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Förord
Det har skett en enorm utveckling vad gäller mobilitet i samhället. Vi förflyttar 
oss nu genomsnittligt sett betydligt längre sträckor varje dag jämfört med det 
tidiga �900-talet. Utbyggnaden av transportsystemet och den fysiska infra-
strukturen i form av vägar, järnvägar och bebyggelse har både skapat möjlig-
heter och tvingat fram nya rörelsemönster. Vi förväntas vara både flexibla och 
mobila. Transporter är också en tung sektor i samhällsbygget och har mestadels 
hög prioritet i den politiska diskussionen på nationell, regional och lokal nivå. 
Hur ser det då ut sett utifrån enskilda individers perspektiv och i deras vardag-
liga liv? Detta belyses i denna rapport där boende i Vadstena, Åtvidaberg och 
stadsdelen Ljura berättar om hur de förflyttar sig, hur de tänker och tycker 
om sitt lokalsamhälle och omvärlden. Kommunens geografiska läge och trans-
portsystemets utformning har stor betydelse för vilka förflyttningsstrategier de 
använder sig av. Lokalsamhället är viktigt i människors liv, där vill man ha ett 
bra nätverk av gång- och cykelbanor och en hög trafiksäkerhet. När det gäller 
längre sträckor över kommungränsen är bilen ett viktigt transportmedel men 
en god kollektivtrafik utnyttjas om det är möjligt. 

I rapporten tecknas en bild som sällan kommer fram i transportplaner och 
utvecklingsstrategier. Sammantaget visar den att människor försöker kombi-
nera en hög rörlighet med en hög grad av lokal förankring. Det ger dem större 
handlingsmöjligheter och ökar deras chanser att förverkliga individuella önsk-
ningar och ambitioner.

Tora Friberg    Kent Waltersson 
Vetenskaplig ledare   Tf föreståndare



6



7

Författarens tillägg
I denna rapport redovisas ett forskningsprojekt som är resultatet av flera per-
soners insatser. Projektet formulerades från början av mina kollegor Tomas 
Svensson och Jane Summerton på VTI, och fick finansiering av Centrum 
för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet, där Björn 
Eklund, Tora Friberg, Eva Lindblad, Sabrina Thelander och Kent Waltersson 
har varit viktiga kontaktpersoner. 

Studiens konkreta genomförande har varit ett kollegialt arbete. Projekt-
gruppen på VTI har bestått av Jessica Berg, Inger Forsberg, Tomas Svensson, 
Jane Summerton samt undertecknad. Hela projektgruppen har varit involverad 
i diskussioner om konkret upplägg och empirisk fokusering. Projektgruppen 
har kontinuerligt involverats även i analysarbetet genom att ge synpunkter 
på texter och andra presentationer. Utöver detta har Jessica Berg och Inger 
Forsberg gjort avgörande insatser när det gäller arbetet med att förbereda och 
genomföra samt dokumentera fokusgruppsintervjuer. Jag vill framföra ett stort 
tack till er alla för ett gott samarbete! 

Jag vill också rikta ett särskilt varmt tack till de 33 personer från Vadstena, 
Åtvidaberg och Ljura i Norrköping som har medverkat i fokusgruppsintervju-
erna. Det har varit mycket roligt och lärorikt att träffa er – stort tack för att ni 
tog er tid att vara med och för att ni så öppet och generöst har delat med er av 
era erfarenheter och perspektiv på lokalsamhället och vardagens transporter. 
Utan er medverkan hade denna studie inte kunnat genomföras. 

Stockholm och Linköping i oktober �0�0

Karolina Isaksson
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Sammanfattning
Utgångspunkten för denna studie är ett intresse för lokalsamhällets utveckling. 
Syftet med studien har varit att identifiera och ge uttryck för ett individuellt 
och lokalt förankrat perspektiv på lokal och regional utveckling med fokus på 
transporter, och har genomförts utifrån följande frågor: 

• Hur beskriver människor lokalsamhällets kvaliteter – varför har de valt 
att bo där de bor?

• Vilka transportstrategier har människor utvecklat för att få vardagen att 
fungera? Hur tar de sig till arbete, studier, service, fritidsaktiviteter och 
nöjen? Hur ser de på dessa transporter? Hur resonerar de kring val av 
färdmedel? 

• Vad anser människor är viktigt för att utveckla lokalsamhällets kvaliteter? 
Vad lyfter de fram som viktigt för den individuella trivseln och för ortens 
utveckling mer generellt? 

Studiens empiriska underlag utgörs av kvalitativa fokusgruppsintervjuer med 
invånare i tre orter i Östergötland: Vadstena, Åtvidaberg och Norrköping. 
Eftersom Norrköping är en stor stad valde vi att där fokusera på en särskild 
stadsdel – Ljura. 

Valet av orter styrdes i hög grad av en önskan att få ett varierat empiriskt 
underlag. Vadstena, som är en av länets mindre kommuner, ligger förhållan-
devis långt från regionens centralorter och stora transportstråk. På så vis skiljer 
den sig från Åtvidaberg, som är av ungefär samma storlek som Vadstena, men 
som är belägen betydligt närmare centralorten Linköping och med bättre för-
bindelser till andra orter. Ljura är en enskild stadsdel i en av regionens stora 
städer och har ett stort utbud av både lokal och regional kollektivtrafik. De 
tre orterna uppvisar stora skillnader i utbudet av service och transporter. Ändå 
gav invånarna från samtliga orter uttryck för relativt likartade uppfattningar i 
flera frågor. 

När det gäller lokalsamhällets kvaliteter framhålls i studien det positiva vär-
det av lugn och trygghet, fina omgivningar, närhet till service, att kunna nyttja 
gång- och cykeltrafik för lokala transporter med mera. Lokalsamhället, det vill 
säga orten, bygden eller stadsdelen de intervjuade människorna bor i, framstår 
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som ett mycket viktigt sammanhang. Samtliga intervjupersoner, oavsett ort, 
orienterar sig mycket starkt i relation till hemorten och ett flertal säger explicit 
att de helst skulle vilja både bo och jobba på samma ort.

När det gäller vardagliga transportstrategier framträder en tydlig skillnad 
mellan lokala resor och mer långväga resor. För resor inom orten framstår gång 
och cykel samt i viss mån kollektivtrafik som de absolut viktigaste färdmedlen 
för invånarna. Ett bra nätverk av gång- och cykelbanor samt trafiksäkerhet för 
oskyddade trafikanter, är viktiga frågor på samtliga tre orter. Överlag tycks 
Ljuraborna lägga ned mycket tid på att planera sina resor även inom tätorten. 
För flera av dem utgör ekonomin ett så pass starkt hinder att de måste avstå 
från många resor de gärna skulle vilja göra, exempelvis för att hälsa på släk-
tingar och vänner på andra orter i länet. 

Frågor om tillgänglighet med bil inom orten diskuterades intensivast bland 
intervjupersonerna i Åtvidaberg. Den norm som uttrycktes generellt i intervju-
erna var att man bör avstå från att åka bil kortare resor, till exempel inom or-
ten, om man inte har alldeles särskilda skäl till det. När det gäller resor utanför 
orten är bilden mer differentierad mellan de tre orterna. Ljuraborna, som i hög 
utsträckning saknar bil, reser ofta med kollektiva färdmedel, ibland också med 
hyrbil, när de ska längre sträckor. För Vadstenaborna och Åtvidabergsborna är 
det i hög grad den ofta privatägda bilen som gäller, såvida man inte ska utom-
lands. Utlandsresor sker med flyg och i vissa fall buss och båt. 

På samtliga orter framhölls transportfrågorna som viktiga utvecklingsfrågor. 
Inte minst Vadstenaborna lyfte fram behovet av bättre förbindelser till andra 
orter som en ödesfråga. Även Åtvidabergsborna framhöll transportfrågorna 
som centrala för ortens framtid, men de tycktes i hög grad redan vara nöjda 
med det stora utbudet av kollektivtrafik till Linköping. Därutöver betonade 
både Vadstenaborna och Åtvidabergsborna vikten av välfungerande gång- och 
cykelbanor samt lokal trafiksäkerhet liksom ett utökat serviceutbud. De fram-
tidsfrågor som pekas ut av Ljuraborna handlar i hög grad om lokala trans-
portsystem, inte minst kvalitet och underhåll av gång- och cykelbanor, samt 
tillgänglighetsfrågor av olika slag – till exempel nedfasning av trottoarkanter. 
På samtliga tre orter väckte frågan om utbud av biljetter och information i kol-
lektivtrafiken stort engagemang. 

Fallstudierna i Vadstena, Åtvidaberg och Ljura i Norrköping gav en rad 
viktiga insikter om lokalsamhället och vardagliga transporter. Dels kan note-
ras hur viktigt lokalsamhället är för dess invånare, oavsett bostadsortens storlek, 
dels att boende i både Vadstena och Åtvidaberg i praktiken kombinerar en hög 
rörlighet och en hög grad av lokal förankring. Det framstår som att den höga 
rörligheten – som yttrar sig genom att de ofta förflyttar sig till andra orter för 
att handla, utöva fritidsaktiviteter, roa sig med mera – är en strategi för att 
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skapa större handlingsmöjligheter och öka chansen att förverkliga individuella 
önskningar och ambitioner. Å ena sidan kan detta ses som ett tecken på att re-
gionförstoringstanken har slagit igenom på allvar hos invånare i dessa orter. Å 
andra sidan kan noteras att boende på de mindre orterna samtidigt ger tydligt 
uttryck för en önskan om att kunna bo och arbeta på samma ort och ha ett 
större utbud av jobb, affärer och annan service lokalt. Detta kan i själva verket 
ses som ett uttryck för ett förhållningssätt som inte primärt stödjer regionför-
storingstanken utan snarare bygger på en önskan om ett mer stationärt liv som 
också innehåller stora handlingsmöjligheter och andra positiva värden.

Oavsett hur man ser på rörlighet och/eller förankring som strategi för att 
skapa handlingsutrymme och välfärd på en ort och för dess invånare, kan kon-
stateras att transportfrågorna och transportsystemen är mycket viktiga för lokal-
samhällets invånare. Tillgänglighetsfrågor framstår som särskilt betydelsefulla. 
Detta handlar dels om allmänna frågor om utbud och turtäthet med kollektiv-
trafik, men också om mer konkreta åtgärder som skapar tillgänglighet för alla 
resenärsgrupper oavsett eventuella funktionshinder eller andra särskilda behov. 
Fokusgrupperna i Ljura framhåller och är exempel på att även ekonomi är en 
tillgänglighetsfråga, och att regionförstoringens positiva värden, exempelvis till-
gången till utbildning och arbetstillfällen, idag är påtagligt ojämnt fördelad mellan 
olika grupper i samhället. 

Sannolikt finns det inget generellt framgångsrecept för lokalsamhällets ut-
veckling ur ett transportperspektiv. Vilka frågor som är viktigast beror på vilka 
lokala förutsättningar som råder. Ett tema som framkommer i samtliga fo-
kusgruppsintervjuer är dock att en ort, för att kunna erbjuda ett funktionellt 
transportsystem för sina invånare och därmed utgöra en attraktiv boendemiljö, 
behöver tänka både utifrån ett lokalt perspektiv (resorna inom tätorten) och 
utifrån ett regionalt perspektiv (resorna till andra orter). Sammanfattningsvis 
noteras vikten av att komplettera de regionalt framtagna plan- och strategidoku-
menten med mer tydligt lokalt förankrade planer och program. 
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Inledning
Regionförstoringen, transportsystemen och lokalsamhällets kvaliteter
Utgångspunkten för denna studie är ett intresse för lokalsamhällets utveckling. 
Med begreppet lokalsamhälle avses här ”det område där människors vardagsliv 
utspelas” (Westholm �00�), och som vanligen avser en stad, stadsdel, ort eller 
bygd. Intresset för lokalsamhället har sin bakgrund i utvecklingsplaneringens 
fokusering på regionförstoring som en strategi för regioner och städer att ut-
vecklas och växa. Regionförstoring definieras oftast som vidgade lokala arbets-
marknader och ökad pendling över kommungränser (SOU �004:34), och har 
kommit att innebära ökade förväntningar på individen att utöka sitt fysiska 
territorium, exempelvis genom att dagligdags förflytta sig långa sträckor mel-
lan jobb och bostad. 

Friberg (�008) har konstaterat att regionförstoring i den offentliga reto-
riken ofta framstår som oproblematisk och som något som ”gynnar både re-
gioner, kommuner och dess invånare.” (Friberg �008, s. �6�f ). Trots att det 
idag finns relativt mycket kunskap om regionförstoringens baksidor, fortsätter 
den att vara en omhuldad strategi i regionala planer och program, och mo-
tiverar ofta de prioriteringar som görs i utvecklingen av lokala och regionala 
transportsystem. Ett konkret exempel från Östergötland är den regionala ut-
vecklingsplanen (RUP) från �006. I den framhålls att länet med sin runda 
form har förhållandevis mycket goda förutsättningar för en effektiv region-
förstoring, som kan öka tillgängligheten till arbete, studier och välstånd för 
länets invånare (Regionförbundet Östsam �006). Resonemangen återspeglas 
i länstransportplanen för Östergötlands län, vilken fastställdes i april �0�0. 
Där betonas vikten av en fortsatt regionförstoring, som i huvudsak skrivs fram 
som en ”arbetskraftsförsörjningsfråga till förmån för det lokala och regionala 
näringslivet” (Regionförbundet Östsam �0�0, s. 8). Länstransportplanen be-
tonar även vikten av att utveckla kollektivtrafiken så att den kan skapa bättre 
pendlingsmöjligheter och därmed stödja regionförstoringen. Konkret handlar 
detta om att ”stärka de viktigaste pendlingsstråken för både kollektivtrafik och 
för biltrafik” (Regionförbundet Östsam �009a, s. �). Resonemangen avspeglas 
även i kollektivtrafikstrategin, där det bland annat sägs att ett viktigt steg för 
att stärka länets attraktivitet och konkurrenskraft är att utveckla Östergötland 

Del I  
Introduktion 
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till en enda arbetsmarknadsregion (Regionförbundet Östsam �009b, s. 7).
Den regionala utvecklingsplanen och länstransportplanen befäster bilden 

av regionförstoring som en önskvärd och positiv utvecklingstendens. Avstamp 
tas i aktuella siffror och trender avseende pendling, vilket för Östergötlands 
del har varit en relativt stadigt uppåtgående trend under det senaste dryga de-
cenniet. Frågan är dock vad länets invånare själva anser om pendling och om 
förväntningarna på (ständigt) ökad fysisk mobilitet? 

I sammanhanget är det också intressant att notera hur den regionala ut-
vecklingsplanen, som självklart ska ge uttryck för ett kommunövergripande re-
gionalt perspektiv, säger så lite om enskilda kommuner. I planen nämns förvisso 
den viktiga roll som de mindre kommunerna och tätorterna spelar, men det är 
ändå slående den vikt som läggs vid centralorterna Linköping och Norrköping 
jämfört med alla andra kommuner och tätorter. Linköping och Norrköping 
nämns bortåt 60 gånger i dokumentet, ofta tillsammans som ett begreppspar, 
medan länets små kommuner och tätorter – exempelvis Vadstena, Boxholm, 
Kisa, Ydre, Åtvidaberg, Valdemarsvik – endast nämns enstaka gånger. Samma 
sak gäller de medelstora städerna Motala och Finspång. Även om mycket upp-
märksamhet riktas mot Linköping och Norrköping görs detta utifrån ett strikt 
funktionellt och instrumentellt perspektiv – det handlar om deras centrala be-
tydelse för arbete och utbildning, för fortsatt regional tillväxt och utveckling, 
för nationell och internationell konkurrenskraft – inte om orterna i sig, deras 
historia, kulturarv eller om människorna som bor där. 

Mot denna bakgrund är det befogat att ställa en rad frågor om lokalsam-
hällets roll i regionförstoringens tider. Hur kan visionerna om fortsatt region-
förstoring förstås utifrån ett mer individuellt och lokalt förankrat perspektiv? 

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att identifiera och ge uttryck för ett individuellt och 
lokalt förankrat perspektiv på lokal och regional utveckling samt på transpor-
ter. Som en kontrast mot de övergripande regionala strategidokumentens ofta 
ensidiga fokus på de större orterna och transportstråken vill vi rikta uppmärk-
samhet mot lokalsamhället och dess invånares perspektiv och förutsättningar. 
Studien bygger på intervjuer med invånare i tre olika orter i Östergötland: 
Vadstena, Åtvidaberg samt stadsdelen Ljura i Norrköping. De närmare över-
vägandena bakom detta urval presenteras i metodavsnittet.

Studien har genomförts med följande frågor i fokus:

• Hur beskriver människor lokalsamhällets kvaliteter – varför har de valt 
att bo där de bor?
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• Vilka transportstrategier har människor utvecklat för att få vardagen att 
fungera? Hur tar de sig till arbete, studier, service, fritidsaktiviteter och 
nöjen? Hur ser de på dessa transporter? Hur resonerar de kring val av 
färdmedel? 

• Vad anser människor är viktigt för att utveckla lokalsamhällets kvaliteter? 
Vad lyfter de fram som viktigt för den individuella trivseln och för ortens 
utveckling mer generellt? 

Metod och material
Ett explorativt och kvalitativt angreppssätt
Studien har genomförts med ett explorativt och kvalitativt angreppssätt. Den 
explorativa ansatsen innebär att det inte har funnits några hypoteser eller nå-
gon utmejslad analysram som har drivit analysen. I stället har ambitionen varit 
att med ett relativt öppet utforskande angreppssätt ta del av människors egna 
berättelser och erfarenheter av de frågor som står i fokus.

Valet av en kvalitativ ansats motiverades av en önskan att få en relativt in-
gående, detaljrik och fyllig bild av människors syn på lokalsamhället samt av 
deras vardagliga transportstrategier, där också specifika individuella förutsätt-
ningar i rörlighet, hälsa och ekonomi kan komma till uttryck. Mot denna bak-
grund valde vi att göra halvstrukturerade fokusgruppsintervjuer med invånare 
på tre orter i Östergötland: Vadstena och Åtvidaberg samt stadsdelen Ljura i 
Norrköping. 

Valet av de tre orterna
Vadstena har en lång och rik historia som egen kommun. Vadstena är dessut-
om intressant rent geografiskt med sitt läge relativt långt från regionens större 
transportstråk och centralorter, med ett relativt blygsamt utbud av bussförbin-
delser till exempelvis Linköping. Trots att Vadstena är en liten kommun har 
den en stor inpendling eftersom det finns många företag på orten. 

Åtvidaberg valdes ut eftersom det är en kommun av ungefär samma stor-
lek som Vadstena, och fungerar också som en självständig kommun med en 
egen intressant historia och profil, men med ett helt annat geografiskt läge. 
Åtvidaberg ligger endast tre mil från Linköping – med goda bussförbindelser 
och ett visst utbud av pendeltåg. 

Som en kontrast mot dessa mindre orter valde vi att ta med stadsdelen Ljura 
i Norrköping. Ljura ligger endast �–�,5 km från Norrköpings centrum och 
har ett stort utbud av både lokala och regionala transporter. Stadsdelen valdes 
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också på grund av sin socioekonomiska sammansättning. Medelinkomsterna i 
Ljura är lägre och ohälsotalen högre jämfört med Norrköping i stort och även 
jämfört med de andra två orterna. Att ha ett empiriskt underlag med olika 
socioekonomiska grupper representerade bedömdes som viktigt. Att ta med 
just Ljura i studien har varit intressant även av andra skäl. I området pågår en 
intressant förändring av det lokala transportutbudet i samband med omdrag-
ningen och förlängningen av spårvägens linje �.

