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ABSTRACT 
Inom transport och kollektivtrafik ses förkortad restid som ett av de starkare incitamenten för 
utbyggnad av infrastruktur och kan därmed rättfärdiga stora ekonomiska satsningar. Ett annat 
alternativ är att se resan som en social, teknologisk, kommunikativ och sinnlig upplevelse och 
att den gestaltar sig på olika sätt i olika sammanhang genom kvantitet, värdering och 
användning av restiden. Ett sammanhang som är aktuellt att titta närmare på med det här 
perspektivet är arbetspendling med tåg. Arbetspendlingens betydelse för samhället har blivit 
allt större de senaste decennierna när allt fler individer tillbringar en stor del av sin arbetsdag 
på väg till och från jobbet. En del tågresenärer upplever att resan underlättar deras vardag 
medan andra upplever den som jobbig och hellre skulle vilja vara någon annanstans. Varför 
upplever vissa att tiden på tåget är värdefull och andra ser den som bortkastad? Vad påverkar 
deras upplevelse av resan? Är det viktigt att få saker gjorda på tåget eller att ta en paus och 
slappna av för en stund. Kan tiden på tåget underlätta arbetslivet för pendlaren eller är det 
viktigare för dem att komma fram snabbt?  
 
I denna studie användes en kvantitativ metod, i form av en enkät som delades ut på 
pendeltåget mellan Stockholm och Uppsala, för att identifiera vad restiden används till och i 
vilken utsträckning restiden upplevdes som värdefull. Det insamlade materialet analyserades 
med logistisk regression för att undersöka förhållandet mellan olika aktiviteter och det 
upplevda värdet av restiden. Studien visar att restid för arbetspendlare är en aktivitetstid i allra 
högsta grad som utgörs av många olika typer av aktiviteter beroende på passagerarens 
personliga behov. Många arbetspendlare värdesätter en omställningstid mellan hem och 
arbete som kan bestå av arbetsrelaterade aktiviteter men även personlig planering. Resultatet 
tyder på att det inte nödvändigtvis är kortare restid som behöver prioriteras i satsningar inom 
kollektivtrafik och talar därför mot synen på restiden som bortkastad. 
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1 INLEDNING 
 

I satsningar inom transport och kollektivtrafik hyllas ofta kortare restid som en av de största 
nyttorna med projekten. En kortare restid används som ett av de starkare argumenten för 
utbyggnad av infrastruktur och kan därmed rättfärdiga stora ekonomiska satsningar (Lyons & 
Urry, 2005). Restiden går att kvantifiera vilket gör att empiriska studier på tidsbesparing, 
svart på vitt, kan visa nyttan som följer av en effektiviserad kollektivtrafik. Hyllningarna som 
följer nerkortade restider härstammar från den konventionella samhällsekonomiska synen på 
resor, att syftet med resan endast är att kunna utföra rumsligt separerade aktiviteter (Ory & 
Mokhtarian, 2005). Det synsättet bygger till stor del på antaganden om att restid är 
improduktiv, bortkastad tid som borde minimeras (Urry, 2006). Med den utgångspunkten 
förbises möjligheten att restiden i sig kan uppfylla ett eget syfte (Mokhtarian, 2005).  

Ett annat alternativ är att se resan som en social, teknologisk, kommunikativ och sinnlig 
upplevelse och att den gestaltar sig på olika sätt i olika sammanhang genom kvantitet, 
värdering och användning av restiden (Urry, 2006). Vare sig det gäller att promenera, åka tåg 
eller bil är resan inte bara ett sätt att ta sig från punkt A till punkt B. Varje resa är 
kontextberoende och det finns ingen entydig förklaring som beskriver vilket egenvärde 
individen upplever att restiden medför. Att resan är komplex och relativt outforskad 
återspeglas av att många forskare förespråkar vidare studier ur den här synvinkeln (Lyons & 
Urry, 2005; Mokhtarian & Salomon, 2001; Jain & Lyons, 2007; Holley et al., 2008). 
Framförallt nämns ett stort behov av empirisk data vilket är ett av huvudmotiven bakom den 
här studien.  

Ett sammanhang som är aktuellt att titta närmare på med det här perspektivet är 
arbetspendling med tåg. Arbetspendlingens betydelse för samhället har blivit allt större de 
senaste decennierna när allt fler individer tillbringar en stor del av sin arbetsdag på väg till 
och från jobbet (Sandow, 2007). Det har visats att en del tågresenärer upplever att resan 
underlättar deras vardag medan andra upplever den som jobbig och hellre skulle vilja vara 
någon annanstans (Lyons & Urry, 2005). Varför upplever vissa att tiden på tåget är värdefull 
och andra ser den som bortkastad? Vad påverkar deras upplevelse av resan? Är det viktigt att 
få saker gjorda på tåget eller att ta en paus och slappna av för en stund. Kan tiden på tåget 
underlätta arbetslivet för pendlaren eller är det viktigare för dem att komma fram snabbt?  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka hur värdefullhet gestaltar sig för en 
arbetspendlare. Eftersom behovet av empiriskt material är stort inom området (Lyons & Urry, 
2005; Mokhtarian, 2005), ämnar uppsatsen att beskriva hur arbetspendlare använder restiden 
på tåget med en datainsamling samt beskriva vilka faktorer som påverkar det upplevda värdet 
av resan. Genom att se hur användning av restid och värde samspelar med varandra syftar 
uppsatsen slutligen till att diskutera arbetspendling ur ett individperspektiv och därmed 
utmana den konventionella synen: att resan är en bortkastad tid. För att uppnå syftet med 
studien behandlas fyra frågeställningar: 

1. Hur använder arbetspendlare restiden? 
2. I vilken utsträckning upplever arbetspendlare att restiden är värdefull? 
3. Hur förhåller sig värde och användning av restid till varandra för arbetspendlare? 
4. På vilka sätt använder arbetspendlare restiden för att göra sitt arbetsliv lättare att 

hantera? 

1.2 Studiens omfattning och avgränsningar 
Studien utgår från ett individperspektiv och fokuserar på värdet som restiden ger upphov till 
för arbetspendlare. Studien ämnar därför inte att undersöka hur resenären värderar resan i 
förhållande till bostadsmarknad, arbetsmarknad och miljöfrågor. Den undersökta gruppen 
utgörs av arbetspendlare som reser mer än en dag i veckan mellan stationer på sträckan 
Uppsala Central till Älvsjö, via Stockholm Central. Endast pendeltåget som drivs av 
Storstockholms lokaltrafik (SL) och Upplands länstrafik (UL) studeras i undersökningen. 
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2 BAKGRUND & TIDIGARE FORSKNING 
 

Att resa är en central aspekt av mänsklig kultur och människan är och har varit beroende av 
rörlighet. Vare sig det handlat om att skaffa mat, kriga, undkomma krig, söka råvaror, nya 
hem eller arbeten utgör resor en del av människans historia (Robertson, 2001). Resan är en 
mångskiftande företeelse som gestaltar sig på olika sätt beroende på vem som reser, vad 
restiden används till, vilket färdmedel den sker med, hur lång den är i både tidsåtgång och 
avstånd och i vilket syfte resan utförs.  

