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Sammanfattning	

Projektet Stadsdelsresan genomfördes 2014 av Linköpings kommun. Syftet med 
Stadsdelsresan var att bidra till att utveckla hållbara resmönster i de tre utvalda områdena i 
Linköping och mer specifikt att få fler att arbetspendla med kollektivtrafiken eller cykel. 
Projektet var indelat i tre delmoment. Delmoment 1 bestod av att engagera testresenärer för 
elcykel alternativt kollektivtrafik, Delmoment 2 riktade sig till förskoleklasser i syfte att 
skapa hållbara transporter till och från skolan. Delmoment 3 riktade sig till idrottsklubbar i 
syfte att skapa hållbara transporter i samband med idrottsutövning.  

I samband med genomförandet av stadsdelsresan har forskare vid Linköpings universitet följt 
arbetet med projektet Stadsdelsresan för att se vilka lärdomar som kan dras av projektet samt 
potentiella förbättringar som kan göras inför framtida satsningar. 

Vad gäller arbetet mot förskoleklasser var en viktig lärdom att kommunen behöver vara ute i 
god tid när den ska arbeta med skolan. Genomförande av cykelsafarie och möjligheten att få 
tillgång till elcyklar för förskolorna var två åtgärder som var framgångsrika.  

Arbetet med idrottsklubbarna hade en trög start och det är för tidigt att dra någon slutsats från 
det arbetet.  

Delmoment 1 med testresenärer var det moment som var mest fokuserat och som det finns 
mest material kring. Det är flest kvinnor som har deltagit i projektet, flertalet är villaägare 
med hemmavarande barn. Åldersmässigt återfinns merparten i intervallet 35-54 år. 

Motiven för elcyklisterna att delta i projektet var att Få bättre hälsa följt av Skona Miljön. 
För kollektivresenärerna var motiven Skona miljön, följt av Slippa leta parkeringsplats och 
Spara Pengar. Ytterligare viktiga motiv för elcyklisterna har varit att det var spännande att få 
testa ny teknik som gör det enklare och bekvämare att arbetspendla med cykel.  

Det är svårt att bedöma hur många som ska ändra ett beteende för att ett projekt ska ses som 
lyckosamt, men i det här fallet har cirka hälften av de svaranden testresenärerna fortsatt cykla 
eller åkt kollektivt vilket måste ses som en stor framgång.  

Även om bekvämligheten att ta bil är svår att konkurrera med så är det tydligt att när andra 
transportmedel får testas så får resenärerna överge många fördomar de har. Det var t.ex.flera 
cyklister som kunde konstatera att det fungerade bra att arbetspendla med cykel och att 
cykeln dessutom i vissa fall medförde kortare restid.  

Att arbeta med utvalda stadsdelar är en framgångsväg som kan utnyttja många av de fördelar 
som tidigare studier pekar på med synliggörande och igenkänning. Förbättringspotential inför 
framtiden kan vara att utnyttja tävlingsmoment, direkt och personlig feedback och sociala 
medier vid liknande projekt.  
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1. Inledning	

Linköpings kommun har som mål att utveckla en ny hållbar resvanekultur i kommunen. 
Genom kampanjer och aktiviteter ska kommunen få medborgarna att reflektera över hur de 
transporterar sig. Det övergripande målet är att minska bilåkandet till förmån för gång, cykel 
och kollektivtrafik. I det sammanhanget har projektet ”Smarta resan” startat, som handlar just 
om att få medborgarna att göra ett medvetet val för de vardagliga transporterna 
(http://www.linkoping.se/smartaresan). I denna rapport redovisar vi hur kommunen arbetat 
med projektet under 2014 och hur deltagande testresenärer har upplevt att delta i projektet  

Linköpings ambitioner ligger väl i linje med den nationella transportpolicy som framhäver 
betydelsen av att de miljövänliga transporterna ökar (Prop. 2012/13:25). Det är också en 
allmän trend bland landets kommuner att ta fram policy och strategier där alternativa 
färdmedel prioriteras högre än bilen i planeringen (Aretun och Robertsson, 2013). Trenden i 
Linköping är, enligt kommunens hemsida, att det hållbara resandet ökar i kommunen. En 
tredjedel av alla resor i Linköping sker med cykel och antalet kollektivresor i tätorten ökade 
med 16 % mellan åren 2009 och 2013. Samtidigt visar kommunens egen 
resvaneundersökningar att cykelandelen år 2011 minskat något i jämförelse med år 1999. Av 
den nationella statistiken framgår också att det generellt i Sverige inte sker någon ökning av 
cykeltrafiken (Aretun och Robertsson, 2013). Nationellt fortsätter biltrafiken att öka medan 
resorna med buss till och med minskade någotmellan åren 1997 och 2012 (Trafikverket, 
2012). I Linköping hade dock andelen resor med bil minskat mellan åren 2008 och 2011. 

Linköpings kommun sökte år 2013 och fick också medel från Energimyndigheten för att 
genomföra projektet ”Stadsdelsresan”. I ansökan till Energimyndigheten framgår att 
Stadsdelsresan ses som ett led i trafikstrategin som kommunfullmäktige fastställde 2010. I 
trafikstrategin fastställdes att övergripande mål för Linköpings trafikarbete är att: 

 Sänka andelen biltrafik från ca 60% till ca 40%. 
 Öka andelen kollektivtrafikresenärer från 13% till ca 20%. 
 Öka andelen cykeltrafikanter från 27% till ca 40% 

 
Målen ska vara uppnådda 2030. 
 
Kommunen menar att Stadsdelsresan är ett Mobility management projekt. Kommunen avser 
att kombinera direktutskick till hushållen med en individualiserad information till personer 
genom direktbearbetning av ett antal hushåll. Kommunen ska även ge miljö- och 
trafikundervisning i ingående bostadsområdens förskoleklasser. Tillsammans ska dessa 
åtgärder bidra till att uppnå målet att få hållbara resmönster i tre utvalda områdena 
(Lambohov, Malmslätt och Tallboda). Arbetspendlande bilister i de utvalda stadsdelarna 
kommer att erbjudas att bli testresenär för elcykel, samt under den kallare delen av året 
erbjudas att bli testresenär i kollektivtrafiken. (Linköpings kommuns ansökan till 
Energimyndigheten 2013-12-17). 
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Stadsdelsresan riktar sig alltså främst till tre stadsdelar inom Linköpings kommun där 
arbetspendlandet med bil är relativt högt, nämligen Lambohov, Malmslätt och Tallboda. 
Målsättningen med satsningen är att minska arbetspendlingen med bil från dessa stadsdelar 
till fördel för cyklande och kollektivt resande. Avståndet till centrum från dessa stadsdelar är 
mellan 5 och 8 kilometer. Lambohov ansågs även intressant utifrån aspekten att 
befolkningens sammansättning både socioekonomiskt, etniskt och åldersmässigt liknar 
Linköping i stort. 

1.1. Rapportens	syfte	

I samband med genomförandet av stadsdelsresan fick forskare vid Linköpings universitet 
möjlighet att följa arbetet med projektet Stadsdelsresan för att se vilka lärdomar som kan dras 
av projektet samt potentiella förbättringar som kan göras inför framtida satsningar. 

Ytterst sett handlar Stadsdelsresan om att förändra resvanor och resmönster för att resandet 
inom Linköpings kommun skall styras om från biltrafik till ökad gång-, cykel- och 
kollektivtrafik. Den första frågeställningen rör därför hur kommunen konkret genomför 
projektet. 

 Hur har kommunen genom Stadsdelsresan arbetat med att förändra resvanemönster?  

Ytterligare två frågor rör utfallet av projektet, hur deltagarna har upplevt att delta i projektet 
och om detta kan uppfattas som ett effektivt sätt att arbeta med resvanemönster: 

 Hur har deltagarna upplevt medverkan i projektet? 

 Kan projektet anses bidra till förändrade resvanor? 

Dessa frågor har varit vägledande för vår följeforskning av Stadsdelsresan. Men rapporten 
kommer även att lyfta in en del andra aspekter av projektets genomförande.  

1.2	Metod	

Forskare vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet blev av Linköpings 
kommun inbjudna att följa projektet Stadsdelsresan för att se vilka lärdomar som kan dras av 
projektet samt potentiella förbättringar som kan göras inför framtida satsningar. 
Projektanställda Mattias Thorängen är den som följt projektet och som genomfört intervjuer 
och fokusgruppsintervjuer.  

Linköpings kommun har tagit fram flera olika enkäter som testresenärerna som deltagit i 
projektet fått fylla i på webben. Testresenärer för elcyklar och pendlarkort har fyllt i enkäter 
inför sin testperiod, precis efter sin testperiod och även en uppföljningsenkät några månader 
efter avslutat deltagande. Enkätsvaren kommer här att redovisas och analyseras.  

Därutöver har Mattias Thorängen också genomfört intervjuer med deltagande aktörer som på 
olika sätt har utformat och genomfört projektet. Sju personer anställda vid Linköpings 
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kommun har intervjuats (varav en person intervjuades vid tre olika tillfällen), samt 1 person 
från Östgötatrafiken.  

En fokusgruppsintervju har genomförts med resenärer som testat att pendla med elcykel. 
Elcyklarna har återkommande lyfts fram som den del som det har lagts mest fokus på från 
Linköpings kommun sida. Med anledning av detta organiserades en fokusgrupp av 
testresenärer för elcykel för att prata om deras eget deltagande i Stadsdelsresan. 
Frågeområdena handlade om hur de kom i kontakt med projektet, motiven till att välja 
elcykel, för- och nackdlear med pendla med elcykel och hur de ser på att delta i projektet. 
Intervjuguiden som användes för samtalet med fokusgruppen finns bifogad som en bilaga. 
Sammanlagt deltog 4 resenärer i fokusgruppen.  

Därutöver genomfördes en deltagande observation av ett föräldramöte på en skola där 
transporter till och från skolan diskuterades. 

1.3	Disposition	av	rapporten	

Nedan följer först en kort överblick över tidigare studier om Mobility Management och 
förändrade resvanemönster. Därefter ges en översikt över projektet Stadsdelsresan och 
kommunens syfte med projektet.  

Stadsdelsresan är uppdelad i tre moment. Vi börjar med att redogöra för det arbete som riktar 
sig till förskoleklasser. Därefter diskuterar vi arbetet som har skett så här lång i relation till 
idrottsklubbar. Vi avslutar redogörelsen för projektet med att redogöra för det mer 
omfattande materialet som rör testresenärer. Rapportens avslutas med slutsatser.  
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2. Mobility	Management	och	att	förändra	resvanemönster		

Stadsdelsresan syftar till att ändrar medborgarnas beteende. I tidigare studier som rört hur 
man kan påverka individer att minska sin energianvändning har olika åtgärder visat sig 
framgångsrika. Frekvent återkoppling har visat sig ge effekt på framförallt elanvändningen i 
hushåll (se t.ex. Abrahamse mfl 2005; Abrahamse mfl 2007; Biel och Thøgersen, 2007). När 
hushåll tävlar mot andra hushåll har åtminstone på kort sikt en reducerad energianvändning 
kunnat noteras (Cialdini och Goldstein 2004; Cialdini mfl 1990). Då man har kopplat ett 
förändrat beteende till en privata målsättningar samtidigt som hushållen får tips om konkreta 
åtgärder som hjälper dem att nå målen har också med framgång prövats (Palm 2010). 
Lyckosamma projekt har även varit i de fall man ingått socialt ”kontrakt” om 
beteendeförändring, t.ex. då man i Kanada i vindrutan på föräldrars bil klistrade upp ett 
märke där det stod ”jag kör aldrig på tomgång”, vilket dramatiskt bidrog till att minska 
tomgångskörningen vid skolor. Lappen behöver inte vara läsbar utan det räckte med att 
föraren visste att den satt där för att det skulle påverka hur denne agerade. (McKenzie-Mohr 
och Smith 1999).  

Ytterligare exempel på lyckosamma projekt som tidigare studerats är projekt som liksom 
Stadsdelsresan i Linköping bygger på lokalt engagemang. För att såda projekt ska lyckas 
krävs dock att projektledarna får deltagande från många i ett bostadsområde. Då ser 
deltagarna att andra tar sitt ansvar för te.x. miljön och då är de själva beredda att ta ett större 
ansvar. Sveriges lyckosamma introduktion av sopsortering anses t.ex. bero på att vi ser 
många andra som gör det och då blir det värt att själv bidra (Löfström mfl 2012; Heskainen 
mfl 2010; Palm och Tengvard 2011) 

Linköpings kommun uppger att de ser projektet som ett Mobility Management projekt. I 
Mobility Management försöker man, liksom exemplen ovan, genom beteendepåverkande 
informationsåtgärder få människor att byta transportmedel och till exempel ta cykeln istället 
för bilen (Cairns 2008). Utgångspunkten är att attityder i hög grad styr hur människor beter 
sig. Tanken är därmed att om man ändrar människors attityder förändras också deras val av 
färdmedel. Tidigare forskning har dock inte varit av en sådan kvalitet att det är möjligt att 
bedöma effekterna av Mobility Management, i alla fall avseende cykling (Aretun och 
Robertsson, 2013). Aretun och Robertsson konstaterar att Mobility Management trots detta 
fått stort genomslag i både policy och planering, vilket de menar kan hänga samman med att 
det ofta är relativt billiga åtgärder som föreslås i det sammanhanget. Åtgärder som annars 
visat sig fungera är välutbyggd infrastruktur med god tillgänglighet på kollektivtrafik och 
säkra cykelvägar. Det är samtidigt också åtgärder som är förknippade med stora kostnader 
och det verkar rimligt för en kommun att kombinera såda dyra åtgärder med mindre 
kostsamma. Detta dessutom eftersom tidigare studier visat att även enkla och mindre 
kostnadskrävande åtgärder ändrat individers beteende i relation till energianvändning som 
diskuterades ovan. 

Tidigare forskning som rör resmönster konstaterar att våra resebeteende är komplexa. För 
varje resa väljer individen transportslag utifrån varje färdmedels specifika karaktäristika, för- 
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och nackdelar och kostnader. Val av transportmedel kan också variera över tid och beroende 
på vilken typ av resa som ska göras. Det är många människor som kombinerar t.ex. 
kollektivtrafik och bil. För att förändra resvanor är det därför också viktigt att förstå 
underliggande mönster som styr resvanor (Beira˜o och Sarsfield Cabral 2007). I studier av 
cykelvanor konstateras att det är viktigt att förstå hur val av transportmedel understödjer 
människors vardagsliv, för att förstå vilka förändringar som är möjliga (Chatterjee mfl 2013). 
Bilens fördel är att den är lättillgänglig, går fort, är komfortable och ger individuell frihet 
(Anable, 2005). Servicekvalitet anses generellt som betydelsefull när resenärer väljer 
transportslag. Vad som är hög kvalitet är dock inte helt lätt att avgöra. Faktorer som 
tillförlitlighet, att vara punktlig är viktig. Att vänta är inte så stort problem, däremot att inte 
veta när ens transportmedel kommer. Faktorer som frekvens och komfort är också ofta högt 
värderat. Negativa aspekter som framhålls är ofta långa restider och höga taxor (Beira˜o och 
Sarsfield Cabral 2007). Samtidigt värderar olika användarsegment serviceutbud olika och det 
kan variera stort mellan olika segment (Anable, 2005).  

