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Sammanfattning 

Vi reser allt mer och med det ökar utsläppen av växthusgaser som i ett långt perspektiv 

orsakar naturkatastrofer. Trafiken, och särskilt biltrafiken, bidrar med en stor del till detta. 

Externa köpcentra är historiskt sett attraktioner som är lättillgängliga för bilresenärer. 

Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar valet av färdmedel till 

externa köpcentra för boende i ytterstadsdelar samt hur förändringar inom 

kollektivtrafiken påverkar detta val. Mer specifikt undersöker studien effekterna av och 

attityderna till en direktbusslinje och gratis hemkörning av större varor för bussresenärer. 

 

Studien utgjordes av två enkätundersökningar samt statistiska observationer. Den första 

enkätundersökningen skickades ut till 400 personer bosatta i ytterstadsdelen Sätra, Gävle. 

Respondenterna tillfrågades om attityder till val av färdmedel. Därefter ordnades en 

direktbusslinje mellan Sätra och det externa köpcentret Valbo köpcentrum under en 

lördag, med gratis hemkörning av varor från vissa butiker. Antalet resenärer uppmättes 

för direktbusslinjen samt för de konkurrerande busslinjerna under lördagen och två andra 

närliggande lördagar. Dessutom jämfördes dessa lördagar med motsvarande lördagar året 

innan. Den andra enkätundersökningen genomfördes på direktbussarna, där resenärerna 

blev tillfrågade att utvärdera försöket med direktbussarna och den fria hemkörningen. 

 

Resultaten av den första enkätundersökningen visade att utbudet av butiker var den 

största orsaken till varför respondenter åkte till Valbo köpcentrum istället för Gävle/Sätra 

centrum. De viktigaste faktorerna för att respondenter skulle välja buss till Valbo var 

lägre biljettpris, kort restid samt tanken på en bättre miljö. 77 procent ansåg inte att en 

busshållplats närmare deras bostad skulle göra att de valde buss oftare. En stor del av 

respondenterna menade att en direktbuss till Valbo köpcentrum respektive gratis 

hemkörning skulle kunna göra att de oftare valde buss som färdmedel. 

 

Observationerna av antal bussresenärer visade att 152 personer valde att åka med 

direktbussen under försöksdagen. De konkurrerande busslinjerna hade ett något högre 

antal resenärer på försöksdagen jämfört med motsvarande dag året innan. 

 

Resultaten av den andra enkätundersökningen visade att majoriteten av respondenterna 

hade fått reda på försöksdagen genom ett utskick i brevlådan. De flesta upplevde färden 

med direktbussen som ”mycket bra”. Om direktbussen inte hade gått hade 22 procent 

ändå valt buss som färdmedel, 8 procent hade valt bil medan 22 procent hade åkt till 
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Gävle centrum istället. En stor del av respondenter önskade resa med direktbussen på 

både vardagar och helger. Kort restid ansågs vara den viktigaste faktorn för en lyckad 

direktbusslinje. Trots ett lågt utnyttjande av den fria hemkörningen av större varor 

menade en stor del av respondenterna att de skulle utnyttja det i framtiden om fler butiker 

deltog. Hemkörning av varor samt komfort och säkerhet på bussarna ansågs vara saker 

som kunde förbättras. 

 

För studier av val av färdmedel bör hänsyn tas till shoppingresans startpunkt, vilket inte 

alltid är hemmet (Ibrahim, 2003). Vidare kunde en längre studieperiod ha gett bättre 

resultat. Bilresenärernas positiva inställning till en direktbusslinje kan delvis förklaras 

med att direktbussen förkortar restiden med buss, vilket i sig ökar sannolikheten för 

bilresenärer att byta färdmedel (Nurdeen et al., 2007).  

 

Gratis hemkörning av varor fungerar som ett slags mervärde, som även kan ha bestående 

inverkan på valet av färdmedel (Taniguchi & Fujii, 2006). En samordnad hemkörning av 

varor skulle dessutom kunna bidra till att minska bilresenärers vana att som självändamål 

använda bilen som transportvagn för varor (Dieleman et al., 2002). 

 

Studien visade på att direktbusslinjer mellan ytterstadsdelar och externa köpcentra 

förmodligen kommer att göra att fler shoppare väljer buss som färdmedel. Detta är 

möjligt utan att konkurrerande busslinjer förlorar resenärer. Däremot krävs vidare studier 

om hur direktbusslinjer påverkar gång- och cykeltrafiken till stadsdelscentra och 

stadskärnors centra. Vidare visade studien att gratis hemkörning av varor kan tänkas göra 

att fler shoppare väljer buss som färdmedel. 

 

 

Nyckelord: Val av färdmedel – Externa köpcentra – Externa handelsetableringar – 

Ytterstadsdel – Faktorer – Direktbuss – Gratis hemkörning av varor – Kollektivtrafik – 

Valbo köpcentrum – Sätra – Gävle 
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Abstract 

We travel more nowadays. The increasing travel rate generates greenhouse gases which 

in the long run cause an increasing number of natural disasters over the world. Car traffic 

is a major contributor to this development. Out-of-town shopping centres have 

historically good accessibility for car traffic. This study aims to look into what are the 

factors that influence the choice of transport mode for dwellers in the outskirts of a town 

when going to out-of-town shopping centres. It also examines how changes in the public 

transport system influence this choice. More specifically it looks into the effects and 

attitudes to direct busses and free home deliverance of large articles. 

 

The study was made up of two questionnaires and some statistical observations. The first 

questionnaire was sent out to 400 dwellers in Sätra, an urban district on the outskirts of 

the town Gävle. The respondents were asked about their attitudes to choice of transport 

modes. Thereafter a direct bus route was arranged during one Saturday, with free home 

deliverance of large articles from certain shops. The number of travelers for the direct bus 

route and for the competing bus routes was surveyed. A survey of the corresponding day 

the year before was also carried out. The second questionnaire was handed out on the 

direct busses. The respondents were asked to evaluate the tryout of the direct bus and the 

free home deliverance. 

 

The results of the first questionnaire showed that the supply of different shops was the 

main argument why respondents traveled to Valbo instead of Gävle or Sätra centrum. The 

main factors for the respondents to choose to go by bus to Valbo were lower bus ticket 

price, short travel time and the thought of a better environment. 77 percent did not think 

that a buss stop nearer their residence would make them go by bus to Valbo more often. 

A major portion of the respondents considered that a direct bus to Valbo and free home 

deliverance would make them choose bus as transport mode more often. 

 

The observations of the number of bus travelers showed that 152 persons did travel with 

the direct bus during the tryout-day. It also showed that the competing bus routes had a 

slightly greater number of travelers on the day of the tryout compared to the 

corresponding day the year before. 

 

The results of the second questionnaire showed that the majority of the respondents got to 

know about the tryout through a dispatch in their mailboxes. Most of the respondents 
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experienced the tryout direct bus ride as “very good”. If there had been no tryout direct 

bus that day 22 percent of the respondents reported that they still would have chosen bus 

as transport mode, 8 percent would have gone by car and another 22 percent would have 

gone to Gävle centrum instead. A major portion of the respondents wished to travel with 

the direct bus on either workdays or weekends in the future. Short travel time was 

considered to be the chief factor for a successful direct bus route. Though there were few 

respondents who used the free home deliverance of large articles many of them believed 

that they would use it in the future if more shops would participate. Comfort and safety 

on the busses and home deliverance of articles were considered to be things that could be 

improved. 

 

When studying choice of transport modes you should consider the starting point of the 

shopping trip; it is not always the same as the residency but are rather more complex 

(Ibrahim, 2003). Furthermore a longer period of time could have been considered to carry 

out the surveys. The car travelers’ positive attitudes to a direct bus route may partly be 

explained by the short travel time that comes with a direct bus; which also means that the 

probability increases for car travelers to change transport mode (Nurdeen et al., 2007). 

 

Free home deliverance of large articles may work as a “surplus value”, which also may 

have long-lasting impact on the choice of transport mode (Taniguchi & Fujii, 2006). A 

co-ordinate system for home deliverance of articles could moreover contribute in 

counteracting the habit of car travelers to use the car as a “convenient shopping trolley” 

(Dieleman et al., 2002, s.525) as a purpose of its own. 

 

The study has showed that direct bus routes between urban districts on the outskirts of 

towns and out-of-town shopping centres probably will make more shoppers choose bus as 

transport mode. This is possible even without affecting the competing bus routes to 

decrease in number of travelers. However it will be necessary with further surveys on 

how direct bus routes do affect foot and bicycle traffic to city centres and urban district 

centres. In additition the study of Valbo showed that free home deliverance of articles 

could make more shoppers choose bus more often as transport mode. 

 

 

Keywords: Transport mode choice – Transportation means – Out-of-town-shopping – 

Shopping centre – Factors – Public transport – Free home deliverance – Direct bus – 

Valbo köpcentrum – Sätra – Gävle 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Resandet i världen har på senare år ökat drastiskt och beräknas fortsätta öka de närmsta 

åren (Institut fur Mobilitätsforschung, 2008; Luftfartsverket, 2008; SVT, 2008). Detta har 

gett upphov till större utsläpp av bland annat växthusgaser. Många forskare har visat på 

den tydliga kopplingen mellan ökade utsläpp av växthusgaser och den generella 

klimatförändringen som har skett världen över. Klimatförändringarna får i sin tur stora 

konsekvenser i form av förändrade nederbörds- och temperaturförhållanden. Vissa 

områden drabbas av torka medan andra drabbas av översvämningar. De flesta 

industrialiserade länder accepterar dessa förklaringar och är medvetna om de problem 

som klimatförändringarna medför. Därför finns både globala, nationella, regionala och 

lokala överenskommelser med riktlinjer och mål för hur världen ska kunna lösa dessa 

problem.  

 

Den svenska regeringen lämnade 2000 propositionen Svenska miljömål – ett gemensamt 

uppdrag (reviderad 2004) till riksdagen där ”effektivare energianvändning och 

transporter” var en av huvudstrategierna (Sverige, Miljödepartementet, 2005). 2003 

presenterade regeringen även en rapport för hur kollektivtrafiken borde utformas för att 

fungera som ”ett strategiskt medel att uppnå transportpolitiska och andra viktiga 

samhällsmål t.ex. avseende sysselsättning, utbildning, miljö, energi m.m.” (Sverige, 

Näringsdepartementet, 2003, s.19). Visionen för utarbetandet av rapporten var att 

resandet med kollektivtrafik skulle öka sin andel av det totala resandet, utan att ta andelar 

från gång och cykel (Sverige, Näringsdepartementet, 2003). Rose och Ampt (2001) ger 

tre förslag på hur utsläpp från trafik och transporter ska kunna minskas: 

 
1) technological improvements in the motor car to reduce emissions,  
2) construction of new infrastructure to reduce congestion or provide public 

transport or other alternatives to the private car, and 
3) other measures, excluding provision of major infrastructure, which aim to 

modify travel decisions. (Rose och Ampt, 2001, s.96) 
 

Liksom Ibrahim (2003) påtalar ligger möjligheter att vidta åtgärder i den första punkten 

främst hos biltillverkare. De två senare punkterna har dock många regeringar och 

styrande myndigheter försökt att ta fasta på i sin samhällsplanering. Därtill har forskning 

och olika insatser bidragit till att medvetandegöra människor om trafikens, och särskilt 

bilens, negativa påverkan på miljön samt hur invanda beteenden kan brytas (Ibrahim, 
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2003). The Travel Blending Program (Rose & Ampt, 2001), som är ett åtgärdsprogram 

för att göra människor medvetna om sina resvanor, har fått stort genomslag. Resultaten 

från dessa studier visar på ett ökat medvetande om användningen av motorfordon och 

dess påverkan på miljön. Förändringar i resvanor har också kunnat noteras, med bland 

annat minskad användning av motorfordon som följd (Rose & Ampt, 2001). 

 

Externa handelsetableringar ligger ofta i lägen med god tillgänglighet för biltrafiken. 

Detta gör också att många besökare tar sig dit just med hjälp av bil och därmed bidrar till 

ökade utsläpp av växthusgaser. Även om både trafikarbete och utsläpp är markant högre 

för externa etableringar än för etableringar i stadskärnan (Neergaard, 2006) planeras det i 

dagsläget ändå för fler externa etableringar i många kommuner (Ljungberg, 2003). 

 

Ett led i att minska utsläppen till de externa handelsetableringarna är att minska 

biltrafiken till dessa. För att detta ska vara ett realistiskt och uppnåbart mål krävs att 

alternativa transportmedel finns att tillgå och att dessa görs konkurrenskraftiga samt är 

anpassade för sina passagerares behov och önskemål. Eftersom kollektivtrafiken har 

betydligt lägre utsläppsmängder per person än den privata biltrafiken kan den därför 

också sägas vara ett miljövänligare alternativ.  

 

Kollektivtrafiken från så kallade ytterstadsdelar till externa handelsetableringar tenderar 

ofta att vara sämre ordnad än kollektivtrafiken från stadskärnan. Exempelvis krävs det 

ofta fler byten av fordon och resan tar längre tid. Resenärer från ytterstadsdelar kan därför 

i större utsträckning tänkas välja bilen som färdmedel till externa handelsetableringar. 

Utmaningen blir i sådana fall att skapa förutsättningar som gör att fler människor i 

ytterstadsdelar väljer att resa kollektivt till externa handelsetableringar. För att lyckas 

med detta krävs en större kunskap om vilka faktorer som påverkar människor i 

ytterstadsdelar i valet av färdmedel och vilka attityder de har inför möjliga förändringar 

inom kollektivtrafiken till externa köpcentra. 

 

1.2 Syfte 

Examensarbetet syftar till att undersöka: 

o vilka faktorer som påverkar människor i valet av färdmedel till externa köpcentra 

o hur förändringar inom kollektivtrafiken påverkar människors val av färdmedel 

från ytterstadsdelar till externa köpcentra 
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Studien undersöker dels människors resvanor till externa köpcentra och dels människors 

attityder till resvanor och förändringar av kollektivtrafiken. I förlängningen syftar arbetet 

till att bidra till minskade utsläpp från trafiken genom att få fler att istället för bil välja att 

åka kollektivt. 

 

1.3 Definitioner 

Externa handelsetableringar, i denna studie refererade till som externa köpcentra, är 

köpcentra lokaliserade utanför den faktiska staden, ofta med god tillgänglighet för 

biltrafik (Ljungberg et al., 2003, s.4). Halvexterna köpcentra däremot är köpcentra 

lokaliserade i utkanten av den faktiska staden. De är dock aldrig så centralt placerade att 

de finns i stadskärnan. Halvexterna köpcentra ligger i likhet med externa köpcentra i 

bilorienterade lägen, men har där utöver större möjligheter för gång-, cykel- och 

kollektivtrafik (Ljungberg et al., 2003, s.4). 

 

Shoppare är människor som utövar sysselsättningen ”shopping”, dvs. handlar olika saker 

inom främst detaljhandeln och gärna under lustbetonade omständigheter. För denna 

studie innefattas i begreppet shopping även dagligvaruhandel. 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien undersöker preferenser kring val av färdmedel hos boende i ytterstadsdelar. Detta 

innebär att centralt belägna stadsdelar inte kommer att behandlas inom ramen för detta 

arbete, utan endast fungera som referensområden. Ytterstadsdelarna har ofta ett eget 

stadsdelscentrum med viss handels- och serviceverksamhet. 

 

Studien begränsar sig även till att behandla endast externa köpcentra, i motsats till 

köpcentra i stadskärnan eller så kallade halvexterna köpcentra. De två senare begreppen 

används endast som referenser för att göra övergripande jämförelser.  

 

Som nämnt tidigare behandlar studien så kallade shoppingresor, dvs. resor med syfte att 

utöva shopping, att handla saker. Till detta räknas därför inte andra slags resor, såsom 

resor till arbete eller till övriga fritidsaktiviteter. 
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1.5 Disposition 

I nästa kapitel, 1.6, redogörs för tidigare studier om kollektivtrafik, resvanor och externa 

köpcentra, främst inom den vetenskapliga litteraturen, men även genom andra 

forskningsrapporter som bland annat beskriver svenska förhållanden. Kapitel 1.7 ställer 

upp de frågeställningar som den följande studien kommer att behandla. Kapitel 2 

beskriver den metod och det material som har tillämpats för studiens undersökningar. I 

kapitel 3 presenteras resultaten av studien. Kapitel 4 diskuterar utformningen av metoder 

och vad studiens resultat innebär. I kapitel 5 redogörs för vilka slutsatser som kan dras 

samt vilka vidare studier som skulle kunna göras. 

