längsta avstånd motsvarar i km 

Kortaste avstånd Minsta kvot Maximalt längsta avstånd
1 km 0,8 1,3 km 
2 km 0,8 2,5 km 
3 km 0,8 3,8 km 

 
Hos de linjer där det var ett ojämnt antal hållplatser bildades i vissa fall grupper om tre 
hållplatser. Hållplatserna parades först ihop så att inkomst var det som skilde sig mellan 
hållplatserna. Därefter gjordes även en indelning där bilinnehavet var det som skilde sig. Sist 
gjordes en parvis indelning där avståndet var det som skilde sig och där i stället inkomsten var 
det som hölls lika. För komplett lista på par av hållplatser och indelningar se bilaga 2 och 
bilaga 3. 
 
Figur 5 visar styrkan med en parstudie jämfört med en studie där samtliga hållplatser längs en 
busslinje jämförs med varandra utan att först delas in i par. I det vänstra diagrammet har 
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hållplatserna plottats utan att länkas ihop. I det högra diagrammet presenteras hållplatserna 
parvis vilket tydliggör trenden att högre medelinkomst leder till mindre antal bussresor per 
person.  
 
 

Figur 5 - Presentation av medelinkomst och antal bussresor per person med och utan parvis koppling 

2.3.3 Framtagande av viktigaste målpunkter 
För att ta reda på vilka de viktigaste målpunkterna i de fyra tätorterna var användes tabell 37 i 
resvägsundersökningen av Västtrafik (2008). Från tabellen valdes statistik ut från respektive 
tätort för att sedan sorteras efter vilken hållplats som hade flest avstigande. Tabell 4 nedan 
visar hur de översta sex hållplatserna från tabell 37 ur västtrafiks resvägsundersökning ser ut 
då tabellen sorterats efter största andel avstigande i Vänersborgs kommun. 
 
Tabell 4 - Statistik från Västtrafiks resvägsundersökning, tabell 37 
Hållplatsnamn Summa avstigande 
Vänersborg Resecentrum 731
Vänersborg Torget 571
Vänersborg Central 478
Solängen 312
Vargön Fyrkanten 224
Vänerskolan 184
 

2.3.4 Framtagande av kollektivtrafikandel på tätortsnivå 
Vid framtagande av kollektivtrafikandelar för respektive tätort användes 
kollektivtrafikbarometern från Svensk kollektivtrafik. Först togs statistik fram för 
huvudsakligt färdmedelsval för den aktuella tätorten. Det gav en andel 
kollektivtrafikantresenärer. Sedan studerades vilka typer av färdmedel som ingick i begreppet 
”kollektivtrafik” hos kollektivtrafikbarometern. De färdmedel som inte passade in (fjärrtåg, 
fjärrbussar etc.) togs bort och statistiken korrigerades. För att minska antalet olika färdmedel 
klumpades de färdmedel som ej var, kollektivtrafik, biltrafik, cykeltrafik, eller gångtrafik ihop 
till kategorin övrigt. 
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Svensk kollektivtrafik har fått fram statistiken på antal resande med respektive färdmedel 
genom att fråga de resande följande fråga: ”När du idag gjorde din första resa - vilket 
huvudsakligt färdmedel använde du då? Med huvudsakligt menar jag det färdmedel som 
transporterade dig längst i avstånd eller tid.” Det gör att statistiken kan vara något 
missvisande om personens första resa ej var från bostadsorten. I vissa tätorter är 
frågeunderlaget inte så omfattande vilket kan leda till något felaktig bild av resandet. Dock 
bör resultatet ge en god fingervisning på andelen resenärer. 

2.4 Analys av statistik 
För att hitta ett samband hur faktorerna bilinnehav, inkomst och avstånd till viktig målpunkt 
påverkar antalet bussresor per person måste olika statistiska analysmetoder genomföras. Här 
kommer därför en kort presentation av analysmetoderna att presenteras för att ge läsaren en 
större förståelse för dem. Efter det presenteras arbetsgången som använts vid analyserna i 
arbetet. 

2.4.1 Korrelationsanalys 
Korrelationsanalys är ett enkelt sätt att studera hur starkt ett samband mellan två faktorer är. 
Det vanliga sättet är att plotta de båda faktorerna mot varandra i ett diagram för att se om en 
trend går att utläsa. Trenden kan vara linjär men den kan även vara av t.ex. exponentiell eller 
kvadratisk karaktär. För att se hur väl punkterna i diagrammet stämmer med en viss trend 
beräknas en korrelationskoefficient. För en linjär trend anger korrelationskoefficienten hur väl 
punkterna i diagrammet stämmer överens med en rät linje. En brist med korrelationsanalys är 
att det inte går att få ut någon information om vilken av faktorerna det är som påverkar den 
andra faktorn. (BBS, 2010). 

2.4.2 Regressionsanalys 
För att ta reda på vilken av faktorerna det är som påverkar vilken måste en regressionsanalys 
genomföras. Vid en regressionsanalys studeras nämligen hur en eller flera variabler påverkar 
ytterligare en variabel. De variabler som påverkar kallas oberoende variabler och den 
variabeln som påverkas kallas för beroende variabel. I detta arbete är de oberoende 
variablerna medelinkomst, bilinnehav och avstånd till tätortens viktigaste målpunkt och den 
beroende variabeln är antalet bussresor per person. En regressionsanalys kan vara enkel eller 
multipel beroende på om det är en eller flera oberoende faktorer som studeras. (BBS, 2010).  
 
Resultatet som en regressionsanalys ger är: 

 Hur mycket de olika oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln. 
 Om det statistiska sambandet är signifikant d.v.s. om sambandet beror på slumpen 

eller inte.  
 Om de olika oberoende variablerna korrelerar med varandra. (BBS, 2010) 

2.4.3 Generaliserad linjär modell med log-länk 
Styrkan med att studera kollektivtrafiken på linjenivå istället för på tätortsnivånivå var ju som 
tidigare sagts att många av de faktorer som tros påverka antalet bussresor per person faller ut 
eftersom de är likadana för de båda hållplatserna (turtäthet, bussarnas standard, biljettpris 
etc.). Det ställer dock till med lite problem eftersom statistik från t.ex. linje 1 i Skövde inte 
kan jämföras med statistik från linje 65 i Vänersborg (eftersom ovanstående faktorer troligtvis 
skiljer sig åt mellan linjerna). För att kunna analysera statistiken trots detta användes en så 
kallad Generaliserad linjär modell med log-länk. 
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I en generaliserad linjär modell skapas en linjär struktur genom att införa en länkfunktion 
mellan den beroende och de oberoende variablerna (Jonsson, 2010). Eftersom variablerna 
förhåller sig till varandra på ett multiplikativt sätt används en länkfunktion av logaritmisk 
karaktär. En annan fördel med generaliserad linjär modell är att det går att studera andra 
fördelningar än normalfördelningar. Detta är till fördel i denna studie eftersom antalet 
bussresenärer ej är normalfördelad. Eftersom variationen av antalet resenärer är stort i 
förhållande till medelvärdet skulle en normalfördelning kunna visa att antalet resenärer är 
negativt. Detta är naturligtvis inte möjligt vilket gör att antalet bussresenärer istället antas vara 
poissonfördelade. (Larsson, 2004). 

2.4.4 Parstudie - korrelationsanalys 
Som hjälp vid analysen av statistiken användes statistikprogrammet SPSS. I programmet 
plottades faktorerna mot antalet resor per person parvis. För varje par skapades även ett viktat 
k-värde. K-värdet skapades enligt ekvationen y = kx där k motsvarar linjens lutning. En 
viktning av k-värdena genomfördes genom att k-värdet multiplicerades med respektive värde 
för den faktorn som studeras. T.ex. multiplicerades k-värdena med medelinkomst i den studie 
där medelinkomstens korrelation med bussresor studerades. Utan en viktning blir k-värdena 
på korta och branta linjer för inflytelserika på resultatet. Det viktade k-värdet för ett par kan 
med andra ord beskrivas som hur mycket y-parametern (antal resor per person) ändras inom 
paret. Medelvärdet för de viktade k-värdena för varje tätort försattes med ett 95 % 
konfidensintervall med hjälp av SPSS. Samtliga konfidensintervall är av tvåsidig karaktär.  

2.4.5 Inkomstens påverkan på bilinnehavet – regressionsanalys 
Även vid denna analys användes statistikprogrammet SPSS. Först plottades medelinkomsten 
mot bilinnehavet. Sedan genomfördes analysen Crosstabs där bilinnehavet valdes som 
radernas parameter och medelinkomsten som kolumnernas parameter. På detta sätt kunde 
medelinkomstens påverkan på bilinnehavet avläsas. 

2.4.6 Generaliserad linjär modell med log-länk 
Analysen med hjälp av den generaliserade linjära modellen med log-länk som användes för att 
ta reda på hur mycket de olika faktorerna påverkade antalet bussresor per person genomfördes 
även den med hjälp av datorprogrammet SPSS. I programmet delades först områdena in i par 
där paren hade liknande avstånd till tätortens viktigaste målpunkt. Kvoten mellan kortast och 
längst avstånd fick inte understiga 0,8. Eftersom modellen har en log-länk beräknades den 
naturliga logaritmen för alla faktorer samt för befolkningen i varje område. En analys 
genomfördes sedan där inställningar i Tabell 5 användes i SPSS: 
 
Tabell 5 - Inställningar i SPSS vid Generaliserad linjär modell med log-länk 

Inställning Val 
Typ av modell Poisson log-linjär 
Beroende variabel Antal resenärer 
Faktor Par/Linje/Tätort 
Offset variabel LN(Befolkning) 
Oberoende 
variabler 

Diverse 

 
Ordet ”faktor” i ovanstående tabell har inget med de faktorer som nämnts tidigare att göra. 
Faktor i Tabell 5 är översättning av engelskans factor och anger vilken typ av indelning som 
gjorts i modellen. Alltså testas både en parindelning, en linjeindelning och en tätortsindelning. 
Varför faktor plötsligt används på detta sätt är för att statistikprogrammet SPSS använder 
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factor på detta sätt. För att inga missförstånd ska ske kommer ordet variabel härmed att 
användas i alla kapitel som behandlar den generaliserade linjära modellen. Offset variabeln är 
den variabel som tar hänsyn till att olika områden har olika stor befolkning.  
 
Tanken var att den generaliserade linjära modellen skulle visa hur mycket de tre parametrarna 
medelinkomst, bilinnehav och avstånd till tätortens viktigaste målpunkt skulle påverka antalet 
bussresor per person. För att åstadkomma detta beräknades först modellens R2-värde d.v.s. 
hur nära de verkliga siffrorna modellen låg. Formeln för antal (observera ej andel) 
bussresenärer är följande: 
 
Antal resor = befolkning * e^intercept * e^b-värde för paret * variabel1^b-värde för variabel1 
* variabel2^b-värde för variabel2 
 
Variabel1 kan här t.ex. vara avstånd till viktigaste målpunkt och variabel2 kan vara 
bilinnehavet. Denna beräkning genomfördes för alla par med hjälp av datorprogrammet Excel. 
De beräknade värdena jämfördes sedan med de verkliga värdena för att få fram en 
förklaringsgrad (som är samma sak som korrelationskoefficienten i kvadrat). 
Korrelationskoefficienten plockar Excel fram genom kommandot 
=KORREL(cellområde1;cellområde2). Om förklaringsgraden blev 0,9 betyder det att 90 % av 
förändringarna i antalet resenärer förklaras av modellen. Resterande 10 % förklaras av 
variabler som ej ingår i modellen.  
 
Frågan var nu hur mycket varje variabel påverkade denna förklarade del (dessa 90 % i 
exemplet ovan). För att ta reda på detta presenterade datorprogrammet SPSS, Wald Chi-
kvadratsummor för varje variabel. Dessa kvadratsummor motsvarar hur stor del av 
förklaringsgraden (90 %) modellen skulle tappa om just den variabeln inte var med. Även 
paren i sig fick en likadan variabel. För att beräkna hur mycket varje variabel påverkar antalet 
bussresor per person beräknades varje andel av dessa Wald Chi-kvadratvärden.  
 
Tabell 6 - Wald Chi kvadratsummor för de olika variablerna 

Tests of Model Effects 

Source Type III 

Wald Chi-

Square df Sig. 

(Intercept) 625,906 1 ,000

Par 1764,675 17 ,000

LNAvstånd 597,671 1 ,000

LNBilinnehav 20,296 1 ,000

 

I fallet för värdena i Tabell 6 blev bilinnehavets inverkan på förklaringsgraden 20/(1765 + 
598 + 20) = 0,8 % medan avståndet till viktigaste målpunktens inverkan blev 25 % och parens 
egen inverkan 74 %. Detta är alltså inte hur mycket faktorerna påverkar antalet resenärer, det 
är hur mycket faktorerna påverkar förklaringsgraden. Intercept motsvarar en modell där inga 
variabler är använda och är det som de andra modellerna jämförs mot (Jonsson, 2010). 
 
Eftersom medelinkomst och bilinnehav korrelerar så pass mycket valdes att ej studera båda 
dessa faktorer samtidigt. 
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3 Litteraturstudie 
I denna del kommer en sammanfattning av olika litteratur inom ämnet kollektivtrafik att 
presenteras. Detta för att ge läsaren en grundläggande kunskap om ämnet kollektivtrafik, för 
att reda ut begrepp och missförstånd samt för att visa vilka faktorer det är som bestämmer 
andelen kollektivtrafikresenärer. Vidare kommer de tätorter som ingår i studien att 
presenteras. På detta sätt leds läsaren på ett naturligt sätt fram mot kärnan av examensarbetet: 
att utröna hur faktorerna bilinnehav, inkomst och avstånd till viktigaste målpunkten påverkar 
antalet bussresor per person. 
 

 
 

3.1 Begrepp 
Det finns en del begrepp och definitioner inom kollektivtrafikområdet som inte är självklara. 
Begreppen kan även skilja sig mellan olika litteraturer vilket kan ställa till problem vid 
jämförande av statistik.  