Det här avsnittet beskriver olika sätt att se på resande och presenterar argument för att 
resan har ett värde, dels för samhället men också för individen. Fokus kommer att riktas mot 
individperspektivet och hur resans värde gestaltar sig i sammanhanget arbetspendling. 

 
2.1 Resan i olika kontexter 
Inom resvaneforskning är det vanligt att dela in resan i tre distinkta kategorier: pendling, 
affärsresor, och nöjesresor (Holley et al., 2008, s.28). Pendling syftar till resor som sker till 
och från en fast arbetsplats, affärsresor innefattar resor som sker under arbetets gång och 
nöjesresor sammanfattar alla de återstående resor som inte relaterar till arbete av något slag 
utan sker helt inom ramen för individens fritid (Holley et al., 2008). Nöjesresor utmärker sig i 
den här indelningen eftersom de inte är kopplade till arbete på något sätt. Affärsresor är 
tydligt förenade till arbete då resenären reser på uppdrag av arbetsgivaren och pendling är en 
kombination av de två där individen reser i uppdrag att ta sig till jobbet, men med möjligheter 
att disponera tiden på vägen dit fritt. Därmed kan pendling ses som en mångfasetterad typ av 
resa, med tydliga kopplingar till både arbete och fritid. 

Det är vanligt inom resvaneforskning att skilja på resor som långdistans- och 
kortdistansresor. Det finns ingen entydig distinktion mellan dessa begrepp då den geografiska 
kontexten är av betydelse, och i studier varierar gränsen för långdistans från 30 kilometer till 
100 kilometer (Lyons & Urry, 2005). Med utgångspunkt i pendling används i den här studien 
Sandow’s (2010) definition som motiverar att långdistanspendling i Sverige avser resor på 30 
kilometer, eller ungefär 45 minuter.  

 
2.2 Tåget som arbetsplats 
Jain & Lyons (2007) menar i The use of travel time by rail passangers in Great Britain att det 
är fel att tro att människor ser arbete och fritid som helt separata saker. Fickling et al. (2008) 
delar den synen och hävdar i att det finns stora fördelar med att se på tåget som en arbetsplats. 
Studien gör vissa jämförelser med tidigare undersökningar och säger att restiden används 
mycket mer effektivt nu än 1990 (Fickling et al., 2008). Det är alltså möjligt att 
arbetspendlare idag ser resan som en tid för att få saker gjorda och därför ser tiden på 
pendeltåget som en resurs i vardagen som kan underlätta deras arbetsliv. I en svensk 
undersökning av resvanor i Göteborgsområdet presenteras resultat som tyder på att resenärer 
som tillbringar tiden på tåget åt produktiva aktiviteter, som att arbeta eller studera, ser resan 
som mer värdefull än de som ägnade sig åt improduktiva aktiviteter (Fahlén, 2010). Det 
resultatet stödjer tesen som Fickling et al. (2008) förespråkar, nämligen att 
infrastruktursatsningar borde fokusera mer på att förbättra möjligheterna att jobba effektivt på 
tåget istället för att göra restiden kortare. I When is getting there half the fun? undersökte 
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Mokhtarian & Salomon (2005) vilka människor som gillar att resa och under vilka 
omständigheter de gillar att resa (Travel liking). Studien undersökte 1358 pendlare i San 
Francisco och undersökte hur attityd, personlighetsdrag och restyp påverkade individens 
tendenser att tycka om resan. Resultatet visade att, för de som pendlar med tåg, med 
inställningen att resan utgör en produktiv tid mellan hem och arbete (commute benefit 
attitude) var den mest positivt inverkande variabeln (Mokhtarian & Salomon, 2005, s.15-21). 
Det stärker ytterligare bilden av att pendlare ser tågresan som en tid för produktivt arbete. 

Det kan finnas anledning att nyansera bilden av att arbetspendling, då resan inte enbart 
är en tid för produktivt arbete. Även om ett flertal studier visar att produktivitet leder till att 
resan upplevs mer värdefull (Mokhtarian & Salomon, 2005; Fickling et al., 2008; Fahlén, 
2010) öppnar de även upp för att resans värde kan bero av improduktiva aktiviteter. Hur 
produktiva och improduktiva aktiviteter kan leda till värde är beroende av kontexten resan 
sker i, därför det också relevant att diskutera resan i termerna transition time (omställningstid) 
och time out (time out) (Jain & Lyons, 2008). 

 
2.3 Omställningstid och time out 
I The gift of travel time utforskar Jain & Lyons (2008) möjligheterna att se resan som en gåva 
i stället för en uppoffring. Studien betonar behovet av att förstå hur infrastruktur, teknik och 
människa interagerar med varandra och använder framförallt två begrepp för att beskriva 
reseupplevelsen: omställningstid och time out. Omställningstiden ger resenären en slags 
buffert, en möjlighet att förbereda sig på det som komma skall medan time out är ett sätt att 
stänga ute vardagen och fly verkligheten genom att till exempel läsa en bok eller göra 
ingenting (Jain & Lyons, 2007, s.85). De två synsätten kan, enligt Jain & Lyons (2008), 
beskriva hur resan utgör ett värde för resenären. 

Begreppet omställningstid dyker upp i flera studier som undersöker användningen av 
restid (Mokhtarian & Salomon, 2005; Jain & Lyons, 2007; Jain & Lyons, 2008, Fahlén, 2010) 
och framställs som en av de viktigaste faktorerna för att beskriva det upplevda värdet av 
resan. Mokhtarian & Salomon (2005) visade att pendlare som såg resan som en produktiv tid 
mellan hem och arbete hade en mer positiv inställning till att resa, vilket talar för att 
omställningstidens positiva effekt för det upplevda värdet till stor del handlar om att arbeta för 
pendlare. Holley (2008) indikerar dock i Understanding business travel time att improduktiva 
aktiviteter kan ha en positiv effekt för arbetsresande likväl som arbetsgivare. I 
undersökningen studeras affärsresor men det är troligt att de positiva effekterna även gäller 
för arbetspendling. Till exempel kan det vara nödvändigt för en arbetspendlare att sova en 
stund på tåget för att känna sig utvilad när arbetsdagen börjar. Att sova blir därmed en 
omställningstid för pendlaren som genom att vila på tåget förbereder sig för arbetsdagen. 
Vilka aktiviteter som utgör en omställningstid för pendlare beror alltså på resenärens behov 
och vilka omständigheter som råder i samband med resan. Det har visat sig att det är vanligare 
att människor arbetar på väg till jobbet än från jobbet (Fickling et al., 2010). För den här 
studien kan det därför vara rimligt att tyda omställningstid som, till stor del, ett resultat av 
produktiva aktiviteter. Däremot kan improduktiva aktiviteter delvis utgöra en omställningstid 
i vissa sammanhang som i exemplet ovan. 