Fokusgruppernas sammansättning
På varje ort genomfördes två fokuserade gruppintervjuer, så kallade fokusgrup-
per. Totalt har vi träffat 33 personer: �� i Vadstena, �3 i Åtvidaberg och nio i 
Norrköping/Ljura. Vi bjöd in deltagare till fokusgrupperna relativt brett och 
gjorde på följande sätt. På varje ort identifierade vi ett avgränsat geografiskt bo-
stadsområde, i praktiken ett par kvarter, där det fanns en variation i upplåtelse-
former – både hyresrätter och bostadsrätter och, i den mån det var relevant för 
området, även villor. Sedan delade vi ut brev med inbjudningar till omkring 
�00 hushåll i dessa områden (se bilaga �). Inbjudan avslutades med en upp-
muntran att kontakta oss i projektgruppen, om man var intresserad av att delta 
i en gruppintervju. Vi väntade oss inte någon överväldigande respons. I stället 
ringde vi runt till de hushåll som vi delat ut breven till, och bjöd in dem än en 
gång med hänvisning till det brev de fått. Vår önskan var att få ihop minst fem 
deltagare per intervjutillfälle, och försökte därför boka in minst åtta personer 
till varje träff, eftersom man får räkna med ett visst bortfall. I relation till detta 
kan nämnas att det var relativt lätt att få deltagare till fokusgrupperna både i 
Vadstena och Norrköping/Ljura. Det krävdes inte många timmars telefonsam-
tal för att ha fått ihop det antal deltagare som vi ville ha. Detta visade sig betyd-
ligt svårare i Åtvidaberg, där ytterst få personer var intresserade av att delta i vår 
studie. Den ena fokusgruppen i Åtvidaberg fick därför sättas samman genom 
att en av deltagarna rekryterade några av sina vänner till fokusgruppen. Detta 
ledde till att vi fick ytterligare fem deltagare till den första gruppintervjun, 
samtliga lokalt engagerade socialdemokrater. Därmed uppstod också frågan 
hur detta skulle påverka innehållet i fokusgruppsdiskussionen. Saken diskute-
rades vid fokusgruppstillfället, och de politiskt aktiva personerna ombads att 
särskilt tänka på att prata i egenskap av Åtvidabergsbor, inte som företrädare 
för ett politiskt parti. En granskning av resultaten av denna fokusgruppsinter-
vju ger en klar bild av att de fem politiskt aktiva personerna varken gav uttryck 
för särskilt entydiga eller partipolitiskt färgade åsikter utan hade olika erfaren-
heter och perspektiv på de frågor som diskuterades. Vad som däremot märktes 
var att tre av dessa personer var lite mer pratsamma än övriga i gruppen, och att 
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de hade tydligare framtidsidéer för ortens utveckling. Sammantaget bedöm-
des deras partipolitiska engagemang inte spela någon stor roll för resultatet av 
gruppintervjun. 

Vi i projektgruppen hade en önskan att träffa en blandad grupp män-
niskor från varje kommun, för att på så vis få så många olika perspektiv som 
möjligt på de frågor som stod i fokus för studien. Men även om det fanns en 
sådan önskan har studien inte styrts av en ambition att skapa ett representativt 
urval. Trots allt är det intressant att notera några saker angående gruppernas 
sammansättning; bortsett från de fem partipolitiskt aktiva intervjupersonerna 
i Åtvidaberg uppvisade fokusgruppsdeltagarna en relativt stor variation i ålder, 
bakgrund och sysselsättning. Samtliga grupper var könsmässigt blandade, dock 
deltog fler kvinnor än män i studien totalt sett. Mer specifik information om 
gruppernas sammansättning finns i de ortsspecifika empiriska kapitlen nedan. 

Trots att fokusgrupperna i flera avseenden var blandade uppvisar hela 
gruppen intervjupersoner en påtaglig homogenitet såtillvida att samtliga delta-
gare är födda och uppvuxna i Sverige. Åtminstone i Vadstena och Norrköping/
Ljura fanns flera personer/hushåll med utländskklingande namn bland de in-
bjudna. Samtliga av dessa avböjde att delta i studien. I vissa fall handlade det 
uppenbarligen om språksvårigheter. Denna skevhet i gruppernas sammansätt-
ning är en svaghet. En idé för framtiden är att i denna typ av studier redan från 
början ha en strategi för hur man ska se till att även få med människor som 
känner sig osäkra på att uttrycka sig på svenska, till exempel genom att avsätta 
pengar för tolkning. 

Fokusgruppernas genomförande och dokumentation
Intervjuerna genomfördes i samtliga fall i en offentlig/halvoffentlig miljö på 
respektive ort. Samtalen pågick i cirka två timmar. Intervjuerna spelades in på 
ljudfil och video, och har sedan transkriberats fullt ut. Samtliga intervjuperso-
ner samtyckte till inspelning. Vi var tydliga med att vi avsåg att anonymisera 
materialet, och har fingerat samtliga intervjupersoners namn. 

De frågor som diskuterades vid gruppintervjuerna handlade om intervju-
personernas upplevelse av sitt respektive närområde/hemort och dess viktigaste 
kvaliteter. En stor del av samtalen handlade om hur de reser till och från dag-
liga aktiviteter exempelvis arbete eller annan sysselsättning. Samtalet ägnades 
också åt tankar om framtiden och vad som ur deras synvinkel utgör de mest 
brännande frågorna för att orten/stadsdelen de bor i ska (fortsätta att) vara 
välfungerande, trivsam och funktionell. Intervjusamtalen var semistrukture-
rade och hade ett tydligt uttalat tema med en rad specifika frågor som stöd (se 
bilaga med intervjufrågor). Ambitionen var att skapa en relativt spontan och 
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självgående gruppdiskussion kring dessa teman. Detta fungerade väl i samtliga 
grupper. Vi från projektgruppen hade i samtliga fall en relativt blygsam roll 
och deltog mest genom att då och då ställa följdfrågor eller se till att alla per-
soner kom med i samtalet. 

Disposition
Efter detta inledande kapitel följer ett kort avsnitt där vi redogör för några 
forskningsperspektiv som är relevanta för – och i viss mån också har fungerat 
som inspirationskällor till – denna studie. Därefter följer de tre empiriska ka-
pitlen om Vadstena, Åtvidaberg och Norrköping/Ljura. De empiriska kapitlen 
har vi valt att hålla relativt fylliga, med många citat, så att intervjupersonernas 
egna berättelser och perspektiv kommer fram. Varje empiriskt kapitel avslutas 
med en kort summering av de viktigaste resultaten. Därefter följer ett kapitel 
med en avslutande diskussion. Där kopplas de viktigaste resultaten till andra 
forskningsresultat samt i viss mån till nuvarande regionala och lokala politik. 
Förhoppningen är att studien ska kunna fungera som ett diskussionsunderlag 
i ett kommunalt och regionalt planeringssammanhang, och kunna ge perspek-
tiv på aktuella beslut och prioriteringar. 

Forskningsfältet
Som nämndes ovan har denna studie genomförts med ett explorativt angrepps-
sätt. Studien rör sig inom ett stort och komplext forskningsfält som inte är 
alldeles lätt att ringa in. I detta avsnitt följer några axplock från det senaste 
decenniets svenska forskning om regionförstoring, pendling, lokalsamhällets 
kvaliteter, perspektiv på individers rörlighet och förankring. 

Konsekvenser av regionförstoring och ökad pendling
Andersson, Ek och Molina beskriver i boken Regionalpolitikens geografi (�008) 
hur svensk regionalpolitik under �980-talet genomgick en förändring. Från 
att ha varit ett politikområde vars ändamål var att styra närings- och indu-
striutveckling genom lokaliseringsbeslut, ändrades fokus till att i stället skapa 
förutsättningar för lokal och regional tillväxt och utveckling genom uppbygg-
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nad av lokal och regional infrastruktur. I fokus hamnade frågan om de lokala 
arbetsmarknadsregionernas storlek och diversitet, samt frågan om effektiva 
transportnätverk (Andersson m.fl. �008). Forskning och policydokument från 
tidigt �000-tal visar att regionförstoring under denna tid skrevs fram som en 
stark positiv utvecklingsfaktor för städer och regioner (Korpi �003, Johansson 
och Klaesson �003, prop. �00�/0�:4, SOU �004:34). 

I bilaga 3 till långtidsutredningen från �003/04 konstateras att ”allt talar 
för att regionförstoringen kommer att fortsätta, dels genom de tydliga koncen-
trationstendenser som finns inom näringsliv och offentlig sektor, dels genom 
medveten politik från både regioner och statsmakter att förbättra tillgänglig-
heten och att vidga regionerna.” (SOU �004:34, s. ��0). Tendensen är stark 
även fortsättningsvis, exempelvis framhålls i regeringens aktuella strategi för 
regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning �007-�0�3 re-
gionförstoring som ett särskilt viktigt insatsområde för en fortsatt regional ut-
veckling (Näringsdepartementet �007). Tillväxtverket, som är den nationella 
myndighet som har ansvar för att stärka regional utveckling, har på sin hem-
sida mycket fakta och information om regionförstoring och historiska utveck-
lingstendenser. Även här lyfts regionförstoring fram som en viktig faktor för 
ekonomisk tillväxt. Dock noteras att det ligger en utmaning i att ”förena regi-
onförstoring med en ekologiskt och socialt hållbar utveckling” (<www.tillvaxt-
verket.se> �0�0-09-30). 

Regionförstoringens kända fördelar handlar exempelvis om att den ekono-
miska tillväxten visat sig stark i områden med många invånare per lokal arbets-
marknadsregion. Mot denna bakgrund har det framförts att större funktionella 
regioner och transportsystem som möjliggör ökad mobilitet bäddar för en ro-
bust ekonomisk utveckling eftersom det i ett större geografiskt område ofta 
finns ett större utbud och en större variation av branscher och arbetstillfällen 
(SOU �004:34). Regionförstoringens anges också ha positiva konsekvenser för 
individers karriärmöjligheter och position på arbetsmarknaden, och för att öka 
valfriheten avseende både jobb och bostad. 

Vid sidan av den positivt inriktade forskningen om regional utveckling 
finns också en mer kritiskt inriktad forskning, som påpekar att regionförsto-
ringen inte får samma gynnsamma konsekvenser för alla grupper i samhället. 
Syssner (�008) konstaterar att regionala utvecklingsstrategier som syftar till att 
skapa tillväxt och konkurrenskraft ”har en tendens att öka de sociala orättvi-
sorna inom regionen, helt enkelt för att politiken då kommer att kretsa mer 
kring hur man förbättrar företagsklimatet, än kring frågor som handlar om 
social rättvisa” (ibid., s. 43). Kopplat till detta kan nämnas att befintlig statis-
tik visar hur högutbildade grupper, som arbetspendlar i högre grad än andra, 
är de som mest påtagligt kan dra nytta av regionförstoringens fördelar (SOU 
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�004:34; www.tillvaxtverket.se). Detta kan ses som problematiskt ur ett för-
delningspolitiskt perspektiv, men lyfts ofta upp som någonting som på sikt kan 
gynna fler än de som gynnas idag (ibid.). 

Andra studier framhåller att pendling förvisso kan leda till ett mer presti-
gefyllt och välavlönat arbete för den enskilda individen, samt tillgång till nya 
sociala nätverk, men samtidigt ha en rad andra konsekvenser. Långa resor mel-
lan hem och bostad kan upplevas som hinder för individens möjlighet att upp-
rätthålla lokalt förankrade sociala nätverk (Bergström �0�0). Dessutom upp-
levs pendling ofta som låsande och stressande, och kan innebära svåra situatio-
ner i vardagen, inte minst för föräldrar med små barn (Friberg �008, Sandow 
och Westin �006, �007). Ur barnens perspektiv är pendlande föräldrar givetvis 
någonting helt annat än att ha föräldrar som dagligdags vistas på samma ort 
(Boverket �005). Flera studier har särskilt pekat på regionförstoringens proble-
matiska konsekvenser för jämställdhet och maktbalans mellan män och kvin-
nor (Friberg �008, Svenska kommunförbundet och Arena för tillväxt �003, 
Friberg m.fl. �004, SOU �004:34, Sveriges kommuner och landsting och 
Arena för tillväxt �008). Andra studier har framhållit svårigheten med att för-
ena regionförstoring med miljömål och hållbar utveckling, bland annat för att 
den ökade pendlingen innebär ett ökat transportarbete som får konsekvenser 
i form av energiförbrukning, buller, och beroende på transportslag luftförore-
ningar och andra utsläpp (Boverket �005, SOU �004:34, Sandow och Westin 
�007). Det finns ett antal studier som undersöker förutsättningarna för att 
göra regionförstoringen mer hållbar genom att exempelvis få fler människor att 
pendla med kollektiva färdmedel (Sandow och Westin �007).

Lokalsamhället i fokus
Det finns i dagsläget en del forskning om regionförstoringens konsekvenser för 
lokalsamhället. Som exempel kan nämnas Lidström (�006) som diskuterar re-
gionförstoringens konsekvenser för lokal demokrati. Studien indikerar att den 
fysiska regionförstoringen också har en parallell i en ”politisk-mental region-
förstoring”, som går ut på att pendlare lär sig tänka i större enheter än den egna 
kommunen, och förhåller sig till ett vidare geografiskt område. Detta tycks 
dock inte innebära ett minskat engagemang i de lokala frågorna (Lidström 
�006). Nordfeldt och Stenbacka (�008) fokuserar också lokalsamhället i sin 
forskning, och undersöker vad som händer när politikens generella riktlinjer 
når den lokala nivån, med fokus på individer och organisationer inom civil-
samhället. Hur utformar dessa aktörer sina strategier och hur påverkas det-
ta av regionala och lokala genuskontrakt? (Nordfeldt och Stenbacka �008). 
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Nordfeldt och Stenbacka understryker att det är viktigt med studier på mikro- 
och mesonivå för att förstå regionalpolitikens lokala avtryck, och framhåller 
även värdet av att empiriskt fokusera på individer och hushåll (ibid). Här finns 
en tydlig koppling till Hagmans (�005) studie om bostadsortens betydelse för 
vardagens resor. I Hagmans studie fördjupas insikterna om geografiska och in-
dividuella drivkrafter bakom ökad bilanvändning. Såväl Hagmans studie som 
Nordfeldt och Stenbackas studie har ett tydligt släktskap med denna studie när 
det gäller viljan att lyfta fram ett individuellt och lokalt förankrat perspektiv på 
frågor om lokal och regional utveckling. 

Föreställningar om individen, rörlighet och förankring samt politik
Förutom ovanstående studier, vars fokus ligger på relativt konkreta konse-
kvenser av regionförstoring och ökad pendling, finns ett antal studier som 
uppmärksammar normer och föreställningar som ligger till grund för, och bi-
drar till att legitimera, den positiva regionförstoringsretoriken. Några av dessa 
handlar om synen på individen. Exempelvis blottlägger Friberg (�008) hur den 
rådande diskursen om regional utveckling utgår från ett perspektiv på indivi-
den som en ”ekonomisk enhet, rationell och avkönad”, vilket kan ställas mot 
ett perspektiv på individen ”som en tänkande varelse med en kvinno- eller 
manskropp som rör sig mellan olika rum” (Friberg �008, s. �57). 

Andra forskare, till exempel Vilhelmson (�00�) lyfter fram generella teo-
retiska perspektiv på frågan om människors rörlighet och förankring, och fram-
håller en rad möjliga konsekvenser av den ökade geografiska utspridningen 
för sociala nätverk och relationer. Vilhelmson berör regionförstoring endast 
indirekt, men hans teoriöversikt innehåller flera begrepp som är relevanta för 
forskning om regionförstoring, transporter och lokalsamhällen. Vilhelmson 
diskuterar företeelserna rörlighet (fysisk och virtuell) och stationäritet ur ett 
välfärdsteoretiskt perspektiv, och konstaterar att rörlighet är ett ord som ofta 
förknippas med positiva värden såsom ”vidgade handlingsmöjligheter, föränd-
ring, modernitet, uppbrott och framåtblickande” (Vilhelmson �00�, s. �5) 
medan det stationära ses som mer negativt laddat och ”synonymt med stil-
lastående, passivitet, fastlåsthet och tillbakablickande”. Mot denna bakgrund 
noteras att rörlighet ofta ses som något grundläggande positivt för individens 
välfärd. Vilhelmson kritiserar den i hans mening vanligt förekommande, men 
i hög grad oreflekterade uppfattningen att ökad geografisk rörlighet i sig skulle 
ge individer ökade handlingsmöjligheter, och konstaterar att ”ett betraktel-
sesätt som ensidigt kopplar välfärd till handlingsmöjligheter bortser från den 
lokala förankringens och geografiska bindningarnas betydelse. Sådana bind-
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ningar, lojaliteter, lokala och känslomässiga relationer utmärks av varaktighet, 
platsberoende och återvändande.” (ibid., s. �7). 

Ytterligare ett tema inom regionforskningsfältet, som är intressant att 
nämna i detta sammanhang, handlar om politik – eller snarare avsaknaden av 
tydligt uttalade politiska perspektiv inom politik och planering för regional ut-
veckling. Ek och Tesfahuney (�008) beskriver det senaste decenniets regionala 
utvecklingspolitik i termer av ”post-politisk regionalisering”. Begreppet post-
politik, som har utvecklats av bland andra Žižek (�999) och Mouffe (�005) 
syftar på en samtida tendens till ”avpolitisering” av genuint politiska och kon-
fliktfyllda frågor, vilket får konsekvensen att dessa i allt högre grad framstår 
som rent administrativa ärenden vars grunder inte låter sig ifrågasättas. Post-
politik innebär att politik reduceras till ekonomism och management (Ek och 
Tesfahuney �008). 

Ek och Tesfahuney använder begreppet post-politik för att analysera den 
samtida regionala utvecklingspolitiken och konstaterar att regional utveck-
lingspolitik idag ”gör regionen till ett medel för att skapa tillväxt för tillväxtens 
egen skull och konkurrens för konkurrensens egen skull.” (ibid., s �04). Vidare 
pekar de på att den samtida regionala utvecklingspolitiken tonat ned frågor 
om ”rumslig jämlikhet och omfördelning /…/ till förmån för tillväxtfrämjande 
åtgärder, konkurrens och nyttomaximering.” (ibid., s �03). Enligt författarna 
har det post-politiska perspektivet också fört med sig en syn på individen som 
framför allt en konsument och resenär i ”dromoregionens flöden”, i stället för 
en medborgare med en tydlig territoriell förankring. Ek och Tesfahuneys kri-
tiska analys och diskussion av samtida regional utvecklingspolitik ger upphov 
till många tankar och frågor som är relevanta för denna studie. 

Perspektivens tillämpning i denna studie
Syftet med denna studie är, vilket angivits ovan, att identifiera och ge uttryck 
för ett individuellt och lokalt förankrat perspektiv på lokal och regional ut-
veckling samt transporter i Östergötland. Den här nämnda forskningen om 
regionförstoring, lokalsamhällets kvaliteter samt teoretiska perspektiv om rör-
lighet och förankring har utgjort centrala inspirationskällor i tolkningen av 
de empiriska resultaten av fallstudierna i Vadstena, Åtvidaberg och Ljura i 
Norrköping. I nästa avsnitt presenteras de empiriska resultaten från respek-
tive ort. Uppmärksamheten riktas särskilt mot hur invånare på de tre orterna 
beskriver lokalsamhällets kvaliteter och varför de har valt att bo där de bor, 
vilka lokala transportstrategier de har utvecklat för att få vardagen att fungera, 
hur de tar sig till arbete, studier, service, fritidsaktiviteter och hur de resonerar 
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kring val av färdmedel. Vidare uppmärksammas deras åsikter om lokalsamhäl-
lets fortsatta utveckling: Vad anser de är viktigt att utveckla fortsättningsvis 
för orten de bor på? Vad lyfter de fram som centrala kvaliteter för trivsel och 
funktionalitet? De empiriska fallstudierna redovisas först en och en, med en-
dast kortfattade summeringar av de viktigaste resultaten. Efter de empiriska 
avsnitten följer en avslutande diskussion, och i denna görs kopplingar till den 
forskning som redovisats ovan. En viktig del i den avslutande diskussionen är 
att lyfta fram de slutsatser som är av störst relevans för lokal politik och pla-
nering. 
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Vadstena
Vadstena är en av de mindre kommunerna i Östergötland. Vadstena ligger i 
Östergötlands västra del, cirka �,5 mil söder om Motala, �,5 mil nordväst om 
Mjölby och fem mil rakt väster om Linköping, som är länets största stad. I 
Vadstena bodde år �009 omkring 7 500 invånare, varav cirka 5 600 bodde i 
tätorten Vadstena. 