3.1.1 Kollektivtrafik 
SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) definierar kollektivtrafik som ”i förväg 
organiserade, regelbundet tillgängliga transporter som erbjuds allmänheten eller en särskild 
personkrets enligt givna regler” (SIKA, 2009). Alltså ingår förutom de klassiska 
kollektivtrafikfärdmedlen även charterflyg om resorna är utannonserade i förväg. Taxi passar 
inte in i definitionen om det inte handlar om färdtjänst eller liknande. Det går vidare att dela 
in kollektivtrafiken i undergrupperna allmän kollektivtrafik, särskild kollektivtrafik samt 
turist- och chartertrafik. Den allmänna kollektivtrafiken kännetecknas just av att den erbjuds 
allmänheten. I denna grupp ingår till stor del trafikslagen buss, tunnelbana, spårväg, tåg och 
färja. Särskild kollektivtrafik erbjuds till en specifik del av allmänheten. Det kan handla om 
färdtjänst för funktionshindrade, sjuktransport för skadade eller skolskjuts för skolbarn. 
Turist- och chartertrafik handlar till största del om flygresor utomlands. (SIKA, 2009 & 
SIKA, 2010). Detta examensarbete kommer endast att behandla allmän kollektivtrafik. 

3.1.2 Persontransportarbete 
Persontransportarbetet är ett mått på transporter av människor och är den sammanlagda längd 
en person färdats i ett fordon. Persontransportarbete mäts i personkilometer (pkm). (SIKA, 
2009). Om en personbil transporterar 4 personer 10 km är det totala persontransportarbetet 
således 40 pkm. Resultatet av att presentera resestatistik med persontransportarbete skiljer sig 
markant mot att presentera statistiken i antal resor. Persontransportarbetet som utförs till fots 
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kommer troligtvis att vara relativt lågt eftersom resorna till fots är så korta. Antalet resor som 
utförs till fots kommer däremot sannolikt att vara relativt många eftersom alla resor startar 
och slutar till fots. 

3.1.3 Trafikhuvudman 
Trafikhuvudman är den juridiska person som planerar kollektivtrafiken samt sköter 
biljettsystemet i länen (Nationalencyklopedin, 2010). Trafikhuvudmannen blir utsedd av 
länstrafikansvariga som oftast är landstinget och kommunerna i länet (Holmberg, 2008). 

3.1.4 Faktorerna 
De tre faktorer som studeras i arbetet behöver definieras för att korrekta analyser av resultatet 
ska kunna göras. 

3.1.4.1 Medelinkomst 

Medelinkomsten som använts i arbetet avser summa förvärvs- och kapitalinkomst för 
inkomståret 2008, beräknat för personer äldre än 20 år och som har en inkomst över 0 kr. Ett 
område med många barn kommer således inte att sänka medelinkomsten för området.  

3.1.4.2 Bilinnehav 

Bilinnehavet beräknas som antal personbilar i trafik första januari 2010 delat på områdets 
totala befolkning 31:a december 2009. Ett område med stort antal barn kommer därför att 
sänka bilinnehavet. 

3.1.4.3 Avstånd till viktigaste målpunkt 

Avståndet till tätortens viktigaste målpunkt avser avståndet fågelväg. I de fall där flera 
hållplatser grupperats avser avståndet ett medelvärde till alla ingående hållplatser. 

3.1.4.4 Antal bussresor per person 

Detta är inte en faktor, utan den beroende variabel som alla faktorerna jämförs mot. Dock 
kräver den ett förtydligande. Denna variabel har inget med andelen bussresor som genomförs 
utan det är antalet bussresor som genomförs i ett område delat på områdets befolkning. Varför 
denna variabel använts är för att det är det bästa mått på bussresandet som jag fått tag på för 
de polygoner som skickades till SCB. 
 

3.2 Kollektivtrafiken i Sverige 
Enda sedan 1800-talet har kollektivtrafik funnits. Först i form av ångbåtar och hästdrivna 
spårvagnar för att, efter förbränningsmotorns frammarsch i slutet av 1800-talet, övergå till 
taxibilar och bussar (Trafikanalys, 2010c). På 1950-talet blev bilens betydelse större och 
kollektivtrafiken var inte längre det dominerande färdsättet. Från 1950 och fram till idag har 
bilismen ökat i större takt än vad kollektivtrafiken har gjort och idag är bil det överlägset 
vanligaste färdsättet (Sveriges kommuner och landsting, 2007). Figur 6 nedan är skapad 
utifrån Trafikanalys (2010a) samt SCB:s (2010a) statistik och visar persontransportarbete per 
capita i Sverige från 1950 till 2009. Som kollektivtrafik har här räknats buss, järnväg, 
tunnelbana, spårväg, inrikes luftfart och färjor. Diagrammet visar att på 1950-talet stod 
kollektivtrafiken för ca 50 % av persontransportarbetet och nu står det endast för ca 20 %. 
Vidare åskådliggörs att nästan all ökning i det totala persontransportarbetet per capita från 
1950 har skett genom ökad biltrafik.  
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Figur 6 – Persontransportarbete per capita i Sverige (Trafikanalys, 2010a & SCB, 2010a) 
 
Mängden kollektivtrafikresor skiljer sig stort mellan länen både gällande faktiskt antal resor 
samt resor per invånare. År 2009 genomfördes 1251 miljoner kollektivtrafikresor i Sverige 
varav hela 55 % genomfördes i Stockholms län. Som Figur 7 visar genomfördes i snitt 135 
stycken kollektivtrafikresor per invånare och år i Sverige år 2009. I Stockholm var antalet 345 
stycken resor medan de flesta län låg under 50 stycken resor. (SIKA, 2010 & Trafikanalys, 
2010d). 
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Figur 7 - Antal kollektivtrafikresor per invånare och år (SIKA, 2010 & Trafikanalys, 2010d) 
 
Kollektivtrafikens kostnader överstiger dess intäkter och 2009 måste ca hälften av de totala 
kostnaderna betalas genom tillskott och bidrag. Landstingen är de som står för den största 
andelen bidrag/tillskott (72 %) följt av kommunerna (26 %) och staten (2 %). (Trafikanalys, 
2010c). 
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3.3 Faktorer som påverkar andel kollektivtrafikresenärer 
Hur kommer det sig då att så stor del av persontransportarbetet sker med bil? Varför lockar 
inte kollektivtrafiken? Vilka faktorer påverkar valet att åka kollektivt? Mycket litteratur tar 
upp vilka de viktigaste faktorerna är för att öka andelen kollektivtrafikresenärer. Något som är 
slående vid studier av denna litteratur är att det är väldigt många faktorer som påverkar. 

3.3.1 Faktorssammanställning 
För att visa på den stora mängd faktorer som påverkar valet av färdmedel presenteras i Tabell 
7 några av de faktorer som förekommer i litteraturen. Ett försök att dela in faktorerna i 
grupper har gjorts för att göra tabellen mer förståelig. Flera av faktorerna i tabellen korrelerar 
med varandra. Andra ger ett sken av att påverka fast det egentligen är andra underliggande 
faktorer som påverkar. T.ex. har studier visat att ett linjenät med rundslingor är mindre 
attraktivt än ett linjenät med raka stråk (Rube, 2007). Detta beror med all sannolikhet inte på 
att människor i allmänhet ogillar rundslingor utan orsaken till det mindre resandet bör beror 
på att restiden är längre i denna typ av linjenät. 
 
Tabell 7 - faktorer som påverkar färdmedelsval 
Kollektivtrafikens utbud och standard Organisatoriska faktorer 
Tillgänglighet Marknadsföring 
     Gångavstånd till hållplatser Kommunernas kompetens 
     Restid (gång-, vänte-, åk- och bytestid) Styrning (verksamhets- eller målstyrning) 
     Turtäthet (tid mellan turer) Samarbete (THM, kommun, entreprenör) 
     Mängd resor (vagnkm/invånare) Eldsjälar (Kommunpolitiker och tjänstemän) 
     Bytestid (direktbyte eller ej) Omvärldsfaktorer 
     Resecentrum (där alla byten sker) Befolkningsmängd 
     Rundslingor (eller raka stråk) Befolkningsutveckling 
Restidskvot (restid kollektivtrafik/restid bil) Åldersfördelning 
Hållplatsernas standard (väderskydd etc.) Den regionala kollektivtrafiken 
Antal sittplatser (åktid med sittplats) Andel regionala pendlare (in- och utpendling) 
Enkel trafikering (regelbunden tabell, enkelt linjenät) Klimat 
Trygghet (belysning, kontakt med förare)      Temperatur 
Standard på bussar      Regndagar 
Biljettpris Gratis parkering i centrumområden 
Storlek på buss Biltullar 
Bussarnas framkomlighet Förbättringar för GC-trafik 
     Prioriterad kollektivtrafik i signalkorsningar Bilinnehav 
     Bussfiler Bensinpris 
Anropsstyrd trafik Nya lagar och politiska beslut 
Geografiska faktorer Konjunkturer 
Höjdskillnad Teknologisk utveckling 
Stadens karaktär (avlång, cirkulär, tät, utspridd) Sociala faktorer 
Närhet till stor stad Värderingar (t.ex. hur gångtid värderas) 
Placering av viktiga målpunkter Bilens status 
Järnvägens Placering Socioekonomisk nivå 
Befolkningstäthet Vana 
Bebyggelse Attityder 
Avstånd till centrum   
Funktionsblandning (bostäder, arbeten, service) Övriga 
Serviceutbud (centralt eller utanför staden) Paketförändringar (eller enstaka förändringar) 
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3.3.2 Vilka faktorer är viktigast? 
Det kan vara intressant att veta vilka av ovanstående faktorer som är viktigast för valet av 
färdmedel. Svaret på den frågan är inte entydigt. Nedan presenteras kort ett antal studier som 
studerat hur olika faktorer påverkar andelen kollektivtrafikresenärer. Sedan diskuteras varför 
studiernas resultat skiljer sig åt. Avslutningsvis sammanställs resultatet från de olika studierna 
för att försöka få klarhet kring vilka faktorer det är som påverkar andelen kollektivtrafik i 
störst grad.  
 
I en rapport från Transportökonomisk institutt i Norge menar författarna att den viktigaste 
faktorn för att förklara människors resvanor är tillgången till bil. De menar vidare att det 
finns flera faktorer inom kollektivtrafiken som är viktiga för valet av transportmedel. De 
viktigaste faktorerna inom kollektivtrafiken menar de är, i fallande ordning: restid, 
tillgänglighet, pålitlighet, komfort, trygghet, pris och information (Berge & Amundsen, 
2001). 
 
I en annan studie av TÖI genomfördes en regressionsanalys av statistik från 43 städer från 
olika platser i världen. Studien visar att den faktor som påverkar andelen 
kollektivtrafikresenärer mest är kostnad vid användande av bil. Efter denna faktor var 
kollektivtrafikens yttäckning och biltätheten de viktigaste faktorerna. (Vibe, 2003). 
 
Fredriksson m.fl. (2000) har i en förstudie till ett projekt kring kollektivtrafik i småstäder 
studerat städer utomlands som lyckats särskilt bra med sin kollektivtrafik. Dessa städer har 
sedan jämförts med svenska städer för att se vad som skiljer de utländska och de svenska 
städerna åt. I förstudiens slutsats menar författarna att det skulle krävas ett större utbud, en 
högre standard och en större offentlig finansiering för att öka andelen kollektivtrafikresor i 
de svenska städerna. I förstudien framkommer även det anmärkningsvärda att städer med stor 
befolkningstäthet har sämre framgång med kollektivtrafiken. Dock visar Vibe (2003) i sin 
studie motsatsen d.v.s. att städer med hög befolkningstäthet har större andel 
kollektivtrafikresenärer. 
 
Persson (2008) har använt materialet i ovanstående projekt för att genomföra en 
regressionsmodell för att ta reda på vilka faktorer som påverkar andelen 
kollektivtrafikresenärer. De faktorer som studerades var vagnkilometer per dygn, 
sysselsättningsgrad, antal invånare, taxa och turintervall. Modellen visar att, av de faktorerna, 
är antal vagnkilometer per dygn den absolut viktigaste faktorn. Vagnkilometer per dygn 
beräknas genom att ta antalet turer och multiplicera med respektive linjes längd. 
 
I en studie av Johansson (2010) visar en individbaserad regressionsmodell att bilinnehavet är 
det viktigaste för efterfrågan på bussresor. Modellen studerar både socioekonomiska faktorer 
samt avstånds- och utbudsfaktorer.  
 
Rube (2007) skriver i sitt examensarbete att turtätheten är en viktig faktor för ökat 
kollektivtrafikresande i Svenska småstäder. Vidare tonas betydelsen av gångavståndet ned då 
det sätts i relation till turtäthetens inverkan. Studien visat även att stora paket av 
förbättringar är bättre än enskilda små förbättringar. Andra framgångsfaktorer som kommer 
fram i studien är nya kanaler för marknadsföring, låg prisnivå, stadsutveckling kring de 
starka kollektivtrafikstråken och att det finns en långsiktig strategi för kollektivtrafiken. 
 
I en studie av Hagman (2005) påvisas att närheten till centrum är väldigt viktig; boende nära 
centrum går eller cyklar istället för att åka buss.  
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Gottfridsson (2007) menar att den enskilt viktigaste faktorn vid valet att åka kollektivt eller 
inte är tillgången till bil. I frågeenkäten i studien svarade både bil- och kollektivpendlare att 
den viktigaste faktorn för val av färdmedel till arbetsresan är restiden. Studien behandlade 
endast småbarnsfamiljer i Karlstad. 
 
Transek (2006) har studerat hur antalet resor påverkas av förändringar i faktorerna sysselsatta 
i länet, studerande per sysselsatt i länet, inköpsaktivitet per invånare, bilinnehav i länet, 
kollektivtrafiktaxan, trafikutbudet per bebyggd yta, andelen av utbudet i landsbygdstrafik och 
årsmedeltemperatur. Av dessa faktorer kom de fram till att bilinnehavet och andelen 
sysselsatta var de som påverkade andelen resande mest.  
 
Stjärnekull (2008) har sammanställt utredningar kring hur parkeringsavgifter vid 
arbetsplatsen påverkar andelen arbetspendlande med bil. Samtliga utredningar visar att ökad 
parkeringskostnad leder till minskat bilresande.  

3.3.3 Varför denna skillnad? 
Resultatet av ovanstående studier visar att resultaten skiljer sig något beroende på när och var 
studien genomförts. Även på vilken nivå studien genomförts ger olika resultat. Med nivå 
menas här om studien genomförts på t.ex. individnivå, linjenivå eller stadsnivå. Det är kanske 
inte så konstigt att resultatet av studier genomförda på småbarnfamiljer i Karlstad skiljer sig 
mot de genomförda på stora städer ifrån alla världens kontinenter. Den största orsaken varför 
olika studier gett olika resultat är att alla studier inte har studerat samma faktorer.  
 