Time out beskrevs tidigare i det här avsnittet som ett sätt att stänga ute vardagen. Detta 
kan uttryckas genom ett behov av att koppla bort stress och slippa tänka på hem och arbete 
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(Jain & Lyons, 2008). Jain & Lyons (2008) beskriver utifrån intervjuer med resenärer att 
människor ser resan som en värdefull tid för sig själva då de kan lyssna på musik, läsa eller 
bara göra ingenting. Resan idag påverkas precis som övriga samhället av att information- och 
kommunikations teknologier (IKT) förändrar våra levnadsvanor då den nya tekniken ger 
resenärer större möjligheter att till exempel arbeta utanför arbetsplatsen (Urry, 2006). 
Tekniken har både för- och nackdelar enligt Jain & Lyons (2008), dels kan stressnivåerna öka 
hos individen då det ständigt är möjligt att vara produktiv, men artikelförfattarna menar också 
att IKT lämnar utrymme för ökad flexibilitet mellan produktiva och improduktiva aktiviteter. 
Tekniken möjliggör till exempel att resan kan användas till att ringa sociala telefonsamtal 
eller koppla av framför en film och på det sättet uppleva att resan fungerar som en paus i 
vardagen (Jain & Lyons, 2008). Tekniska hjälpmedel används också för att spela spel och 
eller lyssna på ljudböcker vilket kan bidra till en upplevelse av time out som också gör resan 
värdefull. Till skillnad från omställningstid som till största delen utgörs av produktiva 
aktiviteter är time out ett exempel på hur värde i många fall kan uppkomma av improduktiva 
aktiviteter. 

 
2.4 En bild av arbetspendling 
Antalet arbetspendlare ökar i Sverige och Europa och för vissa är pendling en kortsiktig 
lösning medan det för andra kan vara en långsiktig strategi för att exempelvis främja karriären 
(Sandow, 2010). Ur ett samhälleligt perspektiv diskuteras ofta pendling i relation till 
arbetsmarknaden, bostadsmarknaden eller miljön. Intresset för pendling är i stor utsträckning 
av makro-ekonomisk art och mindre fokus riktas mot dess sociala konsekvenser för individen 
(Sandow, 2010). Arbetskraftens rörlighet spelar en viktig roll i såväl lokala som nationella 
arbetsmarknader genom att balansera utbud och efterfrågan av arbete (Edvardsson et al., 
2000; Johansson & Persson, 2001; Statens offentliga utredningar, 2003:37) och i takt med att 
arbetsmigrationen minskar blir pendlingen allt viktigare för arbetsmarknaders ekonomiska 
styrka (Sandow, 2008).  

I december 2012 började SL trafikera sträckan mellan Uppsala och Stockholmsregionen 
via Arlanda i syfte att knyta samman Mälardalsregionen och att förbättra 
pendlingsmöjligheterna på sträckan. Sträckan är en av de mest belastade i Sverige då över 100 
000 förvärvsarbetare dagligen reser mellan orterna Uppsala, Upplands väsby, Sollentuna, 
Solna och Stockholm (SCB, 2015), och en stor del av dem reser med tåg. I en rapport 
genomförd av WSP, i syfte undersöka den företagsekonomiska effekten av den nya pendeln 
för de inblandade aktörerna, beskrivs belastningen på kollektivtrafiksystemet fortfarande som 
ökande. Enligt Stockholms landsting finns det fortfarande stora investerings- och 
utvecklingsbehov, som för regionen innebär ökade kostnader för kollektivtrafiken. För 
Stockholmsregionen beskrevs det som en stor utmaning och en avgörande framtidsfråga att 
kollektivtrafiken kan utvecklas i åtminstone samma takt som befolkningsutvecklingen samt 
att hela transportsystemet planeras för att på sikt kunna växa (WSP, 2013, s.40). 

Rapporten från WSP visar att institutioner (regering, landsting, SL och UL) står inför 
problem som kräver omfattande strukturella förändringar med stora ekonomiska insatser och 
den visar även att det finns ett växande behov att undersöka vad det innebär för individen att 
pendla (Sandow, 2008), eftersom kunskap om hur restiden används och upplevs kan ha stor 
betydelse för transportutvecklingen och för samhället i stort (Lyons & Urry, 2005).  
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SL-pendeln går efter en fast tidtabell med avgångar varje halvtimme hela trafikdygnet (mellan 
klockan 05:23 och 23:23 från Stockholm Central). 

 
Figur 1: Linjen som SL-pendeln trafikerar mellan Uppsala och Älvsjö, tåget stannar på samtliga 16 
stationer. Den gula sträckan motsvarar utvidgningen av linjen sedan december 2012 och kräver UL-
biljett. Den svarta sträckan trafikerades även innan december 2012 av SL och kväver SL-biljett (SL 
(a), 2015). 

 
Exempel på restider med SL-pendeln är Uppsala – Arlanda (18 minuter), Uppsala – 
Sollentuna (38 minuter), Uppsala – Stockholm Central (55 minuter) och slutligen Uppsala – 
Älvsjö (67 minuter) (SL a, 2015). 

Pendeltåget har 374 sittplatser per fordon och beroende på utformning cirka 530 
ståplatser, vilket motsvarar en total kapacitet på cirka 920 passagerare (SL b, 2014). Ett 
fullängdståg består av två fordon och mäter cirka 200 meter med kapacitet för omkring 1840 
resenärer. Sittplatserna på tåget finns i grupper av två, fyra, sex och åtta och tåget är varken 
utrustat med bord eller toaletter (SL b, 2014).  
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3 METOD 
 

En kvantitativ metod användes, i form av en enkät som delades ut på SL-pendeln, för att 
identifiera vad arbetspendlare använder restiden till och i vilken utsträckning de upplever 
restiden som värdefull. Det insamlade materialet analyserades därefter med en logistisk 
regressionsmodell för att undersöka förhållandet mellan olika aktiviteter och det upplevda 
värdet av restiden (värdemodellen). Ytterligare en logistisk regressionsmodell användes för 
att undersöka hur olika aktiviteter påverkade respondentens upplevelse av att restiden gjorde 
arbetslivet lättare att hantera (nyttomodellen). I avsnitt 3.1 beskrivs utformningen av enkäten 
och hur frågorna den innehöll motsvarar studiens syfte och frågeställningar. Därefter beskrivs 
genomförandet vid undersökningstillfället i avsnitt 3.2. Slutligen beskrivs de två 
regressionsmodellerna dess variabler i avsnitt 3.3. 