 

1.6 Tidigare studier 

1.6.1 Resvanor och påverkande faktorer 

Både Recker och Stevens (1976, refererad till i Ibrahim, 2003) och Williams (1978, 

refererad till i Ibrahim, 2003) menar att trots att shoppare får allt fler möjligheter att välja 

bra sätt att åka kollektivt på finns det knappt någon förståelse för shoppares attityder till 

olika transportsätt. Ibrahim (2003) menar att det finns en betydande skillnad mellan 

shoppingresor och de många tidigare studierna där resor till arbetet har undersökts. För 

shoppingresor är valet av transportmedel mer komplext eftersom de inte har en fix 

startpunkt (arbetsresor har ofta startpunkt från hemmet). Jones (1978, refererad till i 

Ibrahim, 2003) menar att shoppingresor är mer komplexa på grund av: 

o att de medför ett bredare spektra av olika val som måste göras, såsom 
transportsätt, målpunkt och rutt 

o variation i resvanor, exempelvis mellan individer 
o skiftande förhållanden mellan delval 

 

Attityd-/ställningsdata har länge använts inom transportmedelslitteraturen (Recker & 

Stevens, 1976 refererad till i Ibrahim, 2003) och kan till och med anses vara bättre än 

traditionella objektiva mätningar, när det gäller undersökningar om restid och 

resekostnader (Recker & Golob, 1976 refererad till i Ibrahim, 2003). Viss forskning 

(Kroes, 1986 refererad till i Ibrahim, 2003) menar också att det är transportmiljön och de 

socioekonomiska egenskaperna hos en individ som påverkar individens värdemässiga 

övertygelser. De attitydstudier som undersöker arbetsresor ignorerar dock ofta faktorer 

som är relevanta för shoppingresor, såsom lämplighet och praktiskhet (Ibrahim, 2003). 
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Bilinnehav 

Ibrahim (2003) har gjort en studie i Singapore som undersöker attityder kring val av 

transportmedel och jämför skillnader mellan hushåll med bil och hushåll utan bil. 

Resultaten visade att uppfattningen om bilen som transportmedel för shoppingändamål 

var mycket positiv hos båda kategorierna, speciellt för sin flexibilitet, direkthet, minimal 

väntetid, avskildhet samt säkerhet från kriminalitet. Bilen fick däremot sämre betyg när 

det gällde reskostnad, miljöeffekter, tendens till trafikstockning och parkeringsrelaterade 

frågor. Buss fick överlag positiva omdömen, såsom säkerhet mot kriminalitet och olyckor 

samt lämplighet för korta resor. Negativa omdömen bestod i att det inte var så 

välanpassat för handikappade personer eller lämpligt för längre resor. Omdömena om taxi 

som färdmedel var liknade de som bilen fick, bortsett från de negativa uppfattningarna i 

parkeringsfrågan. Bilägare hade generellt en bättre uppfattning om bilen än shoppare utan 

bil, även om undantag fanns i vissa frågor. Bilägare hade exempelvis en mycket 

positivare uppfattning om bilens miljövänliga egenskaper. Generellt fick både buss och 

taxi som färdmedel bättre omdömen av shoppare utan bil. Ibrahim drar slutsatsen att det 

krävs olika åtgärder för olika färdmedel liksom för shoppare med bil kontra shoppare utan 

bil. Buss bör göras mer lämpligt för alla grupper i samhället. Likaså bör insatser sättas in 

för att undanta busstrafiken från problem som den privata trafiken är utsatt för, 

exempelvis trafikstockning, vilket skulle minska restiden med buss. Större insatser krävs 

för att medvetandegöra bilens skadliga effekter på miljön (Ibrahim, 2003). 

 

Restid och reskostnad 

Nurdeen et al. (2007) har utvecklat en hypotetisk modell för att beräkna bil- och 

kollektivtrafikresenärers förändrade beteenden vid ett antaget scenario med en sänkning 

av restider och resekostnader. De använde en slags regressionsmodell för att identifiera de 

faktorer som är signifikanta för att bestämma val av färdmedel. Faktorer som användes 

var ålder, kön, bilinnehav, utbildning och inkomst. Resultaten visade på att äldre 

resenärer, män och ett ökat bilinnehav gjorde att resenären tenderade att byta färdmedel 

lättare. Vissa tvetydigheter finns kring hur författarna menar att inkomst spelar roll. 

Sannolikheten för att få bilresenärer att byta till buss respektive tåg ökar vid en sänkning 

av resekostnader och restider. Ökar resekostnader, restider samt bilinnehav ökar också 

sannolikheten att bilresenärer fortsätter att åka bil. Att ett ökat bilinnehav skulle motverka 

ett byte av transportmedel är i sig en motsägelse till vad författarna tidigare kom fram till 

i sin undersökning. Å andra sidan stämmer det bättre i relation till resultaten av Ibrahims 

(2003) studie där resenärer med bil också tenderar att favorisera bilen. Nurdeens et al. 

(2007) slutsatser är att det behövs ett effektivt system för kollektivtrafik för att öka 
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användningen av kollektivtrafiken. En reducering av restiden med buss är den mest 

effektiva åtgärden. 

 

Livssituation och livsstil 

Scheiner och Holz-Rau (2007) har genom en modellering undersökt relationerna mellan 

livssituation, livsstil, val av bostadsområde, urban form och val av färdmedel. De fann att 

livssituationen påverkade valet av färdmedel i större utsträckning än vad livsstilen gjorde. 

Trots det har livsstilen indirekt stort inflytande eftersom den påverkar områdesattityder 

och områdesbeslut som i sin tur påverkar val av färdmedel. Exempelvis är god tillgång 

till kollektivtrafik, detaljhandel, service och urbanitet mer betydelsefullt för individer med 

stark dragning åt att förverkliga sina behov utanför hemmet. För individer med hög status 

eller med barn är däremot tillgången till bil och kollektivtrafik mest betydelsefull, medan 

urbanitet är mindre viktigt. För äldre människor eller för individer med låg status är det 

viktigt att ha tillgång till kollektivtrafik, detaljhandel och service nära sitt boende 

(Scheiner & Holz-Rau, 2007).  

 

Personliga egenskaper och bostadsområdesegenskaper 

Dieleman et al. (2002) har studerat faktorerna personliga egenskaper och 

bostadsområdeskarakteristikas sammantagna påverkan på resvanor. De fann att båda 

faktorerna är viktiga och influerar val av färdmedel och reseavstånd starkt. Faktorerna är 

av liknande vikt. Om typ av resa tas med i beräkningen förändras dock detta, speciellt vad 

gäller shopping- eller nöjesresor. Två andra viktiga faktorer som påverkar resvanor är 

bilinnehav och hushållstyp (speciellt om det finns barn i hushållet). Dieleman et al (2002) 

ger förslag på åtgärder för att minska bilberoendet: 

o Kollektivtrafikbolag bör tillåta passagerare att ta med en cykel ombord på bussen 
för smidigt byte mellan trafikslag 

o Samarbete mellan företag och affärer på köpcentrum för gemensam ihopsamling 
och hemkörning av kunders varor. Detta skulle minska risken att kunder 
använder bilen endast för att de behöver den för att transportera varor med 

 

Mervärden 

Taniguchi och Fujii (2006) har gjort en studie som undersöker effekterna av anropsstyrda 

bussar, här kallade ”the Ring-Ring busses” och den marknadsföring som skedde av dessa. 

Anropsstyrda bussar är sådan busstrafik som färdas efter en viss linjesträckning men som 

inom ett visst område kan avvika från denna rutt för att hämta resenärer som ringt och 

beställt upphämtning. Detta finns även svenska exempel på i bland annat Örebro, 

Norrköping och Göteborg (Jonsson, 2007).  
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I studien av Taniguchi & Fujii (2006) delades bussbiljetter ut gratis till vissa hushåll. 

Detta kan liknas vid ett så kallat ”mervärde” där resenären blir belönad för att hon väljer 

att åka kollektivt. Resultaten visade att de hushåll som hade tilldelats bussbiljetter 

nyttjade den anropsstyrda bussen i nästan dubbelt så stor utsträckning som de hushåll som 

inte fått några biljetter. Trots att de fria bussbiljetterna endast var tidsbegränsade för de 

aktuella hushållen minskade inte nyttjandet av bussen bland ”biljett-hushållen” under de 

följande månaderna efter att biljetterna slutade gälla (Taniguchi & Fujii, 2006). 

 

Externa köpcentra och handel i stadskärnan 

Goerter et al. (2003) har studerat effekterna av storskaliga externa köpcentra och hur 

dessa på sikt påverkar stadskärnornas detaljhandel. Detta gjordes genom att analysera 

shopping-beteenden hos besökare till ett externt köpcentrum i Rotterdam. Författarna tar 

först upp två centrala begrepp; ”fun-shopping” där shopping-aktiviteten i första hand 

innebär en avslappnad nöjessysselsättning och ”run-shopping” där så mycket som möjligt 

inhandlas så effektivt som möjligt. Författarna menar att så länge shoppare shoppar för 

antingen ”fun”- eller ”run”-anledningar och så länge de externa köpcentren inriktar sig på 

run-shopping kommer detaljhandeln i stadskärnorna inte att möta någon allvarligare 

konkurrens från de externa köpcentren. Inriktar sig dock både handeln i stadskärnan och 

den i perifera lägen på både run- och fun-shopping hotas detaljhandeln på sikt. Goerter et 

al. (2003) fann att hälften av besökarna till det externa köpcentret hade besökt det i fun-

shopping-syfte och att de skulle ha inhandlat sina varor i stadskärnan om det externa 

köpcentret inte hade funnits. Detta innebär att handeln i stadskärnan och i externa 

köpcentra har samma inriktningar och därför konkurrerar om samma besökare. 

Författarna menar också att externa köpcentra verkar attrahera människor som bor längre 

ifrån centren och alltså fungerar som regionala centra. Människor bosatta i stadskärnan 

tenderade att utnyttja handeln i stadskärnan istället för i de externa köpcentren. Den stora 

andelen långväga shoppare till externa köpcentra kan också förklara varför många väljer 

bil som transportmedel dit, särskilt om detta ses i perspektiv till Nurdeens et al. (2007) 

undersökning som visade på ett starkt samband mellan längre restider (dvs. längre 

avstånd) och en ökad användning av bil som färdmedel. 

 

Recker och Stevens (1976, refererad till i Ibrahim, 2003) har genomfört en undersökning 

där de har studerat shoppares uppfattning om olika transportsätt (buss, taxi, bil samt att 

promenera) för olika icke-arbetsanknutna aktiviteter (handla livsmedel, handla småsaker, 

handla för sitt eget bästa samt besöka vänner och bekanta). De kom fram till att fyra 
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faktorer spelade en viktig roll för valet av alla fyra aktiviteter; ”bilsjälvständighet”, 

bilkostnader, lämplighet att promenera samt taxikostnader. Social status var också en 

viktig faktor när det gällde att utnyttja buss som transportsätt. 

 

1.6.2 Externa köpcentra 

Internationellt 

Internationellt kan USA anses ha varit det ledande landet för utvecklingen av externa 

handelsetableringar. I takt med att allt fler människor skaffade sig bil och infrastrukturen 

anpassades efter bilismen började på 1930-talet en utflyttning från stadskärnan av bland 

annat affärer, hotell och restauranger till externt lokaliserade områden (Ljungberg et al., 

2003, s.5). På så vis ökade också bilberoendet hos befolkningen och nya ringleder och 

motorvägar byggdes för att tillgodose den ökande bilismen. 

 

Nationellt 

Mellan 1980 och 2000 fördubblades antalet externa handelsetableringar i Sverige 

(Konkurrensverket, 2001), vilket främst skedde under 80-talets högkonjunktur. Orsakerna 

till denna förändring av handeln berodde främst på att handelsbranschen sökte efter 

kostnadseffektiva lägen, stordriftsfördelar och metoder att få konsumenterna att handla 

mer (Hellberg, 2000). De externa handelsetableringarna erbjöd konkurrenskraftiga priser, 

goda parkeringsmöjligheter samt en viss tidsvinst när flera olika inköp kunde göras vid 

samma tillfälle. Med den ökande utflyttningen av handeln till externa lägen förändrades 

också handeln i stadskärnan (Hellberg, 2000) i form av färre butiker, men med större yta 

och ett bredare sortiment i varje butik. 

 

Effekter av externa köpcentra 

Flera studier visar på ett ökat antal bilresor vid etableringar av externa köpcentra. En 

studie visar på att det skulle ske en fördubbling av antalet bilresor för shoppingändamål, 

att shoppingresorna flyttas från butiken nära bostaden till det externa köpcentret samt att 

shopparna börjar använda bil istället för att gå eller cykla (Forsberg et al., 1994 refererad 

till i Ljungberg et al., 2003). En annan studie visar på att det totala antalet resor minskar, 

men att en ökande andel av dessa resor genomförs med bil (Ljungberg et al., 1995 

refererad till i Ljungberg et al., 2003). Om det finns goda kollektivtrafikförbindelser till 

det externa köpcentret ökar också antalet kollektivtrafikresenärer en aning. Trots det visar 

studier på att mellan 62 och 75 procent av shopparna färdas med bil på sina 
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shoppingresor och att de shoppare som mest frekvent besökte externa köpcentra bodde 

inom en mil från centret (Ljungberg et al., 1995 refererad till i Ljungberg et al., 2003). 

 

Flera studier visar på att det totala trafikarbetet ökar vid etableringar av externa köpcentra 

(Forsberg et al., 1994 och Ljungberg et al., 1995 refererade till i Ljungberg et al., 2003) 

och shoppingresorna i stor utsträckning går till de externa köpcentren istället för 

närbutikerna. Det är även fler hushåll som börjar använda bilen för sina shoppingresor, 

istället för att gå eller cykla. En dansk studie har visat att transportarbetet är 150 procent 

större för de personer som väljer att åka till externa köpcentra i jämförelse med dem som 

inte åker dit (Falkheden & Malbert, 2000 refererad till i Ljungberg et al., 2003). Både 

trafikarbetet och avgasutsläppen är dessutom större för externa köpcentra jämfört med 

halvexterna köpcentra (Ljungberg et al., 1995 refererade till i Ljungberg et al., 2003). 

Flera av dessa studier är i dagsläget några år gamla och med tanke på den ständiga 

utvecklingen av de externa köpcentren och den fortsatta forskningen kring dessa fenomen 

kan det tänkas att vissa nya kunskaper har framkommit som inte har tagits upp här. 

Exempelvis visar Neergaard et al. (2006) på att halvexterna köpcentra alstrar större 

utsläpp än vad externa köpcentra gör. 

 

Lagstiftning och policy 

På nationell nivå finns det i nuläget varken någon lagstiftning eller policy som styr 

lokalisering eller utformning av externa köpcentra. I Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 

2 kap står det att kommunerna måste väga enskilda och allmänna intressen mot varandra 

och att kommunerna har ansvar för att de allmänna intressena beaktas. Det är på så vis 

kommunerna själva som avgör om de vill etablera externa köpcentra eller inte. Vissa 

kommuner har dessutom upprättat en speciell policy för externa etableringar som ska 

styra besluten kring dessa. 

 

I PBL (SFS 1987:10) 2 kap 2§ står det att ”hänsyn skall tas till förhållandena i 

angränsande kommuner”. Eftersom externa köpcentra ofta fungerar som regionala centra 

(Goerter et al., 2003) kan etableringar i en kommun på så vis påverka resvanor och 

transportarbete i en angränsande kommun. 
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1.6.3 Utblickar i Sverige 

I Jönköping finns köpcentret A6, vilket kan definieras som ett halvexternt köpcentra. Till 

det passerar två av Jönköpings stadstrafiks stomlinjer (Jönköpings Länstrafik AB, 2008). 

Någon speciell busslinje med direkttrafik dit finns inte. 