En annan viktig orsak till att det ser ut som att olika faktorer är viktigast i olika studier är att 
vissa faktorer mäter samma sak eller korrelerar väldigt mycket med varandra. Ett exempel på 
detta är de två faktorerna tillgänglighet och vagnkilometer per invånare som båda två 
innehåller faktorn turtäthet. Berge & Amundsen (2001) skriver i sin rapport att 
tillgängligheten är en väldigt viktig faktor. Vad de då menar med tillgänglighet är närheten till 
hållplats samt just turtätheten. Persson (2008) kom som sagt fram till att vagnkilometer per 
dygn är en avgörande faktor. Givetvis spelar turtätheten en stor roll även i denna faktor. Även 
fast det på ytan ser ut som om dessa två studier kommit fram till olika resultat så är det 
troligtvis så att de tvärt om kommit fram till samma resultat (samma resultat som även Rube 
(2007) kommit fram till). 
 
Även bilinnehavet som en faktor presenteras på olika sätt och med olika namn. I vissa studier 
är det just bilinnehavet som studerats (Johansson, 2010 & Transek, 2006). En snarlik faktor är 
tillgången på bil som Gottfridsson (2007) och Berge & Amundsen (2001) talar om i sina 
studier. Vibe (2003) kom i sin studie fram till att kostnad vid användandet av bil är den 
viktigaste faktorn. Det är nog inte ett vågat antagande att tro att en ökad kostnad för 
användandet av bil kommer att påverka just bilinnehavet.  

3.3.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar ovanstående studier att då bilinnehavet har tagits med i studien har 
denna faktor visat sig vara den absolut viktigaste faktorn för att förklara färdmedelsval. Av de 
faktorer som direkt beror på kollektivtrafiken är restiden och turtätheten de viktigaste.  
 
Biltillgång är en väldigt intrikat faktor och det finns många olika anledningar till att skaffa bil. 
Det kan t.ex. handla om frihetskänsla eller status, att optimera resorna för att spara tid eller att 
det inte finns några konkurrenskraftiga alternativ. För att göra kollektivtrafiken just 
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konkurrenskraftig mot bilen krävs hög turtäthet och kort restid. Det går alltså att se att även 
dessa tre faktorer påverkar varandra. En hög turtäthet och en kort restid ger mindre bilinnehav 
och vice versa. (Berge & Amundsen, 2001). 
 

3.4 De studerade tätorterna 
Här presenteras kort tätorterna Borås, Skövde, Uddevalla och Vänersborg. 
Kollektivtrafiksiffror som presenteras jämförs även med siffror från andra tätorter i landet för 
att sätta dem i ett sammanhang. I de fall ingen statistik funnits tillgänglig om tätorterna har 
istället statistik om kommunerna använts. Detta är då angivet.  

3.4.1 Allmän beskrivning 
En övergripande beskrivning av de fyra tätorterna samt skillnader mellan dem presenteras för 
att ge en grundläggande uppfattning om de ingående tätorterna. De något gamla siffrorna på 
tätorternas invånarantal beror på att senaste folkräkningen för tätorter genomfördes år 2005. 
Inget tyder dock på att någon av tätorterna har haft en större in- eller utflyttning än någon 
annan ort efter 2005 varför värden från detta år använts. Figur 8 visar var de studerade 
tätorterna är lokaliserade. 

 
Figur 8 - De studerade tätorterna (inringade) (Lantmäteriet, 2010) 

3.4.1.1 Borås 

Borås är beläget ca sex mil rakt öster om Göteborg (fågelvägen). I Borås kommun bodde det 
år 2009 ca 102 000 invånare (SCB, 2010a) och i tätorten bodde det år 2005 ca 63 000 
invånare (SCB, 2010b). De största branscherna inom kommunen är vård och omsorg samt 
handel. 78 % av invånarna i åldrarna 20-64 år var år 2008 förvärvsarbetande och 
medelinkomsten för dessa var 236 000 kr. (SCB, 2010d). Vid slutet av 2009 var bilinnehavet i 
Borås kommun 46,1 % (SCB, 2010f). 
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3.4.1.2 Skövde 

Skövde är en tätort som är belägen ca 14 mil från Göteborg (fågelvägen), mitt mellan Vänern 
och Vättern. I kommunen bodde det år 2009 ca 51 000 invånare (SCB, 2010a) och i tätorten 
bodde det år 2005 ca 33 000 invånare (SCB, 2010b). Näringsgrenarna tillverkning (främst 
Volvo) samt vård och omsorg är de som sysselsätter flest människor i kommunen och andelen 
förvärvsarbetande i åldrarna 20-64 år var år 2008 77 %. Medelinkomsten bland de 
förvärvsarbetande var samma år 242 000 kr. (SCB, 2010d). Vid slutet av 2009 var 
bilinnehavet i Skövde kommun 50,6 % (SCB, 2010f).  

3.4.1.3 Uddevalla 

Uddevalla är beläget 7 mil norr om Göteborg och ca två mil väster om Trollhättan och 
Vänersborg (fågelvägen). Kommunen hade år 2009 ca 52 000 invånare (SCB, 2010a) och 
tätorten hade år 2005 ca 31 000 invånare (SCB 2010b). De dominerande näringsgrenarna i 
kommunen var 2008 vård och omsorg samt handel och andelen förvärvsarbetare i åldrarna 20-
64 var 79 %. Medelinkomsten för förvärvsarbetande samma år var 235 000 kr. (SCB, 2010d). 
Vid slutet av 2009 var bilinnehavet i Uddevalla kommun 48,1 % (SCB, 2010f). 

3.4.1.4 Vänersborg 

Vänersborg är beläget vid Vänerns sydligaste del ca 7 mil nordost om Göteborg, två mil öster 
om Uddevalla och endast en mil från Trollhättan (fågelvägen). Vänersborgs kommun hade år 
2009 ca 37 000 invånare (SCB, 2010a) och tätorten hade år 2005 ca 22 000 invånare (SCB 
2010b). Vård och omsorg var 2008 den största näringsgrenen i kommunen och tillverkning 
och utvinning samt utbildning kommer på delad andraplats. Andelen förvärvsarbetande i 
åldrarna 20-64 var år 2008, 80 % och medelinkomsten var samma år 239 000 kr. (SCB, 
2010d). Vid slutet av 2009 var bilinnehavet i Vänersborg kommun 48,6 % (SCB, 2010f). 

3.4.1.5 Skillnader 

Geografiskt skiljer sig Skövde från de andra tätorterna genom att vara beläget på ungefär 
dubbelt så långt avstånd från Göteborg. Detta borde visa sig i mängden arbetspendlare till och 
från Göteborg. Vänersborg skiljer sig geografiskt från de andra tätorterna genom att det är så 
nära en annan större tätort (Trollhättan). Detta kan leda till att arbetspendlingen mellan 
Vänersborg och Trollhättan är stort. 
 
Skövde utmärker sig genom att den största näringsgrenen är tillverkning och då framför allt 
Volvo. Detta kan ur ett kollektivtrafikperspektiv leda till att vissa stråk till denna industri 
belastas väldigt hårt. Dock visar statistik från Västtrafik (2008) att de hållplatser som ligger 
nära Volvos faciliteter ej är särskilt överbelastade. En gissning varför det är på det viset är att 
många av dem som arbetar på Volvo kan tänkas äga bil. 
 
I Vänersborgs kommun sysselsätter handeln endast 8 % av de förvärvsarbetande när de övriga 
kommunerna i studien sysselsätter 13-18 % (SCB, 2010d). Detta kan bero på Överby 
köpcenter som är lokaliserat i norra Trollhättan (ca 6 km från Vänersborgs järnvägsstation). 
Detta kan leda till att många kollektivtrafikresor genomförs till detta köpcenter.  
 
Bilinnehavet är ungefär lika stort i alla tätorter. Skövde är den kommun med störst bilinnehav 
(50,6 %). Detta går i linje med gissningen att det stora antalet Volvoanställda ökar Skövdes 
bilinnehav.  
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3.4.2 Kollektivtrafik 
Här beskrivs hur kollektivtrafiken ser ut i respektive tätort. Detta för att påtala skillnader 
mellan tätorterna som kan vara relevant för det statistiska resultatet.  

3.4.2.1 Borås 

Borås stadstrafik består av sju linjer som trafikerar de centrala delarna av tätorten med tätt 
turintervall (ca sjuminutersintervall under rusningstrafik). Det finns ytterligare sju linjer som 
trafikerar de centrala delarna men turtätheten på dessa är som bäst 60 minuter. Det finns även 
två linjer som trafikerar industriområdet Viared. Utöver detta trafikerar sju linjer närliggande 
orter (inom ca sju km). För orter längre ut trafikerar landsbygdstrafiken med åtta linjer 
tillsammans med ”närtrafik” som är en form av organiserad samåkning. Totalt 15 stycken 
regionala busslinjer finns som trafikerar från Borås kommun till platser utanför kommunen. 
(Borås kommun, 2010). Busslinjenätet består av genomgående linjer. Med detta menas att 
linjerna går från ena sidan av tätorten, genom centrum och sedan vidare till den motsatta sidan 
av tätorten. Tillsammans bildar de genomgående linjerna en fingerstruktur (tänk en hand med 
spretande fingrar). Linje 7 och 9 har ett speciellt utseende som kan liknas med två ringlinjer 
som trafikeras åt båda hållen och som möts i centrum (en åtta med midjan i tätortens 
centrum). För mer information om Borås busstrafiklinjer för stadstrafiken se bilaga 1.  
 
Figur 9 presenterar hur färdmedelsfördelningen såg ut i Borås kommun de tre första kvartalen 
2010. 

Kollektivtrafik 12,1%

Bil, förare 63,5%

Bil, pass. 9,7%

Cykel 3,0%

Gång 10,7%

Övrigt 1,0%

 
Figur 9 - Färdmedelsfördelning Borås kommun (Kollektivtrafikbarometern, 2010) 
 
Kommunens mål med stadstrafiken står kvar sedan 1995 och lyder att ”hög tillgänglighet och 
kvalitet skall göra kollektivtrafiken till ett bra alternativ till bilen”. Det övergripande 
trafikmålet är att minska de växande problemen med bilismen. Målen för landsbygdstrafiken 
anger bl.a. att utbudet av kollektivtrafik ska vara större ju fler möjliga resenärer som finns i ett 
område. (Borås kommun, 2010) 
 
Borås hade år 2008, 7664 utpendlare och 10764 inpendlare över kommungränsen. Detta kan 
jämföras de 40767 som både bodde och arbetade inom kommunen samma år. (SCB, 2010c). 
 
Bearbetning av statistik från resvägsundersökningen från Västtrafik (2008) visar vilka de 
viktigaste målpunkterna för bussresenärer i Borås var. De tre viktigaste av dessa målpunkter 
är sammanställda i Tabell 8. 
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Tabell 8 - Viktigaste målpunkterna för kollektivtrafiken i Borås (Västtrafik, 2008) 

Målpunkt Antal avstigande % av totalt avstigande 
Södra Torget 5792 17 % 
Resecentrum 1818 5 % 
Knalleland 1184 4 % 

3.4.2.2 Skövde 

Skövdes stadstrafik trafikeras av åtta busslinjer. För resor till närliggande orter (inom ca 2 
mil) i Skövde kommun trafikerar åtta busslinjer. Resor till kringliggande kommuner trafikeras 
av tio busslinjer. Utöver detta finns en expressbuss som går mellan Trollhättan och Karlsborg 
och som passerar Skövde. För sjukhusresor till Skövde kärnsjukhus finns fyra linjer från 
kringliggande kommuner. Det finns även en buss för sjukhusresor till Sahlgrenska sjukhuset i 
Göteborg. Det finns även möjlighet till förbeställd trafik. (Västtrafik, 2010c). Busslinjenätet 
består främst av genomgående linjer där Skövde resecentrum är knutpunkten. Norrut 
trafikerar även tre stycken radiella linjer d.v.s. busslinjer som utgår från resecentrum och har 
en dragning i riktning bort från centrum. För mer information om Skövdes centrala 
busslinjenät se bilaga 1. 
 
Figur 10 presenterar hur färdmedelsfördelningen såg ut i Skövde kommun de tre första 
kvartalen 2010. 

Kollektivtrafik 13,2%

Bil, förare 58,7%

Bil, pass. 7,6%

Cykel 4,7%

Gång 10,7%

Övrigt 5,0%

 
Figur 10 – Färdmedelsfördelningen i Skövde kommun (Kollektivtrafikbarometern, 2010) 
 
Det kortsiktiga målet för resandet i Skövde är att år 2012 ska 2,2 miljoner kollektivtrafikresor 
genomföras. Det långsiktiga målet är att år 2020 ska 2,9 miljoner kollektivtrafikresor 
genomföras. (Svensk kollektivtrafik, 2010b). I region Skaraborg är målet att andelen 
kollektivtrafikresor ska öka med 50 % (Skaraborgs kommunalförbund, 2009) 
 
Skövde hade år 2008, 4749 utpendlare och 10619 inpendlare över kommungränsen. Detta kan 
jämföras de 20364 som både bodde och arbetade inom kommunen samma år. (SCB, 2010c). 
 
De tre viktigaste målpunkterna i Skövde tätort år 2008 presenteras nedan i Tabell 9. 
 
Tabell 9 - Viktigaste målpunkterna för kollektivtrafiken i Skövde år 2008 (Västtrafik, 2008) 

Målpunkt Antal avstigande % av totalt avstigande 
Resecentrum 2424 19 % 
Resecentrum tåg 1354 10 % 
Sandtorget 802 6 % 
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3.4.2.3 Uddevalla 

Stadstrafiken i Uddevalla trafikeras av 6 busslinjer (Västtrafik 2010c). Av dessa linjer är 
hälften genomgående och hälften radiella. Samtliga linjer har någon form av rundslinga och 
totalt finns tio rundslingor i stadsbussnätet. För resor till orter både inom och utom 
kommungränsen finns ett väl utbyggt busslinjenät. Utöver detta standardutbud finns även 
flextrafik, anropsstyrd trafik och skolskjutsar som komplettering för speciella målgrupper 
(Uddevalla kommun, 2010). För mer information om Uddevallas centrala busslinjenät se 
bilaga 1. 
  
Figur 11 presenterar hur färdmedelsfördelningen såg ut i Uddevalla kommun de tre första 
kvartalen 2010. 