Karta 1: Östergötlands län 
Källa: <www.gis.lst.se>

Vadstena är känt för sitt rika kulturarv och sina välbevarade historiska miljöer 
med bland annat Vadstena kloster, Klosterkyrkan, Vadstena slott, den välbeva-
rade medeltida stadskärnan etc (se bilder nedan). I Vadstena finns dessutom en 
opera, Vadstena akademien. Men Vadstena är också en industri- och företags-
stad. De största näringsgrenarna är tillverkning, vård och omsorg, kultur, per-

Del II  
Berättelser från tre Östgötakommuner
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sonella tjänster och jordbruk. Sysselsättningsnivån i Vadstena är något högre 
än i länet och riket i stort. 

Bild 1: Vadstena slott 
Foto: Ingela Molander

Bild 2: Sjögatan med Klosterkyrkan i bakgrunden 
Foto: Ingela Molander
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Befintlig statistik om pendlingsmönster visar att Vadstena är en stor pend-
larkommun. Drygt 35 procent av de förvärvsarbetande bor i någon annan 
kommun. Ungefär lika många pendlar ut från kommunen som in. Både in- 
och utpendlingen har ökat stadigt de senaste femton åren (Regionförbundet 
Östsam �009b). 

Fokusgrupperna i Vadstena hölls i april och maj �009 och ägde rum på 
biblioteket i staden. I fokusgrupperna deltog totalt �� personer, sex kvinnor 
och fem män. Samtliga deltagare bodde i själva tätorten. De hade varierande 
bakgrund, sysselsättning och ålder. Två av de intervjuade var under 30 år, varav 
en studerande och en yrkesverksam. Tre av de intervjuade var i åldersgruppen 
30–45 år och fyra var i åldersgruppen 45–60 år, samtliga yrkesverksamma. Två 
personer var över 60 år, båda dessa var pensionärer.

Att bo i Vadstena 

Ann-Marie: /Vadstena är en/ underbar stad att bo i. Den absolut 
enda nackdelen med Vadstena /…/ det är kommunikationerna.

En vacker stad med rikt kulturliv, bra service och fina omgivningar
I fokusgrupperna i Vadstena var enigheten stor om Vadstenas alla kvalite-
ter. Exempelvis framhölls Vadstenas skönhet och charm. Några nämnde att 
Vadstena, trots sin blygsamma storlek, ändå är ”en riktig stad” med ett relativt 
gott utbud av affärer, service och arbetstillfällen. Alla som intervjuades upp-
skattade stadens på många sätt rika historia som manifesteras med en välbeva-
rad medeltida stadskärna och många intakta byggnader från tidigare århund-
raden. Som en fördel framhölls även läget vid Vättern med sitt klara badvatten 
samt närheten till Tåkern och Omberg. Tre personer har bott på andra ställen 
under ett antal år, men har valt att komma tillbaka till staden och menar att det 
var oerhört skönt att ”komma hem.” Enligt dem finns det inget bättre ställe att 
bo på. Ulrika, som är i 40-årsåldern berättar att: 

Ulrika: Jag är född och uppvuxen i Vadstena och så har jag bott 
iväg i �0 år och så kom jag hem igen. Det var liksom att komma 
hem. Det finns inget annat. Det var gubben – han fick följa med.

Flera av de andra intervjupersonerna höll med om detta. Några gav även ut-
tryck för att orten ibland känns lite för liten. Dels diskuterades bristen på ute-
ställen och omaket att alltid behöva åka iväg till andra orter om man vill göra 
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något särskilt. Dessutom konstaterade Gunnel, som är pensionär, att det kan 
finnas vissa nackdelar med att alla känner alla: 

Gunnel: Det finns en nackdel och nu ska jag dra upp den. Det är 
att folk känner varandra så väl att de har reda på allt. Vet allt och 
det sprider sig fort i denna lilla stad. Det är den enda nackdelen 
som jag tror finns. Det är väl så på alla sådana här små platser.

Per: Visst är det så.

I viss mån märktes också en irritation över att en stor del av stadens verksamhe-
ter och butiksutbud är relativt exklusivt. Dels handlar det om att en betydande 
del av affärerna riktas mot turister och andra tillfälliga besökare, men också om 
att det enligt intervjupersonerna finns en del Vadstena-bor med exklusiv smak 
och dyra vanor. Ibland kan de uppleva detta som en nackdel: 

Christel: att man tror att man är lite mer. Titta på affärerna i 
Vadstena. Det är bara dyra affärer. Det har aldrig funnits något 
annat. 

Joakim: Alltså jag kan ju erkänna om jag går ner på stan en dag så 
känner jag mig lite felplacerad ibland. För det är fina damer som 
ska gå där och se fina ut, köpa fint, handla dyrt. Då känner jag 
mig bara så felplacerad.

Att bo och jobba på samma ställe
Flera av deltagarna nämnde en särskild fördel med Vadstena som bostadsort, 
nämligen att det finns goda möjligheter att både bo och arbeta i staden, och 
att man i så fall får kort restid mellan hem och arbete. I princip kan man klara 
sig med att gå och cykla inom själva tätorten. 

Att ha allting man behöver inom räckhåll är, enligt deltagarna, en väsent-
lig del av livskvaliteten och ett tungt vägande skäl i valet av bostadsort. Både 
Ulrika och Kjell, som är i 55-årsåldern och inflyttad från Linköping, gav ut-
tryck för detta:

Kjell: Det finns en slags förväntan från samhällets sida att man ska 
vara beredd att pendla om det behövs. Pendlingen har ökat hela 
tiden – att man ska kunna pendla överallt längre sträckor osv. /…/ 
Jag personligen tycker inte det är någon speciellt hög livskvalitet 
om man ska sitta och pendla i timtal varje dag. Jag är väldigt glad 
över att jag kan gå till jobbet på tio minuter nu knappt. Det tycker 
jag är livskvalitet. /…/ Det tycker jag är ett skäl till att bo i en så-
dan här stad om man nu har turen att kunna jobba här också.
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Ulrika: Jobba i samma stad som man bor i, det är liksom perfekt. 
Det kan inte bli bättre.

Dåliga kommunikationer 
Överlag uttryckte gruppdeltagarna stor förnöjsamhet med Vadstena som bo-
stadsort. Förbindelserna till andra, närliggande orter kom emellertid upp i dis-
kussionen på ett tidigt stadium. Det framgick redan av intervjupersonernas 
inledande berättelser om sig själva att transporter är en stor och viktig del av 
tillvaron och något som inte alltid upplevs som enkelt att lösa. Hur pass väl 
transporterna fungerar beror till stor del på vad för slags resor som ska göras 
och för vilket ändamål. Nedan redovisas kort intervjupersonernas perspektiv 
när det gäller transporter inom tätorten, arbetspendling, transporter för fritids-
sysselsättningar samt långväga resor. 

Lokala resor
En kombination av olika transportslag – men mest gång och cykel
De flesta intervjupersoner berättade att de använder en kombination av olika 
transportmedel för sina resor inom tätorten. Flera av intervjupersonerna har 
sitt arbete i Vadstena tätort, och de sade att de oftast går eller cyklar till jobbet. 
Att köra bil framstår som något man endast gör undantagsvis, om man är för-
kyld eller om det är dåligt väder. Det upplevs till och med som ”pinsamt” att 
ta bilen inom stadens gränser. Två av de intervjuade berättade om hur de, vid 
de tillfällen som det ändå händer, kan mötas av ifrågasättanden:

Joakim: Det är pinsamt att köra bilen när man bor i en liten stad 
ibland. När man kommer ned till jobbet/får man höra/ ”Men Gud 
har du tagit bilen idag? Vad har du det för?” 
Ann-Marie: ”Jag ska uträtta ärenden”.

Joakim: Ja precis, det blir alltid något sådant där.

Ann-Marie: Så får man liksom åka omkring efter jobbet och hitta 
på någonting. Nu har jag kommit på att jag har rätt mycket kar-
tonger och tomflaskor och burkar. Dom slänger jag i bilen och så 
åker jag och pantar och lämnar dom. Det är pinsamt att köra bil i 
en sådan här liten stad. Jag tycker det.

Gruppdeltagarna var rörande överens om att man klarar det mesta genom att 
gå eller cykla inom tätorten, vilket kan kompletteras med enstaka bilresor för 
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till exempel större inköp. De lokala transporterna framstår därmed som rela-
tivt okomplicerade, åtminstone om man inte är fysiskt handikappad. I sam-
talen nämndes att det sannolikt är betydligt svårare med de lokala transpor-
terna för den som är rörelsehindrad eller har något annat fysiskt handikapp. 
Resandeunderlaget i staden är för litet för att det ska finnas någon reguljär lo-
kaltrafik, men sedan ett par år tillbaka finns en lokal gratisbuss som går tre turer 
om dagen, och som är tänkt att ersätta färdtjänst inom staden.� Gratisbussen 
är öppen att nyttja för alla som vill. Den stannar dels vid förutbestämda håll-
platser, men det finns också möjlighet att ställa sig och vänta var som helst 
längs bussens rutt, och genom att signalera till chauffören kan man få stiga på 
eller av där det passar en själv. Endast en av intervjupersonerna, Bertil, som är 
pensionär, har erfarenhet av att själva åka med gratisbussen. Bertil åker med 
den om det är dåligt väder och det känns ruggigt att gå ned till centrum. Både 
han och de övriga upplevde att gratisbussen är en tillgång i det lokala trans-
portutbudet: 

Gunnel: Ja, det tror jag är väldigt populärt här i stan, helst /bland/ 
dom gamla. Den går lite runt sjukhuset, vårdcentralen är det här 
och går runt Vasagården.

Kjell: Jag vet inte, jag kan väl se att det kanske säkert finns ett be-
hov bland dom som inte har något annat alternativ att ta sig fram.

Gunnel: Det är nog inte bara det utan det är att det är smidigt 
också tror jag.

Å ena sidan hade flera av intervjupersonerna enligt egen utsago dåliga kun-
skaper om gratisbussens rutt och tider. De efterlyste mer lättillgänglig infor-
mation direkt till hushållen. Å andra sidan konstaterade de att de sannolikt 
inte i dagsläget skulle börja nyttja den. I och med att det är så korta avstånd 
på orten hade samtliga för avsikt att även fortsättningsvis gå och cykla i så hög 
grad som möjligt. 

Fler cykelbanor och mer trafikvett 
När det gäller cykling diskuterades ett antal brister, som handlade både om 
cyklisters trafikvett men också om mer allmänna trafiksäkerhets- och komfort-
åtgärder. En konkret fråga handlade om avsaknaden av cykelbanor. Riksväg 
50, som passerar Vadstena i nord–sydlig riktning, är smal och hårt belastad 
av tung trafik. Av vad som sades i intervjuerna skulle fler kunna tänka sig att 

� Sedan sommaren �009 körs denna gratisbuss också i viss utsträckning på sträckan 
Vadstena–Borghamn, som är kommunens andra tätort (<www.vadstena.se>). 
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cykla även utanför tätorten om förutsättningar för detta skapades i form av fler 
cykelbanor – exempelvis norrut mot Motala dit det är cirka �,5 mil.

Gång- och cykeltrafik i själva tätorten diskuterades både som en fördel och 
som ett problem. Enligt vad som nämndes ovan var flera av intervjupersonerna 
glada över att bo i en stad där man kan gå och cykla överallt. Samtidigt fram-
kom en del andra aspekter av detta, som handlar om fotgängares och cyklisters 
ibland mycket riskfyllda beteende i trafiken. Ann-Marie, som är i 60-årsåldern 
och inflyttad från Stockholm, menade att Vadstenas cyklister har en del att lära 
sig när det gäller trafiksäkerhet:

Ann-Marie: Det /…/första jag tänkte när jag flyttade hit det var 
att ”här kommer jag att köra ihjäl någon på cykel”. Det var det 
värsta jag varit med om. Jag flyttade ner i mars/april någonting, så 
det var mörka kvällar och jag kom puttrandes i min lilla bil och så 
visslade det förbi något svart och jag tänkte vad sjutton var det där, 
svarta jaguarer eller vad är det för någonting, ja cyklister, alla var 
svartklädda ingen hade lyse och dom svischade omkring.

Enligt fokusgrupperna gäller detta problem också ortens gångtrafikanter, som 
håller fast vid invanda gångstråk oavsett om det framstår som lämpligt eller ej:

Christel: Vid scoutgården var det ett övergångsställe precis från 
skolgården och rakt över. Det är borttaget /nu, men/ varenda 
Vadstenabo som kommer och går på den sidan går över där  
istället för att gå �0 meter bort där övergångsstället är /nu/. 

Av samtalet att döma verkar det som att de gångstråk som nämns är så invanda 
och välkända att ortens invånare kan hantera detta. Enligt intervjupersonerna 
händer det få trafikolyckor trots att många beter sig väldigt riskabelt i trafiken. 
Kanske handlar det om att lära sig den lokala trafikkulturen.

Resor utanför orten
Arbetspendling med kollektivtrafik eller bil
Drygt hälften av gruppdeltagarna har erfarenhet av längre arbetsresor. Motala 
är den största pendlingsorten för Vadstenabor i allmänhet, och även för dessa 
intervjupersoner. Fyra av de intervjuade pendlar dit i dagsläget och ytterli-
gare en person har gjort det tidigare. En person har erfarenhet av pendling 
till Linköping, och ytterligare en person pendlar till sin lastbil som står strax 
utanför Väderstad, cirka två mil bort. En stor del av samtalet kom därför att 
handla om de – enligt gruppdeltagarna – relativt dåliga förbindelserna till an-
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dra städer och tätorter i länet, åtminstone för dem som inte kan eller vill köra 
bil. Vadstena har inte någon järnväg, vilket innebär att kollektivtrafiken till el-
ler från staden enbart består av busstrafik. 

En första anblick i tidtabellen för bussar mellan Vadstena och andra orter 
Linköping visar att det finns relativt många avgångar under dagen. Hur bra 
eller dåliga förbindelserna upplevs vara tycks i viss mån förklaras av vilken 
sysselsättning och vilka arbetstider man har. Den yngsta personen i gruppen, 
Moa, som studerar i Motala, menade att bussförbindelserna fungerar alldeles 
utmärkt. Till saken hör att Moa saknar körkort och därför är bilresor inte nå-
got alternativ för henne. Dessutom kan noteras att bussförbindelserna är rela-
tivt täta under morgonen och den senare delen av eftermiddagen, vilket passar 
hennes tider.� Gunnel, som är i 60-årsåldern och som relativt nyligen gått i 
pension från sitt arbete som sjuksköterska på sjukhuset i Motala, berättar att 
bussförbindelserna fungerat alldeles utmärkt även för henne:

Gunnel: Jag åkte i �0 år mellan Vadstena och Motala /…/. Jag job-
bade på lasarettet/och/ jag /hade/ jättebra förbindelser. Jag hade 
�00 meter till bussen och lika långt ifrån när jag gick av vid lasa-
rettet. Jag var hemma snabbare än de som bodde i andra änden av 
Motala. Lika snabbt hemma i min bostad i Vadstena. /Det tog/ 
�5–30 min så det var jättebra. Jag har åkt bil också när jag arbe-
tade på natten. Jag föredrar hellre att åka buss. /…/ Vintertid var 
det lite jobbigt att åka bil.

Moas och Gunnels positiva bilder av busspendling mellan Vadstena och Motala 
delas emellertid inte av de tre intervjupersoner som i dagsläget är yrkesverk-
samma i Motala. Samtliga dessa arbetar inom vården, vilket ofta innebär tidiga 
morgnar och sena kvällar och ibland även nattpass. Särskilt problematiskt an-
ses det vara med förbindelserna under den senare delen av dygnet. Kvällstid är 
utbudet av bussar glest. Jobbar man inte centralt, eller vid sjukhuset, dit det 
ändå finns relativt goda förbindelser, är det svårt att hitta alternativ till bilen. 
Ann-Marie, som är i 55-årsåldern och inflyttad från Stockholm, arbetar som 
personlig assistent i Motalas västra delar. Enligt henne skulle det vara mycket 
svårt att åka kollektivt till jobbet, eftersom hon har så oregelbundna arbetstider 
och dessutom är beroende av fungerande anslutningar inne i Motala:

Ann-Marie: Jag jobbar ute på väster så /efter att ha åkt bussen från 

� Detta avsåg tidpunkten för fokusgruppernas genomförande i Vadstena, vilket var 
våren �009. Sedan dess har utbudet av bussar till Motala utökats och uppgår i 
dagsläget till �3 avgångar per dag, samtliga med en restid på knappt �0 minuter 
(<www.ostgotatrafiken.se>).
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Vadstena till Motala/ ska jag ta mig /…/ vidare med lokalbuss. 
Kommunikationerna är urusla tycker jag. Det visste jag när jag 
flyttade hit. Jag köpte bil innan jag flyttade ned. /…/ helt klart är 
att jag skulle inte kunna jobba där jag gör utan bil. 

Kjell, som är i 55-årsåldern, bodde tidigare i Linköping och pendlade under 
ett par års tid därifrån till sitt arbete i Vadstena innan han valde att flytta. 
Även han gav en bild av att pendlingsmöjligheterna med buss inte är särskilt 
välfungerande: 

Kjell: Det gick ju, alltså det gjorde det ju /…/ men lite jobbigt var 
det ju. Jag bodde i Skäggetorp i Linköping/och/ det fanns flera 
olika alternativ men det tog lika lång tid hur man än gjorde. Den 
vanligaste varianten var att åka stadsbussen ned till/Linköpings/ 
resecentrum och sedan antingen expressbuss därifrån till Vadstena 
varefter expressbussen gör en längre tur i Linköping innan den 
lämnar stan, eller också pendeltåg till Mjölby och så buss därifrån. 
En annan variant var att gå ut till Bergsvägen och åka buss till 
Motala och så buss till Vadstena. Men det var sällan det passade 
med anslutningar där då. Jag funderade på alla möjliga varianter 
/…/. Cyklade till universitetet och tog expressbussen därifrån men 
då blev det för kort arbetsdag om jag skulle åka med expressbus-
sen tillbaka igen och då hade jag cykeln på universitetet. /Men/ 
bor man här i Vadstena och jobbar till exempel i Mjärdeviområdet, 
universitetet eller sjukhuset i Linköping så funkar det väl bra att 
pendla in. Anledningen till att jag åkte kollektivt så pass mycket 
som jag ändå gjorde är det att jag känner lite för det här med mil-
jö. Att det rent allmänt vore bra om man åkte mer kollektivt och 
sedan var det även en kostnadsaspekt plus det här med vinterväg-
lag. Det är inte alltid så kul när det är snödrivor ute på slätten.

Av Kjells berättelse framgår att kollektivresandet tog mycket tid och krävde en 
omsorgsfull planering. Hans val att ändå försöka åka kollektivt motiverades 
till betydande del av ett engagemang för miljöfrågor, men även väglag och sä-
song spelade in. En annan fördel med busspendling, som nämndes av andra 
gruppdeltagare, är den möjlighet till avkoppling som resor med kollektivtra-
fiken ger: 

Camilla: Det är många som säger att, som åker till Linköping på 
morgonbussen, som tycker det är så skönt att sätta sig på bussen 
och varva ner. De har med sig sin Ipod eller någonting och stoppar 
i örona och vilar sig eller någonting sånt då. Det är bekvämt om 
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det är full snöstorm att inte behöva sitta på helspänn själv.
Joakim: Det är också en aspekt av att pendla. Den tiden du har, 
resvägen hem, där kopplar du av.

Camilla: Rensar hjärnan.