Efterfrågan på resor är inkomstrelaterat och forskningen visar att inkomstnivån har betydelse 
för val av kollektivtrafik. Personer med lägre inkomster, unga och gamla, tar stor hänsyn till 
prisnivån och kan förändra sitt beteende i relation till prisnivå (Hine och Scott 2000). Priset 
på resan och vad ett transportmedel egentligen kostar är dock svårt att bedöma. Vanligtvis så 
gör vi en något snedvriden kalkyl där vi värderar kostnaden för bil för lågt och kostnaden för 
kollektivtrafiken för högt (Hine och Scott 2000).  

I studier har det också framkommit att bilen generellt sammankopplas med positiva värden 
som attraherande och trevlig medan kollektivtrafiken förknippas med mer negativa värden. 
(Hine och Schott 2000). 

Nedan ska vi se hur testresenärerna inom Stadsdelsresan upplevde att under en kortare period 
ändra sina resvanor genom att ta elcykel eller åka kollektivt istället för att åka bil till 
arbetsplatsen.  
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3. Projektet	Stadsdelsresan	

”Genom det största delprojektet kallat ”Stadsdelsresan” talar vi till de sociala 
behoven som handlar om vår tillhörighet i en grupp, i det här fallet nedbrutet i 
grannskap, skolor och idrottsföreningar i tre utvalda stadsdelar (Malmslätt, 
Tallboda och Lambohov).”  

Citatet ovan är hämtat ur kommunikationsplanen för Linköpings kommuns Mobility 
Management-satsningar och när det gäller stadsdelsresan finns det som citatet visar 
ytterligare en distinktion som har gjorts förutom stadsdelar. Man skall bearbeta grannskap, 
skolor och idrottsföreningar i tre utvalda stadsdelar. Stadsdelsresan har tre delmoment. 

Delmoment 1 riktar sig framförallt till arbetspendlarna i de givna stadsdelarna 

Delmoment 2 riktar sig till förskoleklasser. Målgruppen är emellertid inte bara barnen utan i 
högsta grad även föräldrarna. Särskilt fokus för detta delmoment är barnens resor till och från 
skolan. 

Delmoment 3 handlar om att försöka förändra resvanorna hos föräldrar och barn som är 
aktiva i idrottsklubbar i de berörda stadsdelarna. 

Stadsdelsresan är som nämndes ovan en del i Linköpings trafikstrategi. 2010 antog 
Linköpings kommun en övergripande trafikstrategi för kommunen med visioner om hur såväl 
resmönster som infrastruktur skall utvecklas fram till år 2050. I den antagna strategin finns 
tydliga riktlinjer om att bilanvändandet bör minska till fördel för ökad gång- och cykeltrafik 
samt ökad användning av kollektivtrafik. Detta beskrivs som önskvärt utifrån såväl miljö och 
hälsoskäl som att skapa en attraktivare stadsmiljö. Inom ramarna för trafikstrategin har man 
även antagit en fyrstegsprincip för att välja vilka åtgärder som skall sättas in: 

Steg 1. Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt 

Steg 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur 

Steg 3. Förbättringsåtgärder 

Steg 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 

I förtydliganden som görs av steg 1 och 2 i trafikstrategin beskrivs Mobility Management och 
beteendepåverkande insatser som användbara åtgärder. Mobility Management beskrivs ofta 
som ett komplement till fysiska förändringar eller utbyggnad av infrastruktur och beskrivs 
ofta som ”mjuka åtgärder” för att öka effektiviteten av ”hårda åtgärder”. Mobility 
Management förknippas ofta med informations- och kommunikationskampanjer men det kan 
även röra sig om koordinering eller organisatoriska förändringar. 

Linköpings kommun har en lång tradition av att arbeta med Mobility Management även om 
den här typen av åtgärder gavs en ännu tydligare roll genom tidigare nämnda trafikstrategi. I 
och med kommunens deltagande i Energimyndighetens ”Uthållig kommun” har man även 
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deltagit i en grupp av kommuner som satsar på att utveckla Mobility Management i Sverige. 
Linköpings kommun beviljades statliga medel för projektet ”Stadsdelsresan”. Projektet 
beskrevs som ett beteendeprojekt för att få fler att resa hållbart. Projektet antogs kunna bidra 
till det pågående arbetet inom Hållbara kommuner särskilt inom projektområdet ”Möjligheter 
med mobility management i samhällsplanering.” 

När det gäller projektet Stadsdelsresan finns det alltså två tydliga syften med projektet dels 
skall Stadsdelsresan bidra till att uppfylla den övergripande trafikstrategin för Linköpings 
kommun och dels skall det vara ett pilotprojekt för beteendeförändringar inom 
stadsplanering. 

I det följande redovisar vi arbetet med de tre delmomenten inom Stadsdelresan. Först 
diskuteras delmoment två med inriktning mot förskoleklasser, därefter delmoment 3 som 
riktar sig mot idrottsklubbar och sist redovisas delmoment 1 med testresenärer för elcykel och 
kollektivtrafik. 

3.1	Delmoment	2	med	inriktning	mot	förskoleklasser	

Ett delmoment i Stadsdelsresan riktar sig till förskoleklasser. Målgruppen är emellertid inte 
bara barnen utan i högsta grad även föräldrarna. Delmomentet handlar om resan till och från 
skolan och i förlängningen även om trafikmiljön runtomkring förskolorna.  

Kommunikationsplanen för kommunens Mobility Managament-satsningar beskriver detta 
delmoment som att kommunen vill:  

”Nå föräldrar genom barnen genom att föreläsa på föräldramöten kopplat 
till förskoleklasser och ge informationsblad. Få föräldrarna välja att gå, 
cykla eller åka buss utifrån att de bör vara goda förebilder för sina barn. 
Är det verkligen effektivt att ta bilen(ekonomiskt/tids). Gör de dessutom 
barnen rent av en björntjänst när skjutsar barnen till skolan(trafiksäkerhet, 
avgaser, barn får ej trafikvana).” 

Viktigt att förtydliga är att en betydande del av det arbete som görs kopplat till trafiken runt 
skolorna redan fanns etablerat innan Stadsdelsresan. Bland annat anlitar kommunen 
återkommande en trafiksäkerhetskonsult för att arbeta med att förändra föräldrarnas 
trafikvanor i samband med hämtning och lämning utav barnen vid skolan. I fallet med 
Stadsdelsresan har man försökt att samköra informationen till skolorna i de givna områdena 
med lite extra åtgärder. Bland annat har kommunen erbjudit cykelsafarin och försökt få 
förskoleklasserna att upprätta ”gröna resplaner”. Målet har varit att nå minst 300 föräldrar 
med information via föräldramöten, skolutskick och skolevents som cykelsafariet. Därtill 
hoppas man upprätta minst fyra organiserade ”gröna resplaner” och ”cyklande/vandrande 
skolbussar.” Cyklande vandrande skolbussar innebär att föräldrarna turas om att leda en 
grupp barn till skolan antingen genom att cykla eller gå i grupp. Tanken är att ersätta 
samåkning i bil med att föräldrarna turas om att leda den cyklande eller gående skolbussen.    
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Ett problem som man stötte på relativt tidigt är att skolorna ofta ligger långt fram i sin egna 
planering. Trafiksäkerhetskonsulten menade att hon vanligtvis försökte ligga en termin eller 
ett läsår före i sin kontakt med skolor och förskolor med att boka in föräldramöten eller event 
med skolbarnen. Detta blev problematiskt i fallet med Stadsdelsresan eftersom löptiden för 
projektet enbart var 2014 och det var svårt att komma in i skolornas terminsplanering. 

Trafiksäkerhetskonsulten är visserligen van att rycka ut till skolor som behöver hjälp med att 
styra upp trafiksituationen runt omkring skolan, men i sådana situationer är det ofta någon 
förälder eller personal från skolan som initierar arbete i de situationerna. Så här beskriver hon 
hur förloppet vanligtvis sker när hon kommer i kontakt med en skola och vilka insatser som 
sätts in: 

”Ofta är det så att de hör av sig till kommunen och säger det är kaos runt 
min skola. Då anlitar de mig. Då kommer jag in i den första processen. Ja 
hur kan man jobba på den här skolan? Då sätter man upp olika kriterier. 
Och jag jobbar mycket med den beteendepåverkande sidan och sen har vi 
en trafikingenjör som följer med som jobbar mer med fysiska åtgärder. Så 
vi hjälps åt, men kommunerna kan inte bygga bort allting och det finns inte 
pengar till att bygga bort allting heller. Så man jobbar mer och mer med 
beteendepåverkan till föräldrar och då har vi olika kriterier. Vi försöker 
vara med på föräldramöten. Vi kan stå runt skolan på morgonen när 
föräldrarna kommer. Vi har olika utbildning till lärarna så att de jobbar 
med barnen som i sin tur kan påverka föräldrarna och också framtiden. 
Och så vill vi ju att lärarna skall jobba med trafiken i skolan, för då får du 
ju in det som ett vanligt incitament. Och sen lägger jag upp olika aktiviteter 
Gå och cykla till skolan-kampanjer, olika mätningar, ja lite olika för att de 
skall ha en morot till att jobba med de här frågorna och också påverka 
föräldrarna i slutändan.”  

Denna beskrivning av hur henne arbete med skolorna vanligtvis går till stämmer någorlunda 
väl med hur hennes arbete med Stadsdelsresan också gått till. Före projektet kände 
projektledaren för Stadsdelsresan och trafikkonsulten inte till varandras arbete. Det var först 
när projektledaren började utforma delmomentet i Stadsdelsresan som riktade sig till 
förskolor som hon fick vetskap om att trafikkonsulten redan sedan tidigare arbetade med den 
här typen av frågor. Detta fenomen är något som återkommer bland nästan samtliga av de 
kommunanställda som intervjuats inför projektet, att man inom kommunen är dålig på att 
samköra satsningar mellan olika förvaltningar och att man på en förvaltning ofta inte är 
särskilt insatt i en annan förvaltnings verksamhet. Både projektledaren och 
trafiksäkerhetskonsulten framhävde också att det är viktigt att trafiksäkerhet och resvanor 
kopplat till skolmiljö inte reduceras till något som antingen blir en skolfråga eller en fråga 
gällande kommunens fysiska planering utan att man får till ett helhetsgrepp. 

Stadsdelsresan är en satsning som primärt drivs inom Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Eftersom inte utbildningsförvaltningen är med och driver 
satsningen är man avhängig av att bli inbjuden till skolor i de stadsdelar som valts ut för 
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projektet. I trafiksäkerhetskonsultens beskrivning av sitt arbete med skolorna så börjar ofta 
arbetet med att hon blir inbjuden av någon att komma till skolan. Konsulten menar dessutom 
att om man vill driva någon form av effektivt förändringsarbete inom en given skola så är det 
av central betydelse att man har godkännande och stöd från skolans rektor. 

Stadsdelsresan bjöd in sig till samtliga förskoleklasser i de utvalda stadsdelarna. I Lambohov 
och Malmslätt fann man skolor att arbeta mot medan ingen av förskoleklasserna i Malmslätt 
var intresserade av att arbeta med projektet i nuläget. Det är möjligt att man kan komma ut till 
Malmslätt med liknande upplägg senare men då i andra liknande projekt eller i kommunens 
löpande arbete med trafiksäkerhetsfrågor. Projektet Stadsdelsresan avslutades nämligen 31 
december 2014.  

Under Stadsdelsresan deltog vi vid ett föräldramöte där trafiksäkerhetskonsulten informerade 
föräldrar till barn i förskoleklasser om Stadsdelsresan och om hur den generella utvecklingen 
av föräldrars resvanor påverkar barnens trafikbeteende, dagliga motion och särskilt 
trafiksäkerheten runt omkring skolan. Förskolan som besöktes var Slestadskolan i Lambohov. 
Slestadskolan är enligt trafiksäkerhetskonsulten inte typisk för hur det är vid de skolor som 
hon annars besöker. Eftersom hon ofta kallas in i situationer där det uppstått problem med 
trafiksituation runt omkring skolor och förskolor är Slestadskolan något avvikande då det är 
en skola där det är betydligt färre föräldrar som skjutsar barnen med bil jämfört med andra 
skolor. Att minska skjutsandet med bil till och från skolan upplevdes inte som särskilt 
kontroversiellt när den ståndpunkten presenterades på föräldramötet vid Slestadskolan. 
Konsulten konstaterade att vid skolor där de flesta föräldrar skjutsar sina barn med bilen kan 
tankar och idéer om minskad skjutsning skapa kontroverser och irritation. De idéer som 
presenteras vid föräldramötena som alternativ till att skjutsa barnen med bil är bland annat 
vandrande och cyklande skolbussar där föräldrarna turas om att leda barngrupper till skolan.  

Under föräldramötet lyftes även konceptet med elcyklar och med på föräldramötet fanns det 
föräldrar som varit testresenärer för elcykel inom Stadsdelsresan. När elcyklarna 
marknadsfördes intygade dessa att elcyklarna var smidigt och att fler borde testa. Exemplet 
visar på de fördelar som kan finnas med att samköra flera kampanjer såsom man gjort i 
Stadsdelsresan. Inom ramarna för Stadsdelsresan har också två elcyklar införskaffats som 
lånats ut till förskolorna efter behov. Detta var uppenbarligen mycket uppskattat av 
personalen och hade gjort det enklare för förskolepersonal att ta med förskolebarnen på 
utflykter. Exempelvis har det funnits förskolor där personalen har kunnat låna elcyklarna för 
att enklare kunna ta med sig barn med rörelsehinder på utflykt med sina jämnåriga kamrater. 

En viktig del i satsningen gentemot förskolor som var specifik för Stadsdelsresan är arbetet 
med gröna resplaner. Gröna resplaner handlar om att tillsammans med förskolelärarna och 
förskolebarnen själva utforma planer för hur resan till och från skolan skulle kunna göras 
säkrare, mer hälsosam och mer skonsam för klimatet. Intentionen med de gröna resplanerna 
är att förskolebarnen själva ska involveras i arbetet med att skapa sunda resvanor. De 
kvantitativa målen som sattes för Stadsdelsresan gäller emellertid antalet föräldrar som nås 
genom projektet.  
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De skolor som tackade ja till att delta i Stadsdelsresan och upprätta gröna resplaner blev 
erbjudna att få en heldag cykelsafari. Cykelsafariet var dels en belöning för de förskoleklasser 
som deltagit i Stadsdelsresan, men var också ett sätt att kommunicera sunda trafikbeteenden 
till förskolebarn. Under dagen med cykelsafariet fick förskolebarnen möjlighet att ta 
cykelkörkort. Upplägget var mycket uppskattat av Slestadskolans förskoleklasser. Det ända 
negativa var att det regnade när cykelsafariet genomfördes.  

I samband med att Linköpings kommun skulle inleda arbetet gentemot förskoleklasserna satte 
projektledaren samman ett kit med trafiksäkerhetstema. Tanken var att alla barn i de berörda 
stadsdelarna skulle få ett sådant kit skickat till sig under första skolveckan. Detta kit blev 
dock så uppskattat att kommunen bestämde att göra ett utskick med samma kit till samtliga 
barn som skulle påbörja förskoleklass under hösten 2014. Eftersom detta kit med 
trafiksäkerhetstema inte längre är en del av någon exklusiv satsning gentemot de enskilda 
stadsdelarna är det inte längre att betrakta som en del av Stadsdelsresan men får ändå 
betraktas som en positiv bieffekt av projekt. Totalt fick 1800 elever ta del av utskicket. 
Innehållet i utskicket var både material som riktade sig till barnen och till deras föräldrar. 
Förskoleklassbarnen fick reflex och trafikloppa medan deras föräldrar fick ett brev som 
uppmanar till sundare resvanor. Brevet till de vuxna innehöll praktiskt information om 
vandrande och cyklande skolskjutsar samt information om hälsovinsterna som barnen får av 
att få motion på vägen till förskolan.  