Kollektivtrafik 13,1%

Bil, förare 55,9%

Bil, pass. 16,4%

Cykel 1,4%

Gång 11,7%

Övrigt 1,4%

 
Figur 11 - Färdmedelsfördelningen i Uddevalla kommun (Kollektivtrafikbarometern, 2010) 
 
Några av kommunens målsättningar för kollektivtrafiken är att minska användningen av 
fossila bränslen, öka andelen kollektivtrafikresenärer och att kollektivtrafiken ska bli ett 
attraktivt alternativ till persontransporter med bil (Uddevalla kommun, 2010). 
 
Uddevalla hade år 2008, 6905 utpendlare och 6652 inpendlare över kommungränsen. Detta 
kan jämföras de 17208 som både bodde och arbetade inom kommunen samma år. (SCB, 
2010c). 
 
De tre viktigaste målpunkterna för kollektivtrafiken i Uddevalla presenteras nedan i Tabell 10. 
 
Tabell 10 - Viktigaste målpunkterna för kollektivtrafiken i Uddevalla år 2008 (Västtrafik, 2008) 

Målpunkt Antal avstigande % av totalt avstigande 
Kampenhof 3133 23 % 
Uddevalla Östra 551 4 % 
Ljungskile station 517 4 % 

 

3.4.2.4 Vänersborg 

Stadstrafiken i Vänersborg består av fem busslinjer (sex vintertid) som alla utgår från 
Vänersborgs resecentrum. Två av dessa linjer är genomgående linjer och resten är radiella 
linjer. För Vänersborgs omnejd, både inom och utom kommunen, finns ett väl utbyggt 
kollektivtrafiknät. (Västtrafik 2010c). För mer information om Vänersborgs centrala 
busslinjenät se bilaga 1. 
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Figur 12 presenterar hur färdmedelsfördelningen såg ut i Vänersborg kommun de tre första 
kvartalen 2010. 

Kollektivtrafik 7,7%

Bil, förare 57,4%

Bil, pass. 3,3%

Cykel 16,9%

Gång 12,6%

Övrigt 2,2%

 
Figur 12 - Färdmedelsfördelningen i Vänersborg kommun (Kollektivtrafikbarometern, 2010) 
 
Vänersborgs kommun har som mål att öka antalet kollektivtrafikresenärer med 1 % per år 
samt att öka tillgängligheten (Rudström, 2010) 
 
2008 var antalet utpendlare från Vänersborg 7739 och antalet inpendlare 4565. Antalet som 
bodde och arbetade inom kommunen var samma år 9614. (SCB, 2010c). 
 
De tre viktigaste målpunkterna för kollektivtrafikresenärer i Vänersborg 2008 presenteras i 
Tabell 11 
 
Tabell 11 - Viktigaste målpunkterna för kollektivtrafikresenärer i Vänersborg 2008 (Västtrafik, 2008) 

Målpunkt Antal avstigande % av totalt avstigande 
Resecentrum 731 12 % 
Torget 571 9 % 
Vänersborg Central 478 8 % 

 

3.4.2.5 Jämförelser 

För att sätta den ovanstående tätortsstatistiken i ett sammanhang presenteras i Tabell 12 även 
statistik från andra orter. Samtliga siffror gäller för kommunerna (förutom för Västtrafik och 
Sverige förstås). Invånarantalet kommer från SCB (2010a), medelinkomsten kommer från 
SCB (2010d), bilinnehavet kommer från SCB (2010f), andelen kollektivtrafikresenärer 
kommer från Kollektivtrafikbarometern (2010) och andelen pendlare kommer från SCB 
(2010c). Med andelen pendlare menas antalet in- och utpendlare i jämfört med antalet som 
både bor och arbetar i kommunen. 
 
Tabell 12 - Jämförande statistik: Invånare, medelinkomst, andel kollektivtrafikresenärer, andel pendlare 

Plats Invånare Medelinkomst Bilinnehav Koll.trafik Andel pendlare
Borås 102 000 236 000 46 % 12 % 0,5
Skövde 51 000 242 000 51 % 13 % 0,8
Uddevalla 52 000 235 000 48 % 13 % 0,8
Vänersborg 37 000 239 000 49 % 8 % 1,3
Göteborg stad 507 000 250 000 34 % 31 % 0,8
Västtrafik 1 569 000 245 000 50 % 19 % -
Stockholm stad 829 000 293 000 36 % 48 % 1,2
Sverige 9 341 000 249 000 46 % 19 % -
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3.4.2.6 Skillnader 

Busslinjeuppbyggnaden i de olika tätorterna är liknande men en klar skillnad finns i 
Uddevalla där samtliga linjer har någon form av rundslinga. Rundslingor verkar generellt leda 
till att minska kollektivtrafikens konkurrenskraft, då de leder till att restiden ökar (Rube 
2007). Dock får givetvis fler resenärer närmare till hållplatserna vid rundslingor vilket 
troligtvis är det Uddevalla kommun prioriterat. Det stora antalet rundslingor kan absolut 
påverka hur många som väljer att använda kollektivtrafiken. 
 
Gällande färdmedelsfördelningen skiljer sig Vänersborg från de övriga tätorterna genom att 
ha en nästan hälften så stor andel kollektivtrafik samtidigt som cykeltrafiken är flerfaldigat 
större. Detta kan bero på att tätorten är ganska geografiskt liten vilket gör att cykeltrafiken har 
större möjlighet att konkurrera med kollektivtrafiken.  
 
Vid jämförelse av antalet arbetspendlare till och från kommunerna i förhållande till antalet 
personer som både bor och jobbar inom kommunerna visas stora skillnader mellan 
kommunerna (se Figur 13). En hög andel pendlare kan leda till en större andel 
kollektivtrafikresenärer. Detta är dock inte ett måste eftersom många av pendlarna kan välja 
att använda bil. Noterbart är att Vänersborg har en större andel pendlare än till och med 
Stockholm. 

0
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0,6

0,8

1

1,2
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Borås Skövde Uddevalla Vänersborg

 
Figur 13 - Antal in- och utpendlare/antal som både bor och jobbar inom kommunen. 
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4 Resultat 
Här kommer resultatet från statistikstudien att presenteras. Först presenteras tre parstudier 
som studerar hur medelinkomsten, bilinnehavet och avståndet till viktigaste målpunkten var 
för sig korrelerar med antalet bussresor per person. Sedan kommer även korrelation mellan 
bilinnehav och inkomst att studeras både generellt och i par. Sist kommer resultatet från den 
generaliserade linjära modellen att presenteras. 
 

4.1 Parstudie 
Tre olika parstudier har genomförts där olika hållplatser längs samma busslinje har jämförts. I 
den första studien jämfördes hur antalet bussresor per person skiljer sig mellan hållplatser som 
ligger på ungefär samma avstånd från tätortens viktigaste målpunkt men där medelinkomsten 
för boende kring hållplatserna är olika. Den andra studien jämförde hur antalet bussresor per 
person skiljer sig mellan hållplatser som ligger på ungefär samma avstånd från tätortens 
viktigaste målpunkt men där bilinnehavet för boende kring hållplatserna är olika. I den tredje 
parstudien studeras hur antalet bussresor per person skiljer sig mellan hållplatser som ligger 
på olika avstånd från tätortens viktigaste målpunkt men där medelinkomsten för boende 
kring hållplatsen är ungefär lika. Varje av dessa studier har genomförts för respektive tätort 
och på slutet har samtliga resultat sammanställts till en studie. 
 
Mellan första och andra parstudien studeras hur de tre faktorerna korrelerar med varandra. 
Mellan andra och tredje parstudien studeras hur bilinnehav och medelinkomst korrelerar inom 
paren. Att de olika studierna presenteras i denna ordning beror på att det ska återspegla 
tankegången vid genomförandet.  

4.1.1 Parstudie 1 - Skillnad i medelinkomst 
I diagrammen motsvarar ändarna på varje streck hållplatsernas värden. För information om 
vilka hållplatser som ingår i varje par se bilaga 2. Skalorna på både x- och y-axlarna skiljer 
sig mellan diagrammen. Dock är förhållandet mellan x- och y-axel samma i alla diagrammen 
vilket leder till att linjernas lutning går att jämföras med varandra. 
 
För att visa att trenderna inte endast beror på slumpen infördes ett 95 procentigt 
konfidensintervall för de viktade k-värdena (det viktade k-värdet anger skillnad i antal resor 
per person). Detta visar att om ytterligare en linje skulle ritas in där statistikinsamlingen har 
samma förutsättningar som vid denna studie kommer den linjen med 95 % sannolikhet att ha 
en viss skillnad i antal resor per person.  

4.1.1.1 Borås 

I Borås har fem olika busslinjer med totalt 27 hållplatser studerats. Medelinkomsten för de 
boende kring hållplatserna varierade från ca 150 000 kr till ungefär 560 000 kr. Avståndet till 
Södra torget, vilket är Borås viktigaste målpunkt, varierar från en kilometer till fyra kilometer. 
Det största antalet bussresor per person finns kring hållplatsgruppen Norra sjöbogatan 56 - 
Sjöboskolan - Sjöbotorg och är på 0,23. Det minsta antalet bussresor per person finns kring 
hållplatsen Vegagatan och är på 0,01. För fullständig tabell och parindelning se bilaga 2. 
 
De två hållplatserna längs busslinje 1+3 klarade inte kravet på att kvoten mellan kortaste och 
längsta avståndet mellan respektive hållplats och Södra torget skulle vara 0,8. Samma gällde 
de båda hållplatserna längs linje 2+8. Båda dessa par uteslöts således från studien. Längs linje 
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7+9 uteslöts en hållplats som inte hade någon annan hållplats att paras ihop med utan att 
ovanstående kvotkrav överskreds. För mer information se bilaga 2. 
  
För att få med så många som möjligt av hållplatserna i studien har två av paren jämförts med 
en tredje hållplats och således bildat tripplar. Även fast det inte längre är uteslutande par 
kommer formuleringen par även fortsättningsvis att användas i rapporten. 
 
Figur 14 nedan visar hur medelinkomsten för de boende kring hållplatserna i Borås korrelerar 
med antalet bussresor som de boende kring hållplatserna genomför per person. Av de 10 par 
av hållplatser som ingår visar sju av paren en klar negativ trend, d.v.s. ökad medelinkomst 
korrelerar med ett minskat antal bussresor per person. Detta är det väntade utfallet och det går 
även att se en trend att en stor skillnad i medelinkomst korrelerar med en stor skillnad i antal 
bussresor per person.  
 
Ett av paren, det som betecknas som 10 i Figur 14 nedan, visar på en starkt positiv trend d.v.s. 
en ökad medelinkomst korrelerar med ett ökat antal bussresor per person. Avståndet till Södra 
torget skiljer sig endast 200 meter mellan de två hållplatserna och även restiden med buss 
skiljer sig endast 30 sekunder. En förklaring kan vara att upptagningsområdet till hållplatsen 
(det område inom vilka de boende kommer att gå till just den hållplatsen) är felaktigt inritat. 
Ett bostadsområde som ligger strax sydost om hållplatsen Sparrfeltsgatan borde möjligtvis 
tillhöra upptagningsområdet till denna hållplats. Detta hade i så fall troligtvis sänkt 
medelinkomsten för området. Dock hade det även i så fall ökat antalet bussresor per person 
vid denna hållplats vilket skulle göra att lutningen på linjen inte skulle påverkas vidare 
mycket. Befolkningen i upptagningsområdet kring Sparrfeltsgatan består endast av 180 
personer vilket bäddar för avvikelser i statistiken. 
 
Par 1 visar på en delvis positiv trend (linjen är delvis dold bakom par 10). Dock är skillnaden i 
medelinkomst mellan de två hållplatser som bildar den positiva delen så liten att en statistisk 
avvikelse är naturlig. 
 
Par 12 har en helt plan trend och samma sak råder där som för par 1, medelinkomsten skiljer 
sig så lite att det är naturligt att en negativ trend ej går att påvisa. Samma gäller för par 5. 
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Figur 14 – Antal bussresor per person och medelinkomsten i Borås presenterat parvis. 
 
Tabell 13 visar beräknade statistiska värden för linjernas lutning. I de två fall där paren blivit 
tripplar har antalet bussresor per person använts för de två hållplatser med minst respektive 
störst medelinkomst. Kolumnen ”Medelvärde” visar medelvärdet för det korrigerade k-värdet. 
Konfidensintervallet ger en övre och undre gräns med vilket en ny linjes korrigerade k-värde 
skulle hamna med 95 % säkerhet, om förutsättningarna var samma som vid denna studie. 
 
Tabell 13 - Medelvärde och 95 % konfidensintervall för viktade k-värden, Borås 

 95 % konfidensintervall 
Medelvärde  Övre gräns Nedre gräns 
-0,08 -0,02 -0,15 

 
Att medelvärdet är negativt kan utläsas som att i medeltal korrelerar en ökad medelinkomst 
med en minskat antal bussresor per person. Att konfidensintervallets båda gränser har samma 
tecken (negativa) betyder att det går att med 95 % säkerhet säga att ett nytt par av hållplatser i 
Borås kommer att visa en korrelation mellan ökad medelinkomst och en minskat antal 
bussresor per person, förutsatt att förutsättningarna är likadana som när denna studie 
genomfördes. Det breda spannet mellan övre och nedre konfidensintervallsgräns beror på att 
antalet par är så få (10 stycken). 
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4.1.1.2 Skövde 

I Skövde har fyra olika busslinjer eller sammansättningar av busslinjer studerats och totalt 13 
hållplatser eller grupper av hållplatser. Medelinkomsten kring de studerade hållplatserna 
varierar från ca 150 000 till 370 000. Avståndet till Skövde resecentrum, vilket är Skövdes 
viktigaste målpunkt, varierar mellan 1,3 km och 5 km. Det största antalet bussresor per person 
finns kring hållplatsen Ryds centrum och är 0,37 och det minsta antalet bussresor per person 
finns kring hållplatsen Dalvägen och är 0,01. 
 
En hållplats har tagits bort p.g.a. att den inte klarade kravet att den minsta kvoten mellan 
närmaste och längsta avstånd till Skövde resecentrum i varje par skulle vara 0,8. 
 
Två tripplar är bildade för att få med så många hållplatser som möjligt. 
 
Figur 15 som visar antal bussresor per person och medelinkomst parvis för Skövde ger inte en 
lika samlad bild som för Borås. Däremot följer den samma negativa trend då fyra av fem 
linjer visar på en negativ trend och den femte linjen har en delvis negativ trend. Mönstret som 
gick att urskilja i Borås, att en stor skillnad i medelinkomst korrelerar med en stor skillnad i 
andel kollektivtrafikresenärer, går inte att urskilja för Skövde. Par 15 t.ex. har näst störst 
skillnad i medelinkomst men trots det minst skillnad i andel resenärer.  
 