Joakim: Ja precis – går igenom dagen på jobbet kanske. När du 
kommer hem så är du hemma och du är färdig med dagen.

Trots att flera personer framhöll många fördelar med kollektivtrafiken är det 
uppenbart att vanans makt är stor när det gäller val av färdmedel. Camilla, 
som inte äger någon bil, framhöll hur det för hennes del alltid är naturligt att 
ta bussen: 

Camilla: För mig är det så naturligt och sätta mig på en buss och 
skumpa. Jag tänker inte på det så som kanske andra – ni som har 
bil. Ni som är så vana att bara sätta er och vrida om nyckeln när ni 
ska åka någonstans. Det kanske är lättare för mig, säkerligen, om 
jag säger, jag är så van. 

Joakim däremot, konstaterade att om han hamnade i en situation, som innebar 
att han skulle bli tvungen att pendla till en annan ort för att arbeta, skulle han 
sannolikt ta bilen även om det fanns bussförbindelser – helt enkelt för att han 
har vant sig vid att åka bil och tycker att det är smidigt.

Joakim: Jag tror att hade jag jobbat i Motala och haft bussar att 
passa så hade jag nog tagit bilen/ändå/ för att det är smidigt. Inte 
behöva ha koll på tiderna hela tiden och att man ska passa den 
bussen och svårt om man ska jobba över – då kan man inte för att 
bussen inte går /…/. 

På fritiden: bilen ett måste
En annan sorts resor som diskuterades under fokusgruppsintervjuerna hand-
lade om resor till och från fritidsaktiviteter – till nöjen, idrottsaktiviteter, besök 
hos släktingar och vänner, helgshopping med mera. Fyra–fem av intervjuperso-
nerna går med jämna mellanrum ut och roar sig i de större städerna Linköping 
eller Motala eftersom det finns ett så litet utbud av ställen i Vadstena. Samtliga 
vittnar om att det är en hel del logistiska problem förenat med detta. I prin-
cip är svårigheterna desamma som för dem som har jobb med oregelbundna 
arbetstider. Sista bussen hem från Motala till Vadstena går tio över tio på kväl-
len. Från Linköping till Vadstena går sista förbindelsen halv elva. För att över 
huvud taget kunna ta sig hem senare på kvällen är man alltså beroende av att 
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någon kan köra bil. Alternativt får man ta en taxi, något som dock upplevs 
som mycket kostsamt. För två av gruppdeltagarna har detta kommit att inne-
bära att de, när de vill gå ut och roa sig, hellre väljer att åka på exempelvis 
Ålandskryssningar med busscharter i stället för att gå på restaurang och dans-
ställen i närområdet. 

När det gäller shopping är det många intervjupersoner som åker till exem-
pelvis Motala för att handla kläder i och med att de större butikskedjorna finns 
där. I Vadstena finns det huvudsakligen lite mer exklusiva affärer. Camilla, som 
är i 40-årsåldern och som inte har någon bil, konstaterar att det går bra att ta 
sig till Motala för att handla, och att förbindelserna även inom Motala fung-
erar bra. Däremot är busstiderna mellan Vadstena och Motala inte väl anpas-
sade till butikernas öppettider på helgerna:

Camilla: Inne i Motala går ju bussarna en gång i kvarten. Vet man 
bara vilken man ska åka med på dagen så är det inte så svårt, men 
det är det här att anpassa den bussen som ska gå till Vadstena sen 
då, för det är där problemet blir att dom inte går så ofta. Som en 
lördagmorgon till exempel – affärerna öppnar inte förrän tio och 
bussen /från Vadstena/ går tio över nio. Man är inne halv tio. Då 
får man gå en halvtimme och strosa och är det tio minusgrader då 
är det inte så roligt.3

Peter, som är i 35-årsåldern, spelar innebandy på fritiden. Sedan innebandy-
verksamheten lades ned i Vadstena spelar och tränar han i Ödeshög, som ligger 
cirka tre mil söderut. Dit fanns vid tiden för fokusgruppernas genomförande 
inga täta bussförbindelser, och sedan dess har linjen lagts ned helt. En vanlig 
vecka innebär för Peter ofta två träningar och kanske även en match, vilket 
innebär att han kör uppemot �8 mil i veckan för innebandyn. 

Över huvud taget kan noteras att bilen upplevs som fördelaktig och i vissa 
fall helt nödvändig både för kortare och längre resor. Det gäller när intervju-
personerna ska ta sig utanför staden, framför allt om det handlar om helger 
eller udda tider på dygnet eller för resor som inte är planerade långt i förväg:

Kjell: Man har väl bilen en del för nöjesresor och för att komma 
ut i naturen och åka och hälsa på någon, ja, den typen. Jag skulle 
klara mig utan bil men ändå så är det en viss frihetskänsla.

Per: Det är skönt att stänga av telefonen någon dag och sätta sig i 
bilen och åka någonstans utan mål.

3 Detta avsåg situationen vid fokusgruppernas genomförande, vilket var våren �009. 
Sedan dess har utbudet ändrats. 



36

Kjell: Jag kan göra lite grann sådana udda resor.

Ulrika: Spontant också – man behöver inte planera så mycket. Vi 
svänger in här och ser vart den här vägen tar vägen liksom.

Kjell: Man kan åka ner till Omberg en sväng och knalla omkring i 
naturen.
Per: Jag brukar åka ner till Hästholmen eller till Stora Lund där-
nere. Det är jätteskönt att bara sätta sig därnere flera timmar.

Kjell: Men jag tror det här med friheten –/att det/ ligger väldigt 
mycket i det. Att det är därför man har bil även om det inte är 
nödvändigt att sticka ut lite så där smidigt. 

Långväga resor – bil till Mjölby och sedan vidare
När det gäller långväga resor inom landet eller utrikes finns det två långfärds-
bussar som passerar Vadstena på vägen till Stockholm; Swebus som går på 
helgerna och Blåklintsbuss som går dagligen. Det är inte alla intervjupersoner 
som känner till dessa bussar, men Gunnel som har sin vuxne son i Stockholm 
åker ofta med någon av dem, åtminstone om hon ska åka på egen hand. Med 
undantag för dessa två långfärdsbussar är det uppenbart att Vadstenabor i hög 
grad är beroende av att kunna ta sig till antingen Mjölby eller Motala för att 
därefter komma vidare:

Ann-Marie: Vi måste nästan alltid ta oss till Motala innan vi kom-
mer någon annanstans.

Christel: Någonstans måste vi för att ta sig till Göteborg, Stock-
holm eller vart du än ska måste du komma härifrån och då tar du 
dig bara med bil.

Som framkommit ovan finns det bussförbindelser mellan Vadstena och Motala, 
samt även mellan Vadstena och Mjölby, vilket gör det möjligt att resa kollektivt 
från dörr till dörr. Risken är att man missar sin anslutning och blir stående i 
Mjölby på vägen hem om tåget är försenat, något som flera av intervjuperso-
nerna inte vill riskera. Därför väljer de i hög grad att ta bilen till Mjölby och ha 
den stående där tills de är tillbaka. 

Bilens fördelar och kollektivtrafikens nackdelar
I intervjupersonernas berättelser framträder genomgående en bild av bilens 
många fördelar och kollektivtrafikens många nackdelar. Det är bilen som be-
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döms ge frihet, flexibilitet och bekvämlighet, medan de kollektiva transporterna 
i hög grad upplevs som långsamma, oflexibla och i viss mån även otillgängliga. 
Kjell, som är väl insatt i de lokala kollektivtrafiksystemens historia,nämner att 
restiden med buss till Linköping idag är densamma som på �950-talet, samt 
att �939 års rälsbuss till Ödeshög tre mil söderut var en minut snabbare än 
vad den nedläggningshotade landsvägsbussen är idag. Utifrån hans perspektiv 
handlar kollektivtrafikens brister inte bara om själva restiden i sig, utan även 
om turtäthet och allmän servicenivå, exempelvis biljettförsäljning. Flera av in-
tervjupersonerna framhöll det som en nackdel att det numera inte går att lösa 
biljett på bussen: 

Christel: /För att åka buss/ ska du ha busskort idag. Du får inte 
betala/på bussen/. 

Joakim: Ja, då ska man planera så man kan gå iväg till en butik 
innan man ska åka.

Christel: Var köper du det i Motala då? Du gör ju det inte därnere 
vid busscentralen.

Camilla: Pressbyråerna.

Christel: Och var köper jag ett sådant kort i Vadstena, det vet inte jag.
Ann-Marie: Biblioteket.

Bertil: SMS:a

Joakim: Inte här, det är bara i storstäderna.

Diskussionen vittnar om intervjupersonernas upplevelser av minskad tillgäng-
lighet till kollektivtrafiken, men avspeglar också hur kunskapen om de kol-
lektiva transporterna påtagligt skiljer sig åt mellan olika personer. Samma sak 
gäller hur insatt man är i hur linjer går, turtäthet m m. Det finns utan tvekan 
en tendens till att de som är ovana kollektivtrafikresenärer i viss mån avstår 
från att informera sig om de möjligheter som trots allt finns, vilket gör att 
systemet upplevs som mer komplicerat än vad det kanske är. De som väl har 
börjat köra bil, och vant sig vid det, tycks uppleva ett stort motstånd, mer el-
ler mindre väl motiverat, till att övergå till kollektiva transporter. Men även de 
som är påtagligt välvilligt inställda till kollektiva transporter, exempelvis Kjell, 
upplevde också dessa svårigheter och efterlyser mer information om helheten 
i systemet:

Kjell: Ett /…/ problem det är kanske att överblicka helheten när 
det gäller kollektivtrafiken. Det är liksom flera olika system. Det är 
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expressbussar, det är bussar till Mjölby och till Motala och så vi-
dare. Det är långfärdsbussar som ibland passerar här som man kan 
åka med till olika ställen. …

Framtidsfrågor för orten
När det gäller framtiden betonar samtliga att de önskar att Vadstena kommer 
att fortsätta att utvecklas som en attraktiv plats att bo på. För detta framhålls 
det som viktigt att uppnå en långsiktigt stabil positiv befolkningsutveckling. 
Visserligen har invånarantalet legat stadigt på samma nivå under flera år och 
varken ökat eller minskat något påtagligt. Dock konstateras att medelåldern 
bland Vadstenaborna är relativt hög. Fokusgruppsdeltagarna efterlyste en 
inflyttning av unga, yrkesverksamma invånare, och för att locka exempelvis 
barnfamiljer menar Kjell att det är viktigit att utveckla kvaliteten på barnom-
sorg och skola: 

Kjell: Jag tror ju om yngre familjer ska flytta till Vadstena då är 
det det här med bra kvalitet på skola, barnomsorg. Det är väl en 
del klagomål över att det är dålig sysselsättning för ungdomar, det 
finns ingen ungdomsgård osv. Det kanske är saker som kan för-
bättras om man nu ska göra Vadstena mer attraktivt som bostads-
ort. Nu är det i stort sett, befolkningen ligger stabilt här, ökar med 
några stycken ibland och minskar med några ibland men det är 
trots allt större andel äldre här om man tittar på befolkningssam-
mansättningen. Det behöver komma in fler barnfamiljer.

I resonemanget om att locka barnfamiljer till Vadstena framstår lokala arbets-
tillfällen och bättre förbindelser med andra orter som nyckelfrågor. I intervju-
samtalen betonas inte minst vikten av att kunna pendla snabbare och smidi-
gare med kollektivtrafik, eftersom det kan vara svårt att hitta passande arbeten 
på orten för två vuxna. Men även nya former för kollektivtrafik, till exempel 
grupptaxi eller båt till Motala, nämndes. Likaså framhålls att det är viktigt att 
bygga ut cykelvägnätet och att tänka mer på handikappsanpassning, inte minst 
inne i tätortens centrala delar. 

Summering
Fokusgrupperna i Vadstena gav en tydlig bild av fördelarna med att bo på en 
liten ort. Intervjupersonerna, som består både är infödda Vadstenabor och in-
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flyttade från andra orter, ser många kvaliteter med sin hemstad. En sak som 
särskilt lyfts fram, förutom rent estetiska och kulturhistoriska kvaliteter, är för-
delen med att kunna bo och jobba på samma ort och att det är korta avstånd. 

När det gäller Vadstenabornas vardagliga transportstrategier ligger tyngd-
punkten på gång och cykel inom orten, och bil när det gäller resor utanför 
orten. Intervjupersonerna uttrycker flera önskemål om åtgärder som skulle 
förbättra för fotgängare och cyklister på orten. Flera av intervjupersonerna 
pendlar – de flesta till grannkommunen Motala som ligger cirka �,5 mil bort. 
Endast en av dem som nu pendlar anser att kollektivtrafiken fungerar bra, de 
övriga upplever att det är svårt att anpassa sig till bussarnas tider. I vissa fall 
ligger arbetsplatserna heller inte särskilt nära bussen, vilket gör att resan to-
talt sett blir betydligt mer tidskrävande med kollektivtrafik jämfört med bil. 
Överlag uttrycks mycket kritik mot det begränsade utbudet av kollektivtrafik. 
Vadstenaborna upplever sig i hög grad vara beroende av bil så fort de ska ta sig 
utanför stadens gränser, och efterfrågar ett bättre utbud av kollektiva färdme-
del, snabbare resor och fler linjer och avgångar på fler tider än vad som finns 
i dagsläget. 

Det är uppenbart att de flesta Vadstenabor orienterar sig relativt starkt lo-
kalt. Fokus i samtalen ligger på Vadstena och i nästa steg Motala och Mjölby. 
Det märks på resonemangen att Vadstena ligger en bit bort från de större 
pendlingsstråken som leder till de regionala centralorterna Linköping och 
Norrköping. För att koppla tillbaka till Vilhelmsons resonemang om rörlig-
het och förankring kan konstateras att de intervjuade Vadstenaborna ger ut-
tryck för en stark lokal förankring både fysiskt och mentalt. Det är i deras fall 
förankringen på orten, snarare än rörligheten, som står för de allra tydligaste 
positiva värdena och kvaliteterna. 
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Åtvidaberg
Åtvidaberg ligger i mellersta Östergötland, omkring tre mil sydost om Lin-
köping. Den geografiska positionen framgår av karta � i avsnittet om Vadstena. 
I kommunen bor ungefär �� 500 invånare, varav drygt 7000 i centrala Åtvida-
berg. 

Åtvidaberg har en intressant historia som bruks- och industriort med röt-
ter bland annat i bergsmansbruk under medeltiden. Nämnas bör industri-
företaget Facit, som under �960-talet var världsledande på räknemaskiner. 
Tillverkningsindustri är fortfarande ortens största näringsgren, följt av vård 
och omsorg samt handel och kommunikation. 

Åtvidaberg har i dagsläget har en relativt hög nettoutpendling; 40 procent 
av de förvärvsarbetande invånarna arbetar på någon annan ort, medan knappt 
�0 procent av de lokala arbetsplatserna innehas av någon som pendlar in från 
en annan kommun (Regionförbundet Östsam �009b). Kommunen profilerar 
sig som en attraktiv bostadsort med närhet till naturen och stort utbud av 
idrott och andra fritidsaktiviteter (<www.atvidaberg.se>). På nästa sida visas 
några bilder som illustrerar såväl ortens historiska bebyggelse som de natur-
sköna omgivningarna.

Fokusgrupperna i Åtvidaberg hölls i maj och juni �0�0 och ägde rum 
i direkt anslutning till ortens bibliotek, i ABF:s lokaler. I fokusgrupperna i 
Åtvidaberg deltog totalt �3 personer, fem kvinnor och åtta män. Samtliga bod-
de i Åtvidabergs tätort förutom en deltagare som bodde i Grebo, ett mindre 
samhälle utanför tätorten. Bland de intervjuade var tre personer i 40–45-årsål-
dern, tre personer var i åldersspannet 45–60, fyra personer var 60–75 och tre 
personer var över 75 år. Samtliga som var i arbetsför ålder hade en anställning. 
Drygt hälften av fokusgruppsdeltagarna i Åtvidaberg var pensionärer, vilket 
medförde att genomsnittsåldern totalt sett blev högre än i fokusgrupperna i 
Vadstena och Norrköping/Ljura.
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Bild 3: Verksgatan i Åtvidaberg 
Foto: Göran Börkén

Bild 4: ”Templet” vid Bysjön 
Foto: Göran Börkén
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Att bo i Åtvidaberg

Bea: Fantastiskt, tycker jag. Jag tycker det är väldigt bra. Det är 
lagom stort. Det är väldigt vackert. Finns mycket att göra. Nära till 
större stad. 

En känsla av trygghet, lugn och hemmahörighet
De intervjuade Åtvidabergsborna uttryckte en mycket positiv känsla för sin 
hemort. Generellt framhölls att Åtvidaberg är vackert, lugnt och att det är 
nära till naturen. De små avstånden ses som en stor fördel. Man kan gå el-
ler cykla dit man behöver och släppa ut barnen på gatan utan att vara orolig. 
Åtvidabergsborna talade med stolthet om fotbollsgymnasiet och golfgymnasiet 
och om ortens industritradition. Emellertid nämnde de också ett antal nack-
delar, exempelvis avsaknaden av ett brett kulturliv. Om man vill gå på bio eller 
teater måste man ta sig in till Linköping. Det magra utbudet av shopping av 
till exempel kläder och skor ansågs vara en annan nackdel. 

Några av intervjupersonerna har under tidigare perioder i livet varit borta 
från Åtvidaberg i samband med arbete eller studier. En av dessa, Stefan, som 
är i 50-årsåldern, konstaterade att det först var skönt att komma bort från 
Åtvidaberg, men att det sedan kändes mycket bra att komma tillbaka: 

Stefan: Man var ju borta i samband med studietiden och då var 
man borta lite och bodde på andra ställen. /…/ Jag tyckte person-
ligen att när jag fick komma till Linköping blev det ändå ett litet 
lyft, tycker jag. Man var inte bara härnere. /…/ Folk visste inte 
/vem jag var/ utan nu fick jag vara på ett annat ställe. Men jag 
tycker det är fruktansvärt skönt att komma hem. Jag skulle inte 
kunna tänka mig att bo i Linköping.

Bea, som är i 40-årsåldern och som arbetar som frisör, har bott i Åtvidaberg i 
hela sitt vuxna liv. Hon framhöll att det är en stor fördel med att bo på ett ställe 
där man blir igenkänd: 

Bea: Det tycker jag är en trygghet – att folk känner igen en. /…/ 
Man vet vilka alla är. Det tycker jag är skönt. 

Flera andra personer i gruppen höll med henne och nämnde även de trygg-
heten som en viktig fråga. Särskilt framhölls detta när det gäller ortens barn 
och ungdomar – att man har lättare att hålla uppsikt över varandras barn och 
ungdomar och se vad som försiggår, vilka alla är och vad de gör. Viktor använ-
der begreppet ”bymentalitet” som ett positivt ord för att beskriva den speciella 
atmosfären. 
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Närheten till Linköping
Liksom i fallet med Vadstena kom Åtvidabergsborna relativt tidigt in på att 
diskutera transportsituationen och kommunikationerna till närliggande orter. 
Samtalet handlade dock inte primärt om dåliga kommunikationer utan gav i 
stället en positiv bild av de täta och snabba förbindelserna till Linköping, som 
framstod som en viktig orienteringspunkt för de allra flesta. Bland intervju-
personerna kunde urskiljas tre olika grupper – de som pendlade med kollek-
tivtrafik, de som pendlade med bil och de som inte pendlade alls. De senare 
framstod i hög grad som beroende av bil även för resor inom orten. 

Lokala resor 
Goda förutsättningar till gång- och cykeltrafik – men bilen används flitigt ändå
De allra flesta av fokusgruppsdeltagarna beskrev det som en stor fördel att bo 
på en ort där man kan ta sig fram till fots eller med cykel. En handfull av dem 
tycktes också leva som de lär och berättade om hur de går och cyklar till sina 
jobb, till vänner och fritidsaktiviteter m m. Ungefär lika många konstaterar 
att de ändå, trots allt, använder bilen mycket även för korta resor inom tätor-
tens gränser. En av dessa är Vivianne som är i 55-årsåldern och som jobbar på 
Partner Tech, som ligger knappt fem kilometer från centrala Åtvidaberg: 

Vivianne: Jag jobbar ute på Partner Tech. Jag åker för det mesta 
bil till jobbet. Jag har tänkt att jag ska börja cykla men jag har inte 
kommit dit än. /Men/ ibland går jag /…/ hem från jobbet. 