 
3.1 Utformning av enkät 
När enkäten utformades användes en tidigare enkätstudie som utgångspunkt. Studien 
genomfördes på tåg- och bussresor med fokus i Göteborgsregionen (se: Fahlén, 2010), och 
bygger till stor del på tidigare resvaneforskning ur ett individperspektiv. Den hjälpte oss att 
hitta relevanta frågor som redan blivit beprövade med en liknande metod. Frågorna i vår 
studie utformades så respondenterna skulle svara ur ett generellt perspektiv eftersom 
deltagarna i enkätundersökningen skulle bli tillfrågade under en pågående resa. Därför hade 
det inte varit lämpligt att fråga hur den aktuella resan upplevdes eftersom svaren hade 
påverkats av vår närvaro och det faktum att en del av restiden ägnades åt att besvara enkäten. 
Däremot är det svårt att undvika att svar baserade på resenärers subjektiva uppfattning av en 
typisk resa är influerade av unika förhållanden vid undersökningstillfället. Exempelvis kan 
omständigheter som förseningar eller dagens väder påverka respondentens humör under 
genomförandet och ändra den generella uppfattningen av resan. I den grad det var möjligt 
eftersträvades ett objektivt förhållningssätt. 

När enkäten utformades ansågs det viktigt att det inte skulle ta för lång tid att fylla i 
formuläret eftersom enkäten skulle delas ut löpande under resans gång. Dels med avseende på 
bortfall i händelsen av att resenären snart skulle kliva av, vilket kunde hota svarsfrekvensen. 
En annan faktor som påverkade enkätens längd var antagandet att personer som arbetar i hög 
utsträckning under tågresan är mindre benägna att delta i en enkätundersökning, speciellt om 
enkäten är mycket omfattande. Med utgångspunkten att enkäten skulle rymmas på ett 
dubbelsidigt A4 och gå snabbt att svara på valdes kryssalternativ i form av kategoridata som 
svarsalternativ i på de flesta frågorna. Målsättningen var att utforma en kärnfull enkät som 
skulle kunna hantera alla typer av aktiviteter som förekommer på tåget samt att den inte skulle 
ta mer än fyra minuter att fylla i. 

För att besvara studiens första frågeställning definierades sju stycken 
aktivitetskategorier i enkäten: återhämtning, personlig planering, arbetsrelaterade aktiviteter, 
sociala aktiviteter, underhållning, nyhetsgranskning och göra ingenting. För varje kategori 
gavs exempel på aktiviteter som passar för respektive kategori så att indelningen skulle bli 
tydligare för respondenten (se: appendix, enkätfråga 5). Utöver de sju aktivitetskategorierna 
lades den öppna kategorin annat till så att respondenten skulle kunna ge uttömmande svar i de 
fall då de redan definierade kategorierna inte överensstämde med vad personen brukar göra på 



10 

tåget. Frågan som ställdes för att kartlägga hur mycket tid resenären i regel ägnar åt olika 
respektive aktivitet var: Kryssa i ungefär hur många minuter du brukar ägna dig åt respektive 
aktivitet på tåget när du arbetspendlar (enkelresa). Ordet brukar tjockmarkerades för att 
betona att frågan syftade på genomsnittlig resa. Svarsalternativen utformades efter på en 
sjugradig skala med första alternativet som noll minuter och därefter intervall på tio minuter 
upp till totalt en timmes aktivitetstid. Anledningen till svarsalternativen utformades som 
intervall på tio minuter berodde på antagandet att det är svårt att uppskatta ett mer detaljerat 
tidsintervall när frågan eftersökte en generell uppskattning. I den här studien användes 
Fahléns (2010) synsätt att arbetsrelaterade aktiviteter sågs som en produktiv aktivitetskategori 
och de övriga sågs som improduktiva aktivitetskategorier. 

För att besvara den andra frågeställningen var det viktigt att respondenten förstod att det 
som eftersöktes var det värde som själva restiden ger upphov till. Mokhtarian et al. (2005) 
menar att det är vanligt att respondenten ofta har svårt att skilja mellan värdet av resans 
slutdestination och det värde som restiden ger (Mokhtarian et al., 2005, s.21). För att 
motverka denna förväxling, formulerades frågan om det generellt upplevda värdet på följande 
vis: Om du tänker på tiden du spenderar på tåget när du arbetspendlar, vilken av följande 
beskrivningar passar bäst för din upplevelse av den?. Ordet tiden betonades tidigt i frågan, 
och tjockmarkerades, för att förtydliga vad frågan syftade på. Bortsett från att frågan 
formulerades ur ett generellt perspektiv baserades den på en omfattande studie genomförd i 
Storbritannien 2004 (se: Lyons, 2007, s.113). Svarsalternativen gavs på en fyrgradig skala: 
Mycket värdefull, Ganska värdefull, Till viss del bortkastad och Helt bortkastad. Tanken var 
att respondenten skulle vara tvungen att ta ställning om den värderade resan som positiv eller 
negativ. Sättet som svarsalternativen utformades på var också lämpligt för vår första modell 
som kallas värdemodellen som presenteras i avsnitt 3.3, vilken studiens tredje frågeställning 
bygger på. 

En annan viktig fråga i studien var att ta reda på vilka aktiviteter som utgör begreppet 
omställningstid för en arbetspendlare. Mokhtarian et al. (2005) visade att de som upplever ett 
behov av en buffert eller ställtid var den mest inverkande variabeln i relation till resans värde, 
och Jain & Lyons (2008) definierar begreppet omställningstid som utrymmet som ges att 
förbereda sig på det som komma skall vid slutdestinationen (Mokhtarian et al., 2005, s.15-19; 
Jain & Lyons, s.85). Eftersom den här studien fokuserar på arbetspendlare där 
slutdestinationen motsvaras av arbetsplatsen formulerades frågan: Bidrar aktiviteterna du gör 
på pendeln till att ditt arbetsliv blir lättare att hantera? med utgångspunkt i teorin att 
omställningstid bestäms av resans kontext. Det kändes även viktigt att formulera frågan på ett 
konkret sätt som respondenten enkelt kunde relatera till den, istället för att använda begrepp 
som buffert eller ställtid, vilka kan tolkas mer öppet. Svarsalternativen som gavs var I hög 
grad, I någon grad och Inte alls, som översattes till Ja och Nej i vår andra modell, 
nyttomodellen, och presenteras i avsnitt 3.3, vilket studiens fjärde frågeställning baseras på. 