 
Figur 15 - Antal bussresor per person och medelinkomsten i Skövde presenterat parvis. 
 
Par 17 visar på en tydlig positiv trend. Det visar sig att antalet bussresor per person endast är 
0,03 för befolkningen kring hållplatsen Näverstigen medan antalet bussresor per person är 0,2 
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för Myggdansvägen och Myggvägen trots att dessa tre hållplatser ligger endast ett stenkast 
från varandra. Anledningen till detta är troligtvis att upptagningsområdet för hållplats 
Näverstigen är felaktigt inritat. Troligen går många av dem som bor söder om hållplatsen 
Näverstigen istället till hållplatsen Ryds centrum som ligger på ett ungefär lika långt avstånd 
(se Figur 16). Denna tes späs på av att Västtrafik (2010d) anger att det tar 2 minuter att åka 
buss mellan hållplatserna och 5 minuter att gå mellan hållplatserna. Varför de boende kring 
Näverstigens hållplats väljer att gå till Ryds centrum är för att turtätheten vid Ryds centrum är 
större då fler busslinjer trafikerar denna hållplats. Om detta är fallet skulle även hållplatsen 
Ryds centrum, som i diagrammet motsvaras av den vänstra änden av par 16 i Figur 15, ha ett 
större antal bussresor per person. Figur 16 visar områdesindelningen kring hållplats 
Näverstigen. Upptagningsområdena representeras av de ljusa ytorna med ett namn i mitten. 
Lila områden har högre befolkningsdensitet än rosa områden. De små röda prickarna 
representerar hållplatser. Hållplats Näverstigen ligger mitt mellan det stora lila och det stora 
rosa området. 
 

 
Figur 16 - Upptagningsområdena kring hållplats Näverstigen, Skövde. 
 
De statistiska värdena för paren i Skövde går att utläsa i Tabell 14. 
 
Tabell 14 - Medelvärde och 95 % konfidensintervall för viktade k-värden, Skövde 

 95 % konfidensintervall 
Medelvärde  Övre gräns Nedre gräns 
-0,1 0,09 -0,28 

 
För resonemang kring medelvärdet se resonemanget för Borås medelvärde (under Tabell 13). 
Konfidensintervallet sträcker sig i detta fall från ett positivt till ett negativt värde. Det betyder 
att det INTE går att med 95 % säkerhet säga att ett nytt hållplatspar i Skövde kommer att visa 
att en ökad medelinkomst korrelerar med ett minskat antal bussresor per person. Om kravet på 
konfidensintervallet minskas till 77 % blir dock båda gränserna negativa (vid 78 % har de 
fortfarande olika tecken). Det betyder då, som den observante läsaren troligtvis redan listat ut, 
att det går att med 77 % säkerhet säga att ett nytt hållplatspar i Skövde skulle visa att en ökad 
medelinkomst korrelerar med ett minskat antal bussresor per person. I detta fall, precis som 
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för Borås, blir konfidensintervallets gränser väldigt vida p.g.a. det låga antalet observationer 
(5 stycken). 

4.1.1.3 Uddevalla och Vänersborg 

Eftersom endast ett hållplatspar presenteras från Uddevalla och endast två par från 
Vänersborg kommer dessa två tätorter att presenteras tillsammans. Medelinkomsten i 
områdena kring de studerade hållplatserna skiftar från ca 190 000 kr till ca 350 000 kr. 
Avstånden till tätortens viktigaste målpunkt skiftar från 1,5 km till 3 km. Det högsta antalet 
bussresor per person är 0,13 och det minsta antalet är 0,02. 
 
Inget hållplatspar har tagits bort från Uddevalla men två hållplatspar har tagits bort från 
Vänersborg. Detta, precis som för de andra tätorterna, p.g.a. att de inte klarade av kvotkravet. 
 
Figur 17 visar att par 18 i Uddevalla följer den rådande trenden att ökad medelinkomst 
korrelerar med ett minskat antal bussresor per person. I Vänersborg verkar dock denna trend 
vara helt omvänd. Även de två hållplatspar som plockats bort från Vänersborg uppvisade 
samma trend där ökad inkomst korrelerar med ett större antal bussresor per person. En viktig 
skillnad mellan hållplatserna i Vänersborg och hållplatserna i de andra tätorterna är att antalet 
bussresor per person generellt är betydligt mindre i Vänersborg. Det högsta värde som 
uppmätts i Vänersborg för antal bussresor per person är 0,1. Detta stämmer väl överens med 
den information som presenterades tidigare i arbetet om Vänersborgs låga kollektivtrafikandel 
(endast 7,7 %). I samma stycke presenterades även att Vänersborg hade en flerfaldigat större 
andel cykeltrafikanter (16,9 %). Analysen då var att Vänersborg är en geografiskt liten stad 
vilket gynnar cykeltrafiken. Kanske är det så att cykeltrafiken på grund av detta tar resenärer 
från busstrafiken och då speciellt i de områden där medelinkomsten är låg. 
 
Speciellt för par 19 kan den positiva trenden bero på att upptagningsområdet är felaktigt 
inritat och fler än beräknat väljer att gå lite längre för att komma till hållplatsen Torpa 
Centrum där turtätheten är högre. 
 
Den mest förbluffande positiva trenden är den som visas hos par 21 eftersom det inte finns 
någon anledning att tro att upptagningsområdet är felinritat. Dock bör återigen det låga 
resandet för båda hållplatserna noteras (0,02 resp. 0,04 antal bussresor per person) vilket gör 
att en liten ökning eller minskning i antalet resenärer skulle påverka detta antal. 
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Figur 17 - Antal bussresor per person och medelinkomsten i Uddevalla och Vänersborg presenterat 
parvis. 
 
De statistiska värdena för paren i Uddevalla och Vänersborg går att utläsa i Tabell 15 
 
Tabell 15 - Medelvärde och 95 % konfidensintervall för viktade k-värden, Uddevalla & Vänersborg 

 95 % konfidensintervall 
Medelvärde  Övre gräns Nedre gräns 
0,01 0,13 -0,12 

 
För resonemang kring medelvärde och konfidensintervall se resonemanget för Borås och 
Skövde. Antalet observationer för Vänersborg och Uddevalla är endast tre stycken vilket gör 
att en trend är svår att se. 

4.1.1.4 Sammanställning 

I Figur 18 presenteras till sist alla par ihop. Den som lyckas uttyda detta snåriga diagram kan 
se att av 18 par har 12 en negativ trend, fyra par har en positiv trend och två par har varken en 
positiv eller negativ trend. Allt som allt verkar det på dessa diagram som att en ökad 
medelinkomst i ett område korrelerar med ett minskat antal bussresor per person. Noterbart är 
att förhållandet mellan x- och y-axlarna inte är detsamma i detta diagram som i de 
ovanstående diagrammen.  
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Figur 18 - Antal bussresor per person och medelinkomsten för alla tätorter presenterat parvis. 
 
Tabell 16 visar de statistiska värdena för samtliga par. 
 
Tabell 16 - Medelvärde och 95 % konfidensintervall för viktade k-värden, Alla tätorter 

 95 % konfidensintervall 
Medelvärde  Övre gräns Nedre gräns 
-0,07 -0,02 -0,12 

 
Antalet observationer är i detta fall 18 stycken vilket bäddar för ett snävare konfidensintervall. 
Så är också fallet då skillnaden mellan den övre och den nedre gränsen är 0,08. Glädjande är 
även att både medelvärdet och båda konfidensintervallsgränserna är negativa; en korrelation 
finns mellan ökad medelinkomst och minskat antal bussresor per person, med 95 % säkerhet. 
Det går till och med att säga att denna trend finns med 98 % säkerhet. 
 
Ett viktat k-värde är detsamma som förändringen i y-led för paren. Ett medelvärde för de 
viktade k-värdena på -0,07 betyder alltså att i snitt minskar antalet bussresor per person med 7 
% då medelinkomsten höjs. 

4.1.2 Korrelationer mellan faktorerna 
Läsaren kan nu tänkas undra hur det kommer sig att en ökad medelinkomst i ett område leder 
till ett minskat antal bussresor per person. Den som varit uppmärksam tidigare i arbetet kan 
kanske också dra slutsatsen att det minskade antalet bussresenärer egentligen beror på att en 
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ökad inkomst leder till ett ökat bilinnehav. Huruvida en korrelation mellan inkomst och 
bilinnehav finns bör därför redogöras. 
 
Först plottas alla områdens medelinkomst mot bilinnehavet. Resultatet går att utläsa i Figur 
19. Inget klart linjärt samband går att urskönja. Detta kan även bevisas matematiskt då 
Pearsons korrelationskoefficient, R, är 0,50. En perfekt positiv korrelation motsvaras av R = 
1,0 och ett helt okorrelerat samband motsvaras av R = 0. Linjen har även ett R2-värde (även 
kallat den förklarade kvadratsumman) på 0,25 vilket betyder att 25 % av skillnaden i 
bilinnehav beror på medelinkomsten.  
 

 
Figur 19 - Medelinkomst plottad mot personbilar i trafik per invånare 
 
Det verkar däremot som om det finns ett linjärt samband mellan medelinkomsten och 
bilinnehavet för inkomster under ca 250 000 kr. Efter den gränsen verkar bilinnehavet lägga 
sig på en stabil nivå kring 40 %. Det är ganska naturligt att tänka sig att bilinnehavet 
stabiliseras på en viss nivå; det skulle vara ganska absurt att tro att samtliga höginkomsttagare 
per automatik blir bilsamlare. Någon kanske undrar varför det finns en klar utstickande punkt 
där medelinkomsten är ca 330 000 kr men där bilinnehavet endast är ca 25 %. Detta är kring 
hållplatsen Almåsskolan i Borås som är det enda området i studien där det inte är gratis att 
parkera bilen. Finns det någon korrelation mellan parkeringsavgifter, bilinnehav och 
kollektivtrafik också? Det finns det säkert men det får någon annan flitig examensarbetare 
komma fram till. 
 
För att påvisa detta linjära samband mellan medelinkomst och bilinnehav vid lägre värden på 
medelinkomsten plottades ytterligare en linje (Figur 20). R-värdet för denna linje är 0,95 och 
R2-värdet är 0,91. För lägre medelinkomster förklarar alltså medelinkomsten 91 % av 
skillnaden i bilinnehav.   
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Figur 20 - Medelinkomst plottad mot personbilar i trafik per invånare för lägre medelinkomster. 
 
Att bilinnehavet korrelerar med medelinkomsten är viktigt att veta för kommande analyser. 
Det är även viktigt att veta på vilken nivå bilinnehavet stabiliseras. Denna gräns kommer att 
användas i bl.a. kommande parstudie. 
 
Plottar genomfördes även för att se om det fanns någon korrelation mellan bilinnehav och 
avstånd till viktig målpunkt samt mellan medelinkomst och avstånd till viktig målpunkt. Figur 
21 visar att ingen sådan korrelation går att uttyda. 
 

Figur 21 - Korrelation mellan bilinnehav och avstånd samt mellan medelinkomst och avstånd 
 

4.1.3 Parstudie 2 – Skillnad i bilinnehav 
Denna studie kommer att genomföras på samma sätt som den för skillnad i medelinkomst 
dock utan att tätorternas grafer presenteras var för sig. För fullständig tabell över vilka 
hållplatser som ingår i vilka par se bilaga 2. 
 
I Figur 22 är samtliga pars bilinnehav plottat mot antalet bussresor per person. Även i denna 
tabell förväntas en negativ trend, d.v.s. ökat bilinnehav korrelerar med ett minskat antal 
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bussresor per person. Av totalt 18 par har 8 en klart negativ trend, 5 en klart positiv trend och 
5 varken positiv eller negativ trend. 
 

 
Figur 22 - Bilinnehavet plottat mot antal bussresor per person, alla tätorter 
 
Medelvärdena och det 95 procentiga konfidensintervallet för de olika tätorterna går att avläsa 
i Tabell 17. 
 
Tabell 17 - Medelvärde och 95 % konfidensintervall för viktade k-värden, skillnad i bilinnehav 
  95 % konfidensintervall  
Tätort Medelvärde  Övre gräns Nedre gräns Antal par 
Borås -0,08 -0,01 -0,15 10 
Skövde 0,04 0,24 -0,16 5 
Uddevalla & 
Vänersborg 

0,03 0,13 -0,07 3 

Alla -0,03 0,03 -0,09 18 
 
Tabellen visar att det endast är Borås som har en konfidensintervall där både den övre och den 
nedre gränsen har samma tecken. Det är alltså endast för Borås som det går att påvisa att ett 
ökat bilinnehav korrelerar med ett minskat antal bussresor per person. För att få både en 
negativ övre och nedre gräns på konfidensintervallet för samtliga par krävs att kraven sänks 
till ett 65 % konfidensintervall. Detta kan vid första anblick verka förbluffande, speciellt med 
tanke på att medelinkomsten påverkar antalet bussresor per person så pass mycket. Det verkar 
som om det inte endast är ett ökat bilinnehav som gör att områden med högre medelinkomst 
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har ett mindre antal bussresor per person. SIKA (2003) skriver att en ökad inkomst leder till 
ett ökat resande. Eftersom det är just ökat antal bussresor per person och inte ökad andel 
bussresor detta examensarbete studerar är det därför inte så konstigt att medelinkomsten 
påverkar i så pass stor grad.  
 
Att medelvärdet på de viktade k-värdena är -0,03 tolkas som att i snitt minskar antalet 
bussresor per person med 3 % då bilinnehavet ökar. 
 
Det är fem par som visar på klara positiva trender; par 10, 13, 17, 18 och 19. Inom dessa par 
gäller alltså att ett ökat bilinnehav korrelerar med ett ökat antal bussresor per person. Allmänt 
kan antas ett område med högt bilinnehav OCH högt antal bussresor per person borde 
karaktäriseras ett område med låg andel cykelresenärer. Detta eftersom ”antal bussresor per 
person” inte är andelen av det totala antalet resor som genomförs med buss; det är antalet 
bussresor som genomförs i förhållande till hur många som bor i området. Ett område med låg 
andel cykeltrafik kan således ha både ett högt antal bilresenärer per person och ett högt antal 
bussresor per person. Motsatt bör gälla att ett område med ett lågt bilinnehav och ett lågt antal 
bussresor per person bör karaktäriseras av ett område med hög andel cykelresenärer. Studien 
har även förutsatt att det företas ungefär lika många resor, oberoende färdmedelsval, i 
områdena i paren. Om det bor grupper av människor som genomför olika många resor per dag 
i de olika områdena kan ett avigt förhållande mellan bilinnehav och antal bussresor per person 
troligtvis ses. I vissa områden kanske det t.ex. bor väldigt många äldre, vilka generellt 
genomför färre resor än ungdomar. Huruvida det stämmer kommer dock inte studeras i detta 
examensarbete. 
 