Liksom flera andra konstaterade Vivianne att ambitionen att gå eller cykla till 
jobbet sällan realiseras. Skälen till detta är till viss del upplevelsen av tidsbrist 
– att det går så snabbt att sätta sig i bilen och åka, jämfört med att cykla eller 
gå. Andra anledningar kan vara vädret, att det ofta är kallt och ruggigt när man 
ska iväg till jobbet på morgonen. Vivianne är inte på något sätt unik. Även 
Laila och Marianne, som båda är i 75-årsåldern, använder bilen mycket trots 
att de egentligen skulle kunna gå och cykla. Till skillnad från den bild som gavs 
i Vadstena ansåg de intervjuade Åtvidabergsborna att det finns bra cykelbanor 
inom orten. Ut till Partner Tech, som är en stor arbetsgivare, är det cykelbana 
hela vägen. 

När det gäller lokal bilanvändning disktuterade Åtvidabergsborna tillgång-
en till parkeringsplatser i tätorten, något som de upplever som bristfälligt. De 
parkeringsplatser som finns är gratis, men gäller endast för ett par timmar. 
Befintliga parkeringsplatser upplevs också som trånga. Det finns önskemål om 
bättre utbud av parkeringsplatser, dock noteras att detta i viss mån motsäger 
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tankarna om att resor inom tätorten i hög grad borde ske med gång- eller cykel-
trafik. 

Det flitiga bilåkandet lokalt tycks ge vissa av intervjupersonerna dåligt 
samvete. De som använder bil sällan berättar utförligt om sina härliga prome-
nader eller cykelturer. Detta gäller både Laban och Bea, som båda är i 40-års-
åldern, gifta med varandra och som dessutom båda har sina arbeten i centrala 
Åtvidaberg. De tycker att de bor och jobbar helt perfekt – fem minuter till 
jobbet och tio minuter hem. Även Torsten och Britta, som är knappt åttio och 
drygt nittio år gamla, och som har bott i Åtvidaberg i många år, går och cyklar 
en hel del när de rör sig inom tätorten. Om de ska handla mat eller liknande 
tar de dock bilen och bjuder då ofta med ett par grannar, som själva saknar bil. 
Torsten, som är äldst, har bestämt sig för att sluta köra bil på grund av sin då-
liga syn. Torsten och Brittas plan är att fortsätta köra bil så länge Britta känner 
sig bekväm med att köra.

Lokala trafiksäkerhetsproblem 
I samband med diskussionen om lokala transporter berättade Torsten och 
Sven, som är knappt åttio, om både dagliga och nattliga buskörningar i områ-
det Söderleden-Kaplansgatan: 

Torsten: Det är sällan någon håller 70 eller 90 där utan det är sna-
rare över och det vrålar när dom far fram på Söderleden. Ibland 
uppe vid snurren uppe hos dig där.

Sven: Vid rondellen?

Torsten: Där kör dom runt så det bara skriker om det.

Sven: /Ja/ flera varv /…/ då blir det svarta streck.

Frågan om fortkörning kom upp flera gånger i intervjusamtalen, och det är 
uppenbart att flera av Åtvidabergsborna upplever detta som ett problem. Inte 
minst eftersom det ofta sker sena kvällar eller till och med mitt i natten, vilket 
leder till störd nattsömn för boende i området. 

Både Torsten, Sven, Britta och Marianne, samtliga pensionärer, väckte 
frågan om den i deras mening bristande säkerheten för fotgängare. Torsten 
berättade att han vid flera tillfällen har varit nära att bli påkörd på övergångs-
ställen:

Torsten: Jag har blivit nästan överkörd på övergångsställen. En gång 
var Britta med och man blir döförbannad när man är färdig att bli 
överkörd. Dom står med kofångaren någon halvmeter från knä-
vecken på en.
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Sven: Vill man bli påkörd då ska man gå på ett övergångsställe här 
i Åtvidaberg.

Resor utanför orten
Arbetspendling med kollektivtrafik eller bil
Ett flertal av de intervjuade har erfarenhet av att pendla, antingen hade de gjort 
det tidigare i livet eller också pendlade de fortfarande. Denna grupp var splitt-
rad i relation till val av färdmedel för resor till och från arbetet. Ett par personer 
beskrev att det för deras del inte fanns något alternativ till bilen. Stefan, som 
jobbar inom psykiatrin i Linköping berättade att han är ute på mycket besök i 
olika delar av staden vilket gör bil till en nödvändighet: 

Stefan: jag använder alltid bil. Jag jobbar i Linköping och jag har 
inte tiden att sitta och pendla med någon buss. Det går inte i och 
med att man ska fara än dit, än dit och än dit /…/ så då använder 
jag bilen till största delen. /…/ Man har så många olika uppdrag. 
Man ska på så många olika ställen. Jag sitter inte fast på ett ställe 
utan man ska åka runt då är tiden många gånger att jag har inte 
tid att sitta och vänta på någon buss utan in i bilen och så åka vi-
dare. Så nästa grej så ska man dit och hinna hem.

Intervjuare: Det är okej …!

Stefan: Det finns inget alternativ utan så är det. Har man gett sig 
in i leken då får man leken tåla. Försöka lösgöra så mycket tid som 
möjligt.

Även Viktor, som arbetar heltid med politiken, berättade att han åker nästan 
enbart bil om han ska ta sig mellan Åtvidaberg och Linköping: 

Viktor: /jag/ använder bilen oerhört mycket i kommunikations-
väg kan vi väl säga, för att dels är det oregelbundna tider och det 
är snabba ryck. /jag/ skulle nog kunna, om man hårdrar det här, 
skulle kunna åka /kollektivt/. /Jag har/ väldigt mycket möten i 
Linköping/Norrköping /…/ men det är bekvämare att använda bi-
len det är bara att konstatera. Det är bestämd tid när möten i regel 
börjar men inte när det slutar, och det är precis som Stefan /säger/ 
tiden och så ska man vara hemma och han någon form av annan 
tid också så jag använder den.

Flera andra intervjupersoner har utvecklat helt andra transportstrategier. Hans, 
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som är i 55-årsåldern, jobbar också i Linköping och har liksom både Viktor 
och Stefan ett jobb där han måste resa en hel del – inte varje dag men ett par 
gånger i veckan i alla fall. Hans har ändå valt att pendla med buss och använ-
der även bussen mycket i tjänsten. Han nämnde en rad fördelar med det, både 
i form av pengar, miljö och tid, och underströk att det mesta går att lösa med 
god planering. 

Skälen för Hans att åka mycket kollektivt är dels resultatet av en policy på 
arbetsplatsen, men det är också ett personligt val. Han har kommit fram till att 
kollektivtrafik för honom leder till stora privatekonomiska besparingar. Mot 
detta ställer Stefan problemet med tiden: 

Stefan: Om jag hade tiden. /…/ Som det ser ut idag så börjar jag 
kvart i åtta men jag är på jobbet sju varenda morgon för jag har så 
dåligt samvete för jag är aldrig där. Jag måste försöka beta av och 
då är det att jag sitter och åker på morgonen in för att komma och 
stämpla in och försöka hinna ifatt lite. Då blir det bil. 

Hans, å sin sida, har en annan strategi när det gäller tid: 

Hans: /…/ om jag får en kvart över på morgonen då sätter jag mig 
ner bara och sitter. Men det är min strategi istället för, som du, du 
går direkt ut till bilen och åker till jobbet och nyttjar den kvarten i 
jobbet. Jag nyttjar den till min egen tid.

Även Ulf, som är gift och har barn i skolåldern, gav en positiv bild av buss-
pendlingen. Under intervjun framkom det att hans fru tidigare har jobbat i 
Linköping men att hon under senare år har pluggat och nyligen fått jobb på 
orten, med påföljd att det nu endast är en i hushållet som pendlar. Att kol-
lektivtrafiken har varit ett självklart alternativ för Ulf kan enligt honom själv 
åtminstone delvis bero på att han fick en vana vid busspendling redan när han 
gick i gymnasiet: 

Ulf: Jag började åka buss in till Linköping när jag gick i gymnasiet 
och har åkt buss i �5 år är det väl nu då.

Intervjuare: Är det bekvämt tycker du?

Ulf: Ja, det blir bara bättre och bättre. Nu åker jag de här direkt-
bussarna in. I och med att dom började med dom för några år 
sedan så spar man ju �0–�5 minuter varje dag. /…/

Intervjuare: Nu går dom alltså raka vägen?

Ulf: I princip. Åtvidaberg och så stannar dom vid Grebo eller utan-
för Grebo och så stannar dom inte förrän dom kommer in till Saab 
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igen /…/ Jag lägger � timma från dörr till dörr, gör jag, varje gång, 
dit och hem. Det är knappt en timma, 55 minuter är det ungefär.

Ulf framstår överlag som mycket nöjd med att bo i Åtvidaberg. Precis som 
Hans har han aktivt valt att pendla med kollektivtrafik, där privatekonomin 
men också bekvämligheten spelar in. Att boendet i Åtvidaberg är jämförelsevis 
billigt är också en källa till att han känner sig tillfreds med hela livssituatio-
nen:

Ulf: Jag skrattar gott åt mina kamrater. Jag har en kompis, hon 
pendlar från Norrköping. Hon tittar på ett hus i Åby, �,5 miljo-
ner för 80 kvadratmeter med källare. Då tänker jag att jag kan åka 
väldigt mycket buss för det. Skillnaden mot vad ett hus kostar här. 
Jag kan till och med köpa mig en jättefin bil och pendla med bil 
varje dag om jag skulle vilja det. Det är så bekvämt att åka buss. 
Det är som jag sa, jag kan läsa tidningen och så kan jag sova en 
liten stund på vägen.

Utöver de goda bussförbindelserna finns också tåg mellan Åtvidaberg och 
Linköping. Sammanlagt finns det ett utbud med fler än 30 avgångar per dag 
på vardagarna. Tåget utgör ett attraktivt alternativ för Åtvidabergsbor som 
pendlar till jobb nära Linköpings resecentrum, eller på SAAB. Dock anser 
flera av intervjupersonerna att bussen är att föredra i och med att den efter 
att ha stannat på SAAB släpper av sina passagerare vid S:t Larsgatan i centrala 
Linköping. Detta är ett bra läge för många som jobbar inne i centrum eller 
kanske på Universitetssjukhuset. 

Fritiden: buss eller bil – men mest bil
Intervjupersonerna hade väldigt olika vanor när det gällde resor på fritiden. 
Hur man reser och transporterar sig beror förstås också på vad man ska göra. 
Som exempel kan nämnas Bea, som ofta tar sig in till Linköping på helgerna. 
Hon föredrar att åka buss och tycker att det är praktiskt och bra: 

Bea: /det är/ smidigt att åka buss om man kan det där /med biljett-
systemet/ för /buss/ 30 går ju rakt in. Det är bara att kliva av. Åker 
man bil in till Linköping då ska man parkera den någonstans och 
det finns ju aldrig några parkeringsplatser. 

Stefan: Man kommer ju närmare med bussen.

Intervjuare: Så är det kostnaden också?

Bea: Ja, det med. 
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Jämfört med Bea hade Marianne en helt annan attityd till bussen. Marianne, 
som är bilburen både inom och utanför orten, uttrycker både osäkerhet och 
skepsis inför busstransporter till Linköping. När hon nu på senare år har börjat 
få problem med ögonen funderar hon på att flytta till Linköping för att inte bli 
låst i Åtvidaberg när hon snart inte kommer att kunna köra som hon vill: 

Intervjuare: Marianne – du var möjligen på väg bort från 
Åtvidaberg till Linköping sa du?

Marianne: Ja, det /.../ har med två saker att göra huvudsakligen, 
och det är att jag har många intressen där, kultur och annat och 
dessutom så har jag liksom du lite svårt med mina ögon. I mörker 
kör jag gärna inte bil och jag åker inte buss. Jag åker bil.

Intervjuare: Varför åker du inte buss?

Marianne: Jaa …

Torsten: Man vet inte hur man åker buss.

Marianne: Nej, jag vet inte hur man gör. Jag har inte /något/ så-
dant där kort. 

Ulf: Det kan jag hålla med om att det är krångligt. Det är krång-
ligt att åka buss just nu. För mig är det ju jättepraktiskt eftersom 
jag köper ett årskort men ska man åka buss och bara betala….

Marianne: Någon enstaka gång.

Ulf: Då är det krångligt.

Även Sven kom in i denna diskussion, och konstaterade att han inte vet hur 
man gör överhuvudtaget, var man ska få tag på en biljett etc. Bekvämligheten 
är också viktig, inte minst vanan och känslan av att ha egen kontroll över re-
san. 

Vilket transportslag fokusgruppsdeltagarna använder för sina transporter 
på fritiden beror givetvis på vad det är för resor de gör. Ett par av de som åker 
buss mycket till vardags beskrev hur de nyttjar bil mycket mer när det är helg 
eller kväll, framför allt för att det är mer flexibelt. Man slipper anpassa sig till 
en tidtabell, men det är också praktiskt att kunna lasta in saker om man hand-
lar någonting som är lite skrymmande. Flera av de intervjuade, exempelvis 
Viktor, Bea och Marianne spelar golf, vilket är ett typexempel på fritidssyssel-
sättning som bäst görs med tillgång till bil. 

Föräldrar med halvstora barn använder ofta bilen för att skjutsa barnen 
till och från kompisar eller aktiviteter på kvällar och helger, eller för att själva 
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kunna ta sig till familj och släkt utanför tätorten:

Laban: Vi kommer från Hägerstad och har släkt där och då blir 
det gärna att man får ta bilen. Det finns inga andra möjligheter.

Tage: Det går ingen buss överhuvudtaget åt Kisahållet till och från 
Åtvidaberg?

Laban: Nej, inte här över, vad jag vet.

Intervjuare: Det är lustigt för det är nära?

Laban: Det var det förr ett tag men det kanske är borttaget nu?

Bea: Vår dotter har kompisar i Rimforsa. Vi har fått skjutsa gan-
ska många gånger annars får dom åka till Linköping och sedan till 
Rimforsa och sedan till Linköping och så tillbaka. Det tar otroligt 
mycket tid. 

Laban: Sedan tycker man då /…/ – ungdomar, ska dom in helt i 
onödan till resecentrum en lördag natt? Då är det enkelt att åka 
över skogen och hämta dom.

Intervjuare: Hur långt är det till Rimforsa härifrån?

Laban: Ja, vad kan det vara fyra mil, eller något sådant där va?

Resonemanget illustrerar hur kollektivtrafikförbindelserna, som är mycket 
goda till Linköping, ändå har en hel del luckor sett ur det lokala perspektivet. 
Kollektivtrafiken är anpassad för pendling till arbete och skola i Linköping, 
men skapar inga goda alternativ till andra resor. Tage, som har ett fritidshus 
�,5 mil utanför Åtvidaberg på vägen mot Överum, berättar att det inte går 
några bussar alls åt det hållet. Han och alla andra som har sommarställen eller 
permanent boende åt det hållet är helt hänvisade till bil. 

Långväga resor: till Linköping och sedan vidare
Liksom för Vadstenaborna upplever Åtvidabergarna att de egentligen har 
ett relativt gott utbud av kollektivtrafik för längre resor, bara de tar sig till 
Linköping. Därifrån kan de enkelt komma iväg med expressbussar, fjärrtåg 
eller fortsätta till Arlanda eller någon annan flygplats och sedan utomlands. 
Utlandsresor eller andra mer långväga resor diskuterades endast i mycket be-
gränsad omfattning i fokusgrupperna i Åtvidaberg, men upplevdes på det stora 
hela fungera bra. 
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Framtidsfrågor för orten
Fokusgrupperna avslutades med en kort diskussion om de viktigaste framtids-
frågorna för Åtvidabergsborna och för orten. Intervjupersonerna lyfte fram 
jobb på orten samt goda förbindelser med Linköping som avgörande för kom-
munens utveckling och för möjligheten att locka till sig nya invånare. De goda 
förbindelserna kan handla om en säker och bra väg, gärna med omkörningsfil 
hela sträckan Linköping–Åtvidaberg. De flesta framhåller särskilt kollektivtra-
fiken som en nyckelfråga:

Laban: Det är väl alltid det där att det måste finnas jobb som är 
tillgängliga och då är det väl kanske kommunikationerna som blir 
det viktiga nu, med närheten till Linköping. Det vore ännu bättre 
om jobben vore här men så ser det inte ut riktigt kanske. /…/.

Vivianne: Om bussarna går oftare så kanske det är mera folk som 
flyttar hit. Här finns inte så mycket jobb.

Just när det gäller kollektivtrafiken menade ett par personer att kollektivtrafi-
ken kanske borde vara gratis för att bli riktigt attraktiv för större resenärsgrup-
per. För ortens utveckling framhöll de att det är viktigt att erbjuda attraktiva 
boenden, samt att vidareutveckla det lokala utbudet av varor och tjänster. Som 
noterades redan inledningsvis finns det i dagsläget varken klädaffärer eller sko-
affärer i Åtvidaberg, vilket upplevs som en brist. Att behålla och vidareutveckla 
gymnasieskolan är ytterligare en sak som anges vara central för ortens utveck-
ling. 

Summering
Majoriteten av Åtvidabergarna gav uttryck för stor trivsel på orten. Sammantaget 
framhölls en rad kvaliteter, framför allt att en liten ort ger en social samman-
hållning och trygghet för både barn och vuxna. 

När det gäller vardagens transportstrategier finns goda möjligheter att gå 
och cykla inom orten. Majoriteten av de intervjuade använder dock i hög grad 
bilen även lokalt. Samtliga intervjuade har tillgång till bil. Drygt hälften av 
de yrkesverksamma intervjupersonerna pendlar till Linköping. Samtliga av 
dessa är män. En av dessa har relativt små barn. Samtliga pendlare beskrev att 
pendlingen fungerar bra. Överlag tycktes intervjupersonerna nöjda med kol-
lektivtrafikutbudet åt Linköpingshållet. Dock framkommer att kollektivtra-
fikutbudet är i det närmaste obefintligt i andra riktningar, vilket upplevs som 
en brist. 
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De intervjuade Åtvidabergsborna gav uttryck för en stark känslomässig 
förankring på hemorten. Flera av de intervjuade tycks leva samtidigt ett liv 
där stor geografisk rörlighet ingår i vardagen. Detta är också en klar utgångs-
punkt för tankarna om ortens fortsatta utveckling. Flera av de intervjuade me-
nar att ännu bättre pendlingsmöjligheter skulle kunna göra barnfamiljer från 
Linköping mer intresserade av att bosätta sig i Åtvidaberg. De antas kunna 
lockas med förhållandevis billiga huspriser, närhet till skog och mark och bra 
fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Som resonemanget gick bland inter-
vjupersonerna är dessa framtida Åtvidabergare sannolikt människor med jobb i 
Linköping. Med tanke på både historien och den samtida situationen framstår 
en framtid med en ökad andel invånare som pendlar onekligen som ett intres-
sant utvecklingsspår. Frågan är emellertid vad detta på sikt skulle innebära för 
den sociala sammanhållningen och den så kallade ”bymentaliteten”, som tycks 
vara djupt rotad. Skulle den finnas kvar även om en allt större del av befolk-
ningen består av inflyttade som lever pendlarliv? Hur skulle orten på andra sätt 
påverkas av allt större skillnader mellan dagbefolkning och nattbefolkning? 
Hur skulle en sådan utveckling påverka utbudet av service, affärer och kultur 
– skulle det underlättas eller försvåras? Dessa frågor diskuterades inte i någon 
hög grad i våra fokusgruppsintervjuer, men framstår ändå som högst relevanta 
att ta ställning till för dem som är engagerade i Åtvidabergs utveckling.
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Norrköping – Ljura
Norrköping är Sveriges åttonde största stad och ligger i Östergötlands nord-
östra del. Med en folkmängd på cirka ��8 000 är orten på många sätt an-
norlunda jämfört med Vadstena och Åtvidaberg. Att vi ändå valde att ha med 
Norrköping i denna studie beror på att vi ville få en bild av vardagens trans-
porter också i ett av östgötaregionens centrum. Men för att kunna utgå från en 
skala som påminner om den som råder i de mindre östgötakommunerna valde 
vi att fokusera på en enskild stadsdel. Valet föll på Ljura i södra Norrköping. 