 

Både i Stockholm (Kungens kurva) och i Oslo (Slependen och Furuset) finns särskilda 

IKEA-bussar, ägda av IKEA-företaget, som går från en hållplats i centrala staden ut till 

den externa eller halvexterna handelsetableringen (SWECO VBB VIAK AB, 2000). 

Busslinjen till IKEA i Stockholm är gratis att åka med, medan Oslolinjerna har vanlig 

busstaxa (SWECO VBB VIAK AB, 2000). 

 

Inför en planerad etablering av en busslinje från centrala Göteborg till den externa 

handelsetableringen vid IKEA i Kållered gavs förslag på flera åtgärder för uppbyggnaden 

av busslinjen (SWECO VBB VIAK AB, 2000). Bland annat föreslogs särskilda bussfiler 

och ombyggnader av hållplatser för att öka framkomligheten och minska restiden för 

bussarna. 

 

1.7 Frågeställningar 

Denna studie kommer specifikt att undersöka effekterna och attityderna till förändringar 

av kollektivtrafiken till externa köpcentra; i det här fallet effekterna och attityderna av en 

direktbusslinje och gratis hemkörning av större varor för bussresenärer. Den tidigare 

forskningen om direktbusstrafik är till synes liten i omfattning. Mestadels har här istället 

tagits utgångspunkt i de faktorer som ett koncept med direktbuss innebär, exempelvis kort 

restid och få byten av färdmedel. Litteraturen om gratis hemkörning har främst tagit fasta 

på mervärdets betydelse. Studien av Valbo köpcentrum kommer att undersöka följande 

frågeställningar: 

o Kommer fler resenärer att välja buss som färdmedel till ett externt köpcentra vid 

en etablering av en direktbusslinje mellan en ytterstadsdel och det externa 

köpcentret?  

o Kommer resenärer som normalt går eller cyklar till stadskärnans centrum eller 

ytterstadsdelens centrum att börja åka buss till ett externt köpcentra om en 

direktbusslinje etableras mellan ytterstadsdelen och det externa köpcentret? 
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o Kommer antalet resenärer minska på busslinjer mellan en ytterstadsdel och 

stadskärnans centrum om en direktbusslinje etableras mellan ytterstadsdelen och 

ett externt köpcentra? 

o Kommer fler resenärer att välja buss som färdmedel till ett externt köpcentra vid 

en etablering av gratis hemkörning av större varor från det externa köpcentret? 

o Vilka faktorer är viktiga för valet av färdmedel från en ytterstadsdel till ett externt 

köpcentra? 
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2 Metod och material 

2.1 Studieområdena Valbo köpcentrum och Sätra 

Denna studie använde ytterstadsdelen Sätra i Gävle och det externa köpcentret Valbo 

köpcentrum som studieområden (se figur 1). Sätra ligger nordväst om Gävle centrum och 

har totalt cirka 9 700 invånare (SCB & BEFPAK, 2007). Avståndet från Sätra centrum till 

Gävle centrum är cirka 2,5 kilometer. Valbo köpcentrum ligger cirka 9,5 kilometer 

sydväst om Gävle centrum och erbjuder bl.a. dagligvaruhandel, handel med 

sällanköpsvaror, skrymmande varor samt tillgång till restauranger och kaféer. Det ska 

betonas att med Valbo köpcentrum menas i denna studie även de många butiker som 

ligger i anslutning till det faktiska köpcentret. 

 

 
Figur 1. Orienteringskarta över Sätra och Valbo köpcentrum. 
 

Mellan Gävle centrum och Valbo köpcentrum löper riksväg 80, vilken till stor del har 

motorvägsliknande standard. Väster om Gävle och Sätra passerar E4:an i nord-sydlig 

riktning. Kollektivtrafiken från Sätra till Valbo köpcentrum består uteslutande av 

busstrafik. Därför omnämns kollektivtrafiken i fortsättningen som busstrafik. Följande 

kapitel redogör för de tre undersökningar som genomfördes inom ramen för denna studie. 

 

Sätra 

Valbo köpcentrum 

Gävle centrum

E4

E4 

Rv80 
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2.2 Enkätundersökning 1 – boende i Sätra 

För att undersöka vilka attityder och ställningstaganden till kollektivtrafiken och externa 

köpcentra som fanns bland boende i en ytterstadsdel samt vilka resvanor de hade 

genomfördes en enkätundersökning bland boende i stadsdelen Sätra i Gävle. Totalt 

skickades enkäten ut per post till 400 personer som ombads delta anonymt. De deltagande 

personerna, respondenterna, erbjöds även delta i utlottningen av 10 biobiljetter som tack 

för sin medverkan. Enkäterna skickades ut den 24 april 2008 . Respondenterna ombads 

posta svaren på enkäterna senast den 4 maj 2008. Med utskicket av enkäterna följde även 

svarskuvert med redan betalt porto. 

 

För att kunna relatera resultatet från enkätundersökningen till de statistiska 

observationerna riktades urvalet in på de personer som bodde närmast direktbusslinjen (se 

mer om direktbusslinjen i kapitel 2.3).  Urvalet gjordes från folkbokföringsregistret och 

innefattade alla personer som var 15 år och äldre. Huvudgruppen för undersökningen 

bestod av 300 personer och valdes slumpmässigt ut inom en buffertzon på 200 meter från 

direktbusslinjen (se figur 2).  

 

 
Figur 2. Geografiskt urval för huvudgruppen (till vänster) i form av en buffertzon 200 meter från 

direktbusslinjen. Geografiskt urval för referensgruppen (till höger) i form av en buffertzon 200-

400 meter från direktbusslinjen. 

 

För att kunna jämföra resultatet för personerna närmast direktbusslinjen med personer 

med sämre tillgång till direktbussen, dvs. boende längre ifrån direktbusslinjen, skickades 

enkäten ut även till en referensgrupp om 100 personer. Dessa valdes slumpmässigt ut från 

en buffertzon som sträckte sig 200-400 meter från direktbusslinjen, (se figur 2; ett 

förtydligande: till referensgruppens buffertzon räknades personer bosatta över 200 meter 

från direktbusslinjen; till huvudgruppens buffertzon räknades personer bosatta upp till 
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och med 200 meter från direktbusslinjen). De olika urvalsgrupperna skiljdes åt genom ett 

kontrollnummer (ett så kallat dummy-nummer) på varje enkät; ett nummer för 

huvudgruppen (000) och ett annat nummer för referensgruppen (999). De geografiska 

urvalen med buffertzoner gjordes i ett ArcGIS-baserat program, specialanpassat för 

avdelningen Geografisk Information på Gävle kommun. För att göra det slumpmässiga 

urvalet i dessa buffertzoner användes programmet FME (Feature Manipulation Engine) 

och dess slumpgenerator. 

 

Utformningen av enkäten kan ses i bilaga 1. Den inleddes med ett antal personfrågor om 

kön, ålder, utbildning och sysselsättning. Därefter följde frågor om respondentens besök 

på Valbo köpcentrum (hur ofta; vardagar eller helger; typ av varor som inhandlas) och 

ifall respondenten besökte Valbo köpcentrum istället för stadskärnans centrum (Gävle 

centrum) eller hemstadsdelens centrum (Sätra centrum) och varför hon i så fall gjorde det. 

Sedan följde frågor om resvanor och val av färdmedel till Valbo köpcentrum. Dessutom 

ställdes frågan om färdmedel till Gävle centrum respektive Sätra centrum. Några centrala 

frågor var annars: 

o Vilken faktor anser du vara viktigast för att du skulle välja att åka buss istället för 

bil till Valbo köpcentrum? 

o Skulle en busshållplats närmare din bostad göra att du reste med buss oftare till 

Valbo köpcentrum? 

o Tänk dig att en buss går från ditt bostadsområde direkt till Valbo köpcentrum, 

utan stopp på vägen och utan att du behöver byta buss i Gävle centrum. Skulle 

det göra att du oftare valde bussen när du skulle till Valbo köpcentrum? 

o Är du nöjd med hur ofta du kan resa med buss till Valbo köpcentrum? 

o Tänk dig att du får gratis hemkörning av större/skrymmande varor som du köper i 

butikerna på Valbo köpcentrum. Skulle det göra att du oftare valde bussen när du 

skulle till Valbo köpcentrum? 

 

Därutöver ställdes frågor om bilkörkort, tillgång till bil samt busskort. Alla frågor hade i 

stor utsträckning fasta svarsalternativ. Frågan ”hur tycker du att busstrafiken till Valbo 

köpcentrum kan förbättras?” tillät dock respondenten att svara med egna ord. En del av 

frågorna tillät flervalsalternativ medan andra frågor gick ut på att rangordna olika 

faktorer. 
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2.3 Observationer av antal resenärer 

2.3.1 Direktbusslinjen 

För att undersöka om antalet bussresenärer förändrades vid en förändring av 

förhållandena i busstrafiken genomfördes ett test i form av en direktbusslinje under 

lördagen den 10 maj 2008. Bussarna gick från stadsdelen Sätra till Valbo köpcentrum. I 

Sätra stannade bussarna vid 6 busshållplatser (Campus Sätra, Gråstensvägen, Sätra 

centrum, Ulvsätervägen, Porfyrvägen samt Fältspatvägen). Figur 3 visar linjesträckningen 

i Sätra, med början på Sätrahöjden, vidare på Norrbågen och ut på Hamnleden.  

 

 
Figur 3. Linjesträckning och hållplatser för direktbussarna genom Sätra. Hållplatserna är i 
ordning från ändhållplatsen till höger i figuren: Campus Sätra, Gråstensvägen, Sätra centrum, 
Ulvsätervägen, Porfyrvägen samt Fältspatvägen) 
 

Figur 4 visar linjesträckningen i ett översiktligare perspektiv från Sätra till Valbo 

köpcentrum; över Hamnleden, E4:an och vidare ut på riksväg 80. Vid Valbo köpcentrum 

passerade bussarna Lundvägen på väg till sin slutstation på Valbovägen.  
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Figur 4. Linjesträckning i översikt för direktbussarna mellan Sätra och Valbo köpcentrum. 
 

Valet av direktbusslinjens sträckning tog utgångspunkt i hur de permanenta busslinjerna 

gick i Sätra och eftersträvade att följa dessa i stor utsträckning (se figur 5). 

Direktbusslinjen skulle även gå snabbt och direkt ut från Sätra och samtidigt nå så många 

människor som möjligt. En viss fördel, med närhet till busslinjen, fick boende i 

flerbostadshusen i sydöstra Sätra. På grund av studiens begränsningar i tid och 

ekonomiska resurser riktade sig direktlinjen på så vis i första hand till dem.  

 

Sätra centrum

Valbo köpcentrum 

E4 

Rv80 
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Figur 5. Linjesträckning för de permanenta busslinjerna 2, 10 och 15 genom Sätra. 
Direktbusslinjens hållplatser är markerade. 
 

Första bussen gick från Sätra kl.10.00 – den avslutande turen gick kl.16.00. Från Valbo 

köpcentrum gick den första bussen tillbaka kl.10.30 – den sista bussen gick kl.16.30. 

Bussarna gick under hela perioden med ett 15 minuters intervall. Varje tur beräknades 

enkel resa ta 25 minuter Valbo köpcentrum-Sätra. Totalt kördes 25 turer Sätra-Valbo 

köpcentrum-Sätra. 

 

Bussbiljetter kunde köpas kontant på bussarna i form av så kallade TURE-biljetter (tur & 

retur) för 40 kronor. Periodkort, såsom års- och månadskort, gick också att använda på 

bussarna liksom att köpa TURE-biljetter via mobiltelefon i form av ett SMS.  

 

För att undersöka effekterna av gratis hemkörning av större varor från Valbo köpcentrum 

delades vid påstigningen av bussarna i Sätra ut kvitton till resenärerna som gav dem rätt 

till gratis hemkörning från aktuella butiker. Kvittona gällde i butikerna Siba och Olles 

möbelhus och var endast giltiga i kombination med det på bussen inköpta färdbeviset, 

dvs. TURE-biljett eller periodkort. Varor från dessa butiker kördes hem enligt 

överenskommelser på respektive företag. 

 

Testet med direktbusslinjen marknadsfördes huvudsakligen genom ett utskick till alla 

hushåll i Sätra den 6 maj. Utformningen av utskicket, vilket kan ses i bilaga 2, 

informerade om datum, klockslag, resvägen och vilka busshållplatser bussarna stannade 

vid samt erbjudandet om gratis hemkörning av varor i de aktuella butikerna.  

2 

10 

15 
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En av Gefle Dagblads skribenter skrev om händelsen i Gefle Dagblad den 6 maj (se 

bilaga 3). Dessutom satte Valbo köpcentrum in en notis i Gefle Dagblad den 7 maj om 

den kommande händelsen med direktbuss (se bilaga 4). 

 

2.3.2 Jämförelse med dagar utan direktbusstrafik 

Busslinje nr 2 går från Sätra till Gävle centrum, medan busslinje nr 1 går från Gävle 

centrum till Valbo köpcentrum. Tillsammans kan dessa två linjer anses utgöra den 

normala förbindelsen för bussresenärer mellan Sätra och Valbo köpcentrum (se figur 6). 

Om bussresenärer ska från Sätra till Valbo köpcentrum ligger första möjliga hållplatsen 

för att byta mellan bussarna vid Gävle sjukhus. 

 

 
Figur 6. Linje nr 1 och nr 2 utgör tillsammans den normala förbindelsen för bussresenärer mellan 
Sätra och Valbo köpcentrum. 
 

För att jämföra antalet resande med direktbussen och antalet resande med den normala 

förbindelsen (buss nr 1 och 2) gjordes följande: 

o Antalet resande på direktbussen mättes för lördagen den 10 maj 

o Antalet resande på busslinjerna nr 1 och 2 mättes för lördagarna 3, 10 och 17 maj 

o Antalet resande på busslinjerna nr 1 och 2 mättes för motsvarande lördagar året 

innan (år 2007) dvs. 5, 12 och 19 maj 

2 

1 

Gävle sjukhus

Valbo köpcentrum 
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Därefter beräknades medelvärdet för de tre lördagarna under 2007 respektive medelvärdet 

för motsvarande lördagar under 2008. Antalet resenärer för varje lördag jämfördes sedan 

med respektive medelvärde. 

 

2.4 Enkätundersökning 2 – resande med direktbuss 

Den andra enkätundersökningen hade som syfte att utvärdera testet med direktbusslinjen 

mellan Sätra och Valbo köpcentrum den 10 maj (se kapitel 2.3). För att göra det 

tillfrågades bussresenärer på direktbussarna att redogöra för sina attityder och 

ställningstaganden kring den upplevda resan. Undersökningen strävade efter att nå så 

många av direktbussresenärerna som möjligt. Totalt täcktes 20 av 25 bussturer in. Att fler 

turer inte täcktes in berodde främst på bristen på enkätutdelare. Det var endast några av 

de tidigare turerna som inte täcktes in (exempelvis avgångstiderna 10.30 och 10.45 från 

Valbo). Dock ska påpekas att 3 av 4 turer varje timme alltid täcktes in under hela dagen 

(detta gällde alltid avgångstiderna HH.00 och HH.15 från Valbo, samt HH.30 bortsett 

från just turen 10.30. HH står här för hela klocktimmar). 

 

Enkätutdelarna utgjordes av studenter vid Högskolan i Gävle. Enkäterna delades ut efter 

att busspassagerna hade stigit på bussen i Valbo och samlades in strax innan ankomsten i 

Sätra. Alla bussresenärerna ombads generellt att svara på enkäten. Dock gjorde varje 

enkätutdelare en bedömning om vissa barn var alltför unga för att kunna svara. 

 

Utformningen av enkäten kan ses i bilaga 5. Den inleddes med ett antal personfrågor om 

kön, ålder och antal barn under 12 år i hushållet samt en fråga om vilket färdmedel 

respondenten normalt valde för att ta sig till Valbo köpcentrum. Därefter följde frågor om 

hur respondenten hade upplevt resan med direktbuss och vilka önskemål hon hade för en 

möjlig framtida fortsättning med direktbussen. Dessutom tillfrågades respondenterna ifall 

de hade utnyttjat erbjudandet om gratis hemkörning. Några centrala frågeställningar var: 

o Hur fick du reda på att det skulle gå direktbussar till Valbo köpcentrum idag? 

o Hur tycker du att resan med direktbussen fungerade? 

o Skulle du ha valt att åka med buss till Valbo köpcentrum idag även om 

direktbussen inte hade gått? 

o Kan du nämna något tillfälle i framtiden som du kan tänka dig att åka med 

direktbussen igen? 

o Om du inte utnyttjade erbjudandet om gratis hemkörning, skulle du ha utnyttjat 

det om fler butiker hade erbjudit gratis hemkörning? 
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Enkäten avslutades med frågan ”hur tycker du att direktbussen och den fria 

hemkörningen av varor kan förbättras?”, vilket gav respondenten möjlighet att svara 

med egna ord. 