Par 10 finns i Borås och består av hållplatserna Adilsgatan/Sagavallen och Sparrfeltsgatan. 
Precis som för medelinkomsten är bilinnehavets avvikande korrelation med antalet bussresor 
per person svårförklarad. Området kring Sparrfeltsgatan har en hög medelinkomst (324 000 
kr) och högst bilinnehav av alla områden (49 %). Trots detta genomförs ett relativt stort antal 
bussresor per person (0,14). En förklaring, utöver de ovanstående, kan, som tidigare nämnts, 
vara att den statistiska basen endast utgörs av 180 personer vilket kan leda till ett missvisande 
resultat. 
 
I Par 13 i Skövde visar området kring Södra vägen upp en relativt låg inkomst (250 000 kr) 
men ett relativt högt bilinnehav (42 %). Trots det höga bilinnehavet är antalet bussresor per 
person högt (0,2). Även detta är svårt att förklara och här är den statistiska basen över tusen 
personer. Det skulle ju kunna vara så att cykelvägarna till detta område är dåliga. Så är dock 
inte fallet då cykelvägarna till centrala Skövde är bra. Troligtvis är det så att boende i detta 
område helt enkelt reser mer än genomsnittet. 
 
Att området kring hållplats Näverstigen i par 17 har så låg antal bussresor per person beror 
med all sannolikhet på att upptagningsområdet är felinritat (se Figur 16). 
 
Par 18 i Uddevalla består av hållplats Nansenplan vilket är ett område med endast 
flerbostadshus samt hållplats Bratterödsvägen vilket är villor och några radhus. I området 
kring Nansenplan är bilinnehavet 44 % samtidigt som antalet bussresor per person är 0,13. I 
området kring Bratterödsvägen är bilinnehavet 36 % samtidigt som antalet bussresor per 
person är 0,08. Kanske är det så att fler äldre som genomför färre antal resor bor i området 
kring Bratterödsvägen.  
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I par 19 kan den låga antalet bussresor per person kring hållplatsen Bokvägen i Vänersborg 
förklaras av att upptagningsområdet för Bokvägen, som tidigare nämnts, troligtvis är 
felinritat.  

4.1.4 Parvis korrelation mellan bilinnehav och medelinkomst 
Det kan vara intressant att se om en trend finns hos de par där bilinnehav och medelinkomst 
har en bakvänd korrelation d.v.s. där en högre inkomst leder till ett minskat bilinnehav och 
vice versa. Först och främst ska sägas att hos de allra flesta paren korrelerar bilinnehav och 
medelinkomst normalt d.v.s. en ökad medelinkomst korrelerar med ett högre bilinnehav. Det 
finns dock några par som sticker ut och som inte följer denna trend. Hos fyra av paren 
korrelerar medelinkomst och bilinnehav bakvänt (se Tabell 18). Dock är skillnaden i 
bilinnehav i två av de fallen endast 1 % mindre. Noterbart är att två av paren ligger i Skövde.  
 
Tabell 18 - Parvis korrelation mellan medelinkomst och bilinnehav 

Tätort Par Hållplats Medelinkomst Bilinnehav 
Skövde 13 Vråkvägen/Orrvägen 341 000 0,36 
Skövde 13 Södra vägen 250 000 0,42 
Skövde 14 Claesborgsvägen 321 000 0,40 
Skövde 14 Kilbacksvägen 241 000 0,41 
Uddevalla 18 Bratterödsvägen 276 000 0,36 
Uddevalla 18 Nansenplan 226 000 0,44 
Vänersborg 21 Forbondegatan 346 000 0,41 
Vänersborg 21 Slåttergatan 275 000 0,42 

 
En anledning varför områden med högre medelinkomst i vissa fall har lägre bilinnehav kan 
vara hur hushållen ser ut. De ovanstående områden som har parvis högst medelinkomst 
kännetecknas allihop att de är villa- eller radhusområden. De som har parvis lägst 
medelinkomst kännetecknas alla utom Slåttergatan av att de är flerbostadsområden 
(Slåttergatan är radhusområde). I villa- eller radhusområden kan tänkas att fler barnfamiljer 
bor. Även om dessa hushåll ofta har bil blir bilinnehavet för en familj med fyra personer och 
en bil endast 25 % (1/4). Detta kan förklara detta lite oväntade samband. Detta bör speciellt 
gälla för områden över eller kring 250 000 kr eftersom det för dessa områden inte ska finnas 
något klart samband mellan inkomst och bilinnehav.  
 
Just detta gör att det inte är konstigt att Slåttergatan har ett högre bilinnehav än 
Forbondegatan, speciellt när skillnaden i bilinnehav endast är 1 procentenhet.  
 
Att Nansenplan har ett så pass högre bilinnehav än Bratterödsvägen är lite konfunderande. 
Medelinkomsten skiljer sig med ca 50 000 kr mellan områdena och medelinkomsten kring 
Nansenplan ligger klart under 250 000 kr. Detta borde leda till att Bratterödsvägens 
bilinnehav ska vara högre än Nansenplans bilinnehav. Så är dock inte fallet. Området kring 
hållplats Bratterödsvägen består av enbart villor medan området kring hållplats Nansenplan 
består av flerbostadshus så kanske teorin om att områden med barnfamiljer ger ett lågt 
bilinnehav passar in här. Något som är slående då kartor över områdena studeras är att 
området kring Nansenplan är väldigt kuperat med branta backar. En teori skulle kunna vara att 
få därför cyklar eller går och istället väljer att skaffa sig bil. Ett problem med denna teori är 
dock att även vägen till Bratterödsvägen är kuperad, om än inte riktigt lika mycket. 
 
Liknande skillnad som fanns mellan Nansenplan och Bratterödsvägen finns mellan områdena 
Vråkvägen/Orrvägen och Södra vägen i Skövde. Även här är det svårt att hitta en logisk 
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förklaring till det omvända förhållandet mellan medelinkomst och bilinnehav. I området kring 
Södra vägen är dock medelinkomsten 250 000, vilket verkar vara gränsen för då det inte 
längre finns en trend mellan ökad medelinkomst och ökat bilinnehav. Detta gör att skillnaden 
i bilinnehav kanske inte är så förbluffande. Mellan Claesborgsvägen och Kilbacksvägen i 
Skövde skiljer sig bilinnehavet endast 1 %. Även om medelinkomsten skiljer sig med 80 000 
kr mellan områdena ligger även Kilbacksvägen nära gräsen på 250 000 kr. En teori om varför 
Skövde är överrepresenterat i denna statistik (även par 15 från Skövde visar liknande trend, 
dock inte tillräckligt stark för att tas med i diskussionen) är att Volvo är en stor arbetsgivare i 
Skövde. Detta kan eventuellt leda till att personer som jobbar där med större sannolikhet kör 
bil, oavsett hur stor inkomsten är.  
 

4.1.5 Parstudie 3 – skillnad i avstånd till viktig målpunkt 
I den sista parstudien som genomfördes parades områden med liknande medelinkomst ihop 
för att se hur avståndet till tätortens viktigaste målpunkt påverkar antalet bussresor per person. 
I detta fall antas en positiv trend kunna urskiljas, d.v.s. ett ökat avstånd korrelerar med ett ökat 
antal bussresor per person. För samtliga par se bilaga 3. 
 
Av nedanstående 15 par i Figur 23 har åtta en positiv trend, två en negativ trend och 5 varken 
positiv eller negativ trend. Det verkar som om en mer utpräglad positiv trend finns vid 
avstånd under 2 km än hos de över 2 km.  

 
Figur 23- parvis korrelation mellan avståndet till viktigaste målpunkt och antal bussresor per person 
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Tabell 19 visar medelvärde samt övre och nedre gräns för det 95 procentiga 
konfidensintervallet för det viktade k-värdet för tätorterna och för alla tätorter tillsammans. 
 
Tabell 19 - Medelvärde och 95 % konfidensintervall för viktade k-värden, skillnad i avstånd till viktig 
målpunkt 
  95 % konfidensintervall  
Tätort Medelvärde  Övre gräns Nedre gräns Antal par 
Borås 0,05 0,1 0,01 10 
Skövde -0,03 0,12 -0,18 3 
Uddevalla & 
Vänersborg 

0,05 0,11 -0,02 2 

Alla 0,04 0,07 -0,001 15 
 
Det är endast för Borås som gränserna för konfidensintervallet för det viktade k-värdena inte 
antar både ett positivt och ett negativt värde. För alla tätorter tillsammans måste kravet på 
konfidensintervallet minskas till 94 % för att båda gränserna ska bli positiva. Med 94 % 
säkerhet går det att säga att ett ökat avstånd korrelerar med ett ökat antal bussresor per person. 
För par där båda hållplatsernas avstånd ligger under 2 km finns samma korrelation med 99 % 
säkerhet. 
 
Att medelvärdet för de viktade k-värdena är 0,04 tolkas som att i snitt ökar antalet bussresor 
per person med 4 % då avståndet till tätortens viktigaste målpunkt ökar. 
 

4.2 Generaliserad linjär modell med log-länk 
Den generaliserade linjära modellen med log-länk användes för att presentera hur stor del av 
modellens förklaringsgrad som varje variabel påverkar. Först presenteras resultaten där 
hållplatserna delats in i par. Sedan presenteras även resultaten då hållplatserna delats in i 
busslinjer. Sist presenteras resultaten då hållplatserna delats in tätortsvis. 
 
Eftersom medelinkomst och bilinnehav korrelerar så pass mycket valdes att ej studera båda 
dessa variabler samtidigt. 

4.2.1 Parindelning 
För att bestämma vilken av variablerna medelinkomst och bilinnehav som ska ingå i modellen 
studerades hur stor förklaringsgraden blev då respektive variabel användes. Tabell 20 visar de 
båda variablerna samt vilken förklaringsgrad modellen får då de ingår i modellen. Eftersom 
paren delats in så att avståndet till viktigaste målpunkten är ungefär samma, användes inte 
denna variabel i parstudien.  
 
Tabell 20 - Använda variabler och förklaringsgrad 

Variabel Förklaringsgrad 
Bilinnehav 82 % 
Medelinkomst 54 % 

 
Ovanstående resultat ledde till att variabeln som användes i parstudien var bilinnehav. Att 
förklaringsgraden är 82 % betyder att modellen förklarar 82 % av variationen i antal 
bussresor. Figur 24 visar skillnaden mellan verkligt antal bussresor och beräknat antal 
bussresor för varje hållplats. Där syns att modellen följer det verkliga värdet väl. Totalt ingår 
18 hållplatspar och 40 hållplatser i modellen (alltså 4 tripplar istället för par). 
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Figur 24 - Skillnad mellan verkligt och beräknat antal bussresor för varje hållplats. Parindelning. 
 
Något som är intressant att veta är hur mycket variabeln bilinnehav har bidragit till 
förklaringsgraden. Tabell 21 visar detta samt hur mycket parens egen variabel bidrar till 
förklaringsgraden. Procentsatserna anger alltså hur mycket varje variabel bidrar till den 82 
procentiga förklaringsgraden och inte hur mycket de bidrar till själva resandet.  
 
Tabell 21 - Variablernas bidrag till förklaringsgraden. Parindelning. 

Variabel Bidrag till förklaringsgrad 
Bilinnehav 3 % 
Parens egen variabel 97 % 

 
En besvikelse är att parens egen variabel bidrar med nästan hela förklaringsgraden. Enligt 
denna modell bidrar bilinnehavet endast med 3 % av skillnaden i antalet bussresor, trots att 
denna variabel enligt litteraturen ska vara en av de allra viktigaste variablerna. Att parens 
egen variabel bidrar så mycket är dock inte konstigt. Det finns 18 olika par vilket ger 18-1 = 
17 olika variabler för paren som modellen kan använda för att optimera förklaringsgraden 
(Jonsson, 2010). Då detta jämförs med en enda variabel för bilinnehavet är det inte konstigt 
att bilinnehavets påverkan på förklaringsgraden blir så låg. 

4.2.1.1 Räkneexempel, parindelning 

För att illustrera hur modellen skulle beräkna hur ett ändrat bilinnehav skulle påverka antalet 
bussresor i ett område genomförs här ett räkneexempel för en hållplats.  
 
Formeln för beräkning av antal bussresor vid en hållplats för parindelning med bilinnehav 
som enda variabel är: 
 
Antal bussresor = befolkning i området * e^intercept * e^b-värde för paret där hållplatsen 
ingår * antal bilar i området^b-värde för antal bilar 
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I området kring hållplats Erikslund/Alideberg i Borås bor 1306 personer och finns 463 
registrerade bilar (ger ett bilinnehav på 35 %). Ett intercept för modellen är beräknat till -
2,872. b-värdet för par 3, där hållplatsen i fråga ingår, är beräknat till 1,282. b-värdet för antal 
bilar är beräknat till -0,127. Antal bussresor blir därför enligt modellen: 
 
Antal bussresor = 1306 * e^-2,872 * e^1,282 * 463^-0,127 = 122 bussresor (det verkliga 
antalet är 126 bussresor). 122 bussresor motsvarar 0,1 antal bussresor per person. Skulle nu 
bilinnehavet i området av någon anledning öka från 35 % till 45 % motsvarar det en ökning i 
antalet bilar från 463 till 588 bilar. Detta skulle i så fall leda till följande antal bussresor i 
området: 
 
Antal bussresor = 1306 * e^-2,872 * e^1,282 * 588^-0,127 = 118 bussresor = 0,09 antal 
bussresor per person. Detta visar ännu en gång hur lite själva faktorn bilinnehav påverkar 
antalet bussresor enligt modellen. Bilinnehavet gick upp från 35 % till 45 % men bussresandet 
i området minskades endast från 122 till 118 bussresor eller 0,1 till 0,09 bussresor per person. 

4.2.2 Linjeindelning 
Samma analys genomfördes även där de olika busslinjerna grupperades istället för att 
hållplatspar bildades.  
 
I parindelningen ovan delades paren som sagt in så att variabeln avstånd till tätortens 
viktigaste målpunkt var ungefär samma. Eftersom inte någon hänsyn längre tas till att detta 
avstånd ska vara samma måste nu denna variabel tas med. De båda möjliga 
variabelkombinationerna och dess förklaringsgrad visas i Tabell 22. 
 