En väsentlig skillnad på att studera en stadsdel jämfört med en enskild 
och tydligt avgränsad kommun handlar om att en stadsdel – vilket framgår av 
namnet – är en del av ett betydligt större urbant sammanhang. Den har påtag-
ligt andra förutsättningar än den lokala nivån i mindre kommuner, gällande 
till exempel utbud av service och transporter. 

Norrköping är en gammal industri-, handels- och hamnstad som under de 
senaste decennierna genomgått stora förändringar. Holmens pappersbruk är 
fortfarande en av de största arbetsgivarna, men idag expanderar Norrköping 
också som universitetsstad (med Linköpings universitet/Campus Norrköping) 
och som logistikcentra. Det finns också en intressant företagsutveckling inom 
exempelvis IT, elektronik och medier (Norrköpings kommun �009).

Stadsdelen Ljura ligger �–�,5 kilometer från Norrköpings innerstad. 
Området byggdes främst ut på �950-och �960-talet men vissa fastigheter har 
tillkommit senare, exempelvis kvarteret Kardusen som byggdes under det ti-
diga �990-talet. Området domineras av låghusbebyggelse, men där finns även 
enstaka radhuslängor och höghus/punkthus. I stadsdelen finns bland annat en 
stor park, andra grönområden samt ett litet centrum. 

Jämfört med genomsnittet för Norrköpings invånare är stadsdelen Ljura 
ett område med låga medelinkomster och höga ohälsotal (Norrköpings kom-
mun �008, �009a, �009b). Denna situation delas med flera andra av de södra 
stadsdelarna, bland andra Hageby och Navestad. Detta är i sig en delförklaring 
till att man från kommunens sida har gjort stora strategiska satsningar för öka 
dessa områdens attraktivitet. En viktig del i detta arbete är att förbättra kom-
munikationerna med ny spårvägstrafik. Utöver detta görs också andra åtgärder 
såsom planering av ytterligare bostäder, upprustning av Hageby centrum, yt-
terligare nya butikslokaler, ändrad utformning av genomfartsgator så att dessa 
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mer får karaktär av småskaliga lokalgator, anläggning av fler gång- och cykel-
banor med mera (<www.norrkoping.se>). 

Bild 5: Delar av bebyggelsen i Ljura 
Foto: Inger Forsberg

Bild 6: Kvarteret Kardusen med Ljuraparken i mitten 
Källa: <www.hyresbostader.se>

Ett av de centrala projekten i kommunens strategiska satsning på de södra 
stadsdelarna är dragningen av en ny spårväg mot Ljura, Hageby och Navestad.4 

4 Navestad ligger snäppet längre söderut från staden än vad Ljura–Hageby gör. 
Navestad byggdes ut under tidigt �970-tal, som en del av miljonprogrammet.
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Den nya spårvägen är en förlängning av den gamla linje �, som tidigare gått 
från stadens norra delar, genom centrum och sedan söderut med slutstation 
och vändslinga i Klingsberg, som ligger väster om Ljura. År �006 påbörjades 
förlängningen av linje � mot Hageby och Navestad via Ljura. Då byggdes och 
öppnades en ny, tillfällig ändhållplats och vändslinga i Ljura, som alltså kom att 
ersätta den tidigare ändhållplatsen och vändslingan i Klingsberg. Därefter har 
arbetet pågått med att bygga ut spårvägen genom Ljura till Hageby – en etapp 
som står färdig hösten �0�0. Därefter ska linjen dras vidare mot Navestad och 
beräknas öppna för trafik hösten �0�� (se bild nedan). 

Bild 7: Spårvägens nya sträckning 
Källa: <www.norrkoping.se>

Fokusgrupperna i Ljura arrangerades i september �009 och ägde rum på bib-
lioteket i Hageby. Totalt deltog nio personer – fyra i den ena och fem i den 
andra. Sju av deltagarna var kvinnor och två var män. Ålder och sysselsättning 
varierade. Två av deltagarna var knappt 30 år varav den ena var yrkesverksam 
och den andra långtidssjukskriven men sedan en tid igång med arbetsträning. 
Två personer var i 40–45-årsåldern, en var yrkesverksam och en sjukpensionär. 
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Fyra av fokusgruppsdeltagarna var i åldersspannet 45–60 år, varav en yrkes-
verksam, en för tillfället utan arbete, en tredje långtidssjukskriven med en svår 
sjukdom och den fjärde sjukpensionär. En person var dryga 65 år och pensio-
när sedan en tid tillbaka. Samtliga fokusgruppsdeltagare bodde i Ljura – några 
i den del som angränsar till Klingsberg i öster. 

Att bo i Ljura

Linda: Jag tycker att det är jättebra här. Det är centralt men ändå 
inte mitt inne i.

Lugnt, skönt och grönt med närhet till stan
Fokusgruppsintervjuerna inleddes med en fråga om hur intervjupersonerna 
upplever hur det är att bo i Ljura – vad de upplever som områdets positiva 
kvaliteter och eventuella nackdelar. 

Majoriteten av fokusgruppsdeltagarna berättade att de trivs mycket bra i 
sitt närområde. De framhöll hur Ljura å ena sidan kännetecknas av grönska 
och avskildhet och å andra sidan ändå ligger väldigt nära stadens centrum. 
Samtliga ser denna kombination som en stor fördel. Linda, som är i 30-årsål-
dern och inflyttad till Norrköping från en mindre ort i Östergötland, har tidi-
gare bott i Stockholm och två medelstora mellansvenska städer: 

Linda: Jag tycker /att Ljura/ är det bästa området. /…/ För min del 
behöver jag komma en liten bit utanför stan. Jag vill inte bo mitt i. 
Jag vill ha det lilla lugnet.

Flera av intervjupersonerna nämnde också spårvagnen som en fördel med både 
Norrköping och med Ljura. De talade också med intresse om projektet med 
den nya spårvägen och de nya bostäder som planeras att byggas i området, även 
om dessa ändringar har visat sig medföra vissa nackdelar, vilket redovisas mer 
i detalj nedan.

Trafiken ett problem i vissa lägen
Ett par av deltagarna bor i trafikstörda lägen, framför allt gäller detta för 
Fredrik. Fredrik, som är i 30-årsåldern, bor på Holmstagatan. Denna väg är 
relativt högtrafikerad och används i viss utsträckning som ”smitväg” mellan 
Albrektsvägen och Gamla Övägen. Trafikbuller framstod inte som något stort 
problem bland fokusgruppsdeltagarna, men ett par personer nämnde att de 
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tidigare har upplevt en del störningar från spårvagnstrafiken. Detta tycks ha 
blivit mycket bättre sedan spårvägen dragits om, men fortfarande nämns trafi-
ken i viss mån som en källa till olägenheter och oro. Flera personer nämnde att 
korsningarna Holmstagatan–Trozelligatan samt Trozelligatan–Albrektsvägen 
är olycksdrabbade. Bortsett från detta framhöll de flesta fokusgruppsdeltagarna 
Ljura som ett lugnt, tyst och tryggt område. De talade varmt om Ljuraparken, 
ett lokalt grönområde med en anlagd park, där man kan promenera, sitta på 
en bänk och läsa en bok eller bara cykla igenom och njuta av grönskan på väg 
in till Norrköpings centrala delar. 

Skillnad mellan Ljura och Hageby
Då intervjupersonerna berättade om Ljura var de noga med att markera skill-
naden mellan Ljura och grannområdet Hageby. Intervjupersonerna tycktes 
måna om att betona att de båda områdena skiljer sig åt, till Ljuras fördel, vil-
ket märks exempelvis i nedanstående konversation: 

Annika: Ljura är ett lugnt och trevligt område. Det är väldigt 
lugnt. Man känner skillnaden när man går in i Hageby, tycker jag. 
Jag cyklar därigenom då jag jobbar i Hageby. Det är ett helt an-
norlunda klimat.

Fredrik: Det är ett av områdets fördelar.

Intervjuare: Berätta om skillnaden?

Annika: Jag kan inte sätta ord på det. Jag tycker det är en känsla.

Fokusgruppsdeltagarna, som samtliga bor i Ljura och i vissa fall bortåt 
Klingsberg, beskrev Hageby som ett mer ogästvänligt och otryggt område än 
Ljura. Ulla, som är i 60-årsåldern, framhöll att delar av Hageby i och för sig är 
riktigt fina, med mycket grönska. Men de flesta, och hit hör även hon, berät-
tade att de medvetet håller sig från Hageby efter mörkrets inbrott på grund av 
rädsla att bli utsatta för brott. Annika, som är i 45-årsåldern och som cyklar 
till sitt jobb i Hageby varje dag, har blivit utsatt för cykelstölder vid ett flertal 
tillfällen. Hon berättar att hon numera alltid tar in cykeln på jobbet för att inte 
bli av med den. 

Det är uppenbart att Ljura representerar trygghet och hemkänsla för de 
intervjuade. Dock noteras att det även i Ljura finns en del problem med kri-
minalitet i form av cykelstölder och annat. Annelie, som är i 55-årsåldern och 
som bor åt Ljurafältet till, berättar att om hon sitter ute på balkongen sena 
sommarkvällar kan hon se många märkliga saker. Ljurafältet har enligt henne 
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blivit ett område där kriminella gäng passerar. Hon tror emellertid att pro-
blemen med förbipasserande gäng kommer att försvinna när det byggs nya hus 
som planerat.

Lokala resor
Gång, cykel och kollektivtrafik i de allra flesta fall 
Det absolut vanligaste sättet att ta sig fram för fokusgruppsdeltagarna, när 
det gäller transporter i närområdet, är att cykla eller gå. Givetvis beror det på 
ärendet och avståndet. Även vädret spelar in. En av de intervjuade, Sabina, 
som är i 45-årsåldern, har på grund av sjukdom svårt att gå annat än mycket 
korta sträckor. Hon tar sig fram allra mest med sin elrullstol och nyttjar även 
färdtjänst. 

Lars, som är i 50-årsåldern, är den som cyklar allra mest av fokusgrupps-
deltagarna. Hans jobb ligger endast �–�,5 kilometer från bostaden, och han 
cyklar året runt och har så gjort i 35 år. Lars tar sig fram med cykel även längre 
sträckor inom staden. Han nämnde att han är med i ett fotbollslag som tränar 
ute i Lindö, som ligger en bra bit bort. Det tar gott och väl två timmar att cykla 
fram och tillbaka. Men Lars cyklar i ur och skur. 

Utöver att vara flitiga användare av gång- och cykeltrafik nyttjar samtliga 
intervjupersoner buss och spårvagn. Kollektivtrafiken framstår som ett kom-
plement för de flesta, något de tar till om de ska förflytta sig lite längre sträckor, 
om det inte är bra väder eller om de har något tungt att forsla hem. Ljuraborna 
förhåller sig allmänt positiva till resor med kollektivtrafik, och de har tillgång 
till ett relativt stort utbud. Förutom spårvagnen som nu är dragen ut till Ljura 
finns även buss. Och om de tar sig in till Norrköpings centrala delar har de 
ett mycket stort utbud av andra busslinjer och spårvägar. I detta sammanhang 
bör också nämnas att Ljuraborna säger sig föredra spårvagnen framför bussen. 
Spårvagnen upplevs som mer rymlig och bekväm för resenären. När det gäller 
spårvagnens eventuellt negativa konsekvenser i form av gnissel för kringboen-
de är gruppen delad. Ett antal personer störs mycket av att ha spårvagn alltför 
nära sin bostad. Ett exempel är Ulla: 

Ulla: Jag bor på nedre botten och jag har faktiskt en liten trädgård 
/som ligger/ precis mot /spårvägen/. S/itter/ man i trädgården….
alltså gnisslet, jag menar det gnisslar och det gnäller så man kan 
inte prata med varandra på två minuter alltså.

Andra framhåller spårvagnen som enbart positiv, inte minst om man jämför 
med andra transporter: 
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Annelie: Jag ser hellre spårvagnen som glider lite smidigt utanför 
fönstret istället för dom stinkande bussarna och det skramlar lite, 
visst gör det det, men det vänjer man sig vid. Jag är uppväxt vid 
spårväg och det känns bara tryggt när dom susar förbi.

Att inte ha tillgång till bil
De intervjuade Ljurabornas prioritering av gång-, cykel- och kollektivtrafik 
hänger samman med ett lågt bilinnehav. Bland fokusgruppsdeltagarna i Ljura 
är det endast en person, Fredrik, som i dagsläget äger en bil. Både Katarina 
och Ulla berättade att de är uppvuxna utan bil och att de aldrig har haft bil. 
Eftersom de aldrig har vant sig vid att ha bil är det heller inte någonting som 
de saknar. Lars och Annelie, som har varit bilägare tidigare, hade olika upp-
fattningar om att nu vara utan. Medan Lars sade sig vara nöjd med att slippa 
omaket att äga och ta hand om en bil, berättade Annelie att hon saknar sin bil 
mycket. Hon har gjort sig av med bilen helt nyligen, av ekonomiska skäl. Att 
inte ha bil ger henne en känsla av att ”inte komma någonstans.” Även om hon 
ofta går och cyklar och inte har nyttjat bilen så mycket lokalt så säger hon sig 
sakna flexibiliteten och frihetskänslan som bilinnehavet gav:

Annelie: Alltså jag har väldigt svårt för det här att jag känner mig 
låst. Det jag tycker /…/ /och/ som jag tror många tycker, /det är/ 
att det är en viss form av frihet /med bil/. Man åker dit man vill 
när man vill /…/. Man behöver inte bry sig om några tidtabeller 
eller någonting /…/. Jag har aldrig /tidigare/ varit utan bil. /…/ 
För mig är det väldigt ovanligt att känna mig låst. /…/ Det är det 
här med friheten då, att jag slipper stå och vänta och jag slipper 
stå och trängas framför allt på bussar. Om man kommer klockan 
�6–�7 är det gräsligt att åka kollektivt tycker jag.

Gång- och cykelbanor viktigt för tillgängligheten
Frågan om gång- och cykelbanor diskuterades livligt av deltagarna i fokusgrup-
perna. Sabina, som är rullstolsburen, får inte åka stadsdelsbussen med sin el-
rullstol eftersom den är så tung. Hon tar sig fram med sin elrullstol nästan vart 
hon än ska, om det inte blir riktigt långa sträckor. Då beställer hon färdtjänst. 
Sabina berättade att hon med sin elrullstol får köra på alla sorters vägar utom 
motorvägar. På vanliga gator upplever hon att det generellt sett är lätt att ta sig 
fram, men elrullstolen är känslig. Det räcker med att det är ett hål i asfalten 
eller en alltför hög kant för att den ska gå sönder. Av säkerhetsskäl vill Sabina 
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helst åka på gång- och cykelvägar eller på trottoarer men det är inte alltid som 
det fungerar särskilt bra: 

Sabina: Det är många många gånger som jag kommit på en trot-
toarkant och så får jag vända och åka tillbaka för då kommer jag 
inte ner för kanten som är på andra sidan kvarteret. Så /…/ om jag 
åker på nya ställen som jag inte känner igen då åker jag på gatan i 
stället. 

Lars: Cykelbanan går väl bra med?

Sabina: Men det är inte cykelbana överallt. Jag slog sönder hela 
bakhaset på det här så mitt önskemål är att det skulle vara nedfasat 
helt och hållet om vi säger gathörn och sådana saker. 

Sabina påpekade också att avfasade kanter i gathörnen inte bara är en fråga för 
dem som är fysiskt handikappade, utan också är något som skulle underlätta 
för exempelvis cyklister. Även cyklisterna framför en del synpunkter på infra-
strukturen. De som cyklar mycket tycker att utbudet av cykelbanor borde vara 
bättre. Annika konstaterade att det ofta sägs att Norrköping är en så cykel-
vänlig stad. Själv håller hon inte med om det, och menar att det finns många 
ställen där det är svårt att ta sig fram på cykel. Hon får medhåll av Lars, som 
säger: 

Lars: Promenaden är inte kul att cykla. Det går inte att cykla på 
Promenaden.

Intervjuare: Varför?

Lars: Nej, dels är det för mjukt. Det blir för kladdigt. Det liksom 
bara stänker upp överallt. /…/ Det är bara grus och lera och allt 
möjligt.

Intervjuare: Det är ingen cykelväg där?

Lars: Det är en cykelbana.

Barbro: Alltså sand.

Sabina: Men alla löv då. Om ni visste hur många jag sett slå ikull. 
Komma på Promenaden och så ska dom ner på någon utav gator-
na, flärp och dom ligger som räkmackor och bara glider på löven.

Lars: Där har man cyklat ett par gånger omkull. /…/ På vintern 
framförallt då. 
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I närområdet nämns framför allt Albrektsvägen som ett besvärligt stråk för 
cyklister. Där finns en delad gång- och cykelbana, men flera fokusgruppsdelta-
gare berättar att det är svårt att få plats när man kommer som cyklist eftersom 
fotgängare ofta tar upp hela gång- och cykelbanans bredd. 

Annika: Alla som går där när det står att det är både cykel- och 
gångbana så får man värsta elaka blickarna när man cyklar där. 
Man vill inte ge sig ut på den smala gatan heller i trafiken för då är 
man i vägen där.

Ulla: Så tar cykelbanan slut på vissa ställen.

Annika: Det är besvärligt, det är det.

Ulla: Det är svårt att veta det där. /…/

Annelie: Folk som cyklar på trottoarerna det tycker inte jag om. 
Där ska cyklister inte vara.

Annika: Var ska man vara då?

Fredrik: När bilar är parkerade utmed Albrektsvägen sedan kom-
mer det två bilar emot varandra så här som precis får plats var ska 
man vara som cyklist då?

Annelie: Ja, inte på trottoaren i alla fall.

Annika: Det måste man ju vara då.

Katarina: Det ska finnas cykelvägar. 

Fredrik nämnde ett annat problem, som är specifikt för Norrköping som spår-
vagnsstad, nämligen att man som cyklist kan halka ned i spårvagnsspåren. 
Flera av de andra deltagarna berättar om liknande upplevelser, som för Ulla 
bland annat resulterat i en bruten handled. 

Aktuella förändringar i buss- och spårvagnstrafiken
Eftersom fokusgruppsdeltagarna nyttjar gång-, cykel- och kollektivtrafik i hög 
utsträckning är frågor om linjedragningar och hållplatser en fråga som väcker 
stort engagemang. Spårvägens nya dragning med vändslinga i Ljura, och så 
småningom en förlängning till Hageby och senare även Navestad/Ringdansen, 
är en del av kommunens strategi för att öka de södra stadsdelarnas attraktivi-
tet. En konkret innebörd av detta är att de östra delarna av Ljura – som an-
gränsar till Klingsberg – nu har blivit av med spårvägen. Som nämnts ovan ses 
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detta som en fördel av flera av intervjupersonerna, som tidigare har upplevt 
störningar från spårvägstrafiken där de bor. Barbro, som är drygt 65, var dock 
missnöjd. Hon berättade att hon valde att flytta till den adress där hon bor 
nu just på grund av närheten till spårvägen. När spårvägen har dragits om har 
hon, liksom många andra äldre i området, fått betydligt längre till närmaste 
hållplats. 