Även om Stadsdelsresan slutade vid årsskiftet 2014/2015 så kommer man att arbeta vidare 
med koncept och idéer som utvecklats under projektet för att försöka få till en ännu bredare 
satsning på barns möjligheter till att röra sig och transportera sig inom sina respektive 
stadsdelar: 

3.2.	Delmoment	3	riktat	till	idrottsklubbar	

Stadsdelsresans tredje delmoment handlar om att förändra resvanor kopplat till hur barnen i 
de berörda stadsdelarna tar sig till idrottsaktiveter hos idrottsföreningar i området. 
Övergripande kan denna del av projektet sägas likna insatserna som riktas till skolan. Från 
Linköpings kommuns sida vill man uppmuntra fler till att samordna resor till träning och 
matcher i form av cyklande/vandrande idrottsbussar istället för att varje familj skjutsar barnen 
med bilen. Målsättningen var att upprätta minst två ”gröna resplaner” för idrottsklubbarna 
samt att få föräldrarna att börja organisera vandrande/cyklande idrottsbussar. Det har dock 
varit svårt att mobilsera ett intresse för frågan om förändrade resor bland idrottsföreningarna. 
Detta berodde bland annat på att idrottsklubbarna redan arbetade med frågan. 

Sedan 2010 har en tävling kallad Klimatmatchen anordnats för att uppmana idrottsföreningar 
att resa klimatsmartare till och från träningar och matcher. Tävlingen började ursprungligen 
som ett lokalt initiativ från Stockholms Stads miljöförvaltning och har sedan vuxit till att 
omfatta flera svenska kommuner. Enligt uppgift från Klimatmatchens hemsida omfattade 
tävlingen 2014 följande kommuner eller regioner: 

 Göteborgs stad 
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 Halmstads kommun 

 Jämtlands län 

 Linköpings kommun  

 Oskarshamns kommun 

 Skellefteå kommun 

 Skåne 

 Smålandsidrotten 

 Stockholmsregionen 

 Uppsala kommun 

 Västerås stad 

 Örebroregionen 

Under 2014 har projektet drivits av energikontoren i landet under ledning av Energikontoret 
Regionförbundet Örebro och genom Energimyndighetens finansiering. Klimatmatchen är 
således inte i sig självt ett helt nytt koncept utan snarare något som Linköpings kommun har 
valt att väva in i sin satsning Stadsdelsresan. I tillägg till Klimatmatchen ville kommunen 
uppmana idrottsföreningarna att upprätta gröna resplaner. Inom Klimatmatchen anordnas 
såväl en nationell tävling som lokala tävlingar de deltagande kommunerna. Linköpings 
kommun har dock haft svårt att få ihop nog med lag för att kunna hålla en lokal tävling och 
har därför valt att enbart låta de lokala lagen vara med och tävla om de nationella priserna. 
2013 deltog totalt sex lag från Linköping och 2014 har siffran krympt till ett lag. Det enda 
tävlande laget från Linköping kommer inte från någon av de berörda stadsdelarna utan från 
stadsdelen Vidingsjö. 

Under 2014 gick kommunen ut och kontaktade mellan 70 och 80 idrottsföreningar med en 
inbjudan om att delta i Klimatmatchen. Det var dock ingen ny förening som valde att ansluta 
sig trots att så många bjöds in. Från Linköpings kommuns sida kan man se flera skäl till 
varför det har varit svårt att få lokala idrottsföreningar att ställa upp i Klimatmatchen. Till att 
börja med har det överlag varit svårt att få till den här typen av satsningar på miljö och klimat 
som riktar sig till idrottsföreningar. Energirådgivaren vid Linköpings kommun är den som har 
varit ansvarig för att kontakta idrottsföreningarna. Enligt honom försökte Svenska 
Fotbollsförbundet och EON för några sedan att göra en klimatsatsning bland 
fotbollsföreningar som precis som Klimatmatchen fick ett svalt mottagande ute bland 
klubbarna. 

För idrottsföreningar i Linköping finns det inte heller något kommunalt eller regionalt pris 
vilket gör att man enbart kan tävla i den nationella tävlingen där det är hård konkurrens om 
en relativt låg prissumma. Den nationella tävlingen har två kategorier – en resetävling och en 
fototävling. Vinnaren i resetävlingen får 5 000 kronor medan de tre bästa bidragen i 
fototävlingen får 1 000 kronor vardera. Energirådgivaren lyfte fram att det kan vara lite för 
lite pengar för att verkligen motivera klubbar att delta. Tidigare var priset till vinnaren i 
Östergötland 10 000 kronor, vilket dessutom innebär att man numera alltså tävlar mot fler 
klubbar om mindre pengar. Samtidigt konstaterar kommunens företrädare att det kanske inte 
bara är den låga prissumman som är problemet utan också att man behöver se över själva 
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formerna för tävlingen. Den responsen man har fått från klubbarna som man har kontaktat har 
helt enkelt varit att projektet i sig inte är särskilt intressant.      

Det finns också en del problem i själva upplägget på Klimatmatchen. Bland annat bygger 
tävlingsmomentet kopplat till föreningarnas resvanor på hur mycket de förbättra sig under 
tävlingsperioden. Konsekvensen blir att de föreningarna som redan inledningsvis reser 
någorlunda klimatsmart har en sämre utgångspunkt för att kunna vinna jämfört med 
föreningar där det finns en klimatmässigt osund resekultur som utgångspunkt. 

Eftersom uppslutningen runt Klimatmatchen har varit närmast obefintlig och eftersom såväl 
prispengar som strukturen för tävlingen uppfattas av både kommunen och föreningarna som 
undermåligt så har Linköpings kommun valt att rådgöra med en lokal eldsjäl inom 
föreningslivet för att kunna hitta fram till bättre tävlingsformer för en klimatmatch inom 
Linköpings kommun. En ny satsning på att arbeta med idrottsföreningarnas resvanor kommer 
dock inte att äga rum inom ramarna för projektet Stadsdelsresan. 

3.3	Delmoment	1	med	testresenärer	av	elcykel	och	kollektivtrafik	

Målet för delmoment 1 var att: 

”Bearbeta alla hushåll med bilinnehav i stadsdelarna med 
stadsdelsspecifik information om hur lätt det är att främst cykla och- eller 
ta buss till olika målpunkter i stan samt hur mycket tid och pengar de kan 
spara, hur hälsan förbättras samt hur bra för miljön det är.”  

Det sattes konkreta mål för hur många hushåll som skulle nås med information om betydelsen 
av förändrade resvanor. 6 300 skulle nås via direktreklam medan 500 skulle bearbetas 
muntligen. En central del i att ändra resvanorna för arbetspendlarna var att erbjuda 
möjligheten till att testa alternativa former av resande till individer som vanligtvis 
arbetspendlar med bil. Med anledning av detta sökte kommunen 150 personer som skulle 
kunna tänka sig att arbetspendla med elcykel som kommunen tillhandahöll. Den målgruppen 
som har efterfrågats som testresenärer till elcyklar och pendlarkort är personer som 
arbetspendlar minst tre dagar i veckan och som har minst tre kilometer till arbetet. 
Inledningsvis var det framförallt elcyklarna som det kampanjades för och tanken var att ge 
elcyklarna mest uppmärksamhet under vår och sommar. Kommunen köpte totalt in 12 
elcyklar som lånades ut två veckor till varje testresenär. Under hösten inleddes en mer 
offensiv kampanj för kollektivtrafiken med utsmyckade busshållplatser och frukostutdelning. 
Projektets ursprungliga löptid var året ut 2014 och som avslutning i december gjordes en 
satsning för att mobilisera testresenärer till att vara vintercyklister. Dessa utrustades med 
reflexvästar och dubbdäck sattes på elcyklarna. 

Östgötatrafiken har varit en viktig partner för Linköpings kommun i den delen av 
Stadsdelsresan som handlar om testresenärskap kopplat till kollektivtrafiken. Även 
Östgötatrafiken har Mobility Management som ett huvudfokus i arbetet med resvanor. För 
Östgötatrafiken handlar Mobility Management om att öka marknadsandelarna för 
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kollektivtrafiken. Östgötatrafiken arbetar med en mängd olika kampanjer i Östergötland för 
tillfället och även med projekt liknande Stadsdelsresan: 

”Vi har jobbat med det här på massor av olika platser, ja i hela länet. Så 
det är inte bara Linköping. Så vi kör kontinuerligt. Jag har jobbat med den 
här typen av kampanjer, prova-på-kampanjer, i snart tio år.” (Intervju, 
Östgötatrafiken) 

En uppenbar skillnad mellan Stadsdelsresan och de kampanjer som Östgötatrafiken vanligtvis 
genomför är att cyklar har en så central plats i Linköpings kommuns projekt. I övrigt menar 
Östgötatrafikens representant att arbetet och upplägget av kampanjen liknar deras vanliga 
arbetssätt. I Stadsdelsresans fall är det dock kommunen som har dragit det tunga lasset i 
projektet och att det är kommunens projektledare som har utformat materialet för 
Stadsdelsresan. Östgötatrafikens del i projektet har varit att distribuera resekort, delta i 
planering samt dekorera busskurer i de utvalda stadsdelarna. Enligt Östgötatrafiken är arbetet 
med att dekorera såväl bussar och busskurer effektiva sätt att förstärka kampanjer och visa att 
det är något som pågår. Mest framgångsrika för Östgötatrafiken har varit kampanjer i 
samband med förändringar av rutter och tidtabeller (Intervju Östgötatrafiken).  

3.4	Resultat	av	enkäterna	till	testresenärerna		

Linköpings kommun har gjort en rad enkäter som har gått ut till testresenärerna för såväl 
elcyklar som pendlarkort. Både grupperna utav testresenärer har svarat på enkäter när de har 
startat sina testperioder, när de har avslutat testperioden samt några månader efter avslutad 
testperiod. I tillägg till detta finns även datamaterial från ansökningarna till att bli 
testresenärer. Sammanställningar av enkätsvaren har funnits tillgängligt för oss vid Linköping 
universitet i vårt arbete med att följa stadsdelsresan. I detta avsnitt kommer först en 
redogörelse för den ansökan som de som sökte som testresenärer fick fylla i för att anmäla sitt 
intresse. Därefter redovisar vi de båda startenkäterna, där en enkät gick ut till testresenärerna 
för elcykel och en till de som fått pendlarkort hos Östgötatrafiken. Eftersom både frågor och 
svar är relativt likartade valde vi att redovisa startenkäterna tillsammans. Vi avslutar med att 
redovisa resultaten från uppföljningsenkäterna separat. Först redovisas uppföljningsenkäten 
för elcyklisterna och därefter enkäten för kollektivtrafiken.  

3.4.1	Ansökan	om	att	få	delta	som	testresenär	

Ansökan var det formulär som testresenärerna fyllde i för att anmäla sitt intresse för att testa 
elcykel eller pendlarkort under en tvåveckorsperiod. Ansökningsformuläret innehöll en del 
utgallringsfrågor för att säkerställa att de testresenärer som rekryterades tillhörde den önskade 
målgruppen. Eftersom stadsdelsresan är en satsning för att förändra resvanor inom tre på 
förhand utvalda stadsdelar inleddes ansökan med en fråga för att gallra personer som bodde i 
fel stadsdel för att kunna delta i projektet och för att kunna se fördelningen av testresenärer 
mellan de olika stadsdelarna. Som diagrammet nedan visar är det betydligt fler testresenärer 
från Lambohov än från de andra två utvalda stadsdelarna. Det kan spegla det faktum att 
Lambohov är betydligt större än de andra två stadsdelarna. Men vad som är särskilt intressant 
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att notera bland de som fyllt i anmälningsformuläret är att så många har ansökt om att bli 
testresenärer trots att de inte bor i någon av stadsdelarna som har valts ut för satsningen. 

 

Bor du i någon av stadsdelarna som ingår in kampanjen? 

Antal svarande: 288 

 

Därefter ställdes ytterligare gallringsfrågor för att se till att de som valdes ut som 
testresenärer uppfyllde en önskad profil. Eftersom man sökte just arbetspendlare så hade man 
från kommunens sida satt upp som kriterium att testresenärerna skulle arbetspendla med bil 
minst tre dagar i veckan och ha ett minimumavstånd motsvarande minst tre kilometer enkel 
väg. Därtill ställdes frågan till de blivande testresenärerna huruvida de hade möjlighet att 
cykla eller åka kollektivtrafik till sin arbetsplats. Samtliga av testresenärerna uppgav att de 
hade möjlighet att göra någotdera.  

Vad som är särskilt förtjänstfullt med anmälningsformuläret var att en av punkterna som man 
fyllde i var att man som testresenär förband sig till att fylla i tre enkäter i samband med 
deltagandet i Smarta Resan. Dessutom skulle resmönstren dokumenteras med hjälp av GPS i 
fallet med elcyklarna och med hjälp av själva resekorten i fallet med kollektivtrafiken. 
Därmed blev kraven på deltagarna att delta i uppföljnings- och utvärderingsarbete betydligt 
tydligare än om det bara hade varit skrivet i någon mer allmän ansvarsförbindelse. Som 
diagrammet nedan visar var det faktiskt en person som uppfyllde alla andra krav för 
deltagande men som inte ville fylla i enkäterna och därmed exkluderade sig själv. De 
resterande personerna har aktivt sagt ja till att fylla i enkäterna. 
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Som testresenär åtar du dig att fylla i tre enkäter. Vi kommer även följa upp ditt 
resmönster med hjälp av Östgötatrafikens reskortsnummer eller om du väljer cykeln 
genom GPS. Godkänner du detta? 

Antal svarande: 240 

  

Efter att ha svarat på frågan om enkäterna och uppföljning av resmönster fick testresenärerna 
ange om de ville testa elcykel eller kollektivtrafik. Det var fler som uppgav att de ville vara 
testresenärer för elcykel jämfört kollektivtrafik. Här är en tidig indikation på att elcyklarna 
fångat mer intresse än pendlarkort.  

 

Vad vill du vara testresenär på i två veckor i sträck? 