Tabell 22 - Använda variabler och förklaringsgrad 

Variabel 1 Variabel 2 Förklaringsgrad
Avstånd till viktig målpunkt Bilinnehav 89 % 
Avstånd till viktig målpunkt Medelinkomst 91 % 

 
Nu visar det sig att medelinkomsten tillsammans med avstånd till viktigaste målpunkten ger 
en större förklaringsgrad än vad bilinnehavet tillsammans med avstånd till viktigaste 
målpunkten ger. Dock visar det sig att medelinkomsten endast bidrar med 0,2 % av 
förklaringsgraden. På grund av detta kommer återigen bilinnehavet att användas istället för 
medelinkomsten. Figur 25 visar verkligt och beräknat antal bussresor för samtliga hållplatser 
och även i denna modell följer modellens beräkningar verkligheten mycket bra. Totalt är det 
10 stycken linjer och 40 stycken hållplatser. 
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Figur 25 - Skillnad mellan verkligt och beräknat antal bussresor för varje hållplats. Linjeindelning. 
 
Tabell 23 visar hur mycket varje variabel har bidragit till förklaringsgraden. 
 
Tabell 23 - Variablernas bidrag till förklaringsgraden. Linjeindelning. 

Variabel Bidrag till förklaringsgrad 
Avstånd till viktig målpunkt 34 % 
Bilinnehav 3 % 
Linjernas egen variabel 63 % 

 
Bilinnehavets bidrag till förklaringsgraden ligger fortfarande endast på 3 %. Dock visar det 
sig att avståndet till tätortens viktigaste målpunkt bidrar med ca en tredjedel av 
förklaringsgraden. Fortfarande är den viktigaste variabeln indelningens egen variabel. 

4.2.2.1 Räkneexempel, linjeindelning 

Samma räkneexempel genomförs här som för parindelningen. Dock skrivs inga beräkningar 
ut eftersom beräkningarna är likadana.  
 
Formeln för beräkning av antal bussresor vid en hållplats för linjeindelning med variablerna 
bilinnehav och avstånd till tätortens viktigaste målpunkt är: 
 
Antal bussresor = befolkning i området * e^intercept * e^b-värde för linjen där hållplatsen 
ingår * antal bilar i området^b-värde för antal bilar * avstånd till viktigaste målpunkten (i 
km)^b-värde för avstånd till viktigaste målpunkt. 
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Tabell 24 visar linjemodellens resultat för samma hållplatsområde som i föregående 
räkneexempel. 
 
Tabell 24 - räkneexempel, linjeindelning för hållplatserna Erikslund/Alideberg i Borås 

Kommentar Bilinnehav Avstånd till viktigaste 
målpunkt (km) 

Antal bussresor i 
området 

Grundnivå 35 % 2,2  104 
Minskat bilinnehav 25 % 2,2 109 
Ökat bilinnehav 45 % 2,2 101 
Minskat avstånd 35 % 1,2 30 
Ökat avstånd 35 % 3,2 225 

 
Här går det att utläsa att bilinnehavet fortfarande påverkar antalet bussresor som genereras i 
området ytterst lite. Avståndet till viktigaste målpunkten påverkar desto mer och en betydlig 
skillnad i antalet bussresor som genereras i området kan ses då avståndet ökas eller minskas 
med 1 km.  

4.2.3 Tätortsindelning 
Samma studie som de två föregående fallen genomfördes men nu grupperades hållplatserna i 
tätorter istället. Förklaringsgraden blev nu återigen 82 % (samma som för parindelningen). 
Verkligt och beräknat antal resenärer presenteras i Figur 26. Totalt ingår 4 stycken tätorter 
och 40 stycken hållplatser. 
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Figur 26 - Skillnad mellan verkligt och beräknat antal resenärer för varje hållplats. Tätortsindelning. 
 
Tabell 25 visar variablernas bidrag till förklaringsgraden. 
 
Tabell 25- Variablernas bidrag till förklaringsgraden. Tätortsindelning. 

Variabel Bidrag till förklaringsgrad 
Avstånd till viktig målpunkt 57 % 
Bilinnehav 4 % 
Tätorternas egen variabel 40 % 
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För tätortsindelningen ökade variabeln avstånd till viktig målpunkts bidrag på bekostnad av 
att tätortens egen variabel. Att tätortens egen variabel får ett mindre inflytande på 
förklaringsgraden är logiskt. Det är svårare att få fram en variabel som passar en hel tätort än 
en variabel som passar ett visst par av hållplatser eller en busslinje eftersom hållplatserna 
inom tätorten troligtvis skiljer sig mer än hållplatserna inom ett par eller linje gör. Samtidigt 
resulterar en grövre indelning, så som tätortsindelning, i att antalet variabler för själva 
indelningen i modellen minskar. Tätortindelningen ger modellen endast 3 (4-1) variabler 
medan parindelningen ger modellen 17 (18-1) variabler.  

4.2.3.1 Räkneexempel, tätortsindelning 

Samma räkneexempel genomförs här som för par- och linjeindelningen. Dock skrivs inga 
beräkningar ut eftersom beräkningarna är likadana.  
 
Formeln för beräkning av antal resor vid en hållplats för tätortsindelning med variablerna 
bilinnehav och avstånd till tätortens viktigaste målpunkt är: 
 
Antal resor = befolkning i området * e^intercept * e^b-värde för tätorten där hållplatsen ingår 
* antal bilar i området^b-värde för antal bilar * avstånd till viktigaste målpunkten (i km)^b-
värde för avstånd till viktigaste målpunkt. 
 
Tabell 26 visar tätortsmodellens resultat för samma hållplatsområde som i föregående 
räkneexempel. 
 
Tabell 26 - räkneexempel, tätortsindelning för hållplatserna Erikslund/Alideberg i Borås 

Kommentar Bilinnehav Avstånd till viktigaste 
målpunkt (km) 

Antal bussresor i 
området 

Grundnivå 35 % 2,2  209 
Minskat bilinnehav 25 % 2,2 216 
Ökat bilinnehav 45 % 2,2 204 
Minskat avstånd 35 % 1,2 129 
Ökat avstånd 35 % 3,2 281 

 
Även här syns att en skillnad i bilinnehav inte påverkar antalet bussresor men att avståndet till 
tätortens viktigaste målpunkt gör det.  

4.2.4 Sammanfattning 
Förklaringsgraden är högst för linjeindelningen där den är 89 %. För både par- och 
tätortsindelningarna är förklaringsgraden 82 %. Den påverkan på förklaringsgraden som 
indelningens egen faktor har minskar ju grövre indelning som görs. Detta bör bero på att ju 
finare indelning som görs desto fler variabler har modellen till sitt förfogande för att skapa en 
hög förklaringsgrad. Även det faktum att det är svårare att hitta en variabel som passar för en 
grövre indelning än för en finare indelning bör påverka.  
 
En ändring av bilinnehavet i modellen ger väldigt liten skillnad i antalet bussresor. En ändring 
av avstånd till tätortens viktigaste målpunkt i modellen ger däremot en klar förändring i 
antalet bussresor.  
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5 Diskussion och slutsatser 
Här kommer diskussion kring arbetets olika delar samt slutsatser kring resultatet att 
presenteras.  

5.1 Granskning av syfte och metod 
I syftet bestämdes att endast faktorerna bilinnehav, inkomst och avstånd till tätortens 
viktigaste målpunkt skulle studeras. Bilinnehav och avstånd valdes eftersom litteraturen 
stipulerade att de var faktorer som skulle påverka andelen kollektivtrafikresenärer mycket. 
Inkomst valdes för att jag själv tyckte det var intressant att se om det finns någon korrelation 
mellan inkomst och bussresande, som inte förklarades av bilinnehavet. Det finns dock andra 
faktorer som skiljer sig mellan hållplatserna som kunde ha tagits med. T.ex. kan man tänka 
sig att områdets åldersfördelning skulle påverka antalet bussresor per person eftersom man vet 
att personer under 18 år reser mycket kollektivt. Anledningen varför de reser mycket 
kollektivt är dock att de inte har tillgång till bil (eftersom de inte har körkort) vilket skulle 
göra att denna faktor skulle korrelera utomordentligt med bilinnehav. Även det faktum att 
äldre personer totalt genomför ett mindre antal resor bör spela in. En annan faktor som skulle 
kunna ha tagits med är hållplatsernas standard. Finns det en skillnad mellan antalet bussresor 
per person i områden kring en hållplats med väderskydd mot en hållplats utan väderskydd? I 
startfasen av arbetet fanns en intention att även studera hur områdenas befolkningstäthet 
skulle påverka antalet bussresor per person. Dock uteslöts detta då den faktorn blev väldigt 
svårbedömd och svårmätt.  
 
Metodens största styrka tror jag är valet att studera faktorerna på linjenivå istället för på 
stadsnivå. Jag tror att det är det bästa sättet att eliminera många av de faktorer som annars 
skulle interferera på resultatet. För att få ett större statistiskt underlag kunde däremot fler 
tätorter ha valts. Dock var det väldigt praktiskt att all information kom från samma 
trafikhuvudman (Västtrafik) vilket garanterade att statistiken var insamlad under likadana 
förutsättningar.  
 
Eftersom hållplatserna studerades parvis blev modellbyggandet avancerat då en generaliserad 
linjär modell blev nödvändig att införas. Det kan tyckas att ta vatten över huvudet att använda 
en så svårförståelig modell men det verkar vara det enda sättet om studien ska genomföras 
parvis. För att försöka presentera resultatet på ett mer förståeligt sätt visades de parvisa 
graferna. Dessa ger dock inga konkreta resultat som går att koppla till syftet. 
 

5.2 Slutsats 
Den parvisa korrelationsanalysen visar att det finns en korrelation mellan ökad medelinkomst 
och minskat antal bussresor per person samt för ökat avstånd till viktigaste målpunkten och 
ökad antal bussresor per person. Däremot går det inte att visa att det finns en statistiskt 
säkerställd korrelation mellan ett ökat bilinnehav och ett minskat antal bussresor per person. 
Modellen som skapades visar att den faktor, av de ingående tre faktorerna, som påverkar 
förklaringsgraden mest är avstånd till viktigaste målpunkten. 

5.2.1 Medelinkomst 
I parstudien kan en viss koppling mellan inkomst och antal bussresor per person grafiskt 
visas. Det går även att säga att det viktade k-värdet för inkomsten och antalet bussresor per 
person visar ett negativt värde med 95 % säkerhet. Detta betyder att om ett annat hållplatspar 
skulle studeras i någon av de ingående tätorterna, med samma förutsättningar som i denna 
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studie, skulle en ökad medelinkomst korrelera med ett minskat antal bussresor per person. Då 
variabler skulle plockas in i modellen med parindelning visade det sig att om medelinkomst 
användes istället för bilinnehav blev förklaringsgraden betydligt mindre. Medelinkomst 
användes ej i modellen p.g.a. att den påverkar förklaringsgraden i så liten grad. En klar 
korrelation mellan medelinkomst och bilinnehav går att visa för medelinkomster under 
250 000 kr. 

5.2.2 Bilinnehav 
I parstudien visade det sig, ganska förbluffande, att bilinnehavet inte korrelerade lika bra med 
andelen resenärer som medelinkomsten gjorde. För att båda gränserna på konfidensintervallet 
ska bli negativa krävs ett konfidensintervall på 65 %. Det går alltså endast med 65 % säkerhet 
att säga att ett ökat bilinnehav korrelerar med ett minskat antal bussresor per person. Det 
visade sig även att flera områden med högt bilinnehav hade ett högt antal bussresor per 
person. Att medelinkomsten korrelerar bättre med antalet bussresor per person än vad 
bilinnehavet gör, i parstudien, borde visa att det finns andra bakomliggande faktorer som 
påverkar bussresandet för områden med olika medelinkomst än bara bilinnehavet. En sak som 
man vet är att människor med hög inkomst generellt reser mer än människor med låg inkomst 
(SIKA, 2003). Men kanske har det även med attityder i olika samhällsgrupper att göra? Eller 
så kanske färdmedelsvalen skiljer sig mellan grupper med olika medelinkomst? Båda dessa 
frågor kan tyvärr ej detta examensarbete svara på.  
 
Modellens förklaringsgrad påverkades ytterst lite av bilinnehavet; 3 % för parindelningen och 
linjeindelningen och 4 % för tätortsindelningen. Detta är underligt då många andra studier 
visar på att bilinnehavet är en av de viktigaste faktorerna för om personer åker kollektivt eller 
inte. Dock säger min statistik inget om det totala antalet resor som genomförs i områdena. Ett 
område med många äldre vilka generellt genomför få resor men som inte har vidare stort 
bilinnehav kan ge en skev fördelning. Området får då ett lågt bilinnehav men även antalet 
bussresor per person blir lågt eftersom få resor genomförs. Bussresor i detta examensarbete är 
ju inte hur stor andel av de totala resorna som genomförs med buss, det är hur många 
bussresor som genomförs i förhållande till hur många som bor i området.  
 
I områden med stor andel barnfamiljer skulle man kunna tänka sig att bilinnehavet är stort 
eftersom barnfamiljer ofta tenderar att ha bil. Dock är det ju så att om en familj på fyra 
personer har en bil blir bilinnehavet för det hushållet endast 25 % vilket är relativt litet. Stor 
andel barnfamiljer leder till stort bilinnehav per hushåll men per person blir det ganska lågt. I 
områden med fler singelhushåll blir på samma sätt bilinnehavet per hushåll lägre men 
bilinnehavet per person större. I detta examensarbete beräknas bilinnehavet som antal 
personbilar i trafik/områdets befolkning. Detta kan förklara varför områden som t.ex. 
Vråkvägen/Orrvägen har ett relativt lågt bilinnehav (36 %) trots hög medelinkomst medan 
områden som Södra vägen (som ligger bredvid Vråkvägen/Orrvägen) har relativt högt 
bilinnehav (42 %) trots låg medelinkomst. Kanske skulle ett mer passande mått på 
bilinnehavet vara antal personbilar i trafik/hushåll? 