I och med satsningen på den nya spårvägen har också, visar det sig, utbu-
det av bussar i området förändrats. Katarina berättade att ett par hållplatser 
drogs in på den befintliga busslinjen i samband med den nya spårvägsdrag-
ningen, men att lokala protester ledde till att vissa av dessa hållplatser återin-
fördes. Både Barbro och Sabina berättade om andra busshållplatser som har 
försvunnit helt, och att det sammantaget har blivit längre till all kollektivtrafik 
för boende i den delen av Ljura där Barbro bor. Barbro uttryckte sin oro inför 
detta på följande vis: 

Barbro: Det är en sak att gå /en längre sträcka till hållplatsen/ när 
det är barmark, men när det blir mörkt och när det blir halt och 
dom inte fixar gångvägarna då är det jättejobbigt. Då måste jag ta 
stavar. Då har jag inte några händer att bära mina matkassar i. Jag 
är så beroende utav en buss vintertid, för jag är jätterädd att gå och 
ramla. /…/ Dom som är drabbade det är dom gamla som alltid 
har bott här och som kanske har lämnat in sina körkort för dom är 
för gamla. Dom skulle ju vilja ha buss eller spårvagn att ta till.

Noteras bör att majoriteten av fokusgruppsdeltagarna ändå säger sig vara nöjda 
med kollektivtrafikutbudet. Hur man upplever situationen tycks bero väldigt 
mycket på var i området man bor och hur rörlig man är. Tar man sig väl till 
någon av de bussar som passerar området, eller till den nya spårvägen, så kom-
mer man in till stadens centrum på kort tid, vilket uppskattas av samtliga in-
tervjupersoner.

När det gäller kollektivtrafik finns det vissa andra möjligheter än spårvag-
nen och det ordinarie bussutbudet. Sabina, som är aktiv i PRO (Pensionärernas 
riksorganisation) berättade att de vid ett flertal gånger vänt sig till ansvariga 
instanser på kommunen och framfört sitt missnöje med den i deras mening 
försämrade kollektivtrafiken i vissa delar av området. Även Barbro har varit 
i kontakt med kommunen. Enligt både Sabina och Barbro är det vanligt att 
kommuntjänstemännen framhåller alternativet att resa med stadsdelsbussen 
�9�:an. Denna buss har inga givna hållplatser utan kör i området Vilbergen–
Ektorp–Hageby (se karta) och är anropsstyrd, vilket innebär att den hämtar 
och lämnar var man vill inom området. Sabina och Barbro berättar att den-
na buss emellertid inte går ned i själva centrumkärnan, utan den stannar vid 
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Promenaden eller Söder Tull. �9�:an passerar därmed inte den vårdcentral där 
de flesta pensionärer i Ljura-området är listade. Sabina själv har färdtjänst, och 
på så vis kan hon ta sig till sin husläkare. Men Barbro, som inte har rätt till 
färdtjänst, är hänvisad till den ordinarie kollektivtrafiken. Det närmaste stop-
pet med buss �9� ligger fortfarande ett par kvarter bort från vårdcentralen. 
Alternativet, för att kunna ta sig med kommunala färdmedel till sin vårdcen-
tral, är att be om skjuts, ta taxi eller byta vårdcentral och därmed även huslä-
kare:

Barbro: då säger dom så här åt mig ’men du har ju Hageby cen-
trum. Där finns det läkare.’ – /men/ det är inte min läkare, det är 
inte min läkare eller hårfrissa och teatern och allt ligger inne i stan. 
Jag vill komma ned till stan. Jag vill inte att ni ska sitta och styra 
mig till Hageby. Jag går aldrig dit. Jag vill inte bli styrd. /Och då 
säger jag/ ’kan ni inte sätta in en matarbuss?’ ’Vadå menar du?’ ’Jo 
jag menar matarbussar har de ju i Stockholm. Det har du väl hört 
talas om. Ja, jo en matarbuss med fasta tider som kan ta oss så att 
vi kan ta oss till närmaste stället, Västertull eller Södertorg så att vi 
kan fortsätta därifrån. Att vi kan gå ut vid en viss tid och ta den i 
stället för att sitta och vänta på den här stadsdelsbussen och kanske 
sitta och åka runt och komma försent till ett möte man har. Det är 
inget bra, inte bra alls.’

Det Barbro berättade om här berör också en annan nackdel som intervjuper-
sonerna har upplevt med stadsdelsbussen, nämligen att den åker långa sträckor 
för att hämta upp och släppa av passagerare och att resan därmed blir mycket 
tidsödande. Sabina berättade förvisso att de inom PRO har kämpat för och nu 
äntligen fått igenom att man ska kunna välja ”korta resan” exempelvis om man 
är på väg hem från Hageby centrum: 

Sabina: Vi har vår trafikansvariga inom PRO, en kille, han håller 
på och strider som en galning att man ska kunna välja /…/ om 
vi exempelvis ska till centrum och handla, dem som åker dit, att 
/man/ vill ha korta resan hem och det har vi fått igenom. 

Intervjuare: Vad är korta resan?

Sabina: Korta resan innebär att då åker den från Hageby centrum 
till Ljura i stället för att åka runt. Man får /annars/ sitta i en och 
en halv timme och följa med runt halva stan. 

Linda: Det låter inte klokt?
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Barbro: Nej det är inte klokt.

Sabina: Klockaretorpet, Vilbergen och alltihop men nu behöver vi 
inte följa med på den resan för nu har dom särat på oss så att vi får 
förkortad bit hem.

Resor utanför orten
Arbetspendling med kollektivtrafik eller bil
En av deltagarna som förvärvsarbetar samt en som nyligen har blivit arbets-
lös har båda erfarenhet av pendling. Det framstår överlag som att Ljuraborna 
är beredda att offra mycket av både tid och bekvämlighet för att ta sig fram 
med kollektivtrafik, till fots eller med cykel även längre avstånd. Ett exempel 
är Katarina, som för närvarande är utan jobb, men som under nio års tid har 
pendlat till Linköping: 

Katarina: Busspendlat har jag gjort. /Bussen/ gick från Stortorget 
och det är nära till Ljura. Sedan gick jag av vid första hållplatsen 
/…/ /i/ Linköping. Det är vid gamla Biltema.

Intervjuare: Hur transporterade du dig vidare? Hade du gångav-
stånd därifrån?

Katarina: Ja, två kilometer att gå.

Andra fokusgruppsdeltagare i kör: Men det är väl långt?

Katarina: Ja, det är det ju alltså, men det fanns ingen annan 
möjlighet, för skulle jag ha åkt tåg och sedan tagit stadsbussen i 
Linköping, tillbaka, så hade jag hamnat vid gamla Biltema i alla 
fall. Så det spelade ingen roll. Men det har fungerat tycker jag /
men/ det blir långa dagar.

En annan fokusgruppsdeltagare, Fredrik, hade under en lång tid en liknande 
situation då han pendlade med kollektivtrafik till sitt arbete utanför Kimstad, 
som ligger �,5 mil utanför Norrköping på vägen mot Linköping. Fredrik har 
jobbat på samma företag i �0 års tid, och till en början fungerade bussförbin-
delserna bra. Men då busstrafiken ändrades för ett par år sedan blev det svårare 
att ta sig till jobbet, vilket så småningom ledde till att Fredrik skaffade körkort 
och började bilpendla i stället:

Fredrik: /När jag pendlade med buss så/ gick /jag/ ner till bus-
sen nere vid vägettan och sedan åkte jag bussen ut till Kimstad. 
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Det tar bara tio minuter ut med bussen. Därifrån så gick jag eller 
cyklade tre kilometer och det går ju på sommaren och så. Vintern 
kanske det är svårt men det går. Sedan när jag slutade jobbet vid 
�6-tiden så gick det en buss �6.�0 eller �6.�0. /…/ Tio minuter in 
till stan, inga problem. På morgonen gick det bussar 6.30 och 6.45 
och olika tider men sedan gjorde de om tiderna så bussen gick 
05.45 från Norrköping och sedan 06.50. Jag hann inte /i tid/ med 
06.50-bussen, så då var jag tvungen att ta bussen 05.45 och sedan 
på kvällen gick bussen inte förrän �6.45, så /…/ det funkade inte 
för mig längre. Jag hade inget körkort /då/ så det fanns inget alter-
nativ om jag skulle jobba kvar därute, om jag inte ville ta två extra 
timmar. /…/ Nu är det inga problem för nu har jag körkort. /…/ 
Det fanns inga alternativ längre. Jag tog körkort.

I diskussionerna om pendling nämndes många fler exempel än de som fo-
kusgruppsdeltagarna har egna erfarenheter av. Exempelvis diskuteras hur 
pendlingsmöjligheterna mellan Norrköping och Söderköping fungerar. Dessa 
upplevs i dagsläget vara mycket bra. Däremot anses förbindelserna mellan 
Söderköping och Linköping ha blivit sämre än tidigare: 

Katarina: Nu när jag pendlade till Linköping /då hade jag/ vissa 
reskamrater som pendlade från Söderköping till Linköping och i 
början när vi pendlade då fanns det en buss som gick gamla vägen 
över Västra Husby och ned till Söderköping men den drog dom 
in med påföljden att dom fick ta snabbussen från Söderköping in 
till Norrköping och från Norrköping till Linköping i stället i stäl-
let för /…/ /den buss/ /som tidigare fanns och som/ var välbesökt, 
märk väl, och som gick direkt mellan Söderköping och Linköping.

På fritiden: buss, tåg, hyrbil och samåkning 
Fokusgruppsdeltagarna i Ljura rör sig i huvudsak inom Ljura och/eller Norr-
köpings gränser i vardagen, bortsett från dem som pendlar eller har pendlat lite 
längre sträckor. När det gäller fritidsresor reser de både kortare och lite längre 
sträckor. Eftersom flertalet av fokusgruppsdeltagarna inte har någon egen bil, 
händer det att de hyr bil eller samåker med bilburna släktingar eller vänner då 
de ska iväg på längre resor på fritiden, till exempel ut till kusten eller åt andra 
håll i landet. I viss mån sker det långväga resandet också med traditionella kol-
lektiva färdmedel såsom buss och tåg. Hur pass väl det fungerar beror på vart 
man ska. Till Valdemarsvik ute vid kusten, exempelvis, går det snabba bussar. 
Samma sak gäller Söderköping. Däremot är det sämre med förbindelser mellan 
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mindre orter ute på Vikbolandet, exempelvis sträckningar som inte passar in i 
de största pendelstråken. 

När det gäller utlandsresor framhöll Ljuraborna hur smidigt det är med 
Norrköpings flygplats. Bussen dit går via Ljura, så det tycks vara jätteenkelt att 
komma iväg. Fredrik, som framstår som en av de som åker mest utomlands, 
berättar hur man kan jobba hela dagen och sedan ta ett flyg på kvällen och 
komma iväg till exempel en långhelg. Barbro åker då och då på bussresor till 
utlandet och tycker att det fungerar bra. För henne är det ett mer socialt och 
trevligt sätt att resa än att ta flyget. Hon konstaterar också att det är många 
bussbolag som kör via Norrköping nedåt kontinenten.

Linda, som är i 30-årsåldern och sjukskriven sedan ett antal år men som 
nu arbetstränar, berättade att hon vill kunna åka till sin mamma i Mjölby på 
fritiden. Dit är det egentligen inte särskilt långt, men hon kommer ändå inte 
iväg så ofta, av ekonomiska skäl:

Linda: Jag skulle önska att Östgötatrafiken /tillät/ att jag /som är 
sjukskriven/ fick ta del av /senior/priserna. Jag har inte råd att åka 
och hälsa på min mamma så ofta som jag vill, /…/ för att peng-
arna räcker inte.

Intervjuare: Finns det inte billigare biljetter för ungdom?

Linda: Jag är inte ungdom. Under �6 år är ungdom sedan är det 
kört. Det är likadant på SJ. Nej, så jag får lösa sådant dygnskort 
och det är �40 kronor och för 95 kronor kommer jag till Göteborg 
eller Stockholm så det känns lite sådär.

Sabina, som mestadels färdas i sin elrullstol, är beroende av riksfärdtjänst då 
hon ska ta sig utanför länets gränser. Sådana resor måste beställas tre veckor i 
förväg. Hennes erfarenheter av riksfärdtjänsten är inte goda. Hon berättar om 
sin första och hittills enda resa med riksfärdtjänst, hur allt var beställt i god tid 
men att det ändå slutade med att hon stod ensam på Norrköpings tågstation 
och att ingen tågvärd kom för att hjälpa henne på tåget. Allt ordnade sig ändå, 
tack vare insatser från en frivillig medresenär, men det var ingen positiv upp-
levelse för Sabina: 

Sabina: jag skulle åka upp till /…/ Gysinge på kurs och /det var/ 
första gången så jag var orolig innan. Nu är inte jag en orolig själ 
men jag undrade hur kommer det här att fungera? Så kom jag 
ner till Norrköpings tågstation. Det skulle komma en tågvärd. Jag 
skulle få /…./ handikapptåg som det heter då. Det är bara att köra 
på. Grejen var den att /…/ det var en glipa och mina hjul fastnade 
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i den där glipan. Tågvärden då? Det kom ingen. Jag kände att det 
började dra ihop sig. Kommer det en äldre dam. ”Ska du om-
bord?” ”Ja”, svarade jag, ”men det skulle komma en tågvärd och 
hjälpa mig.” ”Jag hjälper dig och putta, kan du stå?” ”Ja”, sa jag, 
”men jag kan inte ta i”. /…/ ”Vi häver”. ”Men snälla du, du får 
hjärtinfarkt …!” men på något vis lyckades vi och jag tog också 
i det lilla jag hade så vi fick ombord den där rackaren. Fick om-
bord den på tåget. Så står jag där – en lång trapp där /…./ en lång 
trapp där och då tänkte jag ska jag sitta i den här smatten ända till 
Gävle? Vad är det här för någonting? /…/ Jag satt där och glodde 
där, som en idiot kände jag mig, och så tog det �0 minuter och 
då kommer tågvärden. Då var jag förbannad. ”Vart i helvete var 
du när jag skulle ombord på tåget?” ”Jag har inte fått något med-
delande om det här.” Då visade det sig att jag skulle ju inte sitta 
där. Han skulle ha hjälpt mig och lagt på en ramp över det här 
språnget så att jag skulle kunnat köra ombord jättelätt. Hade jag 
åkt in en halvmeter till då hade jag sett att det fanns en glasdörr in 
till en kupé. Det såg inte jag. Jag satt bara där och var förbaskad 
och besviken. Så kom jag in där och då ringde jag omedelbart till 
den där färdtjänsten, stackars Sonja, och talade om för henne vad 
jag tyckte om hennes planering. /Men/ då /visade det sig att det/ 
var en planerare i Eskilstuna som hade tyckt att det här med tåg-
värd det var överkurs för mig. Jag behövde inte det. Så Sonja hade 
blivit galen. Så när jag kom till Gävle stod tre gubbar och väntade 
på mig. Två var tågvärdar och en var taxi som skulle hämta mig 
där. Hemresan fungerade alldeles utmärkt. Jag tror inte att dom tar 
bort den där tågvärden mera på eget bevåg.

Intervjuare: Har du rest flera gånger efter det här?

Sabina: Nej, det har jag inte utan ja, det har blivit bil.

Knappa ekonomiska resurser en påtaglig begränsning
Även om det finns en del specifika invändningar och bekymmer med hållplats-
ers placering, utbudet av kollektivtrafik samt linjedragningar, så är det ändå en 
annan faktor som framstår som den största frågan för Ljuraborna när det gäller 
deras vardagliga transporter, nämligen kostnaden att resa. Även om det endast 
var få av våra intervjupersoner sade detta uttryckligen, så framgick det ändå 
med all önskvärd tydlighet och gäller alltifrån de vardagliga resorna till och 
från mataffären till de mer långväga resorna i länet eller utanför. Ett exempel är 
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Barbro, som berättade att hon, när hon ska ta sig in till stan för att handla, så 
ofta som möjligt försöker gå ena vägen och endat åka buss vägen hem. 

Barbro: Jag /går/ ner till stan och så tar jag bussen hem för att jag 
klarar inte att handla på en timme för en biljett. Utan då går jag 
ner och så åker jag /hem sedan/ med varorna.

Linda, som inte har haft råd att skaffa sig en cykel utan helt är hänvisad till kol-
lektivtrafik då hon ska längre sträckor inom tätorten, berättade också att hon, 
de gånger hon kommer iväg till exempelvis ICA Maxi, försöker att skynda sig 
allt hon kan för att åka tillbaka på samma biljett ”annars blir det 30 kronor 
och då tycker jag att jag lika gärna kan gå till /den mindre/ ICA/-butiken här 
i närområdet/.”

Liknande perspektiv uttrycks av flera andra, exempelvis Lars. Lars är också 
kritisk till Östgötatrafikens utbud av biljetter och kort. Han, som cyklar nästan 
jämt, har tidigare nyttjat det så kallade ”fritidskortet” vilket har passat honom 
jättebra: 

Lars: för ett halvår sen åkte jag mycket buss men sen var det några 
idioter som tog bort fritidskortet för vuxna. Då vart jag arg. /…/ 
Dom tog bort fritidskortet alltså. Det var jättebra /när det fanns/: 
efter klockan �7 vardagar och så helgerna kunde man åka för �70 
spänn /i månaden/. /…/ Då kunde jag åka till, jag åkte upp till 
ishallen exempelvis. När det är mörkt vill jag inte cykla från ishal-
len. Sedan kunde jag åka till Linköping. /Till/ Mantorp åkte jag på 
trav ibland.

Intervjuare: Hur åker du nu då?

Lars: Nu åker jag inte till Mantorp.

Intervjuare: Du åker inte alls?

Lars: Nu blir jag irriterad för /när det var V75/ var jag på Mantorp 
men då kostade ett dygnskort �40 spänn.”/…/ ” Nu i som/ras/ det 
här året har jag saknat /fritidskortet mycket/ /…/. Jag och barnen 
åkte till Motala /förut/ på somrarna, Varamobadet någon lördag 
och så tältade vi till söndag exempelvis. Det kan jag inte göra /nu/. 
Jo, jag kan/ göra det/ visserligen men det blir dyrare.
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Framtidsfrågor för Ljura
När Ljuraborna diskuterade de frågor som de ansåg var viktigast för framtiden, 
märktes skillnaden mellan deras resonemang och de frågor som framhållits i 
de mindre orterna Vadstena och Åtvidaberg. Medan invånare på de mindre 
orterna diskuterade frågor som handlade om ortens långsiktiga överlevnad, 
talade Ljuraborna mer om närområdets kvaliteter och hur dessa skulle kunna 
stärkas, exempelvis service och utbud av kollektivtrafik och kvaliteten på gång- 
och cykelbanor. Kollektivtrafikfrågorna engagerade Ljuraborna särskilt, och en 
stor del av de framtidsinriktade diskussionerna handlade om hållplatser, linje-
dragningar och turtäthet liksom service, biljettsystem och tillgänglighet för 
exempelvis rörelsehindrade. 

Summering
De intervjuade Ljuraborna uppskattar kvaliteterna i sitt närområde, framför 
allt att det är lugnt och skönt, att det finns grönska och att det samtidigt är 
nära till stan. De distanserar sig från grannstadsdelen Hageby, som de ser som 
en otrygg miljö. Den pågående omdaningen av Ljura och andra stadsdelar en-
gagerar och väcker både positiv förväntan och kritiska invändningar. 

Överlag kan noteras att Ljuraborna tycks påtagligt förankrade i sitt när-
område. Genom att majoriteten av intervjupersonerna inte har tillgång till bil 
är de extra sårbara när exempelvis kollektivtrafikutbudet förändras, inte minst 
om de har problem med hälsan eller av andra skäl har nedsatt rörlighet. Det 
är slående i hur hög grad Ljuraborna planerar och pusslar bara för att få ihop 
de vardagliga, rent nödvändiga resorna till livsmedelsbutiker, läkare, post etc. 
Lokal kollektivtrafik är för de flesta intervjupersoner i Ljura en grundläggande 
förutsättning för att få vardagen att fungera, det är inte någon extra lyx eller ett 
komplement till bilen. Kollektivtrafik samt gång och cykel är grunden för att 
intervjupersonernas transporter ska fungera.