Antal svarande: 237 

 

I anmälningsformuläret till Smarta Resan fick tesresenärerna fylla i vilka två veckor de ville 
genomföra sin testperiod. Årets veckor (från vecka 16 och framåt) var på förhand indelade i 
tvåveckorsintervall för att kunna synkronisera utlämning och inlämning av cyklarna vid givna 
tillfällen. Under tvåveckorsintervallen under veckorna 44-51 inföll en särskild testperiod för 
personer som ville vara vintercyklister. Vintercyklisterna var som nämndes ovan en särskild 
grupp som utrustas med reflexvästar och dubbdäck till elcyklarna. Som diagrammet nedan 
visar lyckades man få en rätt god spridning över hela året. De var lite mindre intresse för att 
vara testresenär under de sista veckorna innan vintercyklisterna skulle påbörja sina 
testperioder. 
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Här kan du boka testperiod för elcykel: 

Antal svarande: 138 

 

Bland testresenärer för elcykeln finns det en naturlig spridningsfaktor över året eftersom det 
finns ett begränsat antal elcyklar och således kan inte alla välja att ha sin testperiod under 
april månad exempelvis. När det däremot gäller testresenärerna för kollektivtrafiken så finns 
inte riktigt samma undanträngningseffekt och därmed inte heller något behov av att dela in 
året i veckointervall. Testresenärerna för kollektivtrafiken kunde därför välja att starta sin 
testperiod när de ville oberoende av andra testresenärer, men de ombads fylla i startdatumet 
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för sin testperiod i anmälningsformuläret. Av de som testade kollektivtrafiken var det många 
som valde att starta sitt testresenärskap antingen under sen vår/tidig sommar eller under årets 
sista månader. April, maj och juni samt november och december är de månader som flest har 
valt att vara testresenärer för kollektivtrafiken.  

I enkäten ombads testresenärerna ange vilken deras nuvarande arbetsgivare är. Listan över 
samtliga arbetsgivare visar på en stor bredd av branscher som är representerade. På listan 
finns företag inom industri och handel såväl som utbildningsinstitutioner och äldreboenden. 
Visserligen är det vissa arbetsgivare som är frekvent förekommande bland testresenärerna 
som SAAB och universitetssjukhuset, men det är också väntat givet deras relativa storlek.  

Totalt sett var det 48 personer som gallrades bort genom anmälningsformuläret för att de inte 
tillhörde den önskade målgruppen för kampanjen. De flesta av dessa gallrades bort för att de 
inte var boende i någon av de aktuella stadsdelarna. Till dessa ställdes dock frågan om de var 
intresserade av att vara testresenärerna om tillfälle uppstod. Majoriteten av dessa svarade Ja 
på den frågan. Därefter fick de en uppföljningsfråga om de skulle vilja vara testresenärer för 
elcykel eller kollektivtrafik. Det var klart fler (37 stycken) som vill testa elcykel än 
pendlarkort.  

Till de som fyllt i anmälningsformuläret ställdes även frågan hur de hade kommit i kontakt 
med Smarta Resan. Klart störst var den gruppen som kommit i kontakt med Smart Resan 
genom det utskicket som gick ut till hushållen i de berörda stadsdelarna. Det som var 
förvånande var att så få uppgav att de hade kommit i kontakt med Smarta Resan genom de 
informatörer som hade varit ute och gjort reklam för projektet på plats. Möjligtvis kan det 
förklaras med att de som svarar på frågan om hur de kommit i kontakt med projektet framför 
allt uppger hur de först kom i kontakt med projektet. Eftersom det inte är möjligt att välja fler 
alternativ och då alla som fått utskicket har fått det innan informatörerna sändes ut till de 
aktuella stadsdelarna skulle det kunna förklara svarsfördelningen. Diagrammet nedan visar 
svarsfördelningen mellan de på förhand föreslagna informationsvägarna. Möjligheten gavs 
även till att ge ett frisvar och då svara ett annat alternativ än de föreslagna. Det vanligaste 
svaret bland de som valde att ange ett frisvar var att de hade hört om satsningen genom 
hustrun. Tre personer svarade att de kände till Smarta Resan genom att de tidigare varit 
testresenärer för elcykel. 
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Hur fick du reda på projektet ”Smarta resan”? 

Antal svarande: 288 

 

Det finns ingen motsättning mellan att en del personer som deltar som testresenärer för 
elcykel också gör det för pendlarkorten. Projektledaren på kommunen lyfte till och med fram 
idén om dubbelt testresenärskap som en framtida möjlighet för liknande kampanjer. Det kan 
dock vara värt att nämna eftersom det leder till att det kan finnas en del dubbelräkning bland 
det totala antalet testresenärer. 

Sett till den totala mängden testresenärer i Smarta Resan var det betydligt fler kvinnor än män 
som har valt att delta (se diagrammet nedan). Detta återkommer även i startenkäterna där det 
går att urskilja antalet kvinnor och män för respektive testgrupp och där man kan se att det är 
fler kvinnor som är testresenärer för såväl elcykel som pendlarkort. 
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Kön 

Antal svarande: 279 

 

 

3.4.2	Startenkäten	för	cykel	och	kollektivtrafiken	

Som vi nämnde inledningsvis har kommunen genomfört tre enkäter för varje grupp utav 
testresenärer. På startenkäten har svarsfrekvensen bland de testresenär som provat elcykeln 
har varit ganska hög. Totalt 117 har svarat utav 150 deltagare för elcykeln. För 
kollektivtrafiken har totalt 65 resenärer svarat. Frågorna i de två startenkäterna var i stort sett 
i identiska. Vissa ord och formuleringar kan skilja. Även om frågorna i stor utsträckning är 
desamma i de båda enkäterna så skiljer sig svaren en del mellan grupperna, vilket jag 
återkommer till nedan.  

Bland de svarande var det sammanlagt flest från Lambohov, 42 elcyklister och 29 
kollektivresenärer. Från Malmslätt var det 44 cyklister och 18 kollektivresenärer. Tallboda 
hade 31cyklister och 18 kollektivresenärer. Det var 68 kvinnor och 48 män (1 person valde 
att inte ange kön) som valde att svara på startenkäten för elcykel. För kollektivresenärerna var 
det 43 kvinnor och 20 män (2 stycken uppgav inte kön). Alla deltagare utom 3 hade en 
privatägd bil inom hushåll. Bland elcyklisterna hade den övervägande majoriteten tillgång till 
gratis parkering vid såväl hemmet som arbetet. Vid arbetsplatsen hade 87 stycken tillgång till 
gratis parkering, medan 30 stycken inte hade det. Bland kollektivresenärerna hade 34 tillgång 
till gratis parkering vid arbetsplatsen medan 31 inte hade tillgång till gratis parkering 

Majoriteten av de svarande för elcykel bor i villa. För kollektivtrafiken bor hälften i villa och 
den övriga hälften i bostads- eller hyresrätt. I båda fallen har majoriteten barn hemma som är 
under 18 år gamla. Det finns en relativt stor åldersspridning på testresenärerna även om det är 
noterbart att det enbart är 5 som är under 24 år. Bland elcyklisterna var intervallet 35-44 år 
den största åldersgruppen (39 stycken) och bland kollektivresenärerna var den största 
gruppen 45-54 år (25 stycken). 
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Ålder elcyklister 

Antal svarande: 117 

 

Ålder testresenärer kollektivtrafik 

Antal svarande: 65 

 

För att bli testresenär i Stadsdelsresan krävdes det att man sedan tidigare hade ett 
minimumavstånd till centrum motsvarande 3 kilometer samt att man arbetspendlade minst 3 
dagar i veckan. I startenkäten fick testresenärerna göra en grov uppskattning om det egna 
avståndet till arbetsplatsen utifrån några givna intervall (se diagrammet nedan). 
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Hur långt har du till din arbetsplats? 

Antal svarande: 117 elcyklister 

 

Hur långt har du till din arbetsplats? 

Antal svarande: 65 kollektivresenärer 

 

Av svaren kan vi utläsa att det är en stor andel av elcyklisterna som antingen befinner sig 
inom intervallet 3-6 km eller det allra vanligaste intervallet 6-10 km gällande avståndet till 
arbetsplatsen. Det fjärde intervallet, det vill säga 10-30 km är ett så stort intervall att man bör 
var försiktig med att dra några slutsatser om de som placerat sig i den här kategorin. Det man 
emellertid kan säga är att det finns en betydande mängd deltagare med mer än 10 kilometer 
till arbetet som valt att testa arbetspendling med elcykel. Om liknande enkät skulle göras igen 
inom någon liknande satsning hade det kunnat vara intressant att dela upp intervallet 10-30 
km i ännu fler mindre intervall för att ta reda på vart smärtgränsen går när det gäller 
arbetspendling med elcykel. 

För kollektivresenärerna är det fler som uppger att de har ett avstånd som är längre än 30 
kilometer till sin arbetsplats vilket kan jämföras med testresenärerna för elcykel där ingen 
uppgav att de hade längre än 30 kilometer till sin arbetsplats. 
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När det gäller främsta anledningen till testresenärer väljer att delta i Stadsdelsresan så 
dominerar kategorin Få bättre hälsa följt av Skona Miljön för elcyklisterna. För 
kollektivresenärerna Skona miljön, följt av Slippa leta parkeringsplats och Spara Pengar de 
svar som dominerade. De elyklister som valde att ange annan orsak och lämna fritextsvar så 
angavs anledningar som knöt an till att testa elcykeln. Exempelvis angav testresenärerna att 
de ville testa elcykeln för att de var nyfikna eller att de ville testa för att eventuellt kunna 
köpa senare.  

 

Vilken är den främsta anledningen till att du vill bli testresenär? 

Antal svarande: 117 elcyklister 

 

Vilken är den främsta anledningen till att du vill bli testresenär? 

Antal svarande: 65 kollektivresenärer 

 

I enkäten ställdes en liknande fråga där man istället för att fråga om främsta anledningen till 
att bli testresenär för elcykel/kollektivtrafiken frågade om vilka nackdelar man kunde se med 
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att bilen till arbetet. På den här frågan tilläts man väja flera alternativ. Svaren är likartade 
mellan grupperna och återspeglar i stort sett vad som angavs som främsta anledningen till att 
bli testresenär Det är ekonomin främst, följt av miljö. Därefter kommer hälsa/brist på motion, 
köer och svårt att hitta parkering. 

 

Finns det nackdelar med att ta bilen till arbetet? (flera alternativ möjliga) 

Antal svarande: 117 elcyklister 

 

Finns det nackdelar med att ta bilen till arbetet*? (flera alternativ möjliga) 

Antal svarande: 65 kollektivresenärer 
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Vad som blir särskilt intressant med den här frågan i förhållanden till frågan om främsta 
anledningen till att vara testresenär är att även om ekonomi inte är den främsta anledningen 
till att man vill vara testresenär så är ändå ekonomin en viktig faktor för de allra flesta som 
deltagit. 

När det gällde frågan om varför de tog bilen i vanliga fall fick de möjligheten att välja flera 
alternativ (se diagrammet nedan).  De dominerande anledningarna till att folk tar bilen är 
kanske svar som är rätt väntade. Bekvämt/enkelt, Snabbt och Flexibelt var de alternativ som 
flest angav. Det som kan vara värt att notera är att var fjärde svarande testresenär för elcykel 
faktiskt anger att de Saknar bra kollektivtrafik. Bland frisvaren gick flertalet att placera i 
kategorin Flexibelt. Testresenärerna skrev bland annat om att bilen underlättade för att åka 
hem till hunden under lunchen eller om man behövde handla på hemvägen.   

 

Varför tar du bil till arbetet? (flera svar möjliga) 

Antal svarande: 117 elcyklister 

 

För kollektivresenärerna var svaren likartade, se tabell nedan. Det som är särskilt intressant 
sett till att denna grupp var testresenärer för just kollektivtrafiken är det faktum att enbart 4 
som har svarat på enkäten anger att de Saknar bra kollektivtrafik. Det är kanhända ett av de 
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enskilt mest intressanta enkätfynden från startenkäten för kollektivtrafiksresenärer eftersom 
det antyder att det inte är bristen på bra kollektivtrafik som fått dessa att tidigare avstå från 
kollektivt resande till förmån för bilen.    

 

Varför tar du bil till arbetet? (flera svar möjliga) 

Antal svarande kollektivresenärer: 65 

 

Väder och säsongsfaktorer har inte angivits av någon grupp som viktiga skäl till varför man 
väljer att arbetspendla med bil. Möjligtvis har testresenärer vägt in dåligt väder i svaret att det 
är Bekvämt/enkelt. Säsongsvariationerna har man dock lyckats fånga på ett bra sätt genom att 
ombe testresenärerna att uppskatta hur många dagar de använder bilen för att arbetspendla 
under sommarmånaderna respektive vintermånaderna. Vid jämförelse mellan 
sommarmånaderna och vintermånaderna finns det skillnader i hur ofta testresenärerna 
använder bilen till arbetet, där bilen är mer frekvent använd vintertid. Ungefär hälften av 
testresenärerna använder sig av bilen fem dagar i veckan under vintermånaderna, medan det 
är drygt en tredjedel som använder bilen fem dagar i veckan sommartid. 

Enkäten har därefter en fråga som i sig själv är en intressant, men där svarsalternativen gör 
den problematiskt eftersom den kan uppfattas som ledande. Frågan lyder:  
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 Finns det något som skulle kunna få dig att mer sällan ta bilen till arbetet? 

Svarsalternativen var följande: 

 Bättre möjlighet att samåka 

 Bättre möjlighet att åka kollektivtrafik 

 Bättre möjlighet att cykla 

 Högre eller införande av parkeringsavgifter 

 Inspiration och aktiviteter för att bryta gamla resvanor till de mer hållbara 

Eftersom Smarta Resan ramas in som just en satsning på att hjälpa människor att bryta gamla 
resvanor genom inspirerande aktiviteter kan det upplevas som uppenbart att kommunen 
föredrog ett visst alternativt som svar på frågan. Bland de svarande hade nära hälften valt just 
detta alternativ. Det kan mycket väl vara så att hälften av de svarande tycker att detta är 
viktigt. Svaren kan emellertid också bero på att de påverkades av Smarta Resans syfte. 
Fördelaktigt i enkäten till kollektivresenärerna var att de hade möjlighet att ge ett eget frisvar. 
Något sådant alternativ fanns inte i enkäten till de som testat elcykeln. Under Annat skrev i 
princip samtliga att billigare kollektivtrafik skulle få dem att mer sällan ta bilen. 

Det som också kan noteras i svaren från kollektivresenärerna i frågan ovan är att 25 resenärer 
anser att kollektivtrafiken borde bli ännu bättre för att de själva skulle öka det egna kollektiva 
resandet. Det samtidigt som på den tidigare frågan var det bara 4 av testdeltagare som svarat 
att det saknas bra kollektivtrafik.  

Testresenärerna fick även en fråga som löd Om du sällan cyklar, varför? Respektive Om du 
sällan åker med kollektivtrafiken, varför? Samtliga testresenärer har svarat på frågan, vilket 
kan leda till slutsatsen att antingen var samtliga testresenärer personer som sällan cyklande/åkte 
kollektivt eller så var det inte möjligt att undvika och hoppa över frågan. Den här frågan gav 
dock intressanta resultat. 28 elcyklister och 23 kollektivresenärer anger att Vanan att ta bilen 
leder till att de sällan cyklar respektive sällan åker kollektivt. Bland cyklisterna svarade 34 att 
man Vill inte komma svettig till arbetet som anledning till att de sällan cyklar. Bland 
kollektivresenärerna svarade 12 stycken att det Tar för lång tid och 13 För dyrt med 
enkelbiljett. Bland frisvaren förekom bland annat hämtning och lämning av barn, arbetstider 
och väderrelaterade orsaker. Dessutom uppgav två personer att de kände sig för lata för att 
cykla.  

 

  



30 
 

Om du sällan cyklar, varför? 

Antal svarande: 117 elcyklister 

 

 Om du sällan åker med kollektivtrafiken, varför? 