5.2.3 Avstånd till tätortens viktigaste målpunkt 
I parstudien visade det sig att det med 94 % sannolikhet finns en korrelation mellan denna 
faktor och ett ökat antal bussresor per person. Det visade sig även att korrelationen ökar för 
par där båda hållplatsernas avstånd till viktigaste målpunkt låg närmare än 2 km. Vid dessa 
områden går det att med 99 % säkerhet säga att det finns en korrelation mellan avståndet till 
viktigaste målpunkt och ett ökat antal bussresor per person. I modellen var denna variabel den 
viktigaste, förutom indelningens egen variabel och ju grövre indelning desto mer påverkade 
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denna variabel förklaringsgraden. Vid linjeindelning påverkade avståndet till tätortens 
viktigaste målpunkt förklaringsgraden med 34 % och vid tätortsindelning påverkade det med 
57 %. Det hade varit intressant att ha fler hållplatser på olika avstånd från den viktigaste 
målpunkten. Då skulle man kunna se om det går att hitta vid vilket avstånd en maximal nivå 
för antal bussresor per person finns.  

5.3 Felkällor 
Den största felkällan i detta arbete är indelningen av hållplatsernas upptagningsområden. I 
vissa fall var det lätt att se hur upptagningsområdet skulle ritas in men i vissa fall uppkom 
situationer där antaganden blev tvungna att göras. Ibland var säkert antagandena korrekta men 
ibland blev de säkert fel. Även det antagandet att endast boende närmare än 400 meter från 
hållplatsen kan tänka sig att gå till hållplatsen är nog en sanning med modifikation. Även hur 
befolkningstätheten ser ut inom områdena bör spela roll. Två områden som i denna studie har 
lika många boende kan skilja sig på så sätt att största delen av ena områdets befolkning bor 50 
meter från hållplatsen medan de flesta personerna i det andra området bor 400 meter från 
hållplatsen. Det området där befolkningen bor närmare hållplatsen bör ha en större andel 
resande.  
 
En annan felkälla är att den statistiska basen kan ha varit för liten. Ungefär dubbel så många 
områden anser jag nu i efterhand hade varit bra för studien. I många fall går det nu att 
möjligtvis se en trend men med en större statistisk bas skulle dessa trender kunna visas eller 
avvisas lättare.  
 
Att antal bussresor per person användes istället för andel bussresor av det totala antalet resor 
kan vara upphov till felkällor. På grund av att denna variabel användes kan områden med 
generellt fler antal resor per person (alltså inte bara med buss) få ett stort antal bussresor fast 
än andelen bussresor är lågt. Det visar inte statistiken, utan i denna studie syns bara att det åks 
mycket buss i det området. Omvänt gäller givetvis för områden med generellt lågt antal resor 
per person.  
 
En annan möjlig felkälla är att andra viktiga faktorer som påverkar bussresandet ej togs med i 
studien. Förutom de ovanstående faktorerna som diskuterats i kapitel 5.1 har ingen hänsyn 
tagits till att det kan vara väldigt mycket folk på bussen vid en hållplats som har jämförs med 
en annan hållplats där det inte ofta är många resenärer. Detta skulle kunna påverka att färre 
åker där busen är fullpackad. Exempel på sådana hållplatser är de i närheten av arenor, parker 
eller andra attraktioner. 

5.4 Framtida forskning 
Skulle någon vilja göra en liknande studie som denna tror jag att avstånd längre från orternas 
viktigaste målpunkt skulle vara att föredra. De flesta hållplatser som jag har studerat ligger 
mellan 1-3 km från viktigaste målpunkten vilket gör att gång- och cykeltrafik konkurrerar så 
mycket med bil- och kollektivtrafiken. 
 
En annan intressant aspekt skulle vara att se hur olika områdens attityder är. Tycker t.ex. 
människor i ett område med högt bilinnehav oftare att bussen är ofräsch än människor som 
bor i ett område med lågt bilinnehav? Detta trots att det är samma buss som trafikerar båda 
hållplatserna? Svensk kollektivtrafik har ställt sådana frågor i sin ”kollektivtrafikbarometern”. 
Dock är indelningen på tätortsnivå vilket gör att deras statistik inte går att använda i detta 
arbete. I detta arbete hade det varit bättre om indelningen hade varit på t.ex. postnummernivå. 
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I ett framtida arbete skulle jag även rekommendera att ha med åldersfördelningen och 
busshållplatsstandarden för de olika områdena.  
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Bilaga 1 – Linjenätskartor 
 
Borås 
Linjenätskarta över Borås 
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Skövde 
Linjenätskarts över Skövde 

 
 
 



64 

Uddevalla 
Linjenätskarta över Uddevalla 
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Vänersborg 
Linjenätskarta över Vänersborg 
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Bilaga 2 - Parindelning för parstudierna medelinkomst och 
bilinnehav 
 
Borås 

Par Linje  Hållplats 
Avs‐ 
tånd 

PB/ 
inv. 

Inkoms
t 

Rese‐ 
andel 

Avst
kvot 

1 1 Myrås                                                      4 0,42 273634 0,06 0,93
1 1 Rydsbacken                                            3,8 0,39 299353 0,09  

1 1 
Norra sjöbogatan 
56/Sjöboskolan/Sjöbotorg                       3,7 0,35 201640 0,23  

2 1 Fridhem                                                  3,6 0,4 561079 0,04 0,83
2 1 Sjöbo klint/Johannelundsgatan              3 0,3 197180 0,21  
3 1 Boråsparken                                           2,5 0,41 279552 0,07 0,88
3 1 Erikslund/Alideberg                                 2,2 0,35 206512 0,1  
4 2 Brakteaten                                             1,9 0,41 277906 0,14 0,89

4 2 
Östergårdsplan/Guldbrandsgatan/Sve
nljungagatan 4                                       1,9 0,38 224861 0,23  

4 2 Backgårdsgatan                                      1,7 0,44 262618 0,18  
5 2 Södermalmsgatan                                  1,5 0,38 235296 0,09 0,80
5 2 Söderdalsgatan                                      1,2 0,41 242876 0,08  

6 1+3      
Vårdcentralen 
Boda/Rosengatan/Brämhultidrpl             3,3 0,44 315077 1,21 0,73

6 1+3      Hässle torg/Fjärdingskolan                     2,4 0,16 151769 0,29  
7 2+8      Rydalsgatan                                            1,7 0,41 304603 0,21 0,71
7 2+8      Almåsskolan                                           1,2 0,26 334647 0,1  

8 7+9      

Liljebergsgatan 45/Liljebergsgatan 
31/Engelbrektsgatan 
117/Engelbrektsgatan 
128/Margaretagatan/Borgarstigen/Vä
pnarstigen                                               2,3 0,36 228748 0,18 0,96

8 7+9      Storängen/Svedjeskolan                         2,2 0,41 275750 0,04  
9 7+9      Dammsvedjan                                         2 0,43 241059 0,21 1,00
9 7+9      Högbergagatan 2                                    2 0,44 443538 0,03  

10 7+9      Adilsgatan/Sagavallen                            1,8 0,38 265134 0,04 0,89
10 7+9      Sparrfeltsgatan                                       1,6 0,49 324274 0,14  
11 7+9      Bäckaströmsgatan/Kummelgatan          1,4 0,4 395074 0,03 1,00
11 7+9      Kristineberg 2/Kristineberg 1                  1,4 0,28 198758 0,18  
12 7+9      Vegagatan                                              1,4 0,39 338423 0,01 0,86
12 7+9      Baldersplatsen                                        1,2 0,39 308699 0,01  
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Skövde 

Par Linje  Hållplats 
Avs‐ 
tånd 

PB/ 
inv. 

Inkoms
t 

Rese‐ 
andel 

Avst
kvot 

13 1 Vråkvägen/Orrvägen                              3,5 0,36 341033 0,04 0,80
13 1 Malörtsvägen                                          3,2 0,36 316947 0,13  
13 1 Södra vägen                                           2,8 0,42 250267 0,2  
14 1 Kilbacksvägen                                        2,5 0,4 240515 0,24 0,88
14 1 Claesborgsvägen                                   2,2 0,4 320925 0,05  
15 4 Dalvägen                                                1,5 0,41 297200 0,01 0,87
15 4 Gamla kungsvägen/Stenvägen              1,3 0,41 235907 0,05  
16 1+3+13    Ryds centrum                                         4,2 0,18 147171 0,37 0,88
16 1+3+13    Spånvägen                                             3,7 0,35 208638 0,14  
17 3+13         Myggdansvägen                                     5 0,41 263008 0,2 0,90
17 3+13         Myggvägen                                             4,8 0,45 286037 0,17  
17 3+13         Näverstigen                                            4,5 0,33 209412 0,03  

 
 
 
Vänersborg 

Par Linje  Hållplats 
Avs‐ 
tånd 

PB/ 
inv. 

Inkoms
t 

Rese‐ 
andel 

Avst
kvot 

19 62 Bokgatan                                                2,1 0,29 185217 0,05 0,90
19 62 Boteredsvägen                                       1,9 0,43 314379 0,1  
20 62 Blåsutkyrkan                                           1,6 0,44 292390 0,04 0,75
20 62 Blåsut skola                                            1,2 0,42 327909 0,06  
21 64 Forbondegatan                                       3 0,41 345877 0,04 0,90
21 64 Slåttergatan                                            2,7 0,42 275083 0,02  
22 65 Hedmanstorget                                       1,1 0,34 204817 0,01 0,73
22 65 Torstenssonsgatan                                 0,8 0,42 290376 0,21  

 
 
 
Uddevalla 

Par Linje  Hållplats 
Avs‐ 
tånd 

PB/ 
inv. 

Inkoms
t 

Rese‐ 
andel 

Avst
kvot 

18 3 Nansenplan                                            1,7 0,44 226053 0,13 0,88
18 3 Bratterödsvägen                                     1,5 0,36 275649 0,08  
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Bilaga 3 - Parindelning för parstudien avstånd till viktigaste 
målpunkt 
Borås 

Par Linje  Hållplats 
Avs‐ 
tånd 

PB/ 
inv. 

Inkoms
t 

Rese‐ 
andel 

Ink. 
kvot 

1 1 Rydsbacken                                            3,8 0,39 299353 0,09 0,91
1 1 Boråsparken                                           2,5 0,41 279552 0,07  
1 1 Myrås                                                      4 0,42 273634 0,06  
2 1 Erikslund/Alideberg                                 2,2 0,35 206512 0,1 0,95

2 1 
Norra sjöbogatan 
56/Sjöboskolan/Sjöbotorg                       3,7 0,35 201640 0,23  

2 1 Sjöbo klint/Johannelundsgatan              3 0,3 197180 0,21  
3 2 Brakteaten                                              1,9 0,41 277906 0,14 0,87
3 2 Backgårdsgatan                                      1,7 0,44 262618 0,18  
3 2 Söderdalsgatan                                     1,2 0,41 242876 0,08  
4 2 Södermalmsgatan                                  1,5 0,38 235296 0,09 0,96

4 2 
Östergårdsplan/Guldbrandsgatan/Sve
nljungagatan 4                                        1,9 0,38 224861 0,23  

- 1+3      
Vårdcentralen 
Boda/Rosengatan/Brämhultidrpl             3,3 0,44 315077 1,21 0,48

- 1+3      Hässle torg/Fjärdingskolan                     2,4 0,16 151769 0,29  
5 2+8      Almåsskolan                                           1,2 0,26 334647 0,1 0,91
5 2+8      Rydalsgatan                                            1,7 0,41 304603 0,21  
6 7+9      Högbergagatan 2                                    2 0,44 443538 0,03 0,89
6 7+9      Bäckaströmsgatan/Kummelgatan          1,4 0,4 395074 0,03  
7 7+9      Skyttegatan                                             1 0,37 339344 0,02 1,00
7 7+9      Vegagatan                                              1,4 0,39 338423 0,01  
8 7+9      Sparrfeltsgatan                                       1,6 0,49 324274 0,14 0,95
8 7+9      Baldersplatsen                                        1,2 0,39 308699 0,01  
9 7+9      Storängen/Svedjeskolan                         2,2 0,41 275750 0,04 0,96
9 7+9      Adilsgatan/Sagavallen                            1,8 0,38 265134 0,04  

10 7+9      Dammsvedjan                                         2 0,43 241059 0,21 0,82

10 7+9      

Liljebergsgatan 45/Liljebergsgatan 
31/Engelbrektsgatan 
117/Engelbrektsgatan 
128/Margaretagatan/Borgarstigen/Vä
pnarstigen                                               2,3 0,36 228748 0,18  

10 7+9      Kristineberg 2/Kristineberg 1                  1,4 0,28 198758 0,18  
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Skövde 

Par Linje  Hållplats 
Avs‐ 
tånd 

PB/ 
inv. 

Inkoms
t 

Rese‐ 
andel 

Ink. 
kvot 

11 1 Vråkvägen/Orrvägen                              3,5 0,36 341033 0,04 0,93
11 1 Claesborgsvägen                                    2,2 0,4 320925 0,05  
11 1 Malörtsvägen                                          3,2 0,36 316947 0,13  
12 1 Södra vägen                                           2,8 0,42 250267 0,2 0,96
12 1 Kilbacksvägen                                        2,5 0,4 240515 0,24  

- 4 Daggkåpevägen                                    2,3 0,45 372941 0,07 0,79
- 4 Dalvägen                                                1,5 0,41 297200 0,01  
- 4 Gamla kungsvägen/Stenvägen              1,3 0,41 235907 0,05  
- 1+3+13    Spånvägen                                             3,7 0,35 208638 0,14 0,71
- 1+3+13    Ryds centrum                                         4,2 0,18 147171 0,37  

13 3+13         Myggvägen                                             4,8 0,45 286037 0,17 0,92
13 3+13         Myggdansvägen                                     5 0,41 263008 0,2  

 
 
 
Vänersborg 

Par Linje  Hållplats 
Avs‐ 
tånd 

PB/ 
inv. 

Inkoms
t 

Rese‐ 
andel 

Ink. 
kvot 

15 62 Blåsut skola                                            1,2 0,42 327909 0,06 0,96
15 62 Boteredsvägen                                       1,9 0,43 314379 0,1  

- 62 Blåsutkyrkan                                           1,6 0,44 292390 0,04 0,63
- 62 Bokgatan                                                2,1 0,29 185217 0,05  
- 64 Forbondegatan                                       3 0,41 345877 0,04 0,80
- 64 Slåttergatan                                            2,7 0,42 275083 0,02  
- 65 Torstenssonsgatan                                 0,8 0,42 290376 0,21 0,71
- 65 Hedmanstorget                                       1,1 0,34 204817 0,01  

 
 
 
Uddevalla 

Par Linje  Hållplats 
Avs‐ 
tånd 

PB/ 
inv. 

Inkoms
t 

Rese‐ 
andel 

Ink. 
kvot 

14 3 Bratterödsvägen                                     1,5 0,36 275649 0,08 0,82
14 3 Nansenplan                                            1,7 0,44 226053 0,13  

 