 

2.4.1 Kommentarer från busschaufförer 

Under lördagen den 10 maj genomfördes även spontana samtal med ett fåtal av de 

busschaufförer som körde direktbussarna. 
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3 Resultat 

3.1 Enkätundersökning 1 – boende i Sätra 

Av de 400 enkäter som skickades ut till personer boende i Sätra kom 129 enkäter tillbaka 

med vändande post. Det innebar en svarsfrekvens på cirka 32 procent, dvs. att nästan en 

tredjedel av respondenterna svarade på enkäten. Sex stycken enkäter kom i retur (”åter 

avsändaren”) av Posten, med meddelandet: ”Har flyttat, giltig eftersändning saknas”.  

Svarsfrekvensen i respektive urvalsgrupp fördelade sig enligt följande: Av 

huvudgruppens 300 utskick kom 93 stycken tillbaka (31 procent); av referensgruppens 

100 utskick kom 36 stycken tillbaka (36 procent). Den slutliga fördelningen av de 

inkomna enkätsvaren mellan urvalsgrupperna blev 72 procent mot 28 procent (se figur 7). 

 
Figur 7. Respondenter procentuellt fördelade på urvalsgrupp. 
 

3.1.1 Personfrågor 

Respondenterna utgjordes till nästan hälften (48 procent) av kvinnor (se figur 8). Nära en 

tredjedel (31 procent) av respondenterna var män. Svarsbortfallet var mycket stort; 

21procent. 

 
Figur 8. Respondenter procentuellt fördelade på kön. 
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Figur 9 visar fördelningen av respondenter över olika ålderskategorier. En markant 

övervikt mot äldre personer kunde noteras. Personer över 65 år stod för hela 38 procent. 

Personer mellan 46-64 år utgjorde 27 procent. Ålderkategorierna  18-26 år och 27-45 år 

svarade för 17 respektive 16 procent vardera. 

 

 
Figur 9. Respondenter procentuellt fördelade på ålder. 
 

Kvinnorna bestod till större andel av personer mellan 46-64 år, medan männen hade 

procentuellt fler av personer mellan 27-45 år (se figur 10). Av de som inte svarade på 

frågan om kön utgjordes nästan hälften av personer över 65 år. 
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Figur 10. Kön procentuellt fördelat på ålder. 
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Drygt en tredjedel (36 procent) av respondenterna uppgav att de som högst hade slutfört 

studier på grundskolenivå (se figur 11). Lika många (35 procent) uppgav att de hade 

slutförda gymnasiestudier. De personer som läst på högskola eller universitet utgjorde 16 

procent. Hälften av dessa hade läst en utbildning som var kortare än 3 år, medan den 

andra hälften läst 3 år eller längre. Kategorin ”Annat” utgörs av personer som har gått  

utbildningar såsom realskola, folkskola, yrkesskola, folkhögskola, KY-utbildning, 

sjuksköterskeutbildning, H-utbildning samt AMU-center. Dessa placerades i en separat 

kategori eftersom de ansågs alltför vanskliga att försöka placera in i de befintliga fasta 

svarskategorierna. 

 

 
Figur 11. Respondenter procentuellt fördelade på högsta avslutade utbildning. 
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Av respondenternas sysselsättning stod personer som var pensionerade eller var 

anställda/egenföretagare för den största delen, med 39 respektive 36 procent (se figur 12). 

Personer som studerade utgjorde 16 procent, medan personer utan avlönat arbete, dvs. 

arbetslösa, stod för 6 procent.  

 

 
Figur 12. Respondenter procentuellt fördelade på sysselsättning. 
 

3.1.2 Valbo köpcentrum 

Resvanorna till Valbo köpcentrum kan ses i figur 13. Den största delen av respondenterna 

besökte Valbo köpcentrum antingen ”minst flera gånger per år men aldrig så mycket som 

en gång i månaden” (43 procent) eller ”minst en gång i månaden men max en gång per 

vecka (44 procent). Sammantaget innebar det att de flesta respondenter (87 procent) 

besökte Valbo köpcentrum minst flera gånger per år men max en gång per vecka. 

 

 
Figur 13. ”Hur ofta besöker du Valbo köpcentrum?” 
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Knappt hälften (46 procent) av de tillfrågade personerna uppgav att de oftast besökte 

Valbo köpcentrum på både vardagar och helger (se figur 14). Nästan en tredjedel (31 

procent) besökte dock köpcentrat endast på vardagar. 19 procent svarade av de endast 

brukade åka dit på helger. 

 

 
Figur 14. ”Om du besöker Valbo köpcentrum, besöker du det oftast på vardagar eller helger?” 
 

De flesta som besökte Valbo köpcentrum åkte dit för att handla sällanköpsvaror; detta 

skedde i dubbelt så stor utsträckning som de handlade skrymmande varor (se figur 15). 

En betydande andel av respondenterna handlade dock även dagligvaror och, om än i 

mindre utsträckning, restaurang- och kafévaror. Det ska tilläggas att figur 15 visar antalet 

röster som varje varutyp har tilldelats (dvs. inte procentandelar). Frågan tillät varje 

respondent att välja flera varutyper. 

 
Figur 15. ”Vilka typer av varor brukar du oftast köpa på Valbo köpcentrum?” 
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På frågan om respondenten valde att åka till Valbo köpcentrum istället för till Gävle 

centrum eller Sätra centrum svarade 4 procent att de alltid gjorde det (se figur 16). 11 

procent uppgav att de ofta reste dit istället. Drygt en tredjedel (36 procent) uppgav att de 

ibland ersatte Gävle centrum eller Sätra centrum med Valbo köpcentrum. En knapp 

tredjedel (31 procent) svarade att de sällan gjorde så. 16 procent uppgav att de aldrig åkte 

till Valbo köpcentrum istället för till Gävle centrum eller Sätra centrum. 

 

 
Figur 16.”Besöker du Valbo köpcentrum istället för Gävle centrum/Sätra centrum?” 
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Figur 17 visar att alla respondenter som uppgav att de alltid brukade åka till Valbo 

köpcentrum istället för till Gävle/Sätra centrum oftast brukade åka bil till Valbo 

köpcentrum (se vidare i kapitel 3.1.3 om resultaten för val av färdmedel till Valbo 

köpcentrum, Gävle centrum och Sätra centrum). Näst intill alla (93 procent) var 

bilresenärer även av de som svarade ofta. En viss trend kan utläsas ur figur 17 där andelen 

bilresenärer var som mest för alternativ alltid (100 procent) och som minst för alternativ 

aldrig (57 procent). Andelen bussresenärer var som mest för alternativ ibland och sällan 

(21 respektive 18 procent). 

 

 
Figur 17. Frågan ”Besöker du Valbo köpcentrum istället för Gävle centrum/Sätra centrum?” 
procentuellt fördelat på val av färdmedel till Valbo köpcentrum. 
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Av de som uppgav att de alltid eller ofta åkte till Valbo köpcentrum istället för 

Gävle/Sätra centrum brukade 60 respektive 64 procent oftast åka bil till Gävle centrum 

(se figur 18). De respondenter som oftast brukade åka buss till Gävle centrum fördelade 

sig på en relativt jämn andelsnivå för varje kategori (bortsett från kategorin alltid); mellan 

21 och 28 procent. Andelen fotgängare och cyklister utgjorde i kategorierna alltid, ibland, 

sällan och aldrig andelarna 20, 19, 33 respektive 19 procent. 

 
Figur 18. Frågan ”Besöker du Valbo köpcentrum istället för Gävle centrum/Sätra centrum?” 
procentuellt fördelat på val av färdmedel till Gävle centrum. 
 

Av de respondenter som ofta, ibland, sällan eller aldrig åkte till Valbo köpcentrum istället 

för Gävle/Sätra centrum brukade en stor del (79, 70, 83 respektive 67 procent) gå eller 

cykla till Sätra centrum (se figur 19). De som svarade alltid utgjordes till 40 procent av 

bilresenärer. Bilresenärer utgjorde också betydande andelar av kategorierna ofta och 

ibland (14 respektive 19 procent). Andelen bussresenärer var mycket låg eller obefintlig 

för alla kategorierna. 

 
Figur 19. Frågan ”Besöker du Valbo köpcentrum istället för Gävle centrum/Sätra centrum?” 
procentuellt fördelat på val av färdmedel till Sätra centrum. 
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För att få reda på vilka faktorer som var viktiga för att förstå varför vissa respondenter 

valde att åka till Valbo köpcentrum istället för till Gävle centrum eller Sätra centrum 

ombads respondenterna att rangordna fem faktorer, nämligen utbudet av butiker, priset på 

varor, restid, reskostnad samt bekvämlighet. Varje faktor skulle rangordnas från 1 till 5, 

där 1 var den faktor som var mest betydelsefull för det aktuella valet. Vissa respondenter 

använde varje rangordningssiffra fler än en gång, t.ex. satte ettor på fler än en faktor. En 

del respondenter svarade på frågan genom att endast ange ett kryss för en faktor. Detta 

tolkades som att respondenten tyckte att denna faktor var speciellt viktig för valet och 

krysset likställdes därför med en etta. I efterhand, när resultaten bearbetades, inverterades 

rangordningsskalan så att 5 blev den viktigaste faktorn. För att kunna jämföra faktorerna 

med varandra beräknades ett medelvärde för varje faktor enligt följande: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
respondentn

nnnnn 12345 12345 ×+×+×+×+×
, där 

 

5,4,3,2,1n  = antal av den specifika viktningen, 

respondentn  = antal respondenter för aktuell faktor 

 

Resultatet visade att utbudet av butiker (medelvärde: 4,45) på Valbo köpcentrum var den 

klart starkaste orsaken till att respondenterna valde att åka dit istället för till Gävle 

centrum eller Sätra centrum (se figur 20). Dock var även priset på varor (medelvärde: 

3,18) och bekvämlighet (medelvärde: 3,58) markant bidragande orsaker. Viktigt att 

tillägga är att svarsbortfallet var mycket högt för alla faktorer (se figur 21), i vissa fall så 

mycket som 48 procent. 

 
Figur 20. Medelvärde av de rangordnade faktorerna. ”Om du väljer att åka till Valbo köpcentrum 
istället för till Gävle centrum/Sätra centrum, vilken faktor anser du vara viktigast när du gör det 
valet?” 
 



 30

 
Figur 21. Procentuellt svarsbortfall på faktorer. ”Om du väljer att åka till Valbo köpcentrum 
istället för till Gävle centrum/Sätra centrum, vilken faktor anser du vara viktigast när du gör det 
valet?” 
 

3.1.3 Resvanor och attityder till resor 

En knapp tredjedel av respondenterna (32 procent) ägde ett busskort av typen årskort, 

månadskort eller liknande (se figur 22). De flesta övriga (64 procent) hade inget sådant 

kort. 

 

 
Figur 22. Respondenter  procentuellt fördelade på innehav av busskort. 
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80 procent av respondenterna hade bilkörkort (se figur 23). 19 procent ägde inget sådant. 

Huvudgruppens och referensgruppens respondenter hade i liknande utsträckning 

bilkörkort, vilket figur 24 visar. 
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Figur 23. Respondenter procentuellt fördelade på innehav av bilkörkort. 
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Figur 24. Respondenter procentuellt fördelade på innehav av bilkörkort och på urvalsgrupp. 
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Av de respondenter som hade körkort uppgav 64 procent att de alltid hade tillgång till bil 

(se figur 25). De respondenter som svarade att de ofta respektive ibland hade tillgång till 

bil utgjorde 9 procent vardera. 15 procent uppgav att de trots innehav av bilkörkort aldrig 

hade tillgång till bil. Det ska tilläggas att vissa respondenter svarade på båda frågorna om 

tillgång till bil (”om du har körkort…” och ”om du inte har körkort…”). Dessa räknades 

endast med i resultatet om tillgång till bil för personer som hade bilkörkort. 
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Figur 25. ”Om du har bilkörkort, har du även tillgång till bil?” 
 

Av de respondenter som svarade att de inte hade bilkörkort uppgav en tredjedel (32 

procent) att de alltid hade möjlighet att bli skjutsad med bil (se figur 26). 28 procent 

svarade att de ofta hade möjlighet att bli skjutsad. Lika många uppgav att de ibland hade 

det. 4 procent menade att de aldrig hade möjlighet att bli skjutsad med bil. Personer som 

inte svarade på någon av frågorna om tillgång till bil utgjorde 9 procent. 

 

 
Figur 26. ”Om du inte har bilkörkort, har du trots det möjlighet att bli skjutsad med bil?” 
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70 procent av respondenterna uppgav att de oftast valde bil som färdmedel till Valbo 

köpcentrum (se figur 27). 15 procent brukade oftast välja bussen. Kategorin ”Annat”, 

som utgjorde 8 procent, innefattade olika kombinationer av färdmedlen bil, buss och 

gång/cykel. Kombinationerna ”buss och gång/cykel” respektive ”bil och buss” var de 

mest frekventa.  Tilläggas ska att ingen respondent uppgav att hon åkte moped eller 

motorcykel. 

 
Figur 27. Respondenter procentuellt fördelade på val av färdmedel till Valbo köpcentrum. 
 

En jämförelse gjordes med valet av färdmedel till Gävle centrum. Den visade att bilen 

hade förlorat hälften av sina andelar till förmån för buss och gång/cykel (se figur 28); 

fortfarande var dock bilen det mest frekvent använda färdmedlet med 32 procent. Buss 

respektive gång/cykel utgjorde en fjärdedel vardera. Kategorin ”Annat”, på 16 procent, 

utgjordes till hälften av kombinationen ”buss och gång/cykel”. Kombinationen ”bil och 

gång/cykel” var även det en återkommande färdmedelskombination. Tilläggas ska att 

ingen respondent uppgav att hon åkte moped eller motorcykel. 

 

 
Figur 28. Respondenter procentuellt fördelade på val av färdmedel till Gävle centrum. 
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I jämförelsen med val av färdmedel till Sätra centrum kunde konstateras att närapå tre av 

fyra respondenter uppgav att de oftast valde gång/cykel när de skulle till Sätra centrum 

(se figur 29). Endast 12 respektive 4 procent valde bil respektive buss. Tilläggas ska att 

ingen respondent uppgav att hon åkte moped eller motorcykel. 

 

 
Figur 29. Respondenter procentuellt fördelade på val av färdmedel till Sätra centrum. 
 

Respondenterna ombads att rangordna fem faktorer utifrån hur viktiga de var för att få 

respondenten att åka buss istället för bil till Valbo köpcentrum. Faktorerna var: kortare 

restid, lägre pris, bättre miljö, komfort samt kort väntetid. Respondenten skulle rangordna 

det viktigaste med 1 och därefter fallande till 5. Vissa respondenter använde varje 

rangordningssiffra fler än en gång, t.ex. satte ettor på fler än en faktor. En del 

respondenter svarade på frågan genom att endast ange ett kryss för en faktor. Detta 

tolkades som att respondenten tyckte att denna faktor var speciellt viktig för valet och 

krysset likställdes därför med en etta. I efterhand, när resultaten bearbetades, inverterades 

rangordningsskalan så att 5 blev den viktigaste faktorn. För att kunna jämföra faktorerna 

med varandra beräknades ett medelvärde för varje faktor enligt följande: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
respondentn

nnnnn 12345 12345 ×+×+×+×+×
, där 

 

5,4,3,2,1n  = antal av den specifika viktningen, 

respondentn  = antal respondenter för aktuell faktor 

 

Resultatet visar att de flesta respondenter ansåg att lägre pris och bättre miljö var 

betydande drivkrafter till varför de skulle välja att åka buss istället för bil till Valbo 
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köpcentrum (se figur 30). I övrigt var det relativt jämt mellan de tre övriga faktorerna 

kortare restid, komfort och kort väntetid. Det ska tilläggas att svarsbortfallet var mycket 

stort för alla faktorerna (se figur 31); i vissa fall så mycket som 39 procent. 