Antal svarande: 65 kollektivresenärer 
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3.4.3	Slutenkät	cykel	och	kollektivtrafik	

När testresenärerna hade avslutat sin testperiod ombads de fylla i en slutenkät. Enkäten var 
den enskilt mest omfattande enkäten men hade trots det en hög svarsfrekvens. Totalt svarade 
111 elcyklister och 43 kollektivresenärer på enkäten. Något som säkerligen kan ha bidragit 
till att få testresenärerna till att svara är att så många verkar ha haft en mycket positiv 
upplevelse av att vara testresenärer för Smarta Resan. Något som vi skall återkomma till i 
analysen är det faktum att svaren i slutenkäten indikerar att de som deltog som testresenärer 
verkar fått sina förväntningar från startenkäten infriade.  

Av de svarande var 40 elcyklister och 24 kollektivresenärer från Lambohov, 40 elcyklister 
och 32 kollektivresenärer från Malmslätt och 31 elcyklister och 15 kollektivresenärer från 
Tallboda. Totalt bland elcyklisterna deltog 70 kvinnor och 41 män och bland 
kollektivresenärerna 35 kvinnor och 17 män (en har inte uppgett kön). Den övervägande 
majoriteten av testresenärerna hade angett villa som boendeform. Även om åldersspannen 35-
44 år och 45-54 år var mest välrepresenterade så fanns det ändå en ganska stor spridning 
bland åldrarna. Den yngsta var inom intervallet 15-24 år medan den äldste testresenären 
befann sig i intervallet 55-64.  

Det framgår med all tydlighet att båda grupper testresenärer har upplevt sitt deltagande som 
positivt, även om elcyklisterna verkar något mer nöjda. Den inledande frågan i slutenkäten 
handlar om det övergripande intrycket av att vara testresenär och lyder enligt följande: 

”Hur har du upplevt det att vara testresenär i projektet Smarta Resan?” 

I diagrammen nedan syns svarsfördelningen. Som diagrammet visar i stort har samtliga 
elcyklister upplevt deltagandet som Positivt eller Mycket positivt. Den övervägande 
majoriteten elcyklister befinner sig i kategorin Mycket positivt. Kollektivresenärerna har en 
negativ och några som svarar Varken eller. 
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Hur har du upplevt det att vara testresenär i projektet "Smarta resan? 

Antal svarande elcyklister: 111 

 

Antal svarande kollektivresenärer: 53 

 

I enkäten ställde man även en fråga om hur det har fungerat att arbetspendla med elcykel 
respektive med kollektivtrafiken. Den frågan kan tyckas vara snarlik frågan om hur man har 
uppfattat sitt testresenärskap och den gav även en liknande svarsfördelning. De flesta uppgav 
att det fungerat Mycket bra eller Bra. Bland cyklisterna har en angett Ok som svar. Bland 
kollektivresenärerna uppger 2 att upplevelsen varit Dålig och en uppgav Mycket dålig. På 
denna fråga följde även en uppföljningsfråga där personer som upplevt att det inte hade 
fungerat bra kunde utveckla sina tankar kring detta. Ingen elcyklist har fyllt i något här och 
eftersom de flesta elcyklister upplevde att det fungerade Bra eller Mycket bra verkar det 
rimligt att ingen besvarade uppföljningsfrågan. De tre kollektivresenärer som svarat är 
samtliga inne på att det var svårt att passa tider med kollektivtrafiken. En resenär hade svårt 
att läsa och förstå tidtabellerna och förstå vilka tåg och busstider som passade ihop. 

Testresenärerna fick även svara på frågan om vad de hade upplevt som det mest positiva med 
att delta i Smarta Resan (se diagrammen nedan.) Det finns viss spridning bland svaren. Bland 
elcyklisterna var Att jag bidrog till att minska min miljöbelastning och Ökat välmående de 
alternativen som flest har valt. Dessa alternativ motsvarar alternativen Skona miljön och Få 
bättre hälsa, vilka var de alternativ som flest testresenärer angav som sitt främsta skäl att bli 
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testresenärer i startenkäten. Tyvärr kan inte jämförelsen göras helt ut eftersom alternativen i 
startenkäten skiljer sig en del från alternativen i slutenkäten. Frisvaren är särskilt intressanta 
eftersom några personer anger att de faktiskt ser det mest positiva att de har fått testa elcykeln 
och därefter skaffat en egen, alternativt funderar på att skaffa en egen.  

De flesta kollektivresenärer uppgav alternativet Att jag sparade pengar på mindre bilåkande 
som det mest positiva med att ha varit testresenärer. Detta var något som även flera 
testresenärer för kollektivtrafiken lyfte fram som den främsta anledningen till att delta i 
startenkäten. Den testresenär som inte angav ekonomiska skäl som det mest positiva med sitt 
deltagande valde alternativet Kunna påverka förutsättningar för kollektivtrafikåkande i 
Linköping, samt Att jag bidrog till att minska min miljöbelastning.   

Vad ser du som det mest positiva med att ha varit testresenär? 

Antal svarande elcyklister: 111 
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Vad ser du som det mest positiva med att ha varit testresenär? 

Antal svarande kollektivresenärer: 53 

  

Testresenärerna för elcykel fick även en fråga om vad som var den främsta fördelen i 
vardagen med elcyklar, flest svar fick Man slipper bli svettig. De var även många som satte 
uppskattade att de var underhållande att använda. 

  



35 
 

Vilka har varit de största fördelarna med att färdas med elcykel för dig i vardagen? 

Antal svarande elcyklister: 111 

 

Överenskommelsen med de som var testresenärer var att de skulle arbetspendla tre utav fem 
dagar under testperioden som omfattade två veckor. Med anledning av detta ombads 
testresenärerna att ange hur många dagar som de faktiskt använde elcykel för att transportera 
sig till och från arbetet under testperioden. Den övervägande majoriteten genomförde sex 
stycken tur och returresor under testperioden vilket borde motsvara önskemålet från 
kommunen. Det var endast 16 personer totalt som använde elcykeln färre dagar än vad som 
var överenskommet. Bland kollektivresenärerna var det sex stycken som genomfört färre 
resor.  

Enkäten hade en uppföljningsfråga till testresenärer som inte fullföljde testperioden där man 
frågade om skälen till att de arbetspendlat mindre än överenskommet. De flesta 
kollektivresenärer angav att de inte fått arbetstiderna att gå ihop med kollektivtrafikens turer. 
Elcyklisterna svarade att testperioden för elcykeln hade sammanfallit med semestrar eller 
annan ledighet som gjorde att man inte hade två hela arbetsveckor under testperioden. Tre 
stycken hade också bara haft tillgång till cykeln i en vecka. 
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Testresenärerna ombads uppskatta avståndet som de arbetspendlade enkel väg under 
testperioden. I slutenkäten för elcyklisterna hade man dessutom finjusterat lite jämfört med 
startenkäten och bett testresenärerna att uppskatta avståndet i mera precisa kilometertal 
istället för de olika stora intervallen från startenkäten. Som diagrammet nedan visar finns det 
en relativt stor spridning gällande hur långt avstånd som arbetspendlarna hade till sina 
arbetsplatser.  

Hur många kilometer har du när du arbetspendlar med cykel, enkel väg? 

Antal svarande elcyklister: 111 

   

I slutenkäten för testresenärerna för elcykel har man försökt undersöka om användningen av 
elcyklarna har spridits till såväl aktiviteter utanför arbetspendlarna som andra personer än de 
utvalda testresenärerna. På frågan om huruvida testresenärerna har använt elcyklarna även till 
andra resor vid sidan av arbetspendling så uppger 75 av 111 att de har gjort detta. På 
följdfrågan gällande vilken typ av andra resor som elcykeln har använts till är det svårt att se 
något tydligt mönster. Dessutom har man inte kunnat ange flera alternativt, vilket gör det 
svårt att skapa en helhetlig bild av vilka aktiviteter som cykeln används till förutom 
arbetspendling. 



37 
 

Om ja på föregående fråga, vilka typer av resor? 

Antal svarande elcyklister: 75 

 

Liknande fråga ställdes till kollektivresenärerna, dvs om de även har nyttjat kollektivtrafiken 
till andra resor än arbetspendling. Av någon anledning har bara sex stycken svarat på frågan. 
Av dessa har 3 utnyttjat kortet till andra resor än arbetsresor och tre har inte gjort det.  

Testresenärerna ombads att ange om någon annan förutom de själva hade använt elcykeln 
eller kollektivtrafikkortet. Ungefär hälften av elcyklisterna uppgav att de hade lånat ut cykeln. 
Allra vanligast var att sambo/partner/make/maka hade testat elcykeln och i en del fall även 
barnen. Några hade också låtit grannar, kollegor eller vänner testa cykeln. Men det är främst 
andra medlemmar av samma hushåll/familj som testat elcyklarna. 14 kollektivresenärer hade 
lånat ut kortet till andra, utav dessa hade 10 lånat ut kortet till en familjemedlem och 4 
stycken hade lånat ut kortet till en vän.  

En fråga rörde om deltagarna tror att de inspirerat andra att börja cykla eller åka kollektivt 
mer. De flesta elcyklister trodde de hade gjort det, medan det bara var 12 
kollektivtrafikresenärer som trodde de hade inspirerat andra. 

Efter frågorna som rör spridningseffekter finns en del frågor där man från kommunens sida 
har frågat om huruvida deras satsning på att förändra människors resvanor har lett till att 
testresenärerna har ändrat sina resvanor. Här finns goda intentioner gällande att försöka gå 
lite mer på djupet med resultatet av testperiod, men tyvärr kan flera av frågorna uppfattas som 
alltför ledande och enskilda frågor är till och med formulerade på ett sätt som berättar för 
testresenärerna vad det önskvärda svaret på frågan är. Exempelvis lyder en enkätfråga enligt 
följande: 

”Syftet med testperioden på elcykel var att bryta vanan att oftast ta bilen till arbetet. Känner 
du att du brutit denna vana?” 

Det är problematiskt att ställa en fråga gällande beteende och inleda med att berätta vad 
Linköpings kommun anser är önskvärt beteende. I fallet med elcyklarna angav 
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testresenärerna miljöskäl och hälsoskäl till att de vill testa att cykla under en period. För de 
som varit testresenärer för pendlar korten var det däremot jämnt mellan Skona miljön, Spara 
pengar och Slippa leta parkeringsplats. Syftet ”att bryta vanan att ta bilen” är inte vad 
testresenärerna i någon av grupperna angav som främsta anledning till att de valt att delta 
som testresenärer i Smarta Resan.  

Syftet ”att bryta vanan att ta bilen” är sålunda inte testresenärernas syfte utan vad 
kommunen önskar få ut av satsningen. I uppföljningsenkäten svarar de flesta testresenärerna 
att de Ja, i stor grad eller Ja, i viss mån har brutit vanan att oftast ta bilen till arbetet. 

Det finns även förtjänster med sektionen av frågorna som rör beteendeförändring. Bland 
annat tillfrågas testresenärerna om de tror att deras deltagande i projektet kommer att leda till 
att de oftare kommer att använda cykel/kollektivtrafik till arbetspendling. Här kunde 
elcyklisterna ange de skulle fortsätta cyklandet med såväl elcykel som med en vanlig 
konventionell cykel. Det som är intressant är att det svarsalternativ som flest testresenärer 
valde var att de skulle fortsätta arbetspendla med cykel, fast med en vanlig cykel som inte 
drivs av el (se diagrammet nedan.) Detta är intressant då det indikerarar att satsningen på att 
låta testresenärer använda elcyklar under en period även gör dem mer villiga att börja nyttja 
cyklar som inte drivs av el.  

 

Tror du att ditt deltagande i projektet kommer innebära att du kommer cykla mer till 
och från arbetet? 

Antal svarande: 111 elcyklister 

 

34 kollektivtrafikresenärer menar att de hädanefter kommer åka mer kollektivtrafik, 6 
kommer inte att göra det och 13 vet inte. I uppföljningsenkäten som resenärerna fyllde i några 
månader efter avslutad testperiod (och som redovisas nedan) framkom också att av de 20 som 
svarat så hade 13 fortsatt att åka kollektivt. 

Frågan till testresenärerna om de kommer att cykla/åka mer med kollektivtrafiken följs sedan 
upp med en fråga om hur många dagar de uppskattar att de fortsättningsvis kommer att 
pendla. Det är 81 som svarat och av dessa uppger 65 att de kommer att cykelpendla tre dagar 
eller mer. Det är 35 kollektivresenärer som har svarat på denna fråga och de flesta uppskattar 
att de kommer att åka tre dagar eller mer.  
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Liknande följdfrågor har även ställts i uppföljningsenkäten till testresenärerna och när 77 
elcyklister svarat så uppgav lite mindre än hälften att de fortsatt cykla. Det indikerar att det är 
något färre än förväntat som fortsatt arbetspendlandet med cykel.    

I slutenkäten frågas testresenärerna om vilket resesätt som det är mest troligt att de skulle 
ersätta cyklandet med om de inte fortsätter cykla alternativt vilket resesätt de troligen 
kommer att kombinera cykelresorna med. Visserligen har inte samtliga testresenärer svarat på 
frågan, men indikationen är ändå att bilen står sig väldigt stark och att de som inte fortsätter 
att arbetspendla med cykel dagligen i stor utsträckning kommer att ersätta/alternera cyklandet 
med bilresor. I uppföljningsenkäten som fylldes i en månad efter avslutad testperiod framgår 
också att av 42 svarande har 34 övergått till att åka bil alternativt kombinerar bil och cykel.  

Om du inte planerar att fortsätta cykla, vilket färdsätt är det störst sannolikhet att du 
övergår till eller alternativt kombinerar med cykeln? 

Antal svarande: 97 elcyklister 

 

 Om nej, vilket färdsätt är det störst sannolikhet att du övergår till eller alternativt 
kombinerar kollektivtrafikresor med? 

Antal svarande: 26 kollektivresenärer 
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I slutenkäten för elcyklar har testresenärerna ombetts att uppskatta sin restid enkel väg (dörr 
till dörr) med bil och sedan bett dem att göra samma uppskattning med gällande för cykel. 
Tiden har uppskattats inom tiominutersintervall i båda frågorna. Detta har sedan följts upp 
med en frisvarsfråga om hur stor skillnad resenärerna själva upplever i restid när de jämför 
cykelresa med bilresa. De flesta uppskattningarna ligger mellan 5 och 20 minuter. De 
testresenärer som upplever den största skillnaden menar att deras resa tar uppemot 40 minuter 
längre tid med cykel. Det finns dock ett stort antal testresenärer som uppger att deras restid 
enbart förändras marginellt eller inte alls vid jämförelse mellan cykel och bil. Två vanligt 
förekommande utjämningsfaktorer som anges är tiden det tar att leta parkering och 
fördröjningar i rusningstrafiken för bilresan. Dessutom är det flera som påpekar att det är stor 
skillnad på hur stor skillnaden mellan bil och cykel är beroende på om man använder elcykel 
eller vanlig cykel: 

”Jag tjänar en halvtimme på att ta bilen jämfört med cykel. Med elcykeln 
tog det ungefär lika lång tid som det tar med bil. Mitt svar på att det tar 40-
50 minuter att cykla med vanlig cykel är för att inte vara genomvarm och 
svettig väl framme på jobbet.”  