Slutligen krävdes det att kontrollfrågor utformades så att det skulle vara möjligt att 
urskilja resenärer utanför studiens syfte. För att identifiera arbetspendlare som reser frekvent 
med tåg ställdes två frågor: Är du på väg till eller från arbetet? och Hur många dagar i 
veckan pendlar du till arbetet med tåg en genomsnittlig vecka?. En annan fråga som delvis 
fungerade som en kontrollfråga, men som också var avgörande för att ta reda på hur lång 
restid resenären hade var att respondenten fick ange start- och slutdestination av resan. Frågan 
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skulle avgöra om resenären hade fyllt i enkäten utefter resan som studiens syfte avser, genom 
att kontrollera att respondenten inte baserade svaren utifrån andra förbindelser som eventuellt 
förekommit innan hen klev på SL-pendeln.  

Frågan: Finns det någonting som hindrar dig från att göra det du vill göra på tåget? 
ställdes för att delvis underlätta tolkningen av svaren på frågan om hur värdefull pendlarna 
upplevde tågresan, men även för att bidra i analysen av de övriga frågorna. Om många 
upplever hinder av liknande karaktär är det intressant att undersöka om svaren i enkäten 
påverkas på liknande sätt beroende på vilket hinder de upplever. Svarsalternativen gavs som 
Ja eller Nej och om respondenten svarat att den upplever hinder ombads den att beskriva 
vilket hinder den upplevde. Svarsfältet lämnades öppet och respondenten fick själv välja hur 
utförligt svar skulle vara. Eftersom svaret Ja kräver mer tid och ansträngning av respondenten 
finns det risk att somliga undviker att svara att de upplever hinder även om de i själva verket 
gör det. Ändå ansågs det viktigt att identifiera vilken typ av hinder som respondenten 
upplevde. Genom att lämna svarsfältet öppet var det möjligt att ange fler än ett hinder. 

När enkäten var utformad genomfördes en mindre pilotstudie med tio deltagare för att 
avgöra om frågorna i enkäten tolkades i linje med studiens syfte. Deltagarna var 
arbetspendlare, men pilotstudien genomfördes i en annan miljö den som enkätundersökningen 
genomfördes i. Det rekommenderas att enkäter testas enligt metodlitteraturen för att avgöra 
hur väl anpassade frågorna är efter studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2014, s.93). 
Efter att en person i pilotstudien hade fyllt i enkäten diskuterades innehållet med fokus på hur 
respondenten uppfattade frågorna. Testet resulterade i att några formuleringar och ordval 
ändrades för att bättre stämma överens med syftet medan huvudstrukturen lämnades 
oförändrad. Pilotstudien gav också insikt i hur tidskrävande enkäten var, ingen av 
respondenterna ägnade mer än fyra minuter åt att besvara formuläret vilket var bra då det 
indikerade att enkäten inte var för omfattande.   

 
3.2 Genomförande av enkätundersökningen 
Enkäten delades ut under två resor en solig och relativt varm morgonen tisdagen den 31 mars 
2015. Dagen valdes för att undvika en överrepresentation av eventuella veckopendlare som i 
regel reser på dagar angränsande till helg (Tillväxtanalys, 2010, s.12). Innan genomförandet 
undersöktes även att det inte förekom några störningar i trafiken, eventuella ombyggnationer 
eller större evenemang vid stationer på sträckan med avsikt att nå typiska resenärer inom 
gruppen arbetspendlare. I Älvsjö arrangeras till exempel Stockholmsmässan vilket hade 
kunnat påverka urvalet passagerare på pendeltåget, men under det aktuella datumet pågick 
ingen mässa (Stockholmsmässan, 2014). Två avgångar valdes, ankomst till Stockholm strax 
innan klockan åtta och ankomst till Uppsala strax innan klockan nio. Tidpunkten valdes 
utifrån antagandet att många börjar arbetsdagen klockan åtta och nio på morgonen. 

Vid genomförandet delades enkäten ut parallellt av oss två som står bakom studien. 
Majoriteten av sittplatserna på resan mot Stockholm var ockuperade, däremot var det inte 
trångt i gångarna och få människor stod upp. På tågresan från Stockholm var det färre 
resenärer, tåget var knappt halvfullt vilket kan betyda att det hade varit bättre att genomföra 
studien tidigare på morgonen. Medan enkäten delades ut presenterades studiens syfte 
kortfattat vilket underlättade utdelningen eftersom många gav en snabb respons om de ville 
delta eller ej i undersökningen. Vårt tillvägagångsätt var att dela ut enkäten i en vagn i sänder 
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genom att gå varsin ände och mötas i mitten av vagnen. Därefter stannade en person kvar i 
och samlade in formulär medan den andre gick vidare till nästa vagn och fortsatte dela ut 
enkäter. Tiden det tog att fylla i enkäten i praktiken skilde sig inte nämnvärt från pilottestet, 
även om det varierade hur lång tid olika personer använde. De insamlade enkäterna 
sammanställdes sedan i Excel och analyserades därefter i SPSS med en binär logistisk 
regressionsmodell. 

 
3.3 Binär logistisk regression 
För att besvara den tredje och fjärde frågeställningen användes en binär logistisk 
regressionsmodell vilket är ett sätt att avgöra vilka faktorer som förklarar en beroende 
variabels utfall. Den tredje frågeställningen avser bland annat att undersöka hur aktiviteterna 
som utgör tågresan påverkar sannolikheten att respondenten anger att tiden de spenderar tåget 
är värdefull. Denna typ av regression är lämplig när den beroende variabeln är av tvådelad 
karaktär (Hair, et al., 2014, s.313), det vill säga om respondenten antingen instämmer eller 
invänder mot frågan. I värdemodellen motsvaras svaren av att resan antingen upplevs som 
värdefull eller bortkastad. Eftersom frågan om resans upplevda värde baserades på en 
fyrgradig skala var det möjligt att omkoda svaren Mycket värdefull och Ganska värdefull som 
Värdefull och Till viss del bortkastad samt Mycket bortkastad som Bortkastad. I 
nyttomodellen, som ämnar besvara den fjärde frågeställningen, översattes svarsalternativen I 
hög grad och I någon grad som Ja och inte alls som Nej. En binär logistisk regressionsmodell 
är också lämplig om variablerna både är dels kvantitativa men också kvalitativa (Hair, et al., 
2014, s.314), vilket var fallet i denna undersökning då nio respektive åtta variabler var 
kategoriska och två kontinuerliga i de två modellerna, se tabell 2 och tabell 3 för respektive 
modell nedan.  