 

 
Figur 30. Medelvärde av de rangordnade faktorerna. ”Vilken faktor anser du vara viktigast för att 
du skulle välja att åka buss istället för bil till Valbo köpcentrum?” 
 

 

 
Figur 31. Procentuellt svarsbortfall för faktorer. ”Vilken faktor anser du vara viktigast för att du 
skulle välja att åka buss istället för bil till Valbo köpcentrum?” 
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Mer än en tredjedel av respondenterna uppgav att de hade mellan 1 och 3 minuter från sitt 

hem till närmast busshållplats (se figur 32). Ungefär lika många svarade att de hade 

mellan 3 och 5 minuter till närmaste busshållplats. Respondenter med mindre än 1 minut 

till närmaste busshållplats utgjorde 19 procent. 5 procent uppgav att de aldrig åkte buss.  

 

 
Figur 32. Respondenter procentuellt fördelade på avstånd i minuter från hemmet till närmaste 
busshållplats. 
 

Skillnaderna mellan svaren från huvudgruppens och referensgruppens respondenter 

bestod främst i att referensgruppen innefattade fler personer som hade mer än 5 minuter 

till busshållplatsen och att huvudgruppen hade något fler som aldrig brukade åka buss 

överhuvudtaget (se figur 33). Avstånden 0-5 minuter fördelade sig jämt inom vardera 

urvalssgrupp. 

 

 
Figur 33. Respondenter procentuellt fördelade på urvalsgrupp och på avstånd i minuter från 
hemmet till närmaste busshållplats. 
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De flesta respondenter (77 procent) uppgav att en busshållplats närmare deras bostad inte 

skulle göra att de oftare valde buss som färdmedel till Valbo köpcentrum (se figur 34). 11 

procent svarade att det kanske skulle påverka dem. Endast 8 procent menade att det säkert 

skulle göra att de valde buss oftare till Valbo köpcentrum. Referensgruppens 

respondenter svarade i ännu större utsträckning (83 procent) att en busshållplats närmare 

deras bostad inte skulle göra att de valde buss (se figur 35). Samma siffra för 

huvudgruppen var 77 procent. 

 

 
Figur 34. ”Skulle en busshållplats närmare din bostad göra att du reste med buss oftare till Valbo 
köpcentrum?” 
 

 

 
Figur 35. Urvalsgrupp procentuellt fördelat på frågan ”Skulle en busshållplats närmare din 
bostad göra att du reste med buss oftare till Valbo köpcentrum?” 
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Figur 36 visar att något fler respondenter av de som åker buss till Valbo köpcentrum 

(jämfört med bilresenärerna) uppgav att en busshållplats närmare deras bostad skulle göra 

att de åkte buss oftare (10 jämfört med 5 procent). I övrigt uppgav de flesta av både bil- 

och bussresenärerna att en busshållplats närmare bostaden inte skulle göra att de åkte buss 

oftare (82 respektive 76 procent). De relativt få respondenter som åkte taxi, gick eller 

cyklade svarade lika mycket ja som nej. 
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Figur 36. Val av färdmedel till Valbo köpcentrum procentuellt fördelat på frågan ”Skulle en 
busshållplats närmare din bostad göra att du reste med buss oftare till Valbo köpcentrum?” 
 

Överlag svarade de flesta respondenter nej, oavsett hur långt de hade till närmaste 

busshållplats. Dock kunde vissa nyanser utläsas. Av personer med mer än 5 minuter till 

närmaste busshållplats svarade 25 procent ja (se figur 37). Av respondenter med upp till 

och med 5 minuter till närmaste busshållplats svarade mellan 18-22 procent antingen ja 

eller kanske. 

 
Figur 37. Avstånd från bostad till närmaste busshållplats procentuellt fördelat på frågan ”Skulle 
en busshållplats närmare din bostad göra att du reste med buss oftare till Valbo köpcentrum?” 
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Respondenterna ställdes inför tanken på att en direktbuss skulle gå från Sätra till Valbo 

köpcentrum, utan några stopp på hållplatser mellan Sätra och Valbo köpcentrum och utan 

att bussresenärerna behövde byta buss i Gävle centrum. 45 procent uppgav att ett sådant 

scenario skulle göra att de oftare valde buss som färdmedel till Valbo köpcentrum (se 

figur 38). 30 procent svarade kanske, medan 23 procent menade att det inte skulle 

påverka dem alls. 

 
Figur 38.” Tänk dig att en buss går från ditt bostadsområde direkt till Valbo köpcentrum, utan 
stopp på vägen och utan att du behöver byta buss i Gävle centrum. Skulle det göra att du oftare 
valde bussen när du skulle till Valbo köpcentrum?” 
 

Alla respondenter i åldern 15-17 år uppgav att en direktbuss skulle göra att de valde 

bussen oftare till Valbo köpcentrum (se figur 39). Av personer i åldern 18-26 svarade 64 

procent ja. En övergripande trend kan ses, där andel ja-respondenter minskar med 

stigande ålder. Respondenter i kategorin 65 år och uppåt innefattade endast 33 procent 

jasägare. En motsvarande trend, om än inte lika tydlig som för jasägare, kan anas för 

respondenter som svarade kanske respektive nej. Andelen nejsägare ökade något med 

stigande ålder på respondenterna. Personer som svarade kanske hade relativt jämna 

andelar i de flesta ålderskategorierna; en aning större andelar fanns dock bland de äldre 

respondenterna. 
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Figur 39. Ålder procentuellt fördelat på frågan ”Skulle en direktbuss till Valbo köpcentrum göra 
att du oftare valde bussen dit?”. 
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Av de respondenter som uppgivit att de brukade åka buss till Valbo köpcentrum svarade 

65 procent att de oftare skulle välja buss som färdmedel till Valbo köpcentrum om det 

gick en direktbuss dit (se figur 40). Endast 10 procent av bussresenärerna svarade nej. Av 

de respondenter som brukade åka bil svarade 44 procent ja, medan 25 procent svarade 

nej. De få respondenter som vanligtvis åkte taxi till Valbo köpcentrum svarade alla att de 

kanske skulle åka buss oftare. Personer som brukade gå eller cykla svarade antingen ja 

eller kanske. 
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Figur 40. Val av färdmedel till Valbo köpcentrum procentuellt fördelat på frågan ”Skulle en 
direktbuss till Valbo köpcentrum göra att du oftare valde bussen dit?”. 
 

I figur 41 redovisas hur valet av färdmedel till Gävle centrum påverkar attityden till 

direktbuss till Valbo köpcentrum. Bilresenärerna fördelade sig jämnt över de olika 

svarsalternativen (ja, nej, kanske). Av bussresenärerna uppgav 59 procent att de skulle 

åka buss oftare om det fanns en direktbusslinje. 16 procent av bussresenärerna svarade 

nej. Gång- och cykelresenärer var övervägande öppna för konceptet med direktbuss. 
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Figur 41. Val av färdmedel till Gävle centrum procentuellt fördelat på frågan ”Skulle en 
direktbuss till Valbo köpcentrum göra att du oftare valde bussen dit?”. 
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27 procent av respondenterna upplevde att det gick att åka med buss till Valbo 

köpcentrum tillräckligt ofta, dvs. att turtäthet och bussbyten var tillräckligt bra (se figur 

42). 6 procent menade att bussarna gick för sällan, medan 33 procent inte hade någon 

speciell åsikt i frågan. En tredjedel varken åkte buss eller hade någon åsikt i frågan. 

 

 
Figur 42. ”Är du nöjd med hur ofta du kan resa med buss till Valbo köpcentrum?” 
 

Respondenterna ställdes inför tanken på att butikerna på Valbo köpcentrum ordnade 

gratis hemkörning av större skrymmande varor. 29 procent menade att det skulle göra att 

de oftare valde att åka buss till Valbo köpcentrum (se figur 43). 43 procent svarade att det 

kanske skulle få dem att åka buss oftare, medan 26 procent inte trodde att det skulle 

påverka dem alls. 

 

 
Figur 43. ”Tänk dig att du får gratis hemkörning av större/skrymmande varor som du köper i 
butikerna på Valbo köpcentrum. Skulle det göra att du oftare valde bussen när du skulle till Valbo 
köpcentrum?” 
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Respondenter från de yngre ålderskategorierna (15-17 år, 18-26 år, 27-45 år) uppgav i 

större utsträckning (33-50 procent) att de trodde att de skulle välja buss oftare om 

butikerna erbjöd gratis hemkörning av varor (se figur 44). Bland respondenterna i åldern 

15-17 år fanns ingen som svarade nej. Bland personer över 65 år utgjorde nej-sägare 

däremot hela 39 procent. 
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Figur 44. Ålder procentuellt fördelat på frågan ”Skulle gratis hemkörning av större/skrymmande 
varor från Valbo köpcentrum göra att du oftare valde buss dit?”. 
 

Av de respondenter som vanligtvis handlade större skrymmande varor på Valbo 

köpcentrum svarade endast 12 procent att de inte skulle åka buss oftare om butikerna 

erbjöd gratis hemkörning (se figur 45). Personer som normalt sett handlade andra typer av 

varor svarade i betydligt större utsträckning nej (29-37 procent). För alla varukategorierna 

utgjorde de respondenter som svarade ja relativt lika andelar (27-34 procent). 

 

0

10

20

30

40

50

60

Ja 

Kanske

Nej

Inget svar

 
Figur 45. Typer av varor procentuellt fördelat på frågan ”Skulle gratis hemkörning av 
större/skrymmande varor från Valbo köpcentrum göra att du oftare valde buss dit?”. 
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Av figur 46 går att utläsa att 71 procent av de respondenter som vanligtvis åkte med buss 

till Valbo köpcentrum uppgav att gratis hemkörning av större varor skulle göra att de 

oftare valde buss till Valbo köpcentrum. Av bilresenärerna uppgav endast 20 procent 

detta. Alla respondenter som gick eller cyklade svarade ja, medan alla som färdades med 

taxi uppgav att de kanske skulle göra det. 
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Figur 46. Val av färdmedel till Valbo köpcentrum procentuellt fördelat på frågan ”Skulle gratis 
hemkörning av större/skrymmande varor från Valbo köpcentrum göra att du oftare valde buss 
dit?”. 
 

Respondenterna tilläts uttala sig kring andra viktiga faktorer, än de på förhand bestämda 

faktorerna, som skulle kunna påverka dem att oftare välja buss som färdmedel. 68 procent 

menade att det inte fanns något annat än de faktorer som redan nämnts i tidgare frågor 

som skulle påverka dem att oftare välja buss (se figur 47). 9 procent uppgav att inget 

skulle få dem att välja buss som färdmedel överhuvudtaget. 15 procent beskrev dock med 

egna ord vad som skulle kunna få dem att oftare åka buss. 

 

 
Figur 47. ”Finns det något annat som skulle kunna få dig att åka buss oftare till Valbo 
köpcentrum?” 
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Efter en kategorisering av svaren kunde konstateras att de flesta respondenter hade åsikter 

om faktorer som tagits upp redan tidigare i enkäten (se figur 48). 41 procent 

kommenterade att de ville ha ett lägre biljettpris och 23 procent menade att en direktbuss 

från Sätra och utan byte i Gävle centrum skulle göra att de oftare valde bussen. Andra 

bidragande faktorer ansågs vara en bra turtäthet, kort väntetid och kortare restid (14 

procent) och utformningen av bussarna (9 procent) anpassade för skrymmande varor eller 

med garanterad plats för barnvagn. Därutöver menade vissa respondenter (9 procent) att 

en bidragande orsak till att åka buss skulle vara om bilen gick sönder och inte gick att 

använda. De fullständiga svaren kan ses i bilaga 6. 
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Figur 48. Procentuell fördelning på kategorier av kommentarer för respondenter som svarade Ja 
på frågan ”Finns det något annat som skulle kunna få dig att åka buss oftare till Valbo 
köpcentrum?” 
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Enkäten avrundades med frågan ”Hur tycker du att busstrafiken till Valbo köpcentrum 

kan förbättras?”, vilket gav respondenten möjlighet att med egna ord ge förslag på 

förbättringar. 34 procent valde att svara. Den fullständiga förteckningen av svaren kan ses 

i bilaga 7. Efter en kategorisering av svaren kunde konstateras att 38 procent hade åsikter 

om linjesträckning och tillgänglighet, t.ex. kring betydelsen av en direktbusslinje, att 

bussen stannade närmare bostaden och att busslinjerna 1, 2 och 3 skulle gå direkt ut till 

Valbo (se figur 49). 25 procent kommenterade frågor som rörde tidtabellen såsom fler 

eller färre avgångar på vissa dagar/tider, kortare restid, betydelsen av att bussarna höll 

den bestämda tidtabellen och kort väntetid. 18 procent menade att biljettpriserna för att 

åka buss borde sänkas. Vissa respondenter önskade även att ut- och hemresa kunde ske på 

samma biljett samt att priserna specifikt för studenter skulle sänkas. 2 procent efterlyste 

möjligheten att få gratis hemkörning av inköpta varor. 17 procent av de respondenter som 

svarade på denna fråga menade dock att busstrafiken redan var bra som den var och såg 

inget nödvändigt i att förändra den. 
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Figur 49. ”Hur tycker du att busstrafiken till Valbo köpcentrum kan förbättras?” 
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3.2 Observationer av antal resenärer 

Antal resenärer på direktbussarna den 10 maj uppgick till 152 stycken. Figur 50 visar 

antal resenärer på de befintliga busslinjerna nr 1 och 2, inom de aktuella busszonerna för 

Gävle och Valbo, för tre lördagar i maj 2008 och motsvarande tre lördagar i maj 2007. 

Utöver detta redovisas även ett medelvärde av de tre lördagarna under 2007 respektive 

2008.   
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Figur 50. Totalt antal resenärer på linjebussarna nr 1 och 2 inom aktuella zoner. ”Medel 2007” 
respektive ”Medel 2008” är medelvärden av de tre föregående staplarna för 2007 respektive 
2008. Försöksdagen (med direktbuss) är markerad i rött. 
 

 

På försöksdagen den 10 maj reste 2 490 personer med linjebussarna (nr 1 och 2). Detta 

var fler personer än motsvarande lördag året innan; den 12 maj 2007 reste nämligen 2 441 

personer. En generell trend var att antalet resenärer minskar för varje lördag i maj. Detta 

gällde både för 2007 och 2008. Under den tredje lördagen i maj 2008 (17 maj) reste 

anmärkningsvärt få med bussarna (2 008 resenärer). Tilläggas kan att medelvärdet för 

2008 var något lägre än för 2007. 
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Figur 51 visar avvikelsen från medelvärdet (”Medel 2007” respektive ”Medel 2008”) för 

antalet resenärer för respektive lördag. Den 5 maj 2007 samt den 3 och 10 maj 2008 hade 

en positiv avvikelse från respektive medelvärde. De tre andra lördagarna, och särskilt den 

17 maj 2008, visade en negativ avvikelse. Antal resenärer enbart på buss nr 2 mellan 

Sätra och Gävle centrum den 10 maj 2008 uppgick till 1 279 stycken, vilket var 155 

stycken över medelvärdet. Under motsvarande dag året innan, reste 1 156 personer med 

bussen, vilket var 13 personer under medelvärdet. 

 

Den fullständiga sammanställningen av antal resenärer på bussarna nr 1 och 2 samt 

direktbussen kan ses i bilaga 8. 

 

5 maj  
2007

12 maj  
2007

19 maj
2007

3 maj  
2008

10 maj  
2008

17 maj  
2008

‐400

‐300

‐200

‐100

0

100

200

 
Figur 51. Avvikelse från medelvärde 2007 (”Medel 2007”) respektive 2008 (”Medel 2008”) för 
linjebussarna nr 1 och 2 inom aktuella zoner. Försöksdagen (med direktbuss) är markerad i rött. 
 

3.3 Enkätundersökning 2 – resande med direktbuss 

Totalt reste 152 personer med direktbussarna under lördagen den 10 maj. Av dessa valde 

72 personer att besvara enkäten, vilket innebar en svarsfrekvens på 47 procent. 6 personer 

tackade nej till att delta i undersökningen. 
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3.3.1 Personfrågor 

En tredjedel av respondenterna var män. Bortsett från 6 procent som inte svarade på 

frågan om kön var resterande 61 procent kvinnor (se figur 52). 