Testresenärerna för pendlarkort har också fått att uppskatta sin restid enkel väg (dörr till dörr) 
med bil och sedan bett dem att göra motsvarande uppskattning för hur lång tid resan tar med 
kollektivtrafiken. Tiden har uppskattats inom tiominutersintervall i båda frågorna.  

 

Uppskatta din tid för resa till arbetet med bil, enkel väg (dörr till dörr)? 

Antal svarande: 53 kollektivresenärer 

 

 

Även här följdes frågan av en frisvarsfråga om hur stor skillnad resenärerna själva upplever i 
restid när de jämför kollrktivresa med bilresa. Det framgår av frisvaren att testresenärerna får 
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en längre restid när de reser kollektivt jämfört med när de använder bilen. De flesta uppgav 
att det tar 15-30 minuter längre tid.  

Här följer några av de övriga frisvaren: 

”ca det dubbla, jag bor utanför Malmslätt och våra bussar går inte så 
ofta” 

”Tiden att hitta parkering” 

”Det går snabbare med buss” 

”Inte mkt men man slipper vänta på bussen i kylan och trängas på bussen. 
När jag tar bil pustar jag ut, lyssnar på bra musik och laddar batterierna 
innan man ska hem o fixa”. 

”Tidsskillnaden är ungefär densamma” 

3.4.2.1	Elcyklisternas	upplevelser	

Testresenärerna för cykel fick frågan om vad som skulle få cykelresan att kännas bättre. Här 
är det säkrare cykelvägar som flest testresenärer efterfrågar. Därefter följer bättre 
drift/underhåll samt att cyklister skall prioriteras vid ljussignaler i korsningar.  
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Vad skulle få cykelresan att kännas bättre? 

Antal svarande: 111 elcyklister 

 

Därefter följer enkäten upp med en fråga där testresenärerna ombeds ange det bästa 
respektive det sämsta med sin cykelfärdväg till arbetsplatsen. Många av svaren lyfter fram 
enskilda platser eller vägsträckor som det de tycker är bäst respektive sämst med den egna 
färdvägen: 

”Bästa: Cykelvägen genom Djurgården och utmed garnisonen. 

Värsta: Korsningen Brokindsleden-Söderleden, utmed Lambohovsleden 
(bullrigt och tråkig raksträcka)” 

”Tinnerö eklandskap! Så vackert! 

Värsta är biten på Gamla Kalmarvägen som inte har cykelväg!!!” 

”Det är för mig ett mysterium att den nya rondellen vid nya citygross längs 
Lambohovsleden inte har en cykelunderfart utan korsar obevakat över (en 
än så länge avstängd) av/påfart till rondellen.” 

Återkommande bland de mer generella positiva svaren tycks vara att cyklandet ger möjlighet 
att komma närmare naturen och man bedömer hela resan som framkomlig och säker. 
Återkommande bland negativa teman är bristande underhåll och farliga korsningar. 
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Majoriteten av testresenärerna har upplevt att elcykeln fungerade mycket bra eller bra under 
testperioden och enbart två personer uppger att de har behövt service till elcykeln under 
testperioden. På enkätens inledande frågor om det övergripande intrycket av att vara 
testresenär för elcykeln var det en klar majoritet som hade en positiv eller rentav mycket 
positiv uppfattning av projektet. Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att en stor andel av 
testresenärerna skulle ha bestämt sig för att köpa en egen elcykel. Där kan man dock 
observera en viss osäkerhet i slutenkäten. I samband med att de avslutat sitt deltagande i 
Smarta Resan gick ett erbjudande ut till testresenärerna om att köpa elcykel till rabatterat pris 
i en lokal cykelhandel. På frågan Planerar du köpa en pendlarcykel med erbjudandet du fått? 
Uppger emellertid nära nog hälften av de svarande att de inte har bestämt sig ännu. Det är 
dock 23 stycken som planerar att köpa just en elcykel. I uppföljningsenkäten som inkom en 
månad efter testperiodens slut så var det 7 testresenärer som köpt en elcykel.  

Planerar du köpa en pendlarcykel med erbjudandet du fått? 

Antal svarande: 111 elcyklister 

 

3.4.2.2	Kollektivresenärernas	upplevelse	

Kollektivresenärerna fick svara på om kollektivtrafiken höll tidtabellen. Här menade 
merparten att så var fallet.  

Möjligtvis hade man kunnat ställa frågor om hur ofta förseningar uppkom under testperioden 
och hur omfattande dessa hade varit, men med facit i hand går att konstatera att förseningar 
inom kollektivtrafiken inte upplevdes som något större problem av dem som besvarade 
enkäten. 

  



44 
 

Hur höll kollektivtrafiken tidtabellen? 

Antal svarande: 53 

 

Vidare ställdes även frågan till testresenärerna om tillgången till lediga sittplatser. Den här 
frågan ställdes med svarsalternativen Ja, Nej och Vet inte, vilket gör att det finns viss 
osäkerhet hur vi skall tolka resultaten (se svarsfördelning i diagrammet nedan.) Om en 
testresenär svarar Nej betyder det då att det vid enstaka tillfällen under testperioden saknades 
lediga sittplatser eller att det oftast saknades lediga sittplatser. I det här fallet verkar dock 
testresenärerna vara nöjda med utbudet av sittplatser. 

Fanns det lediga sittplatser? 

Antal svarande: 53 kollektivresenärer 

 

Testresenärerna tillfrågades om hur användarvänlig de tyckte att Östgötatrafikens digitala 
reseplanerare är. Reseplaneraren som avses är den e-tjänst där man kan samköra alla 
Östgötatrafiken resor för att få en föreslagen resväg till en given destination. Av 
testresenärerna uppgav de flesta reseplaneraren som Mycket enkel eller Enkel att använda. 
Fyra av testresenärerna uppgav att reseplaneraren var Besvärlig att använda. 
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Hur användarvänlig tycker du att Östgötatrafikens digitala reseplanerare är? 

Antal svarande: 53 

 

Därefter följer en fråga som bygger på ett ganska djärvt antagande från kommunen gällande 
kvaliteten på tiden som man åker kollektivt jämfört med motsvarande tid i en bil. Så här ställs 
frågan i enkäten: 

”Som kollektivtrafikresenär kan tiden för resan utnyttjas på ett helt annat sätt än om du själv 
kör. Hur har du utnyttjat tiden?” 

Här är återigen ett exempel på en fråga som är formulerad på ett sätt som är lite problematiskt 
på grund av att man leder testresenärerna gentemot önskade svar. Istället för att bara fråga om 
hur testresenärerna har använt tiden inleder man med ett påstående om att tiden kan användas 
på ett helt annat sätt om man reser kollektivt. Det är dock den information man vill ta reda på 
genom att göra en enkätundersökning, men man går här händelserna i förväg och antar ett 
svar redan innan testresenärerna har svarat på frågan. Testresenärerna har fått svara i frisvar 
och det man uppger är att man fått tid till genom att arbetspendla med kollektivtrafiken. Det 
vanligaste svaret är att man gjort något på med mobilen, läst, jobbat, lyssnat på musik eller 
bara vilat.  

3.4.2.3	Kontakten	med	smarta	resan	

 I slutenkäten fanns även några frågor som handlade om hur man som hade kommit i kontakt 
projektet Smarta Resan och hur testresenärerna upplevt den information som de hade fått. På 
frågan Hur fick du reda på testresenärskampanjen Smarta Resan? är det flest personer som 
uppger att de kom i kontakt med projektet via reklamutskick i brevlådan. Därefter varierar 
svaren. (se tabellerna nedan.) Det bör dock understrykas att frågan enbart tillåter ett 
svarsalternativ, vilket innebär att flera av kommunikationssätten kan ha varit viktiga för 
kampanjens spridning. Bland de som har valt alternativet Annat och fyllt i ett frissvar nämns 
familjemedlemmar och radion återkommande. 
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Hur fick du reda på testresenärskampanjen ”Smarta resan”? 

Antal svarande: 111 elcyklister 
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Hur fick du reda på testresenärskampanjen ”Smarta resan”? 

Antal svarande: 53 kollektivresenärer 

 

Gällande informationen i utskicken ställs även två följdfrågor. För det första frågar man om 
testresenärerna upplevde informationen i utskicket som bra. Visserligen har inte alla 
testresenär svarat på den frågan men de som har gjort det är övervägande positiva. 
Nästföljande är en frisvarsfråga där testresenärs ombeds berätta vilken typ av information 
som saknades i utskicket. Det är inte någon av testresenärerna som har uppgett att något 
skulle ha saknats i informationsutskicket. 

3.4.4	Uppföljningsenkäten	för	elcykel	

Uppföljningsenkäten sänds ut till testresenärerna några månader efter att de har avslutat sina 
testperioder för att se om deras deltagande i projektet har lett till några bestående förändringar 
i resvanor. I fallet med de som har varit testresenärer för elcykel var inte kommunens mål 
explicit att få fler att använda just elcykel utan snarare att öka andelen arbetspendlare som 
använder någon form av cykel. Därför inleddes enkäten med frågan om huruvida 
testresenärerna hade fortsatt att cykla även efter avslutad testperiod. Det var knappt hälften 
som hade fortsatt att cykla (se diagrammet nedan.) Detta är alltså något färre än de 75 % som 
uppgav att de trodde att de skulle fortsätta cykla. 
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Har du att fortsätt att cykla till och från arbetet? 

Antal svarande: 77 

 

Därefter tillfrågades de testresenärer som uppgav att de fortsatt cykla om hur många dagar i 
veckan som de numera arbetspendlar med cykel (se diagrammet nedan.) Det lämnades även 
utrymme för resenärer att lämna frisvar om deras resmönster inte passar i mallen för frekvent 
pendling. De som använt frisvarsalternativet har angett att de fortsatt cyklande under de 
varmare höstmånaderna men sedan övergått till andra resformer. 

Ungefär hur många arbetsdagar i veckan cyklar du? 

Antal svarande: 35 

 

Till de som uppgav att de fortsatte cykla ställdes även frågan om de har införskaffat en egen 
elcykel till sin arbetspendling. Testresenärerna fick erbjudande om att köpa elcyklar till 
nedsatt pris hos en cykelhandlare som kommunen slutit ett avtal med. Därför tillfrågades 
testresenärerna även om huruvida de hade köpt elcykel genom det erbjudandet. Som 
diagrammet nedan visar var det totalt 7 som hade köpt. 3 av testresenärerna hade köpt sina 
elcyklar genom erbjudandet och 4 av dem hade köpt elcykeln genom någon annan än 
kommunens partner. Vad som kanske är mest intressant är att de allra flesta av de som deltog 
som testresenärer faktiskt svarat att de använder vanlig cykel till sin arbetspendling.    
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Har du köpt elcykel? 

Antal svarande: 35 

 

I enkäten uppmanades testresenärerna uppge vilken resform som de övergått till istället för att 
cykla alternativt som de valt att kombinera sitt cyklande med. Bland de som inte har fortsatt 
att cykla efter avslutad testperiod ha de allra flesta återgått till att använda egen bil till 
arbetspendling. Några få har uppgett att de numera samåker, åker kollektivt eller reser på 
något annat sätt, men som diagrammet nedan visar använder den majoriteten av de som inte 
fortsatt cykla en egen bil för att ta sig till och från arbetet. 

 

Vilket färdsätt har du övergått till eller alternativt kombinerar dina cykelresor med? 

Antal svarande: 42 

 

I enkäten ger de inledande frågorna rätt så tydligt en bild av hur många som fortsatt cykla och 
hur många som har gått tillbaka till att arbetspendla med bilen. Trots det återkommer man 
senare till att diskutera bilvanor: 

”Har du förändrat dina bilvanor sedan du gick med i projektet?” 

Det här förefaller först som en märklig fråga eftersom man redan har ställt frågor som reder 
ut hur många som förändrat sina resvanor till mer cykling och hur många som återgått till 
bilåkande. Men det som gör frågan intressant är att de som valt att svara ja kan sedan 
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specificera i frisvarstext på vilket sätt som bilvanorna har förändrats och det ger lite inblick i 
en del intressanta konsekvenser av kampanjen som kanske inte hade uppmärksammats 
annars. Här följer några exempel på hur testresenärerna själva har angett att deras bilvanor 
har ändrats till följd av deltagandet i Smarta Resan: 

”Tar oftare cykeln vid kortare turer, t ex för att handla, samt vid längre 
turer vid vackert väder.” 

”Tar cykel till jobbet numera. Tidigare tog jag alltid bilen.” 

”Jag sålde min bil faktisk.”   

 

Testresenärerna tillfrågades igen också om deras deltagande i projektet hade inspirerat andra i 
deras närhet att cykla mer. Detta är en svår fråga eftersom det är svårt att veta eller mäta 
huruvida man har inspirerat andra i sin närhet. Men som i den tidigare enkäten har 
majoriteten av testresenärerna valt att svara Kanske gällande den egna inspirationsinsatsen. 
Gällande vem de har inspirerat så är det framförallt kollegor som deltagarna tror att de har 
inspirerat följt av sambo/partner/make/maka.  

En fråga som återkommer även i denna enkät gällde hur man kommit i kontakt med Smarta 
Resan under året. Här ställdes frågan lite annorlunda jämfört med hur den formulerats i de 
tidigare enkäterna. Till att börja med hade kategorierna tagit lite andra former. Detta märks 
exempelvis genom att det alternativet som flest har angett i uppföljningsenkäten är att de har 
kommit i kontakt med Smarta Resan I media. I alla tidigare enkäter har flest svarat att de har 
kommit i kontakt med Smarta Resan genom Utskick i brevlådan. Men i de tidigare enkäterna 
var media uppdelat på flera olika kategorier vilken kanske kan förklara lite av skillnaden. En 
annan förändring i uppföljningsenkäten var att man till skillnad från tidigare enkäter kunde 
ange flera alternativ gällande i vilka former man hade kommit i kontakt med projekt under 
året. Det som kanske är den stora överraskningen när fler alternativ har tillåtits är att inte fler 
uppger att de har kommit i kontakt med Smarta Resan genom de informatörer som har varit 
ute i stadsdelarna (se diagrammet nedan.)    
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I vilka former har du mött projektet "smarta resan" under året? 

Antal svarande: 77 

     

I de tidigare enkäterna tillfrågades testresenärerna om vad den främsta anledningen till att de 
deltog i Smarta Resan var. I uppföljningsenkäten tillfrågades testresenärerna om vad de 
tidigare hade angivit som det främsta skälet till att delta som i Smarta för att sedan gå vidare 
att fråga om huruvida Smarta Resan motsvarade deras förväntningar. På frågan om vilket 
testresenärerna angivit som det främsta skälet att delta var det vanligaste förekommande 
skälet som angavs att man ville Få bättre hälsa följt av Skona miljön. Det är liknande 
mönster som man kan se i uppföljningsenkäten vilket i alla fall kan ses som en indikation på 
att testresenärer minns vad de tidigare svarat (se diagrammet nedan). Bland de som hade valt 
Annat som svar angavs olika varianter av att man tyckte det roligt och intressant att få testa 
elcyklar exempelvis av teknikintresse. 
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Vilket angav du som den främsta anledningen till att du vill bli testresenär? 

Antal svarande: 77 

  

Som tidigare nämnt ställdes även en uppföljningsfråga huruvida Smarta Resan motsvarade de 
förväntningar som testresenärerna hade på förhand. Detta var ingen fråga med svarsalternativ 
utan här fick testresenärerna själva formulera i fritext hur de hade upplevt projektet. Den 
övervägande majoriteten att Smarta Resan hade motsvarat deras förväntningar.  