Förklaringsgraden i en binär logistisk regression bestäms av ett intervall mellan två 
Pseudo R²: Cox & Snell R Square och Nagelkerke R Square (Hair, et al., 2014, s.315). 
Modellen uppskattas förklara fenomenet till något värde inom intervallet. Hur hög 
förklaringsgrad modellen bör ha varierar beroende på undersökningens karaktär. I en 
enkätundersökning av denna karaktär kan en hög förklaringsgrad vara svår att uppnå men 
även en modell med låg förklaringsgrad kan säga något om fenomenet om variablerna är 
signifikanta. Ett annat mått på hur väl modellen beskriver fenomenet är Chi-square (χ²), där 
ett lågt p-värde betyder att modellen är bra. Här eftersträvas ett så hög signifikans som möjligt 
och p-värdet bör vara lägre än 0,05 (Pallant, 2010, s.175). 

Det är även viktigt att modellen har en bra träffsäkerhet (eng: Hit rate). Modellen bör 
utifrån de förklarande variablerna förutsäga svaret på den beroende variabeln. Träffsäkerheten 
i modellen beror på hur svaren fördelats mellan alternativen i den beroende variabeln. Om 
gruppstorlekarna varierar kraftigt kan slumpen ha stor påverkan och därför undersöks 
modellens träffsäkerhet manuellt (Hair, et al. 2014. s.314). Modellen kontrolleras genom att 
jämföra träffsäkerheten mot en naiv och en slumpmässig modell. Tumregeln för en bra modell 
är att överträffa den naiva och slumpmässiga modellen med 25 procent för att verifiera, med 
god marginal, att modellen inte har en stor slumpfaktor (Morrison, 1969, s.156).  

Den naiva modellen bortser från de förklarande variablerna och tar endast hänsyn till 
hur den beroende variabeln är fördelad. Om den till exempel är fördelad på 60 procent 
respektive 40 procent antar den naiva fördelningen att sannolikheten att hamna i den större 
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gruppen är 60 procent för alla de enskilda fallen. I detta fall, behöver regressionsmodellen 
enligt tumregeln ha en träffsäkerhet över 75 procent (0,60 ∗ 1,25) för den större gruppen. 
Samma princip gäller för den mindre gruppen men då används den slumpmässiga modellen 
som ges av α²+ (1− α)² = β där α =  0,40 i det här exemplet, träffsäkerheten för den 
mindre gruppen behöver därmed överstiga 65 procent eftersom (0,40² + (1-0,40)² = 0,52) och 
(0,52 ∗  1,25 =  0,65). 

I våra modeller (värdemodellen och nyttomodellen) utformades de beroende och 
oberoende variablerna från enkätfrågorna enligt tabell 1 (se: appendix: enkätfrågor). 

 

 
Tabell 1: Enkätfrågornas variabelnamn i modellerna. 
 
En annan tumregel som bör uppfyllas i en binär logistisk regressionsmodell är att antalet svar 
(ifyllda enkäter) bör, beroende på olika forskare, överstiga mellan fem till 20 per förklarande 
variabel. Hair et al. (2014) nämner att tio svar per variabel är att rekommendera, men att det 
varierar beroende på undersökningens karaktär. Våra modeller beskrivs i ekvation 1 och 
ekvation 2. Utifrån tumregeln och antalet beroende variabler i modellerna kräver således 
värdemodellen att 100 stycken enkäter samlas in respektive 90 stycken enkäter för 
nyttomodellen. 
 
Ekvationen i värdemodellen var: 
 

Y = β₀ + β₁X₁ + β₂X₂ + β₃X₃ + β₄X₄ + β₅X₅ + β₆X₆ + β₇X₇ + β₈X₈ + β₉X₉ + β₁₀X₁₀ + ε     (1) 
 
Y motsvarar den beroende variabeln värde och förklaras med tio oberoende variabler som 
presenteras i tabell 2.  
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Tabell 2: Variablernas namn, typ, datatyp och kodning i värdemodellen. 
 
Ekvationen i nyttomodellen var: 

 
Y = β₀ + β₁X₁ + β₂X₂ + β₃X₃ + β₄X₄ + β₅X₅ + β₆X₆ + β₇X₇ + β₈X₈ + β₉X₉ + ε                       (2) 

 
Y motsvarar den beroende variabeln underlättar arbete och förklaras med nio oberoende 
variabler som presenteras i tabell 3.  
 

 
Tabell 3: Variablernas namn, typ, datatyp och kodning i nyttomodellen. 
 
Aktivitetskategorierna som hade en sjugradig skala delades upp i två intervall, 0 - 10 minuter 
och 11 - 60 minuter. Anledningen var att modellerna skulle skilja mellan personer som 
utförde en aktivitet i hög utsträckning och någon som bara gjorde det en liten stund eller inte 
alls. Det visade sig även vara nödvändigt att dela upp aktiviteterna efter denna skala eftersom 
modellen annars hade haft svårt att finna korrelation mellan de två beroende variablerna värde 
och underlättar arbete.  
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4 RESULTAT 
 

4.1 Material och bortfall 
Sammantaget samlades 140 enkäter in, uppskattningsvis valde två av fem tillfrågade att delta i 
undersökningen. Sammanställningen av materialet visar att undersökningen baseras på 116 
enkäter. Bortfallet identifieras som ofullständiga svar, resenärer utanför studiens syfte med 
avseende på sträckan, orimlig mängd aktivitetstid i förhållande till restid och personer som 
inte arbetspendlar. Fördelningen mellan kön är 57 procent kvinnor och 41 procent män samt 2 
procent som valde att inte ange kön. Medelåldern är 36 år, den yngsta deltagaren är 18 år och 
den äldsta är 69 år. Deltagarna i studien pendlar i genomsnitt 4,2 dagar per vecka. 
Fördelningen av restider visas i figur 2. 

 
Figur 2: Fördelning av restider och antal resenärer i det insamlade materialet. 
 
Figuren visar en viss förskjutning åt längre restider, drygt 65 procent av deltagarna i 
enkätundersökningen reser längre än halva sträckans restid. I diagrammet visas att de 
dominerande restiderna i undersökningen är 29 minuter, 38 minuter, 41 minuter, 44 minuter, 
47 minuter och 55 minuter. De motsvaras av resor i båda riktningarna mellan orterna: 
Upplands Väsby - Stockholm Central, Uppsala - Sollentuna, Uppsala - Helenelund, Uppsala - 
Ulriksdal, Uppsala - Solna och Uppsala - Stockholm central. I undersökningen är 
fördelningen mellan långdistans- och kortdistanspendlare 40 långdistanspendlare och 76 
kortdistanspendlare. 
 
4.2 Deskriptiv statistik 
Enkätsammanställningen visar att på frågan: Om du tänker på tiden du spenderar på tåget när 
du arbetspendlar, vilken av följande beskrivningar passar bäst för din upplevelse av den? var 
fördelningen relativt jämn. Det var sammanlagt 46 procent som svarade att resan var Mycket 



16 

värdefull och Ganska värdefull respektive 54 procent som svarade Till viss del bortkastad och 
Helt bortkastad, se figur 3.  
 