 

 
Figur 52. Respondenter fördelade på kön. 
 

Fördelningen av ålder kan ses i figur 53. Personer som var 65 år och över stod för drygt 

en tredjedel av det totala antalet respondenter. Personer som var 17 år och under stod för 

8 procent. Övriga ålderskategorier låg relativt jämt fördelade mot varandra kring 15-21 

procent. Det kan nämnas att den yngsta respontenten var 11 år och den äldsta 86 år. 

 

 
Figur 53. Respondenter fördelade på ålder. 
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Fördelningen av åldrar inom könen kan utläsas av figur 54. Figuren visar procentuellt hur 

stor del varje ålderskategori upptog av vartdera könet. Bland kvinnorna var 

ålderskategorin 27-45 år mest framträdande på 27 procent; i jämförelse med männen 

utgjorde den dubbelt så stor andel hos kvinnorna. Den omvända situationen gällde för 

kategorin 18-26 år; denna utgjorde en mycket stor andel hos männen (29 procent), 

dubbelt så stor som samma grupp utgjorde hos kvinnorna. Det faktiska antalet var dock 

lika många hos kvinnor och män för denna grupp; 6 respektive 7 stycken. Hos både män 

och kvinnor utgjorde ålderskategorin med personer på 65 år och uppåt stora andelar hos 

vartdera könet; 36 procent hos kvinnor och 29 procent hos män. Bland de respondenter 

som inte svarat på frågan om kön var de flesta i åldrarna 46 år och uppåt. Dock var antalet 

som inte svarade så litet (4 stycken) att en redovisning av detta i procent inte ger en 

korrekt bild. 

 
Figur 54. Kön procentuellt fördelat på ålder. 
 

Av figur 55 kan utläsas att två tredjedelar av respondenterna inte hade något barn under 

12 år i sitt hushåll. 19 procent hade 1 barn vardera. 6 procent svarade inte på denna fråga. 

Ett fåtal av respondenterna hade 2, 3 eller fler barn 

 

 
Figur 55. ”Hur många barn under 12 år finns i ditt hushåll?” 
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3.3.2 Resvanor 

Figur 56 visar att två tredjedelar av respondenterna i vanliga fall väljer buss som 

färdmedel när de ska till Valbo köpcentrum. 21 procent svarade att de valde bilen. 4 

procent uppgav att de aldrig brukade åka till Valbo köpcentrum. Kategorin ”Annat” som 

svarade för 8 procent upptas helt av de respondenter som uppgav att de både åker bil och 

buss. Viktigt att nämna är att ingen respondent valde taxi/färdtjänst, gång/cykel eller 

moped/motorcykel som färdmedel. 

 

 
Figur 56. ”Vilket färdmedel brukar du oftast använda när du reser till Valbo köpcentrum?” 
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I figur 57 kan den procentuella fördelningen av val av färdmedel ses på kvinnor 

respektive män. Anmärkningsvärt är att ingen av männen uppgav att de oftast valde bil 

som färdmedel till Valbo köpcentrum. Av kvinnorna utgjorde bil däremot så mycket som 

en tredjedel. Av männen valde 84 procent buss som färdmedel. Motsvarande siffra för 

kvinnorna var 57 procent. Det faktiska antalet som valde bussen var däremot fler hos 

kvinnorna än hos männen; 25 respektive 20 stycken. De respondenter som inte uppgav 

kön (4 stycken) valde i något större utsträckning buss framför bil. De respondenter som 

vanligtvis aldrig åkte till Valbo köpcentrum var i faktiska tal jämt fördelade mellan 

könen. 

 

 
Figur 57. Kön procentuellt fördelat på val av färdmedel. 
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De respondenter som svarade att de oftast brukade åka bil till Valbo köpcentrum 

utgjordes till nästan hälften (47 procent) av personer i åldern 27-45 år (se figur 58). De 

som utgjorde den näst största gruppen var personer mellan 47-64 år, vilka stod för 20 

procent av bilåkarna. Den minsta kategorin bilåkare var personer mellan 18-26 år som 

stod för endast 8 procent. En möjlig förklaring till detta är att denna kategorin kan antas 

innehålla relativt stor andel studenter med sämre ekonomisk situation och som därför inte 

har råd att nyttja bil i lika stor utsträckning. Bussåkarna utgjordes till 39 procent av 

personer som var 65 år och uppåt. De kategorier som låg närmast efter var 18-26 år, 27-

45 år samt 46-64 år med 21, 17 respektive 15 procent. De respondenter som aldrig 

brukade åka till Valbo köpcentrum utgjordes av personer som var 46 år och äldre. 

Kategorin ”Annat” som innefattade personer som vanligtvis både använde bil och buss 

utgjordes till stor del av personer mellan 18-26 år samt personer äldre än 65 år. 

 

 
Figur 58. Val av färdmedel procentuellt fördelat på ålder. 
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Figur 59 visar att 69 procent av de som valde buss som färdmedel inte hade något barn 

alls under 12 år i sitt hushåll. 15 procent hade dock ett barn. Av de personer som svarade 

att de valde bil var andelen som inte hade något barn under 12 år lika stor som de 

personer med 1 barn under 12 år (47 procent). De respondenter som aldrig brukade åka 

till Valbo köpcentrum uppgav alla att de inte hade något barn under 12 år. Av de som 

uppgav att de använde både bil och buss hade de flesta inte något barn alls. 

 
Figur 59. Val av färdmedel procentuellt fördelat på antal barn under 12 år. 
 

3.3.3 Direktbuss och gratis hemkörning av varor 

Majoriteten av respondenterna, 57 procent, fick reda på försöket med direktbussar genom 

utskicket som skedde till alla hushåll i Sätra (se figur 60). 22 procent hade fått kännedom 

om det genom tidningen, troligen Gefle Dagblad, där både en artikel liksom en notis hade 

figurerat (se kapitel 2.3.1). 4 procent hade fått reda på det genom vänner eller släktingar. 

Kategorin ”Annat”, som utgör 15 procent, innefattar främst kombinationer av de tidigare 

nämnda kategorierna. Den mest frekventa kombinationen är de respondenter som både 

fått reda på det genom utskicket hem i brevlådan och genom tidningen. För övrigt kan 

nämnas att ingen hade fått reda på direktbussen via Internet.  

 
Figur 60. ”Hur fick du reda på att det skulle gå direktbussar till Valbo köpcentrum?” 
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Respondenterna uppfattade att resan med direktbussen fungerade mycket bra (se figur 

61). Drygt 9 av 10 angav att de tyckte detta. 3 procent tyckte att resan fungerade ganska 

bra. Lika många tyckte också att det varken hade fungerat bra eller dåligt. Ingen 

respondent uppgav att de tyckte att resan med direktbussarna fungerade dåligt eller 

mycket dåligt. 

 

 
Figur 61. ”Hur tycker du att resan med direktbussen fungerade?” 
 

På frågan om respondenten skulle ha valt att åka med buss till Valbo köpcentrum även 

om direktbussen inte hade gått den 10 maj svarade 22 procent att de skulle ha gjort det (se 

figur 62). 17 procent svarade kanske, medan 8 procent uppgav att de skulle ha åkt dit med 

ett annat färdmedel, nämligen med bil. 22 procent menade att de skulle ha åkt till Gävle 

centrum istället, medan nästan en tredjedel (31 procent) inte skulle ha åkt till Valbo 

köpcentrum alls. 

 

 
Figur 62. ”Skulle du ha valt att resa med buss till Valbo köpcentrum idag även om direktbussen 
inte hade gått?” 
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Av de respondenter som oftast brukade åka med bil till Valbo köpcentrum uppgav en 

tredjedel (33 procent) att de skulle ha åkt till Valbo köpcentrum med ett annat färdmedel 

än buss (i alla fallen bil) om direktbussen inte hade gått (se figur 63). 27 procent svarade 

att de inte skulle åkt dit alls. Ingen av bilresenärerna skulle säkert ha åkt dit med buss. 20 

procent var dock osäkra. Ytterligare 20 procent skulle ha åkt till Gävle centrum istället. 

Av de som normalt åkte buss till Valbo köpcentrum uppgav en tredjedel att de säkert 

skulle ha åkt dit buss även om direktbussen inte hade gått. 17 procent var osäkra. Knappt 

en tredjedel (31 procent) skulle inte ha åkt dit alls, medan 17 procent skulle ha åkt till 

Gävle centrum istället. Bland de respondenter som aldrig brukade åka till Valbo 

köpcentrum uppgav två tredjedelar att de skulle ha åkt till Gävle centrum istället. 

 

 
Figur 63. Val av färdmedel till Valbo köpcentrum procentuellt fördelat på frågan ”Skulle du ha 
valt att resa med buss till Valbo köpcentrum idag även om direktbussen inte hade gått?” 
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Figur 64 visar att de flesta respondenterna uppgav att de i framtiden främst kunde tänka 

sig att åka med direktbussen på vardagar och på helger (42 respektive 49 röster). 

Fördelningen mellan lönehelger, storhelger och helger i december var relativt jämn (17, 

17 respektive 14 röster). Det fanns ingen respondent som svarade att hon aldrig kunde 

tänka sig att åka med direktbussen igen. Det ska poängteras att det fanns möjlighet för 

varje respondent att välja flera alternativ på denna fråga. Därför återges resultatet här i 

antalet röster per alternativ. 

42

49

17

17

14

0

1

1

Vardagar

Helger

Lönehelger

Storhelger

Helger i  december

Kommer  inte att åka direktbussen någon mer gång

Annat

Inget svar
 

Figur 64. ”Kan du nämna något tillfälle i framtiden som du kan tänka dig att åka med 
direktbussen igen?” 
 

Respondenterna fick även i uppgift att vikta fyra faktorer, med avseende på hur viktiga de 

var för att de skulle kunna tänka sig att åka med direktbussen igen vid en eventuell 

fortsättning i framtiden. De fyra faktorerna (se figur 65-68) var ”lägre biljettpris”, ”kort 

restid”, ”gratis hemkörning” samt ”närmare till busshållplats”. Varje faktor skulle viktas 

med ett heltal mellan 1 och 5, där 5 var det viktigaste. Resultatet sammanställdes som 

antalet olika vikter per faktor, exempelvis antal femmor för faktorn ”kort restid”. 

Figurerna 65-68 visar den procentuella fördelningen av de olika vikterna för varje faktor. 

Störst andel femmor fick ”kort restid” (54 procent), medan de andra tre faktorerna fick 

mellan 32-40 procent. Andelen fyror var relativt jämt fördelat mellan faktorerna; störst 

andel fick ”lägre biljettpris” och ”närmare till busshållplats” på 18 procent. ”Lägre 

billjettpris” och gratis hemkörning hade båda stora andelar treor. Flest respondenter 

uppgav att ”närmare till busshållplats” var en oviktig faktor, vilket resulterade i 13 

procent ettor för den faktorn. De respondenter som inte viktade faktorerna innefattade 

dels de som inte viktade någon av faktorerna och dels de som bara viktade en del av 

faktorerna. Svarsbortfallet var i vilket fall stort, så mycket som 19 respektive 21 procent 

för ”lägre biljettpris” och ”gratis hemkörning”. Detta inverkade också på resultatet i 

figurerna 65-68, där en stor andel svarsbortfall (”inget svar”) för en faktor gjorde att 
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respektive vikt förlorade procentuella andelar på en faktor och gjorde det svårt att göra en 

jämförelse mellan de olika faktorerna. 

 

 
Figur 65 & 66. Andelar av varje vikt för faktorerna ”Lägre biljettpris” (till vänster) respektive 
”Kort restid” (till höger). ”Hur viktiga anser du att nedanstående faktorer är för att du skulle 
välja att åka med direktbussen någon mer gång i framtiden?” 
 

 

 
Figur 67 & 68. Andelar av varje vikt för faktorerna ”Gratis hemkörning” (till vänster) respektive 
”Närmare till busshållplats” (till höger). ”Hur viktiga anser du att nedanstående faktorer är för 
att du skulle välja att åka med direktbussen någon mer gång i framtiden?” 
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För att kunna göra en jämförelse mellan faktorerna beräknades ett medelvärde av varje 

faktors vikter (se figur 69). Medelvärdet beräknades för varje faktor på följande sätt: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
respondentn

nnnnn 12345 12345 ×+×+×+×+×
, där 

 

5,4,3,2,1n  = antal av den specifika viktningen, 

respondentn  = antal respondenter för aktuell faktor 

 

 
Figur 69. Medelvärde av de viktade faktorerna. ”Hur viktiga anser du att nedanstående faktorer 
är för att du skulle välja att åka med direktbussen någon mer gång i framtiden?” 
 

Lägre biljettpris, gratis hemkörning av varor och närmare till busshållplats viktades 

relativt jämt med varandra (medelvärden: 3,72–3,81) men var klart distanserade av ”kort 

restid”. Resultatet visar att kort restid klart ansågs vara den viktigaste faktorn 

(medelvärde: 4,16). 
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Figur 70. ”Har du utnyttjat erbjudandet om gratis hemkörning av större varor från Siba eller 
Olles möbelhus?” 
 

Respondenterna tillfrågades om de hade utnyttjat erbjudandet om gratis hemkörning av 

större varor från butikerna Siba och Olles möbelhus. De flesta (95 procent) uppgav att de 

inte hade utnyttjat erbjudandet i någon av butikerna (se figur 70). Ett fåtal svarade dock 

att de hade utnyttjat erbjudandet på Siba (1 procent) och i båda butikerna (3 procent). De 

respondenter som uppgav att de inte hade utnyttjat erbjudandet tillfrågades om de skulle 

ha utnyttjat erbjudandet om fler butiker hade erbjudit gratis hemkörning av varor. Drygt 

en tredjedel (35 procent) uppgav att de skulle ha gjort det (se figur 71). Nästan hälften (48 

procent) svarade att de kanske skulle ha gjort det. Endast 7 procent uppgav att de inte 

skulle ha utnyttjat erbjudandet. I svarsbortfallet har här räknats in även de respondenter 

som i den föregående frågan svarade att de hade utnyttjat erbjudandet. 

 

 
Figur 71. ”Om du inte utnyttjade erbjudandet om gratis hemkörning, skulle du ha utnyttjat det om 
fler butiker hade erbjudit gratis hemkörning?” 
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Skillnaden i svar mellan män och kvinnor var obetydlig, vilket kan ses i figur 72. Både 

kvinnor och män svarade procentuellt mycket lika.  

 
Figur 72. Kön procentuellt fördelat på frågan”Om du inte utnyttjade erbjudandet om gratis 
hemkörning, skulle du ha utnyttjat det om fler butiker hade erbjudit gratis hemkörning?”  
 

Figur 73 visar att det endast var personer över 65 år som uppgav att de inte skulle ha 

utnyttjat erbjudandet om gratis hemkörning om fler butiker hade deltagit. Det var likaså 

en stor andel av de respondenter som inte svarade alls på frågan som hörde hemma i de 

äldre ålderskategorierna, främst i kategorin för personer över 65 år. Personer mellan 18-

26 år och 27-45 år svarade till cirka 65 procent att de kanske skulle ha utnyttjat 

erbjudandet om fler butiker hade deltagit. Personer inom dessa ålderskategorier som 

svarade ja utgjorde 36 respektive 27 procent. 

 

 
Figur 73. Ålder procentuellt fördelat på  frågan ”Om du inte utnyttjade erbjudandet om gratis 
hemkörning, skulle du ha utnyttjat det om fler butiker hade erbjudit gratis hemkörning?” 
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De respondenter som svarade att de inte skulle ha utnyttjat erbjudandet även om fler 

butiker hade deltagit valde vanligtvis bil eller buss som färdmedel (se figur 74).  De som 

oftast åkte buss svarade i större utsträckning att de kanske (48 procent) skulle ha utnyttjat 

erbjudandet, detta i jämförelse med i den utsträckning samma grupp svarade ja (29 

procent). Bland de som normalt aldrig åkte till Valbo köpcentrum svarade dubbelt så 

många kanske som de svarade ja. Sammanfattningsvis kan sägas att majoriteten av 

respondenterna var öppna för, eller till och med positiva till, en utvidgning av den fria 

hemkörningen, dvs. att fler butiker erbjöd gratis hemkörning. 