Testresenärerna fick frågan om de förändrat sina bilvanor, vilket 32 svarade att de gjort, 
medan 45 resenärer sa att de inte ändrat sina bilvanor. De 32 som svarat ja fick i påföljande 
fråga möjlighet att svara på vilket sätt bilvanorna förändrats. Här svarar merparten att 
personen tar cykeln oftare vid kortare turer. 

Enkäten innehåller också frågor om hur bilvanorna ser ut sommartid och vintertid. Här håller 
mönstret i sig att fler åker bil oftare vintertid än sommartid. 

Antal dagar på en genomsnittlig vecka som bil används som transportmedel till arbetet 
under sommarmånader (maj-sept.)? 

Antal svarande: 77 
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Antal dagar på en genomsnittlig vecka som bil användes som transportmedel till arbetet 
under vintermånader (okt.-april)? 

Antal svarande: 77 

 

En fråga rörde utvecklingspotentialen för projektet: Ser du några förbättringsområden i 
Smarta resan-projektet kopplat till testperioden på elcykel? Här fanns inga svarsalternativ 
utan de svarande fick skriva in sitt svar. 32 resenärer svarade. De flesta svaren handlade om 
att cykelvägarna behöver förbättras och att de tyckte att priset på elcyklar var för högt och att 
de behövde bli billigare. 

Samtliga tillfrågade tycker att det är bra att kommunen arbetar med kampanjer för att öka det 
hållbara resandet i Linköping.  

3.4.5	Uppföljningsenkät	kollektivtrafik	

Uppföljningsenkäten sändes även ut till testresenärerna för kollektivtrafiken några månader 
efter att de har avslutat sina testperioder för att se om deras deltagande i projektet har lett till 
några bestående förändringar i resvanor. I fallet med de som har varit testresenärer för 
kollektivtrafiken så hade 20 svar inkommit när denna rapport skulle skrivas 1 februari 2015. 
Av dessa var 12 kvinnor och 8 män. 10 från Lambohov, 6 från Malmslätt och 4 från 
Tallboda. Merparten bodde i villa och var mellan 45-54 år. 

Enkäten inleddes med frågan om huruvida testresenärerna hade fortsatt att åka kollektiv efter 
avslutad testperiod. Merparten har fortsatt åka kollektivt (se diagrammet nedan).  
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Har du att fortsätt att åka med kollektivtrafiken till och från arbetet? 

Antal svarande: 20 

 

Därefter tillfrågades de testresenärer som uppgav att de fortsatt åka kollektivt om hur många 
dagar i veckan som de numera arbetspendlar med kollektivtrafiken. De 13 svarande svarade 
tre dagar eller fler. 6 resenärer har övergått till att åka bil och en har övergått till att cykla.  

Testresenärerna tillfrågades också om deras deltagande i projektet hade inspirerat andra i deras 
närhet att åka mer kollektivt. Detta är som redan diskuterats en svår fråga att besvara, men 10 
testresenärerna svarar Kanske, 4 resenärer svarar Ja, definitivt och 6 svarar Nej.  

En fråga i enkäten gällde hur man kommit i kontakt med Smarta Resan under året. Som 
nämndes ovan ställdes frågan lite annorlunda jämfört med hur den formulerats i de tidigare 
enkäterna. Till att börja med det hade kategorierna tagit lite andra former. Här svarar 
fortfarande flest att de har kommit i kontakt med Smarta Resan genom Utskick i brevlådan. 
Därefter kommer I media. En annan förändring i uppföljningsenkäten var att man till skillnad 
från tidigare enkäter kunde ange flera alternativ gällande i vilka former man hade kommit i 
kontakt med projekt under året (se diagrammet nedan).   

I vilka former har du mött projektet "smarta resan" under året? 

Antal svarande: 20 

     

I de tidigare enkäterna tillfrågades testresenärerna om vad den främsta anledningen till att de 
deltog i Smarta Resan var. I uppföljningsenkäten tillfrågades testresenärerna om vad de 
tidigare hade angivit som det främsta skälet till att delta som i Smarta för att sedan gå vidare 
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att fråga om huruvida Smarta Resan motsvarade deras förväntningar. På frågan om vilket 
testresenärerna angivit som det främsta skälet att delta var det vanligaste förekommande 
skälet som angavs att man ville Spara pengar, följt av Skona miljön och Slippa leta 
parkering. Det är liknande mönster som man kan se i uppföljningsenkäten vilket kan ses som 
en indikation på att även dessa testresenärer minns vad de tidigare svarat (se diagrammet 
nedan.)  

Vilket angav du som den främsta anledningen till att du vill bli testresenär? 

Antal svarande: 20 

  

Som tidigare nämnt ställdes även en uppföljningsfråga huruvida Smarta Resan motsvarade de 
förväntningar som testresenärerna hade på förhand. Detta var ingen fråga med svarsalternativ 
utan här fick testresenärerna själva formulera i fritext hur de hade upplevt projektet. Den 
övervägande majoriteten av de som svarade menade att Smarta Resan hade motsvarat deras 
förväntningar.  

Testresenärerna fick frågan om de förändrat sina bilvanor, vilket 13 svarade att de gjort, 
medan 7 resenärer sa att de inte ändrat sina bilvanor. De 13 som svarat ja fick i påföljande 
fråga möjlighet att svara på vilket sätt bilvanorna förändrats. Här svarar merparten att 
personen tar bussen oftare nu och låter bilen stå. 

Enkäten innehåller också frågor om hur bilvanorna ser ut sommartid och vintertid. Här syns 
ingen jättetydlig skillnad på sommar och vintertid även om några fler tar bilen något oftare 
vintertid än sommartid.  

En fråga rörde utvecklingspotentialen för projektet: Har du några förslag på förbättringar i 
projektet? Här fanns inga svarsalternativ utan de svarande fick skriva in sitt svar. 10 stycken 
svarade. De flesta svarar att billigare resor vore bra. Någon menar att busslinjen och 
Östgötapendelns tidtabeller borde synkas bättre och en annan att avgiftsfria parkeringsplatser 
i anslutning till busshållplatser vore bra.  

Samtliga tillfrågade tycker att det är bra att kommunen arbetar med kampanjer för att öka det 
hållbara resandet i Linköping.  
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3.5	Fokusgruppen	för	elcykel	

Elcyklarna har återkommande lyfts fram som den delen av Stadsdelsresan som det har lagts 
mest fokus på från Linköpings kommun sida. Med anledning av detta sattes en fokusgrupp av 
testresenärer för elcykel samman för att svara på lite djupare frågor gällande deras eget 
deltagande i Stadsdelsresan. Intervjuguiden som användes för samtalet med fokusgruppen 
finns bifogad som en bilaga. Nedan har vi valt att lyfta fram några intressanta teman från 
fokusgruppen som komplement till sådant som togs upp i enkäterna. Deltagare från samtliga 
berörda stadsdelar bjöds in att delta i fokusgruppen, men det blev ändå överrepresentation av 
deltagare från Lambohov.   

3.5.1	Kontakt	med	projektet	

En av de inledande frågorna som ställdes till testresenärerna under samtalet i fokusgruppen 
var hur de hade kommit i kontakt med Smarta Resan. Bland de deltagare som deltog i 
fokusgruppen hade alla kommit i kontakt med projektet via olika kanaler. Endast en av 
deltagarna hade läst om projektet i utskicket som gick ut till alla hushåll i stadsdelarna. 
Utskicket var det som flest testresenär angett i enkäten som deras första kontakt med 
projektet. 

”Jag vet när jag hörde det för det var min dotter som delade ut reklam. 
Och då hittade jag den där i hennes överblivna papper. Vi har själva sån 
här – ingen reklam, nej tack – men jag tror att det här var något som alla 
fick ut, men jag hade nog inte tittat på det annars tror jag. Det brukar åka i 
papperskorgen sånt. Men det här verkar kul tyckte jag.” 

Två av deltagarna hade hittat kommit i kontakt med projektet via kommunens hemsida. Av 
dessa två uppgav den ena testresenären att hen själv hade funnit information om projektet 
genom kommunens trafikinformation medan den andra testresenären blev tipsad av sin fru 
som funnit information om projektet via kommunens hemsida. Den fjärde personen hade läst 
om att möjligheten att testa elcyklar i Östgöta Correspondenten och lyckades övertyga 
Linköpings kommun om att få testa elcykel trots att hen egentligen inte längre hörde till 
kategorin arbetspendlare: 

”Jag läste i Corren tror jag. En artikel. Det är jag ganska säker på att jag 
gjorde. Och jag arbetar ju inte så då tänkte jag skall det bara vara de som 
arbetar. Så då skrev jag och fick svar på en gång att jag fick… Jag tränar 
väldigt mycket så jag åker väldigt mycket bil till Friskis. Det blir, jag 
räknar med tio mil veckan drygt. Och då tyckte jag att skall jag cykla dit, 
för det gör jag inte med vanlig cykel. Cykla till gympa en timme och cykla 
hem igen. Men när jag hade elcykeln så gick det jättebra, det var inga 
problem för då blev jag ju inte trött fast jag körde som en liten dåre 25 
kilometer i timmen fram och tillbaka.” 
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3.5.2	Nyfikenhet	på	tekniken		

När testresenärerna ombads ange främsta skälet till att de ville bli testresenärer var det flest 
som valde alternativet Få bättre hälsa. Det var dock några av testresenärerna som valde att 
ange ett eget svar i frisvar och bland dessa frisvaren betonades snarare nyfikenhet på ny 
teknik som en viktig faktor. Just nyfikenhet på ny teknik återkom även i samtalet med 
fokusgruppen som en klart drivande faktor bakom varför deltagarna hade blivit testresenärer. 
Även i fokusgruppen lyftes hälsoskäl fram och även miljömedvetenhet, men nyfikenhet 
beskrevs som en viktig drivkraft: 

”Sen kände jag också att jag har ju inte jättelångt till jobbet. Du sa Friskis 
och Svettis, jag jobbar på [namnet på arbetsplaten], det är ju inte så långt. 
Fyra kilometer tror jag och åker bil. Det känns ju lite så där. Så det kunde 
ju va nåt. För vanlig cykling tycker jag är jobbigt för då kommer jag… Jag 
kan nämligen inte ta det lugnt och då kommer man alltid till jobbet och är 
genomsvettig och det är inte så himla roligt. Så tänkte jag att det hade varit 
kul att testa tyckte jag.”  

”Tekniken framför allt. Men kanske engagemang, miljön. Kanske när man 
kör cykeln att det är nån varning till dem som kör bil alltså på nåt sätt. Och 
sen bättre kondition och bättre för min del. Men det är också kul som de 
andra säger själva tekniken och känslan att prova skillnaden mellan en 
vanlig cykel och en elcykel.”  

Testresenärerna lyfte också fram hur testperioden var positiv för att ge möjligheten till att 
testa elcykel utan att vara tvungen att köpa en elcykel. Eftersom elcyklar ofta är dyrare att 
köpa än vanliga konventionella cyklar så uppfattades det som mindre riskfyllt att senare köpa 
en elcykel om man först hade genomfört en testperiod. 

En anledning till att testa elcykeln för testresenärerna var att de ville testa en för dem ny 
teknik. Överlag kan man säga att elcykeln motsvarade testresenärernas förväntningar även 
om den kanske inte var så främmande och annorlunda som man hade föreställt sig på 
förhand: 

”Jag trodde kanske att elcykeln var mer att man tryckte på någon knapp 
och så går den automatiskt, men det är inte så. Man måste trampa hela 
tiden. Och den cykeln som jag fick det var inte så avancerat om jag fick 
jämföra med vissa cyklar från XXL faktiskt.”  

”Och det var mer som en vanlig cykel än vad jag trodde. Jag trodde att det 
skulle var mer moppekänsla och det var det ju inte. Utan det var ju som en 
cykel. Det var bara första gången som man satte sig på den som man kände 
oj vad snabbt det gick liksom.”  

Det fanns dock en någon form av inlärningskurva för elcykeln framförallt beskriver 
testresenärerna hur man tidigt måste lära sig att justera farten kurvorna för att få en behaglig 
resa till arbetet: 
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”Fast det är lite träningssak i kurvor och sådär innan man vande sig vid att 
man inte fick ha för hög hastighet.” 

Under samtalet i fokusgruppen beskrevs överlag tekniken i positiva ordalag och 
återkommande lyftes det fram exempel på hur elcykeln var användbar i situationer där 
vanliga konventionella cyklar kommer till korta: 

”Det var häftigt just när man drog igång. Samtidigt var ju det fantastiskt 
bra när man kom i den här rondellen som de har byggt uppe där man 
bygger City Gross. Och när man måste cykla igenom den var det faktiskt 
jätteskönt att ha motorn då. I den morgontrafiken så att man kommer 
undan då. Det tycker jag är jobbigt med en vanlig cykel. Just att man är i 
vägen.” 

3.5.3	Infrastruktur	

Ett givet tema i samtalet med testresenärerna var infrastrukturen för cykling som finns i 
Linköping. Överlag var testresenärerna i fokusgruppen mycket nöjda med cykelvägar och 
dylikt på vägen till arbetsplatsen. 

I den fysiska miljön var det säker förvaring som upplevdes som den största bristen kopplat till 
just elcyklar. Enligt testresenärerna är cykelstölder vanligt förekommande i Linköping och 
därav upplevdes elcyklarna som alltför stöldbegärliga för att kunna utnyttjas till sin fulla 
potential: 

”Så tänkte jag en gång att åka till resecentrum och vara borta en dag och 
då. Var gör man av den då? Man vågar ju inte… Om det var min egen så 
skulle jag ju också vara rädd att ställa den där och ännu mer nu.”  

Samma resonemang återkom fler gånger under samtalet med fokusgruppen: 

”Det känner jag. Annars hade det varit alldeles utmärkt när man kom… 
Slippa vänta på buss och sådär och bara åka hem. Och kortare tid än om 
jag hade behövt att åka buss ned till resecentrum. Men jag vågade inte 
ställa den där.” 

”Alltså jag vet att om vi skulle köpa en sån så skulle mina tjejer vilja låna 
den och cykla till kompisar och sådär och då skulle det kännas lite jobbigt 
tycker jag. Om man inte kan känna att den får vara ifred.” 

Vidare menade en av testresenärerna att möjligheterna att låsa fast cyklarna i någonting som 
gör det svårare att stjäla dem behöver utökas. Detta uttrycktes inte som ett specifikt behov 
enbart för elcyklar utan snarare som ett önskemål gällande cyklar i allmänhet:   

”Det är en sån där sak som jag tänker på om man någon gång i framtiden 
skulle vilja att det fanns bättre parkeringsmöjligheter för cyklar. Att man 
skulle kunna låsa på nåt sätt. Nu är ju det kanske tillgängligt för alla men 
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att det finns någonting där de verkligen blir fastlåsta i något ställ eller 
någonting.” 