 

 
Figur 3: Fördelningen av det upplevda värdet av restiden.  
 
På frågan: Bidrar aktiviteterna du gör på pendeln till att ditt arbetsliv blir lättare att hantera? 
visar sammanställningen att 51 procent tycker att tiden på tåget I hög grad och I någon grad 
bidrar till att arbetslivet blir lättare att hantera och 49 procent svarade Inte alls, se figur 4. 
 
 

 
Figur 4: Fördelningen mellan de som instämde att aktiviteterna på tåget bidrar till att arbetslivet blir 
lättare att hantera och de som invände.  
 
I tabell 4 visas att användningen av restiden är någorlunda jämnt utspridd över aktiviteterna. 
De aktiviteter som avviker något är underhållning, arbetsrelaterade aktiviteter, göra 
ingenting och annat. Gällande underhållning bör det noteras att de aktiviteter som ryms inom 
begreppet underhållning är många och att flera av dessa går att utföra samtidigt som andra 
aktiviteter. Resenären kan till exempel lyssna på musik samtidigt som hen vilar eller läser 
tidningen. Att relativt få resenärer lägger mer än tio minuter på att göra ingenting stärker 
bilden av resan som en aktivitetstid då de flesta resenärerna i undersökningen var ovilliga att 
bara “sitta av” tiden på tåget utan fyller den med aktiviteter av olika slag. Slutligen var det 
endast nio personer som valde att fylla i kategorin annat, varav fem personer motsvarande 
fyra procent gjorde det mer än tio minuter. Det tyder på att de aktivitetskategorier som 
definierades var väl utformade för att beskriva vilka aktiviteter som är typiska för en tågresa. 
Aktiviteter som tillkom utanför de redan definierade kategorierna var bland annat att sminka 
sig, be och ägna sig åt konstnärliga aktiviteter. Bortsett från underhållning var 
arbetsrelaterade aktiviteter den aktivitet som var vanligast förekommande. Det bör även 
tilläggas att arbetsrelaterade aktiviteter är beroende av respondentens möjligheter att arbeta 
på tåget. I sammanställningen av enkäten visade det sig att 98 av 116 kunde utföra 
arbetsrelaterade aktiviteter utanför deras ordinarie arbetsplats. 
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Tabell 4: Andel resenärer som utför aktiviteten mer än 10 minuter på tåget. 

 
Totalt upplevde 61 personer av 116 någon form av hinder, och många av dem uttryckte 
explicit att det hindrade dem från att arbeta. I tabell 5 visas de hinder som enkätsvaren gav. 
Eftersom frågan ställdes öppet innebär det att vissa personer upplevde fler hinder än andra. 
Totalt upplevdes 72 hinder av de 61 personerna. Tabellen visar de 60 hinder som fler än fyra 
personer upplevde som slogs samman till fem kategorier eftersom de uttrycktes på samma sätt 
av respondenterna.  
 

 
Tabell 5: Antal hinder som resenärerna upplevde indelat i fem kategorier 

 
4.3 Värdemodellen 
Värdemodellen innehåller den beroende variabeln värde och tio förklarande variabler. 
Modellen är statistiskt signifikant med χ² (10, N = 116) = 33,703, p < 0,001. Modellen i sin 
helhet förklarar mellan 25,2 % (Cox & Snell R Square) och 33,7 % (Nagelkerke R Square) av 
variationen på den beroende variabeln värde, se tabell 6. 
 

 
Tabell 6: Värdemodellens förklaringsgrad 
 
Den beroende variabeln i modellen motsvarar Värdefull (kodad 1) eller Bortkastad (kodad 0). 
Gruppstorleken för den beroende variabeln var 46 procent för värdefull respektive 54 procent 
för bortkastad. Modellens träffsäkerhet är totalt 69,8 %. Tumregeln uppnåddes för både den 
större och den mindre gruppen när den naiva modellen gav (0,54 ∗ 1,25 = 0,68 < 0,75) och 
den slumpmässiga modellen gav (0,50 ∗ 1,25 = 0,63 < 0,64), se tabell 7. 
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Tabell 7: Klassifikationstabell för värdemodellen 
 
Tabell 8 visar att fem av de förklarande variablerna hade en statistisk signifikant inverkan på 
modellen (arbetsrelaterat, återhämtning, sociala aktiviteter, underlättar arbete och ålder). 
Den variabel som hade störst positiv inverkan på värdet var underlättar arbete, med en 
oddskvot (Exp(B)) på 6,154. Det innebär att resenären som svarat att de tyckte att tiden på 
tåget underlättar deras arbetsliv var det över sex gånger mer sannolika att svara att tiden på 
tåget var värdefull. Även sociala aktiviteter hade en positiv inverkan, med en oddskvot på 
3,33. De variabler som hade en negativ påverkan (oddskvot mindre än 1) var arbetsrelaterade 
aktiviteter och återhämtning, med oddskvoterna 0,234 respektive 0,205. Det indikerar att om 
resenären utförde någon av dessa aktiviteter mer än tio minuter var det över fem gånger (5,27 
resp. 5,87) mer troligt att den svarade att tiden på tåget var bortkastad. Ålder var signifikant 
men med en oddskvot på 1,047 vilket tyder på att resenären, oavsett ålder, var lika benägen 
att svara att tiden var värdefull som bortkastad. 
 

 
Tabell 8: Variablerna i Värdemodellen 
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4.4 Nyttomodellen 
I nyttomodellen är den beroende variabeln underlättar arbete, som förklaras med nio 
oberoende variabler. Modellens förklaringsgrad ges av 15,5 % (Cox & Snell R Square) och 
20,7 % (Nagelkerke R Square), se tabell 8. I modellen är χ²(9, N = 116) = 19,544 med p = 
0,021. 
 

 
Tabell 9: Nyttomodellens förklaringsgrad 

 
Den beroende variabeln i modellen motsvarar om resenären upplever att aktiviteterna på tåget 
bidrar till att pendlarens arbetsliv blir lättare att hantera som Ja (kodad 1) och Nej (kodad 0). 
Gruppstorleken för den beroende variabeln var 51 procent för Ja respektive 49 procent för 
Nej. Modellens träffsäkerhet är totalt 65,5 %. Tumregeln uppnåddes inte för den större 
gruppen eftersom den naiva modellen gav (0,51 ∗ 1,25 = 0,64 >  0,60), däremot gäller den 
för den mindre gruppen då den slumpmässiga modellen gav (0,50 ∗ 1,25 = 0,63 <  0,71), se 
tabell 10. 
 