 

 
Figur 74. Val av färdmedel till Valbo köpcentrum procentuellt fördelat på frågan ”Om du inte 
utnyttjade erbjudandet om gratis hemkörning, skulle du ha utnyttjat det om fler butiker hade 
erbjudit gratis hemkörning?” 
 

Enkätundersökningen avrundades med en fråga där respondenterna med egna ord fick 

komma med förslag på hur konceptet med direktbusslinje och gratis hemkörning av varor 

kunde förbättras. Den fullständiga listan på svaren kan ses i bilaga 9. 35 procent av 

respondenterna valde att svara på frågan. Svarsbortfallet räknas inte med i figur 75.  
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Figur 75. ”Hur tycker du att direktbussen och den fria hemkörningen av varor kan förbättras?” 
 

 

Efter en kategorisering av svaren kan det konstateras att en stor del av respondenterna (44 

procent) var nöjda eller mycket nöjda med direktbusskonceptet som det var den 10 maj 

(se figur 75). 24 procent hade synpunkter kring komforten och säkerheten på bussarna, 

t.ex. luftkonditionering, avsaknad av bälten och avstånd till trottoarkant. 16 procent 

kommenterade hemkörning eller butiksrutiner, t.ex. fler butiker som erbjuder gratis 

hemkörning av varor. 12 procent hade synpunkter kring tidtabells- och turtäthetsfrågor, 

t.ex. vilka dagar och klockslag bussen borde gå. 4 procent ansåg att informationen om 

direktbussen var bristfällig. 

 

3.3.4 Kommentarer från busschaufförer 

Synpunkter som framkom bland busschaufförerna på direktbussarna under den 10 maj 

var följande: 

o Direktbussarna bör endast åka sträckan Sätra-Valbo mellan kl.10-13 och endast 

sträckan Valbo-Sätra mellan kl.13-16. 

o Busstrafiken bör avgå varje hel- och halvtimme – inte oftare. 

o Turerna bör planeras bättre, speciellt med avseende på tidsåtgången. Exempelvis 

tar det inte lika lång tid med direktbussen som det gör med den ordinarie 

busslinjen, nr 1. 

o Gratisbussar bör införas, sponsrade av t.ex. Valbo köpcentrum. 

o Synpunkter bör inhämtas från personalen som arbetar i (buss)verksamheten innan 

försök genomförs. Det tenderar ofta att bli fel om försöket är en ren 

skrivbordsprodukt. 
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o Bättre information om direktbusstrafiken bör ges till hushållen. 

o Bättre taxesystem (system för köp av biljetter) bör ordnas, eftersom det idag inte 

är enhetligt. Flera passagerare har fått betala olika pris på ut- och hemresa. 
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4 Diskussion 

4.1 Diskussion av metod 

Överlag har de data som samlats in gett ett bra underlag för att underbygga syftet för 

denna studie. På grund av studiens begränsade omfattning uppstod vissa problem att 

hinna behandla alla de data som fanns tillgängliga. Vid en framtida liknande studie kan 

tänkas att syftet bör göras än snävare för att kunna fokusera djupare på vissa 

frågeställningar. Det innebär också att vissa data kanske får prioriteras bort vid 

insamlingen. 

 

I övrigt finns stora likheter mellan denna studie och studien av Taniguchi & Fujii (2006), 

främst när det gäller metoden. Dock hade studien om Valbo köpcentrum kunnat ge 

klarare och säkrare resultat om försöket med direktbuss och gratis hemkörning hade 

sträckt sig över en längre tidsperiod, från några veckor upp till några månader. Då hade 

effekterna i form av antalet resande kunnat studeras både på vardagar och helger, liksom 

skillnaden mellan dagtid och kvällstid. I jämförelse kan sägas att Taniguchi och Fujii 

(2006) bedrev sin studie i tre perioder, där varje period var cirka fyra månader. De 

studerade även samma respondenter under en längre tid, både före och efter de praktiska 

försöken med bussarna (Taniguchi och Fujii, 2006). Sådana studier är värdefulla för att 

undersöka hur respondenterna förändrar sitt beteende och sina vanor. Någon sådan 

tillgång till tid fanns dock inte för studien av Valbo köpcentrum. 

 

Denna studie tillämpade inga statistiska operationer (exempelvis beräkning av 

probabilitetsmått) på resultaten. Det berodde främst på bristande kunskaper på detta 

område. Konsekvenserna är att det finns en viss osäkerhet kring signifikansen av 

resultaten. Därmed bör också resultat och slutsatser läsas med detta i åtanke. Ett fortsatt 

arbete med denna studie skulle kunna vara att säkerställa resultaten med statistiska 

beräkningar. 

 

Urvalet av respondenter kunde för denna studie ha gjorts på flera olika sätt. Det kunde ha 

skett från ett annat register än folkbokföringsregistret, eftersom alla människor inte är 

folkbokförda på den adress där de bor och en viss risk finns att dessa personer därför 

förbises. Detta gäller särskilt yngre personer, t.ex. studenter.  
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Urvalet gjordes, som tidigare nämnt, genom att slumpmässigt plocka ut ett antal personer 

från en huvudgrupp respektive referensgrupp. Ingen annan styrning av urvalet gjordes. En 

möjlig styrning skulle kunna ha varit att fördela urvalet procentuellt på olika 

upplåtelseformer eller bostadsmiljöer för att kunna jämföra exempelvis villaägare med 

hyresrättsinnehavare. För denna studie ansågs dock antalet individer i populationen vara 

alltför litet för att en sådan styrning skulle vara lyckad. 

 

En annan styrning som hade varit mer relevant för denna studie hade varit att fördela 

antalet individer procentuellt jämnt över de olika ålderskategorierna utifrån hur många 

individer av vardera ålderskategorin som det fanns inom det geografiska urvalsområdet, 

dvs. ett slags procentuellt stratifierat urval. Bakgrunden till detta är att andelen av 

respondenter över 65 år var relativt stor i förhållande till de andra ålderskategorierna för 

båda enkätundersökningarna (38 procent för enkätundersökning 1 samt 35 procent för 

enkätundersökning 2). Detta kunde till viss del kompenseras genom att redovisa svaren 

på en stor del av frågorna fördelat på de olika ålderskategorierna. Respondenterna i 

enkätundersökningen av boende i Sätra var i ålder begränsade till personer som var 15 år 

eller äldre. Fortsatta studier av val av färdmedel till externa köpcentra skulle kunna 

undersöka attityder hos personer även under 15 år för att se vilka skillnader som finns 

mellan dessa och de åldersgrupper som har studerats i den här undersökningen. 

 

Befolkningen i stadsdelen Sätra utgörs till 16,7 procent av personer födda utomlands 

(SCB & BEFPAK, 2007). 88,5 procent av dessa är personer födda utanför Norden (SCB 

& BEFPAK, 2007). Det innebär att det finns en risk att det i Sätra finns personer bosatta 

som inte förstår det svenska språket och därför inte har möjlighet att fylla i enkäten 

korrekt. Det kan tänkas att svarsfrekvensen kan ha påverkats av detta. På grund av denna 

studies ringa omfattning fanns dock ingen möjlighet att skicka ut enkäten på andra språk 

än svenska. Dock borde så ha skett, förslagsvis åtminstone på engelska men gärna även 

på respektive invånares modersmål. 

 

Som tack för att de utvalda personerna på Sätra fyllde i enkäten erbjöds de att delta i 

utlottningen av biobiljetter. En viss risk finns att de som hade större intresse av att gå på 

bio också i större utsträckning deltog i undersökningen. Personer som var relativt 

ekonomiskt oberoende brydde sig i motsats kanske inte alls att ställa upp i 

undersökningen. Förmodligen inverkade denna faktor relativt lite på resultatet. 

 

Försöket med direktbussar genomfördes under lördagen den 10 maj. Den första bussen 

gick klockan 10.00 från Sätra, medan den sista gick från Valbo klockan 16.30. Viktigt att 



 66

påpeka är att Valbo köpcentrum har öppet från klockan 10 till 18 på lördagar, dvs. 

ytterligare en och en halv timme efter att den sista direktbussen hade avgått från Valbo. 

Detta innebär att både enkätundersökningen och observationerna av antal resenärer kan 

ha förbisett de shoppare som normalt sett åker till Valbo köpcentrum vid den sena tiden.  

 

På flera frågor i båda enkätundersökningarna fanns ett stort bortfall av respondenter. 

Exempelvis var det på frågan om kön i enkätundersökningen av boende i Sätra ett 21 

procentigt bortfall. För de frågor där respondenterna skulle rangordna eller vikta ett antal 

faktorer var bortfallet ännu större, om bortfallet beräknades för varje enskild faktor (som 

mest så mycket som 39-48 procent). När det gäller könsfrågan är det svårt att tro att 

frågan uppfattades så känslig för respondenterna att de inte svarade på den på grund av 

den orsaken. Rimligare är att tro att layouten av enkäten inte var tillräckligt tydlig utan 

borde ha utformats på ett annorlunda sätt. Visserligen gjordes vissa korrigeringar av 

layouten just kring könsfrågan inför den andra enkätundersökningen (dvs. 

undersökningen av resande på direktbussarna). Bortfallet på könsfrågan för den andra 

enkätundersökningen sjönk också drastiskt till 6 procent. Det är dock fortfarande ett 

relativt högt bortfall. Bortfallet för vikt- och rangordningsfrågorna kan snarare tänkas 

bero på själva frågeformuleringarna; respondenter kan ha missförstått frågorna på grund 

av vissa tvetydigheter i konstruktionen. Detta åtgärdades delvis också inför den andra 

enkätundersökningen, vilket kan sägas ha hjälpt eftersom bortfallet var markant lägre där. 

 

För att bättre kunna bedöma resultatet av observationerna av antalet resenärer skulle en 

kompletterande observation ha kunnat göras där omfattningen av handeln och antalet 

shoppare runt Valbo köpcentrum iakttogs på plats. Denna skulle på så vis kunna ge en 

bredare bild av studien och en möjlighet att relatera antalet bussresenärer till helheten 

shoppare i Valbo. 

 

4.2 Diskussion av resultat 

Denna studie har i många fall utgått från att människor använder hemmet som startpunkt 

när de ska göra shoppingresor till Valbo. Enligt Ibrahim (2003) och Jones (1978, 

refererad till i Ibrahim, 2003) är shoppingresor mer komplexa än exempelvis arbetsresor 

och har just inte en fast startpunkt. Att utgångspunkten ändå har varit att hemmet är 

startpunkt bottnar i att det praktiska genomförandet av direktbusskonceptet förlades till en 

lördag, en helgdag, när de flesta människor inte arbetar, utan istället ofta är hemma och 

därför kan tänkas utgå därifrån på sina shoppingresor. Det finns naturligtvis anledning att 



 67

omvärdera detta i fortsatta studier kring externa köpcentra, särskilt när en tredjedel av 

respondenterna i Sätra uppgav att de brukade åka till Valbo köpcentrum på vardagar och 

nästan hälften svarade att de besökte Valbo både på vardagar och på helger. Även 

respondenterna på direktbussarna svarade att vardagar var bland de främsta tillfällena när 

de kunde tänka sig att åka med direktbuss till Valbo i framtiden. 

 

Under försöksdagen reste 152 personer med direktbussarna, vilket kan anses vara ett 

förhållandevis litet antal. För att konceptet på lång sikt ska vara ekonomiskt och 

miljömässigt hållbart kan det tänkas att det behövs betydligt fler resenärer än så. Dock 

ska påtalas att det finns flera möjliga orsaker till att det just denna dag inte reste lika 

många personer med direktbussen som det skulle kunnat ha gjort en annan dag. Bland 

annat kan tänkas att de mycket fina väderförhållandena gjorde att människor valde att inte 

åka och shoppa i Valbo, liksom att det pågick flera andra aktiviteter i Gävle under dagen 

som kan ha gjort att folk prioriterade detta istället. Recker och Golob (1976, refererad till 

i Ibrahim, 2003) menar dock att traditionella objektiva mätningar inte alltid är det som ger 

det bästa resultatet när det gäller studier av val av färdmedel; attitydstudier ger ofta ett 

bättre reslutat. I studien av Valbo köpcentrum kan därför enkätundersökningarna (med 

attitydfrågor) anses väga tyngre än analysen som gjordes av antalet resenärer på 

direktbussarna (objektiva mätningar). 

 

Resultaten av den första enkätundersökningen, som gick ut till boende i Sätra, visade att 

en stor del av respondenterna var positiva eller åtminstone öppna för en direktbuss mellan 

Sätra och Valbo köpcentrum. 45 procent svarade Ja och 30 procent svarade Kanske, 

vilket tillsammans utgör tre fjärdedelar av de tillfrågade. De respondenter som normalt 

sett åkte buss svarade, inte helt oväntat, Ja i större utsträckning än vad bilresenärerna 

gjorde; 65 mot 44 procent. Det är dock viktigt att påpeka att många av bilresenärerna 

ändå var positiva till konceptet med direktbuss; att de skulle kunna tänka sig att låta bilen 

stå för att istället ta bussen. Ibrahim (2003) menar att människor anser att en av fördelarna 

med buss som färdmedel för shoppingresor är att den är lämplig för korta resor. Det 

skulle kunna förklara bilresenärernas vilja att börja åka buss när restiden med buss 

förkortas. Ty själva grundtanken med en direktbuss är att den ska gå mellan punkt A och 

B på så kort tid och med så få stopp som möjligt. Även Nurdeen et al. (2007) påvisar att 

en sänkning av restiden ökar sannolikheten för att bilresenärer ska byta färdmedel till 

buss. Även om Nurdeen et al. (2007) inte specifikt behandlar shoppingresor kan dessa 

slutsatser ändå anses vara relevanta när de ses i ljuset av studien av Valbo köpcentrum 

och Ibrahims (2003) studie. 
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Konceptet med gratis hemkörning av större varor från Valbo köpcentrum för de shoppare 

som åker buss kan liknas vid ett slags mervärde. Shoppare som åker med buss blir 

belönade med möjligheten att få större varor hemfraktade, och i förlängningen 

möjligheten att överhuvudtaget kunna köpa större varor. I studien av Taniguchi och Fujii 

(2006) utgörs mervärdet av gratis bussbiljetter. De fria bussbiljetterna var endast giltiga 

under en viss tidsperiod, för att få fler att människor att välja att åka buss; att förändra 

sina resvanor. Konceptet med gratis hemkörning från Valbo köpcentrum kan i ett långt 

perspektiv möjligen tänkas vara ett permanent inslag, dvs. inte begränsat under en viss 

tid. Syftet med studien av Taniguchi och Fujii (2006) var delvis att förändra människors 

resvanor. Denna studie, om Valbo köpcentrum, har inte haft det syftet. Den har snarare 

försökt undersöka om och hur det är möjligt att påverka människornas vanor, i detta fall 

med direktbuss och gratis hemkörning av varor.  Med tanke på att försöket med 

direktbussarna endast genomfördes under en dag är det dock svårt hävda att det i 

resultaten går att se hur vanor kan förändras; snarare är det intentioner till möjliga 

förändringar. Gärling och Axhausen (2003, s.2) har beskrivit vanor som “the repeated 

performance of behaviour sequences”. Detta belyser väl det faktum att det krävs 

upprepade regelbundna försök för att goda intentioner ska kunna bli nya vanor. 