  

3.5.4	Reflektioner	gällande	resvanor	

I de enkäter som Linköpings kommun skickade ut till testresenärerna fanns det några frågor 
som kunde uppfattas som rätt ledande exempelvis: 

”Syftet med testperioden på elcykel var att bryta vanan att oftast ta bilen till arbetet. Känner 
du att du brutit denna vana?” (slutenkät elcykel) 

och 

”Har "Smarta resan" projektet hittills lett till att du börjat reflektera mer kring de 
miljöeffekter som är förknippade med bilresor?”(slutenkät elcykel) 

Vi har redan tidigare tagit upp varför den här typen av frågeställningar kan vara 
problematiska att ställa som direkta frågor i enkät. Därmed inte sagt att det är oviktigt att 
ägna sig åt den här typen av frågeställningar överhuvudtaget. Tvärtom var intentionen bakom 
frågorna att fånga kärnan i projektet Stadsdelsresan och undersöka huruvida testresenärskapet 
har lett till att testresenärerna ändrat resvanor och förändrat attityder till resande. Både från 
enkäterna och från fokusgrupperna framkom det att vanan att ta bilen är starkt etablerad bland 
många. En av testresenärerna i fokusgrupperna medgav att hen normalt sett endast brukade 
cykla någon enstaka gång per år och att det framförallt var vanan att ta bilen som låg till 
grund för detta: 

”Jag brukar säga på jobbet… Jag cyklar till jobbet en gång om året. Men 
det är ungefär på den nivån och det är pinsamt att erkänna. Jag har 
visserligen en hund som jag åker hem och går ut med vissa dagar fast inte 
varje dag, och då tar jag bilen i alla fall.” 

Ytterligare en annan testresenär delade samma synpunkt och flikade in med att vanan att 
oftast ta bilen kan leda till orealistiska föreställningar om hur ansträngande det faktiskt är att 
cykla: 

”Ja och jag får ju… Det är först nu den här sommaren som jag, strax före 
det här projektet som jag nån gång har cyklat från Lambohov in till stan. 
Och har tyckt förut att det är en ”Romresa”, det klarar jag inte av. Nu har 
jag börjat cykla den biten.” 

Fokusgruppen ledde till en del intressanta reflektioner kopplade till hur resmönstren faktiskt 
ser ut för arbetspendlande bilister i Linköping och hur de egna trafikvanorna kan sättas in i en 
större kontext: 

”Samtidigt är det ju fånigt om man tittar på Lambohovsleden en morgon. I 
varje bil sitter det en person som sitter och kör och jättemånga som 
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svänger in där vid sjukhuset och där är hur stor parkering som helst. Det 
är ganska tråkigt egentligen. Alltså man måste ju i vissa lägen måste man 
ju köra bil. Men jag menar jag måste ju inte det men så är man ju lat. Det 
är det som är mitt problem.”  

En iakttagelse som framkom i enkäterna och som även lyftes i fokusgruppen var att resor 
inom staden med elcykel inte nödvändigtvis behövde ta längre tid än motsvarande resa med 
bilen: 

Ett tema som togs upp av testresenärerna själva, kopplat till resvanor, var att eftersom så 
mycket resande är knutet till bilen så vore det kanhända värt att kampanja ännu mer för 
bilpooler och samåkning. Resonemanget var att eftersom så många föredrar att åka bil vore 
det bättre om man i alla fall åkte fler personer i varje bil: 

”Men som sagt så är det ju väldigt mycket bilar med en person i och sådär. 
Så man kanske skulle jobba mer med bilpooler också. För många är det ju 
inte ett alternativ eller kanske det enda alternativet då att åka bil. För det 
finns ju många som pendlar en bit utifrån också.”  

”Men vi är väl inte så ekonomiskt beroende. Om vi vore det så. Det är 
skönt att vara fri och att kunna åka hem. Nämen du jag skall inte hem 
direkt efteråt, och sådär det finns hundra skäl. Och eftersom vi har den 
ekonomi vi har, de flesta av oss i alla fall, så kan vi hålla på och sitta där 
en och en.”  

3.5.5	Förändring	av	resvanor	

Det är förstås en sak att reflektera över sina resvanor och en annan sak att förändra dem. 
Även om samtliga deltagare i fokusgruppen har beskrivit tiden som testresenärer som en 
mycket positiv upplevelse så finns det viss variation gällande huruvida de har fortsatt att 
cykla även efter att ha avslutat testperioden.  

”Jag har fortsatts och har väl cyklat mycket innan också, men tog väl bilen 
rätt ofta. Skyller på barnen att jag lämnade dem i skolan och sådär men nu 
så cyklar ju de också.”  

”Jag har inte fortsatt. Jag skulle vilja det men det har inte blivit så. Jag är 
lat så det är problemet. Att cykla vanligt. Så vi har faktiskt pratat om att vi 
skulle köpa en elcykel och då hade det nog blivit mer men jag tror inte att 
jag kommer att cykla alltid. Men när det är åtminstone är bra väder så 
skulle jag definitivt göra det mer.”  

”Jag vill sova med min cykel faktiskt. Jag är väldigt beroende av cykeln 
och inte bara för ekonomins skull utan för min hälsa och jag har provat att 
cykla nu till jobbet i Landeryd och det var skönt.”  
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Ingen av testresenärerna som deltog i fokusgruppen hade ännu köpt elcykel. Dels är det en 
stor investering och dels återkom temat med att stöldrisken upplevdes så problematisk: 

”Fast det som tar emot lite är det vi var inne på tidigare. Då tänker jag på 
att man inte vill ställa ifrån sig den. Alltså det är okej att cykla till jobbet 
för det känns det rätt tryggt. Men just det här att åka till stan och sådär, det 
skulle kännas lite jobbigt. För där är ju stöldrisken större.” 
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4	Slutsatser	

Syftet med Stadsdelsresan var att bidra till att utveckla hållbara resmönster i de tre utvalda 
områdena och mer specifikt att få fler att arbetspendla med kollektivtrafiken eller cykel. 
Projektet var indelat i tre delmoment. 

Delmoment 2 och 3 riktade sig till förskoleklasser och idrottsklubbar. Vad gäller arbetet mot 
förskoleklasser är nog den största lärdomen att kommunen behöver vara ute i god tid när den 
ska arbeta med skolan. Kursplaner och scheman sätts tidigt och det är svårt att på kort sikt få 
tillträde. Det är främst när skolorna själva upplever problem med trafik runt skolan som det är 
möjligt att snabbt få tillträde. Arbetet som dock har genomförts, med utskick till 
förskolebarnen, visade sig så lyckat att det upptogs i kommunens vanliga verksamhet vilket 
måste ses som en framgång. Även cykelsafarie och möjligheten att få tillgång till elcyklar för 
förskolorna fick enbart positivt utlåtande. 

Arbetet med idrottsklubbarna hade en trög start och det är för tidigt att dra någon slutsats från 
det arbetet. Positivt är dock att flera aktörer arbetar för att skapa hållbara resor i samband 
med idrottsutövande. 

Delmoment 1 med testresenärer var det moment som var mest fokuserat och som vi har mest 
material kring. Här är det intressant att inledningsvis notera att det är fler kvinnor än män 
som deltagit. Möjligtvis kan det indikera att än kvinnor kan vara mer flexibla när det gäller 
att förändra sina resvanor eller att de är mer intresserade av att cykla eller åka kollektivt. Det i 
sig stämmer väl överens med tidigare forskning om att det är fler kvinnor än män som åker 
kollektivt (se t.ex. Henriksson 2014). Det kan också vara så att kampanjen har använt 
kommunikationskanaler som i större utsträckning når kvinnor än män.  

Vid jämförelse mellan de som varit testresenärer för elcykel och de som varit testresenärer för 
pendlarkort i kollektivtrafiken fanns det skillnad gällande vanligaste motivet till att delta. För 
elcyklisterna dominerade kategorin Få bättre hälsa följt av Skona Miljön. För 
kollektivresenärerna var motiven Skona miljön, följt av Slippa leta parkeringsplats och Spara 
Pengar de svar som dominerade. I så väl frisvaren till enkäterna som i fokusgruppen har 
dessutom elcyklisterna angivit att det var spännande att få testa ny teknik som gör det enklare 
och bekvämare att arbetspendla med cykel. Intressant var också att de elcyklister som deltog i 
fokusgruppen uppgav att de inte hade varit intresserade av att testa kollektivtrafik. Skälen de 
angav för att kollektivtrafik inte var så intressant var att det varken är hälsofrämjande eller 
nytt och spännande. Liknande mönster går att observera i uppföljningsenkäten där merparten 
fortsatt arbetspendla med cykel eller gått över tillbaka till bil. Intressant resultat för 
elcyklisterna var också att av de som fortsatt att cykla har de flesta fortsatt cykla med vanlig 
konventionell cykel utan eldrift. De som varit testresenärer för elcykel är alltså en grupp som 
potentiellt går att mobilisera till att cykla även på vanlig cykel.  

Resultatet för kollektivresenärerna visar överlag att de är något mindre positiva än 
elcyklisterna. Från tidigare forskningen vet vi att kollektivtrafiken kan ha svårt att tränga 
igenom föreställningar om att det är dyrt och obekvämt att resa kollektivt. Det som 



63 
 

testresenärerna också uppgav var att de gärna ville se billigare biljettpriser och att det för 
vissa var svårt att passa ihop arbetstiden med tidtabellen. Samtidigt uppger 13 av 20 att de 
fortsatt arbetspendla med kollektivtrafiken vilket tyder på att flertalet trots allt var nöjda med 
servicekvaliteten som ofta anses som avgörande för val av transportmedel.  

Tidigare forskning har visat att bland annat bekvämlighet har betydelse för val av 
transportslag. Även från enkätsvaren från Smarta resan kan vi se att bekvämligheten att ta bil 
är svår att konkurrera med. Samtidigt ser vi att projekt som Stadsdelsresan kan ha en stor 
betydelse för hur människor resonerar kring sitt val av transportmedel. Det var flera, 
framförallt elcyklister, som kunde konstatera att det fungerade bra att arbetspendla med cykel 
och att cykeln dessutom i vissa fall medförde kortare restid. Projektet medförde också att 
flera resenärer fortsatt åka kollektivt eller cykla. Det är alltid svårt att bedöma hur många som 
ska ändra ett beteende för att ett projekt ska ses som lyckosamt, men i det här fallet har cirka 
hälften av de svaranden testresenärerna fortsatt cykla eller åkt kollektivt vilket måste ses som 
en stor framgång.  

En faktor som från tidigare forskning har visat sig viktig för hur vi väljer olika tekniska 
lösningar i vardagen är hur våra grannar och vänner pratar om och använder teknik. Ser vi 
många i vår omgivning som väljer en viss teknik och som pratar väl om en teknik ökar 
sannolikheten för att vi själva ska välja samma teknik (jmf även Palm 2013). I det här 
projektet är det en fördel för framförallt elcykeln. Elcykeln står ut mer än val av 
kollektivtrafik och det syns om många i omgivningen börjar använda elcykeln. I enkätsvaren 
framkom också att elcyklisterna i större utsträckning än kollektivresenärerna upplevde att de 
hade inspirerat andra att börja cykla respektive åka kollektivt.  

Stadsdelsresan har inte organisatoriskt varit någon jätteapparat. Det har varit ett ettårigt 
projekt. Det har funnits en projektledare som i princip drivit projektet själv, även om hon 
naturligtvis har haft god hjälp i med enskilda och väldefinierade uppgifter såsom att 
informera om trafiksäkerhet, förmedla pendlarkort och cyklar och vara ute och informera om 
projektet i stadsdelarna. Utifrån dessa ramar har otroligt många aktiviteter genomförts inom 
projektet och i princip hade det inte varit möjligt att göra mer. Inför framtiden kan det ändå 
vara värt att reflektera över vad som kunde ha gjorts ytterligare för att eventuellt göra 
liknande projekt som Stadsdelsresan än mer framgångsrika. 

Tidigare studier har pekat på att det varit en framgångsfaktor att engagera stadsdelar för att nå 
uppsatta miljömål. Det finns många fördelar med att välja ut och arbeta mot enskilda 
stadsdelar. Genom att göra dessa avgränsningar har man möjlighet att engagera lokalt boende 
och de åtgärder som görs blir också mer synliga. Att arbeta med utvalda stadsdelar är en 
framgångsväg som kan utnyttja många av de fördelar som tidigare studier pekar på med 
synliggörande och igenkänning.  

Stadsdelsresan kunde eventuellt ha fått ytterligare uppmärksamhet och spridningseffekter om 
man till exempel utvecklat ett tävlingsmoment i samband med projektet. Så olika familjer 
eller stadsdelar tävlat om vem som reste mest hållbart. Sådana tävlingar som även kopplas till 
social media såsom facebook eller en hemsida har i energisammanhang visat sig ge positiva 
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effekter och t.ex. minskat elanvändningen i hemmet. Dock är de långsiktiga effekterna mer 
oklara. Men för att dra uppmärksamhet till ett projekt torde det fungera relativt väl. Överlag 
kunde sociala medier ha varit ett redskap för att sprida kunskap och resultat från projektet. 

För att få mer långsiktiga effekter kunde kommunen också ha arbetat mer med personliga 
målsättningar och kopplat förändrade resvanor till individernas önskemål om bättre hälsa 
eller bättre ekonomi. Även här skulle man ha kunnat utnyttja webben och skapat en hemsida 
som kalkylerade miljövinst, hälsovinst, tidsvinst osv av olika transportslag. Man skulle också 
kunnat jobba mer med individuella ”kontrakt” där resenärerna fick uttala att de önskade ändra 
sina vanor och hur och att de sedan på t.ex. en hemsida fick återkoppla en gång i månaden 
hur det går. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide	testresenärer	elcykel	Smarta	Resan		

Hur kom ni i kontakt med Stadsdelsresan? (folders, hemsida, informatörer, grannar) 

Varför tyckte ni att det verkade intressant? 

Vad var avgörande för er när ni bestämde er för att delta som testresenär? (miljö, hälsa, testa 
ny teknik etc) 

Vilka förväntningar hade ni inför testperioden? Har testperioden med elcykel motsvarat era 
förväntningar? 

Vilka fördelar/nackdelar har ni upplevt med att arbetspendla med elcykel? 

Har ni upplevt några tekniska problem med era elcyklar?  

Några andra problem som ni märkt av när ni använt elcyklarna? 

Har ni upplevt resan till ert arbete med elcykel som framkomlig och säker? 

Kan ni tänka er att fortsätta cykla till arbetet? (Varför/varför inte?) 

Kan ni tänka er att köpa elcyklar? (Varför/varför inte?) 

Skulle ni kunna tänka er att ställa upp på liknande projekt igen? (Där ombeds förändra vanor 
under en period? Där ni ombeds vara testpersoner för ny teknik?) 

Hur har ni upplevt er kontakt med Linköpings kommun i projektet? 

Har det varit tydligt vem man kan vända sig till med frågor om projektet samt under 
testperioden? 

Hur skulle ni beskriva ert helhetsintryck av Smarta Resan? 

Är Smarta Resan ett bra projekt tycket ni? 

Tycker ni att det här är ett bra sätt för en kommun att arbeta med invånarnas resvanor? Varför 
är det bra eller dåligt? 

Finns det andra sätt som ni tycker kommunen skulle kunna arbeta på, antingen som 
komplement till stadsdelsresan eller som ersättning för Smarta Resan?  

Om man vill påverka människors resvanor – vad tror ni skulle vara effektiva sätt att göra det 
på? Vad funkar och vad funkar inte? 

Har ni några åsikter tankar kring Linköpings övergripande arbete med klimat och 
miljöfrågor? 

Något annat ni funderat på eller vill tillägga? 
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