Utöver detta noteras att en fråga gick som en röd tråd genom alla diskus-
sioner med Ljuraborna, nämligen frågan om begränsade ekonomiska förutsätt-
ningar och hur det påverkar tillgänglighet till transportsystemet men också till 
den egna staden och närområdet. Det framkom på en rad olika sätt hur ekono-
min spelar stor roll för intervjupersonernas transportstrategier. Ekonomin styr 
hur ofta de kan ta sig iväg för att uträtta ärenden eller träffa sin familj och sina 
vänner. Det är uppenbart att transportförutsättningarna på detta sätt skiljer sig 
avsevärt jämfört med intervjupersonerna på de andra orterna. 
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Avslutande diskussion
Syftet med denna studie är att identifiera och ge uttryck för ett individuellt och 
lokalt förankrat perspektiv på lokal och regional utveckling samt transporter. I 
detta avsnitt sammanfattas och diskuteras de viktigaste resultaten från fokus-
grupperna i Vadstena, Åtvidaberg och Ljura i Norrköping. 

Lokalsamhällets kvaliteter
Ett resultat är att de intervjuade invånarna i Vadstena, Åtvidaberg och Ljura i 
Norrköping har så likartade förhållningssätt till sina respektive lokalsamhällen. 
Trots de påtagliga skillnaderna mellan orterna är känslan av lugn och trygghet, 
fina omgivningar, närhet till service, att kunna förflytta sig med gång och cykel 
viktiga kvaliteter i närmiljön. Vissa skillnader framträder också, exempelvis att 
Åtvidabergsborna och i viss mån även Vadstenaborna saknar ett bredare utbud 
av till exempel kläd- och skoaffärer, kultur och nöjen. 

Även om det finns variationer i exakt vilka kvaliteter som lyfts fram på 
respektive ort finns det en stor likhet såtillvida att lokalsamhället framstår som 
ett mycket viktigt sammanhang för de intervjuade. Samtliga intervjupersoner, 
oavsett från vilken ort de kommer, orienterar sig starkt i relation till orten de 
bor på. Var man bor är alldeles uppenbart viktigt för identiteten. När vi ställde 
frågor om hur fokusgruppsdeltagarna upplever sitt lokalsamhälle och orsaker-
na till att de bor där de bor konstaterade flera av Vadstenaborna att ”det finns 
inget annat”. Åtvidabergarna, å sin sida, talade med värme om bymentalitet, 
lokal sammanhållning och trygghet. Härmed uttrycktes en stark känsla av lo-
kal förankring. Detsamma gäller Ljurabornas markering av skillnaden mellan 
Ljura och Hageby när det gäller själva ”känslan” i respektive område. Det är 
också i dessa termer vi tolkar Ljurabornas starka engagemang i relation till den 
nya spårvägens dragning och den samtidiga omläggningen av busstrafiken. 

Vardagens transporter
I beskrivningarna av vardagliga transportstrategier manifesterades både skill-

Del III  
Avslutande diskussion
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nader och likheter mellan de tre orterna. När det gäller valet av transportmedel 
för lokala resor framställdes gång och cykel, samt i viss mån kollektivtrafik, 
som de absolut viktigaste färdmedlen i samtliga fall. Följaktligen är ett bra nät-
verk av gång- och cykelbanor, samt trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, 
viktiga frågor för samtliga intervjuade. Frågor om tillgänglighet med bil i det 
lokala vägnätet, tillgången till parkeringsplatser var inte oviktigt någonstans, 
men kom till uttryck i högst grad hos invånarna i Åtvidaberg, vilka också fram-
står som mest bilberoende. Den norm som uttrycktes generellt i intervjuerna, 
var dock att man bör avstå från att åka bil kortare resor, framför allt inom 
tätorten, om man nu inte har alldeles särskilda skäl – exempelvis att man ska 
storhandla eller transportera något skrymmande föremål.

När det gäller resor utanför orten är bilden av de tre orterna ännu mer 
differentierad. Ljuraborna, som i hög utsträckning saknar bil, reser med kol-
lektiva färdmedel även när de ska längre sträckor. Någon gång kan det bli 
hyrbil eller att man reser med någon man känner. För Vadstenaborna och 
Åtvidabergsborna är det i hög grad bilen som gäller, såvida man inte ska ut-
omlands. Utlandsresor sker med flyg och i vissa fall buss och båt. Detta gäl-
ler invånare på samtliga orter. Överlag kan noteras att Ljuraborna, som i hög 
grad saknar bil och därmed är hänvisade till kollektiva färdmedel, lägger ned 
mycket tid på att planera sina resor. För flera av Ljuraborna utgör ekonomin 
ett sådant hinder att de måste avstå från många resor de gärna skulle vilja göra, 
exempelvis för att hälsa på släktingar och vänner. För att tala i Vilhelmsons 
(�00�) termer är de alltså inte särskilt rörliga, utan tycks leva ett mer stationärt 
liv, med undantag för de två personer som pendlade till annan ort. 

Transporter centralt för att utveckla lokalsamhällets kvaliteter
Samtliga intervjupersoner i Vadstena, Åtvidaberg och Ljura i Norrköping 
framhöll transporter som viktiga frågor för respektive orts utveckling. Som ett 
direkt svar på frågan om vad som är viktiga framtidsfrågor lyfte Vadstenaborna 
särskilt fram behovet av bättre förbindelser till andra orter. De talade också 
om bättre jobbmöjligheter och om kvaliteten på skola, barnomsorg och fri-
tidsaktiviteter. Av intervjusvaren framgick även andra saker, exempelvis öns-
kemål om ett bättre utbud av gång- och cykelbanor och bättre trafiksäkerhet. 
Åtvidabergsborna, å sin sida, betonade både lokala jobbmöjligheter och goda 
transporter som avgörande för ortens överlevnad. De efterfrågade åtgärder som 
kan locka nya invånare till orten – invånare som kan dra fördel av den goda bo-
endemiljön och pendlingsmöjligheterna till Linköping. I intervjusvaren fram-
kom även trafiksäkerhet för fotgängare och ett förbättrat serviceutbud som 
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viktiga utvecklingsfrågor. Ljuraborna talade inte så uttryckligen om sin orts 
överlevnad, vilket sannolikt beror på att de bor i en enskild stadsdel i en relativt 
stor svensk stad som expanderar. De pekade ut en hel del specifika kvaliteter i 
de lokala transportsystemen. I deras diskussion var tillgänglighetsfrågorna cen-
trala, exempelvis handikappsanpassning genom avfasning av trottoarkanter, 
bättre underhåll av gång- och cykelbanor, bättre turtäthet och även ett bättre 
serviceutbud gällande biljetter och information. 

Avslutande reflektioner
Fallstudierna i Vadstena, Åtvidaberg och Ljura i Norrköping har gett en rad 
viktiga insikter om lokalsamhället och vardagliga transporter. I ovanstående 
avsnitt har de mest konkreta svaren på studiens frågeställningar redovisats. 
Utifrån detta kan några avslutande reflektioner göras.

Stationäritet och rörlighet som strategier för lokal och regional utveckling
Utifrån de tre fallstudierna kan flera kopplingar göras till Vilhelmsons (�00�) 
resonemang om stationäritet och rörlighet som välfärdsskapande strategier, 
vilket redovisades översiktligt i avsnittet om forskningsfältet. I vår studie har 
det kommit fram att den lokala förankringen var stark på samtliga tre orter. 
Särskilt Vadstenaborna och Åtvidabergarna kombinerar i praktiken en i grund 
och botten stark lokal förankring och en uttalad preferens för stationäritet (till 
exempel att kunna bo och jobba på samma ort) med ett beteendemönster som 
bygger på stark rörlighet. Rörligheten är för dem en förutsättning för att få 
tillgång till ett bredare utbud av affärer, kultur och nöje än vad som finns på 
den egna orten. För Åtvidabergarna framstår Linköping som är den givna de-
stinationen, både för shopping, nöjen och arbetspendling. För Vadstenaborna 
motsvaras detta i första hand av Motala och Mjölby och i vissa fall även orter 
på längre håll, exempelvis Linköping. Således är denna studie ett konkret ex-
empel på att en stark lokal förankring i sig inte behöver motsvaras av ett uttalat 
stationärt beteendemönster. Tvärtom tycks det som att de boende i Vadstena 
och Åtvidaberg i praktiken kombinerar den lokala förankringen med både sta-
tionäritet och rörlighet. Rörligheten och det vidgade rumsliga perspektivet blir 
således en strategi för att skapa större handlingsmöjligheter och öka chansen 
att förverkliga individuella önskningar och ambitioner. 

Å ena sidan kan man kanske se detta som ett tecken på att regionförstorings-
tanken har slagit igenom ”på allvar” hos invånare i dessa orter. Å andra sidan 
kan noteras att Vadstenaborna också starkt betonar fördelen med att ”kunna 
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bo och arbeta på samma ort”, samt att både Vadstenaborna och Åtvidabergarna 
på olika sätt uttrycker önskemål om fler lokalt belägna jobb, affärer och an-
nan service. Detta kan i själva verket ses som ett uttryck för ett perspektiv 
som inte primärt stödjer regionförstoringstanken utan snarare bygger på en 
önskan om ett mer stationärt liv förenat med stora handlingsmöjligheter och 
andra positiva värden. Därmed bekräftas Vilhelmsons kritik mot det ensidiga 
förknippandet av just rörlighet med positiva värden. Utifrån det som uttrycks 
i fokusgrupperna framstår stationäritet i kombination med en stark lokal för-
ankring som något mycket positivt vilket skapar välfärd för individen, förutsatt 
att lokalsamhället har de kvaliteter som efterfrågas av de boende gällande både 
jobb, service och transporter.

Tillgängligheten – en fråga av central betydelse
Resultaten från vår studie visar även att olika sorts tillgänglighetsfrågor är 
avgörande för hur ett givet transportutbud i praktiken upplevs fungera. Till-
gänglighetsfrågor handlar delvis om åtgärder som skapar tillgänglighet för alla 
resenärsgrupper oavsett eventuella funktionshinder eller andra särskilda behov. 
Det kan handla om fysiska och praktiska åtgärder av olika slag, men också om 
biljettutbud, service och information. I samtliga tre kommuner framhöll ova-
na kollektivtrafikresenärer att de i dagsläget upplever det som komplicerat att 
köpa en bussbiljett. Det är också uppenbart att ekonomi är en tillgänglighets-
fråga. Intervjuerna i Ljura ger exempel på hur personer med låga inkomster i 
praktiken är utestängda från både lokal och regional kollektivtrafik, eftersom 
de inte har råd att resa. Dessa personer har i regel inte heller tillgång till bil. 
På olika sätt manifesteras således hur transportmöjligheter skiftar mellan olika 
grupper både lokalt och regionalt. Detta innebär i praktiken också att region-
förstoringens positiva värden, exempelvis tillgången till utbildning och arbets-
tillfällen, idag är påtagligt ojämnt fördelade mellan olika grupper i samhället. 

Behovet av regionala och lokala transportplaner och transportprogram
Oavsett hur man ser på rörlighet och/eller förankring som strategi för att skapa 
handlingsutrymme och välfärd på en ort och för dess invånare kan konstateras 
att transportfrågorna och transportsystemen är mycket viktiga för lokalsamhäl-
lets invånare. Denna bild framkommer lika starkt i samtliga tre orter. Men där-
med inte sagt att det finns något universellt framgångsrecept som kan applice-
ras på alla orter i ett län. Av studien framgår att de specifika lokala kvaliteterna 
skiftar. Vilka tillgänglighetsfrågor som är de mest centrala beror dels på hur po-
pulationen ser ut och dels på transportsystemets struktur och egenskaper, dels 



73

på avståndet till andra orter och kopplingen till befintliga större transportstråk. 
Ett tema som framkommer i samtliga fokusgruppsintervjuer är att beslutsfat-
tarna, för att kunna erbjuda ett funktionellt transportsystem för sina invånare, 
behöver tänka både utifrån ett lokalt perspektiv (resorna inom tätorten) och 
utifrån ett regionalt perspektiv (resorna till andra orter). Detta är givetvis inte 
någon ny insikt. Att det finns en medvetenhet om detta framgår inte minst av 
att både den regionala utvecklingsplanen, länstransportplanen samt den stra-
tegiska planen för kollektivtrafiken i Östergötland på olika sätt understryker 
vikten av ”balans mellan centrum och omland” och att till exempel komplet-
tera satsningarna på regionala pendlingsstråk med lokala anslutningar. Frågan 
är dock hur denna viktiga fråga hanteras av enskilda kommuner i dagsläget. 
Uppenbart finns det ett behov av att, som komplement till regionala planer och 
strategidokument, också arbeta med mer tydligt lokalt förankrade transportplaner 
och transportprogram. I Norrköping finns det en kommunikationsplan och ar-
bete pågår med att ta fram ett nytt trafikprogram, vilket måste anses positivt. 
I dagsläget finns dock inga sådana planer eller program vare sig i Vadstena el-
ler Åtvidaberg. Denna studie visar att behovet av sådana strategidokument är 
minst lika stort på de mindre orterna i länet.

Lokalsamhället och vardagens transporter – en politiskt brännande fråga
Lokalsamhället och vardagens transporter är ett forskningstema som knyter 
an till ett stort och komplext forskningsområde. Det starkaste intrycket från 
vår studie är de personliga berättelserna, exempelvis hur Vadstenaborna, utö-
ver sin kärlek till hemstaden, samtidigt ger uttryck för en påtaglig känsla av 
isolering i länet. Åtvidabergsborna uppvisar också de en stark lokalt förankrad 
identitet. Samtidigt drar de nytta av det goda utbudet av jobb och service i 
centralorten Linköping. Ljuraborna, som har sin geografiska hemvist i en av 
länets två centralorter, upplever i sin tur påtagliga tillgänglighetsproblem och 
kämpar med knappa ekonomiska resurser. De personliga berättelserna avslöjar 
frågeområdets politiska laddning och tydliggör att de regionala strategidoku-
mentens ensidiga fokus på regionövergripande och generella perspektiv behö-
ver kompletteras med ett mer lokalt förankrat synsätt på vad som är viktiga 
utvecklingsfrågor för enskilda orter. 

En central slutsats från denna studie är att det finns ett behov av att tyd-
ligare än vad som sker idag föra fram och diskutera lokalt förankrade frågor 
om kvaliteter i lokala och regionala planeringssammanhang. Både Ek och 
Tesfahuney (�008) och Friberg (�008) har i olika studier påpekat är det är lätt 
att glömma att den regionalpolitik som formas nu ger uttryck för ett specifikt 
politiskt perspektiv, och att den – bortom den förment neutrala och generellt 
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positiva retoriken om tillväxt och utveckling för alla – manifesterar en väldigt 
snäv syn på individen och samhällsutvecklingen. Att öka insikterna om de mer 
specifika, individuella och lokalt formulerade perspektiven inom det regionala 
utvecklingsfältet är ett sätt att lyfta fram den politiska sprängkraften i dessa 
frågor. Förhoppningsvis kan detta också ge idéer till skapandet av alternativa 
framtidsbilder och utvecklingsvägar för framtiden. Trots allt är det viktigt att 
minnas att det är människor som lever här och nu som ”formar föreställningar-
na och visionerna om hur regionen och infrastrukturen bör utformas” (Friberg 
�008). En sådan insikt kanske är just det som behövs för att gjuta nytt liv i en 
mer lokalt förankrad diskussion om orters och regioners utvecklingsvägar för 
framtiden. 
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Inbjudan

Hej! 
Vi som skriver detta brev är transportforskare från VTI (Statens Väg- och 
transportforskningsinstitut) i Linköping. Ett av våra pågående projekt handlar 
om hushållens vardagliga resvanor.

Vi vill gärna komma i kontakt med dig som bor i Vadstena, för att få veta 
lite mer om hur du reser i din vardag. Vi är bland annat intresserade av vilka 
resor du gör för att göra inköp, ta dig till fritidsaktiviteter eller arbete m m. Går 
du, cyklar du, åker du bil eller reser du kollektivt? Hur tycker du att resorna 
fungerar? Vilken betydelse har befintliga vägar och kollektivtrafikutbud för att 
Vadstena ska fungera som bostadsort för dig? 

Vi vill gärna bjuda in dig som deltagare till en gruppintervju om dessa 
frågor. Gruppintervjun tar cirka två timmar, och kommer att ske antingen 
onsdagen den �5 april kl �8-�0 eller måndagen den �7 april kl �8-�0, centralt 
i Vadstena. Vi bjuder på kaffe, te och smörgås.

Vi vänder oss särskilt till dig som har varit ute i arbetslivet i ett par år el-
ler mer, men det spelar ingen roll om du just nu är yrkesverksam eller inte. Vi 
är måna om att fånga upp både kvinnors och mäns erfarenheter. Du behöver 
inte ha några specialkunskaper – vi är endast intresserade av dina vardagliga, 
personliga erfarenheter. 

Om du vill vara med, och kan delta någon av ovanstående tider, vänligen 
hör av dig till någon av oss! Gärna så snart som möjligt, dock senast den 6 
april. Se kontaktuppgifter nedan. Som ett litet tack för hjälpen för ditt delta-
gande kommer du att få ett presentkort.

Vänliga hälsningar

Karolina Isaksson, Inger Forsberg och Jessica Berg

Karolina Isaksson, tel 0�3-�04�87 karolina.isaksson@vti.se  
Inger Forsberg, tel 0�3-�04367 inger.forsberg@vti.se
Jessica Berg, tel 0�3-�040�4 jessica.berg@vti.se

Bilaga: Inbjudan samt intervjuguide



79

Intervjuguide – lokalsamhället och vardagens transporter 

Hej och välkomna, presentera oss, förklara syftet, hur det kommer att gå till 
rent praktiskt under fokusgruppen, hur vi kommer att använda materialet etc. 
Se till att betona att det vi är intresserade av är deras personliga erfarenheter och 
perspektiv. Att vi vill att det ska bli ett samtal mer än en utfrågning. 

�. Kort presentationsrunda – laget runt.
�. Att bo i xxxxx – allmän trivsel, för- och nackdelar med just den här orten? 
3. Hur ser en vanlig dag ut för er del, ur transportperspektiv? Vilka resor/trans-
porter (korta som långa!) gör ni för att uträtta ärenden, ta er till och från jobb, 
skola eller andra aktiviteter, även fritidsaktiviteter, inköp mm? 
4. Särskild uppföljningsfråga till dem som pendlar: Hur de upplever det och hur 
det fungerar rent praktiskt, hur de gör för att få vardagen att gå ihop.
5. Vilka transportsystem och transportslag är viktigast för att få ihop vardagen? 
Har ni några särskilda kommentarer till hur vägnät, kollektivtrafik mm är pla-
nerat och organiserat? Vad fungerar och vad fungerar inte? Fungerar det bättre 
eller sämre beroende på vilket liv man lever och vem man är (ung, gammal, 
man, kvinna, hög eller låg inkomst etc)?
6. Resor man gör kontra resor man inte gör: finns det några resor/utflykter/trans-
porter som ni INTE gör – som ni avstår från – på grund av att det skulle bli 
för bökigt, tidskrävande, dyrt etc?
7. Om ni blickar några år framåt i tiden – hur skulle ni vilja att er vardag skulle 
se ut då, gällande resor och transporter? Hur långt och på vilket sätt skulle ni 
vilja färdas under en vanlig dag? Lika mycket eller mindre, samma eller annat 
färdsätt? Hur tror och hoppas ni att tillvaron ser ut för er?
8. Sista frågan: mot bakgrund av vad vi har talat om idag, vad anser ni är de 
viktigaste sakerna att utveckla i xxxxx för att det ska fortsätta att vara en väl-
fungerande ort att leva på, sett ur ert perspektiv? 
9. Övrigt att tillägga?
�0. Tacka + berätta om vad som händer med materialet, när slutresultat är att 
vänta m m.
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