 

Resultaten från denna studie visade att en stor del av respondenterna var öppna, och i viss 

utsträckning även positiva, till konceptet med gratis hemkörning, dvs. att de ansåg att de 

oftare skulle välja buss som färdmedel till Valbo om möjligheten till gratis hemkörning 

fanns. Även om det var väldigt få som utnyttjade den fria hemkörningen den 10 maj 

uppgav en mycket stor del att de trodde att kanske skulle eller helt säkert skulle utnyttja 

det om fler butiker anslöt sig till konceptet. En vidare studie skulle kunna undersöka vilka 

slags butiker som de flesta kan tänka sig att få gratis hemkörning från. Den positiva 

inställningen till gratis hemkörning var annars särskilt tydlig bland de yngre av 

respondenterna som svarade Ja till mellan 33 och 50 procent. Hälften av bilisterna 

svarade Kanske och kan därför anses vara öppna för konceptet. Dieleman et al. (2002) 

menar att en bland butikerna samordnad hemkörning av kunders varor skulle kunna göra 

att färre shoppare använder sina bilar som vagnar för att transportera varor med (”as a 

convenient shopping trolley” (Dieleman, 2002, s.525)) och därmed också lättare skulle 

kunna överge bilen som färdmedel. Konceptet med gratis hemkörning i studien av Valbo 

köpcentrum kan på så vis sägas ha kombinerat ett mervärde (likt Taniguchi & Fujii, 

2006) och ett försök till reducering av användandet av bilar som transportvagnar (likt 

Dieleman, 2002). 
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På förhand fanns vissa farhågor om att en direktbuss skulle ”stjäla” resenärer från de 

befintliga busslinjerna, främst från linje nr 2 till Gävle centrum. Det fanns även vissa 

frågetecken kring huruvida en direktbusslinje till Valbo köpcentrum skulle missgynna 

handeln i Gävle centrum så att shopparna istället för att exempelvis cykla till Gävle 

centrum började åka buss till Valbo köpcentrum (vilket i så fall skulle strida mot 

exempelvis regeringens rapport från 2003 där visionen var att öka resandet med 

kollektivtrafiken utan att minska cykelresandet (Sverige, Näringsdepartementet, 2003)). 

Observationerna visade dock att antalet resenärer på linje nr 2 var betydligt fler jämfört 

med motsvarande dag året innan; 123 personer fler (och en avvikelse på 155 personer 

över medelvärdet), vilket motsvarar en ökning med cirka 10 procent. 22 procent av 

respondenterna svarade också att de skulle ha åkt med buss till Valbo köpcentrum även 

om direktbussen inte hade gått. En lika stor andel menade dock att de skulle ha åkt till 

Gävle centrum istället ifall direktbussen inte hade gått. Mer än hälften av respondenterna 

i undersökningen av boende i Sätra uppgav att de ibland eller mer ofta besökte Valbo 

köpcentrum istället för Gävle centrum eller Sätra centrum. Motivet till detta var främst av 

bekvämlighet samt det större utbudet av butiker på Valbo köpcentrum. De respondenter 

som alltid, ofta eller ibland besökte Valbo köpcentrum istället för Gävle/Sätra centrum 

brukade i mycket hög grad använda bilen när de skulle till Valbo köpcentrum (se figur 

17-19). I jämförelse kan sägas att respondenterna i samma kategorier till stor del cyklade 

eller gick till Sätra centrum (även om en betydande andel fortfarande åkte bil). Till Gävle 

centrum åkte majoriteten normalt bil, men andelen som gick, cyklade eller åkte buss var 

betydande. Detta sammantaget kan tolkas som att de som ibland, ofta eller alltid åkte till 

Valbo köpcentrum istället för Gävle/Sätra centrum också bytte färdmedlen gång och 

cykel mot bil. Det skulle också kunna tänkas innebära att en viss del av de som normalt 

åkte bil till Valbo köpcentrum och som den 10 maj istället valde att låta bilen stå hemma 

och istället ta direktbussen; en viss del av de respondenterna bytte i det fallet bort gång 

och cykel mot att åka direktbuss. Ur frågeställningen ”att ersätta Gävle/Sätra centrum 

med Valbo köpcentrum” går dock inte att utläsa om det mestadels är Gävle centrum som 

respondenterna brukade ersätta eller om det är Sätra centrum. Sålunda går heller inte 

säkert att säga till vilken grad resenärerna bytte gång och cykel mot direktbussen. Detta 

skulle dock kunna ingå i en djupare studie kring direktbussens effekter. 

 

Enkätundersökningen av boende i Sätra visade att tre fjärdedelar av respondenterna inte 

ansåg att en busshållplats närmare deras bostad skulle göra att de oftare valde buss som 

färdmedel till Valbo köpcentrum. Det geografiska urvalet av respondenter var som bekant 

koncentrerat längs de befintliga busslinjerna, med huvudgruppen närmast linjerna och 

referensgruppen utanför. Det fanns inte heller någon markant skillnad mellan de båda 



 70

urvalsgrupperna, trots att det fanns fler respondenter i referensgruppen som uppgav att de 

hade mer än 5 minuter till närmaste busshållplats (vilket kan betraktas som ett relativt 

långt avstånd). Snarare pekade resultaten på att det var fler i huvudgruppen som ansåg att 

en busshållplats närmare sin bostad skulle kunna göra att de oftare valde buss. De 

respondenter som var mest positiva till en busshållplats närmare bostaden var också de 

som hade längst avstånd till en busshållplats, dvs. mer än 5 minuter. 

 

En av de faktorer som respondenterna ansåg viktigast för att de skulle välja buss som 

färdmedel till Valbo köpcentrum var ett lägre biljettpris. Detta framkom även på de frågor 

där respondenterna erbjöds uttrycka sina önskemål med egna ord. Detta överensstämmer 

väl med vad Nurdeen et al. (2007) kom fram till i sin studie; att en sänkning av 

reskostnaderna ökar sannolikheten för att bilresenärer ska byta färdmedel till buss. 

 

Scheiner & Holz-Rau (2007) menar att livssituationen är mycket betydelsefull för valet 

av färdmedel. Personer med barn uppskattar att ha tillgång till bil och kollektivtrafik 

(Scheiner & Holz-Rau 2007). Studien av Valbo köpcentrum visade att gruppen av 

personer som valde bil som färdmedel utgjordes till en större del av personer som hade ett 

barn under 12 år vardera i hushållet. Det visade å andra sidan också att personer som åkte 

buss till relativ stor del utgjordes av personer med ett eller fler barn. Scheiner & Holz-

Rau (2007) menar också att äldre människor uppskattade god tillgång till kollektivtrafik. 

Av de respondenter som ofta åkte buss kunde noteras att personer över 65 år utgjorde en 

stor del. Sammantaget kan detta sägas ligga i linje med vad Scheiner & Holz-Rau (2007) 

menar. 
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5 Slutsatser 

Syftet med studien av Valbo köpcentrum var att undersöka vilka faktorer som påverkar 

människor i valet av färdmedel till externa köpcentra. Den skulle även på djupet studera 

hur vissa förändringar inom kollektivtrafiken påverkade människors val av färdmedel 

från ytterstadsdelar till externa köpcentra. 

 

Studien visade på att det kan finnas ett tillräckligt underlag för att ordna direktbusslinjer 

mellan ytterstadsdelar och externa köpcentra. Försöket med direktbuss resulterade i ett 

totalt större antal bussresenärer, räknat även på de konkurrerande busslinjerna och fick 

dessutom ett mycket bra mottagande bland de personer som åkte med bussarna. Vidare 

studier krävs dock för att undersöka hur utformningen av direktbusslinjer skulle kunna se 

ut. De busschaufförer som uttalade sig om försöket med direktbussarna hade exempelvis 

flera synpunkter kring turtätheten och taxesystemet på bussarna samt informationen som 

gick ut till hushållen och till medarbetarna. Andra aspekter, som direktbussresenärerna 

påpekade, kan också vara viktiga att beakta; linjebussar på motorväg kan kräva 

annorlunda utformning och har en annan körtid än bussar i stadstrafik. 

 

Det finns motiv till att undersöka möjligheten att ordna gratis hemkörning av varor mer 

permanent, och i så fall med fler deltagande butiker. Direktbussresenärerna ställde sig 

öppna inför tanken på gratis hemkörning om fler butiker deltog och menade att de kanske 

skulle välja buss som färdmedel mer ofta. Likt Taniguchi och Fujii (2006) påvisade kan 

mervärden också ha en långtgående bestående verkan på val av färdmedel, vilket bör 

utnyttjas.  

 

Avståndet från bostaden till busshållplatsen kan i fallet Sätra anses ha haft relativt liten 

påverkan på valet av färdmedel. Endast de få personer med över 5 minuters gångavstånd 

menade i större utsträckning att en busshållplats skulle göra att de oftare valde buss som 

färdmedel. 

 

Det råder en viss osäkerhet huruvida direktbusstrafiken mellan en ytterstadsdel och ett 

externt köpcentra har negativ inverkan på gång- och cykeltrafiken mellan ytterstadsdelen 

och stadskärnan. Resultaten antydde att de respondenter som tenderade att åka till Valbo 

istället för Gävle eller Sätra även började använda bil istället för gång eller cykel. 

Däremot är det inte klart om de flesta menade Sätra eller Gävle, vilket har betydelse 
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eftersom andelen cyklister var mycket större till Sätra. Det krävs därför ytterligare studier 

för att klargöra detta. 

 

De faktorer som var mest betydande för människor i valet av färdmedel till externa 

köpcentra var ett lågt biljettpris på bussresor, kort restid, bra turtäthet samt direktbussar. 

För att välja buss som färdmedel inverkade främst biljettpriset och tanken på att det 

bidrog till en bättre miljö. Det kan också konstateras att inköpsvanorna på externa 

köpcentra till viss del kan påverka valet av färdmedel; om det finns gratis hemkörning av 

skrymmande varor vid det externa köpcentret kan personer som handlar skrymmande 

varor i högre grad väntas välja att åka kollektivt just för att få ta del av den fria 

hemkörningen av dessa varor. 
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Bilaga 3. Tidningsartikel i Gefle Dagblad, 6 maj 2008 

Bilden är publicerad med tillstånd från Gefle Dagblad. 
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Bilaga 4. Tidningsnotis i Gefle Dagblad, 7 maj 2008 

Bilden är publicerad med tillstånd från Gefle Dagblad. 
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Bilaga 5. Formulär för enkätundersökning 2, resenärer på 
direktbussar 
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Bilaga 6. Svar på fråga 17, enkätundersökning 1 

Nedan redovisas svaren för de respondenter som svarade ”Ja” på frågan ”Finns det något 

annat som skulle kunna få dig att åka buss oftare till Valbo köpcentrum?”. Svaren är 

ordnade i kategorier. 

 

Direktbuss 

Direktbuss. 

Om den gick från Sätra. 

Om det gick direktbuss utan byte i stan. 

Direktbuss. 

Direktbuss. 

 

Biljettpris 

Billigare biljetter. 

Pris. 

Billigare biljetter. 

Bättre och billigare bussar. 

Sänk priserna på bussen. 

Billigare pris. 

Billigare priser. 

Sänk priset – att resa tillsammans ska vara billigt. Typ 15 kr. 

Lägre pris. 

 

Turtäthet/restid 

Turtäthet. 

Kort väntetid. 

Kortare restid. 

 

Utformning av bussar 

Anpassad buss för skrymmande varor. 

Garanterad plats för barnvagnen. 

 

Utbud av butiker på Valbo köpcentrum 

Burger King. 
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Ej tillgång till annat färdmedel 

Bilen trasig. 

Om bilen gick sönder. 
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Bilaga 7. Svar på fråga 21, enkätundersökning 1 

Nedan redovisas svaren på frågan ”Hur tycker du att busstrafiken till Valbo köpcentrum 

kan förbättras?”. Svaren är ordnade i kategorier. 

 

Bra som det är 

Inget alls, känns synnerligen onödigt då bussar ej går till övriga delar av stadens 

omgivningar ex. Eskön. 

Den är bra som den är. 

Bussarna gå skapligt bra tider. 

Busstrafiken förhållandevis bra. 

Nöjd med dagens busstrafik. 

Bra som den är. 

Jag tycker det är bra som det är. Jag är pensionär. Jag kommer att åka oftare nu. 

Är nöjd med den som den är. 

Inte nödvändigt att förbättra den – ännu. 

Busstiderna är otroligt bra till Valbo köpcentrum – går ju kvart. 

 

Linjesträckning/tillgänglighet 

Bussen går raka vägen från Sätra centrum till Valbo köpcentrum. 

Mera direkt från Sätra centrum. 

Direktbussar från ytterområdena några gånger på fm och em. 

Att man håller busstiderna bättre. 

Borde gå fler direktbussar som enbart går till Köpis. 

Att det går en direktbuss istället för nu då bussen åker igenom nästan hela Valbo för att 

komma dit. Det tar så lång tid och eftersom man har två barn så blir dom rastlösa efter 

halva vägen. 

Direktbussar. 

En linje via Sätra centrum m.fl. hållplatser i Sätra. 

Närmare bostaden. Utan stopp på vägen. 

Bussarna går från stadsdelarna, utan byten till Valbo. 

Buss som kör alla/hela dagarna direkt till Valbo köpcentrum. 

Baslinjerna (1:an, 2:an, 3:an) ska gå direkt ut till Valbo köpcentrum. 

Direktbussar till Valbo. 

Tillgänglighet. 

Direktlinje från Sätra centrum till Valbo. 
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Direktbuss via R80. 

Färre stopp. Någon slags direkt-shoppingbuss. De som bor skulle kunna ta en annan buss 

som stannar på alla hållplatser. 

Införa busslinje som går på motorväg ända fram utan att åka på gamla vägen till Valbo 

köpcentrum. 

Direktbuss från mitt bostadsområde till Valbo köpcentrum pga. ohälsa. 

Direktbussar. 

Färre stopp, mer direkt. 

En linje direkt till Valbo från Sätra. 

Direktbuss. 

 

Tidtabell/restid 

Mer bussar till Valbo köpcentrum på helger. 

Bra som den är för tillfället, möjligen att restiden skulle kortas ner men det skulle mest 

betyda mindre hållplatser och det blir svårare för Valbo-mm-bor att åka kollektivtrafik. 

Att man slipper byta buss. Är tvungen att byta buss jämt. 

Fler avgångar. 

10:ans buss från Sätra borde gå varje halvtimme hela dagen. 

Buss som kör alla/hela dagarna direkt till Valbo köpcentrum. 

Om bussarna kom i tid istället för att alltid vara sena skulle omstigningen inte vara lika 

dryg. 

Oftare turer på kvällen för folk som inte åker och handlar. 

Bussarna kommer oftare. 

Extra tur på lördag eller söndag då det reser mycket folk. Ibland har det varit trångt. 

Vi tar bilen för att det går fortare. 

Buss från Sätra – skulle räcka med 2 avgångar/dag. 

Det går bussar bra tider och tillräckligt mycket. 

I dagsläget bra täthet. 

Kort väntetid. 

 

Biljetter/biljettpris 

Billigare biljettpris. Åka hem på samma biljett. 

Lägre priser. 

Billigare busspriser. 

Bra priser på buss. 

Sänka priset. Man tjänar inte på att åka buss. 

Priset borde sänkas – dyrt för studenter. 
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Fria bussresor. 

Busspriset måste sänkas radikalt. Det är billigare att åka bil trots att bensinen är dyr. 

Billiga resor. 

Sänk priset. 

Lägre pris 

 

Hemkörning av varor 

Gratis hemkörning av varor. 
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Bilaga 8. Reseanalys av antal bussresenärer 

Sammanställningen är gjord av Lennart Skoog, Swebus. 
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Bilaga 9. Svar på fråga 12, enkätundersökning 2 

Nedan redovisas svaren på frågan ”Hur tycker du att direktbussen och den fria 

hemkörningen av varor kan förbättras?”. Svaren är ordnade i kategorier. 

 

Nöjd som det är: 

Det är redan bra. 

Det är redan bra. 

Det är bra som det är just nu. 

OK som det är. 

Det är bra som det är. 

Funkar kanon som det är. Behåll bussen. 

Mycket bra. 

Det är bra som det är. 

Den är bra som den är. 

Hur bra som helst som det är nu. Kanonidé! 

Toppen. 

 

Komfort & säkerhet på/vid bussar: 

Närmare trottoarkant. 

Luftkonditionering. 

Luftkonditionering. 

Varför inga bälten, motorväg? 

Varför inga bälten, motorväg? 

Ha bälten i alla bussar. 

 

Hemkörning & butiksrutiner: 

Fri hemkörning från IKEA. 

Enklare beställningsrutiner (t.ex. IKEA). 

Fler butiker som erbjuder gratis hemkörning av varor. 

Fler butiker som erbjuder gratis hemkörning av varor. 

 

Information: 

Mer information. 
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Tidtabell & turtäthet: 

Vardagstrafik. 

Direktbussen kan aldrig gå för ofta. 

Låt bussen gå varje helg 10-16. Höj inte priset! 

 