 
Tabell 10: Klassifikationstabell för nyttomodellen 

 
Tabell 11 visar att tre av de förklarande variablerna hade en statistisk signifikant inverkan på 
modellen (arbetsrelaterat, personlig planering och underhållning). Den variabel som hade 
störst positiv inverkan på underlättar arbete var personlig planering, med oddskvoten 3,70. 
Det innebär att resenärer som ägnade mer än tio minuter åt personlig planering var över tre 
gånger mer sannolika att svara att aktiviteterna de gör på tåget bidrar till personens arbetsliv 
blir lättare att hantera. Samma sak gäller arbetsrelaterade aktiviteter med oddskvoten 3,36. 
Den enda signifikanta aktivitetskategorin som hade negativ inverkan var underhållning med 
oddskvot 0,43 vilket betyder att resenärer som ägnade mer än tio minuter åt underhållning var 
mer än två gånger (2,33) sannolika att svara att aktiviteterna de gör på tåget inte bidrar till 
personens arbetsliv blir lättare att hantera. 
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Tabell 11: Variablerna i nyttomodellen 
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5 ANALYS 
 

5.1 Regressionsmodeller 
Både värdemodellen och nyttomodellen var signifikanta enligt χ²testet vilket indikerar att 
modellerna kunde skilja mellan respondenter som gav olika svar på de beroende variablerna 
värde och underlättar arbete. Värdemodellen hade hög förklaringsgrad i förhållande till 
undersökningens karaktär och mycket bra träffsäkerhet eftersom tumregeln uppfylldes med 
marginal (Morrison, 1969, s.156). Nyttomodellen hade något lägre förklaringsgrad och 
träffsäkerheten var något låg för den mindre gruppen, men då modellen endast var fyra 
procent från att uppfylla tumregeln är den inte oanvändbar, även om dess trovärdighet är 
något lägre än värdemodellens. Sammanställningen visade en mycket jämn fördelning mellan 
svaren i de beroende variablerna vilket tyder på att frågorna utformades på lämplig sätt för att 
en binär logistisk regressionsmodell skulle fungera (Pallant, 2010, s.169-180). 

En orsak till att alla variablerna inte blev signifikanta i modellerna kan bero på 
förhållandet mellan stickprovets storlek (N = 116) och antalet förklarande variabler (tio 
respektive nio). I det här fallet är förhållandet 11,6:1 och 12,9:1, enligt litteraturen föreslås 
olika tumregler från minst fem observationer upp till minst 20 per förklarande variabeln för 
att ge en kraftfull modell (Hair, et al., 2014, s.329). Ett annan skäl är att de förklarande 
variablerna är beroende av varandra i vissa avseenden, till exempel iakttogs via observation, 
att underhållning som innefattade att lyssna på musik i vissa fall förkom i kombination med 
andra aktivitetskategorier. Utifrån resultatet antog vi att respondenten hade fyllt i att de gör 
båda aktiviteterna. Idealt ska de förklarande variablerna endast påverka den beroende 
variabeln, men i praktiken är det svårt att uppnå i en studie av denna karaktär (Pallant, 2010, 
s.169).  

 
5.2 Tolkning av resultat 
Sammanlagt svarade 51 procent att tiden på tåget underlättade deras arbetsliv. Vidare visade 
Nyttomodellen att de som utförde arbetsrelaterade aktiviteter i större utsträckning tyckte att 
resan underlättade arbetslivet, vilket stödjer Ficklings et al. (2008) tes att det finns fördelar att 
se tåget som en arbetsplats. Många arbetspendlare verkar se restiden som ett tillfälle att få 
saker gjorda genom att vara produktiva. Med tanke på att slutdestinationen motsvarade 
arbetsplatsen i denna studie kan arbetsrelaterade aktiviteter därmed fungera som en 
omställningstid som förbereder resenären inför arbetsdagen. Nyttomodellen visade också att 
personlig planering hade positiv inverkan på underlättar arbete. Det här är ett exempel på hur 
arbete och fritid inte bör ses som helt separerade från varandra, vilket efterfrågades av 
Fickling et al. (2008). Att hantera personliga saker på pendeln till jobbet kan underlätta 
arbetslivet. Holley et al. (2008) påpekade att improduktiva aktiviteter kan ha positiv effekt för 
både arbetstagare och arbetsgivare. Genom att se arbetsrelaterade aktiviteter som den enda 
direkt produktiva aktiviteten (Fahlén, 2010) är personlig planering ett exempel på att även 
improduktiva aktiviteter kan fungera som en omställningstid. Kanske minskar personliga 
aktiviteter stressfaktorer som annars kan påverka arbetslivet negativt, vilket kan förklara 
varför denna aktivitet hade en positiv inverkan på den underlättar arbete.  

Mokhtarian & Salomon (2005) visade att pendlare som såg resan som en produktiv tid 
mellan hem och arbete hade en mer positiv inställning till att resa vilket betyder att 
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arbetsrelaterade aktiviteter även borde ha en positiv effekt på det upplevda värdet av resan. 
Även Fahlén et al. (2010) och Jain & Lyons (2007) visade att mer produktiva aktiviteter som 
att arbeta eller studera i regel leder till en mer värdefull resa. Värdemodellen visade däremot 
att de som ägnade mer än 10 minuter på arbetsrelaterade aktiviteter svarade med fem gånger 
större sannolikhet att restiden var bortkastad. Det är därmed ett motsägande resultat i 
förhållande till annan forskning som kan tyda på att gruppen arbetspendlare i den här 
undersökningen skiljer sig från resenärer i tidigare undersökningar. Det är också möjligt att 
många av de som arbetar har inställningen att tiden de arbetar på tåget är bortkastad eftersom 
de lika gärna kunde ha varit på arbetsplatsen vilket då skulle vara en fråga om hur 
respondenten ha valt att tolka begreppet värdefullt. Syftet med frågan i enkäten var att fånga 
värdet som själva restiden ger upphov till utan att göra jämförelser med tid tillbringad någon 
annanstans. Men det är möjligt att respondenten har svarat utifrån idén om att arbetet är mer 
värdefullt när det utförs på arbetsplatsen, vilket Ory & Mokhtarian (2005) påpekade som en 
svårighet med undersökningar av denna karaktär. Att arbetsrelaterade aktiviteter hade en 
negativ inverkan i värdemodellen kan även bero på att miljön på tåget hindrar människor från 
att arbeta effektivt. I undersökningen svarade 61/116 personer att de upplevde hinder, flertalet 
av dem poängterade att avsaknaden av bord, dåligt internet, trängsel och svårigheter att 
koncentrera sig hindrade dem från att arbeta. Det indikerar att satsningar på kollektivtrafik 
även bör ta hänsyn till utvecklingsbehoven inuti tåget. Det är intressant att arbetsrelaterade 
aktiviteter visade sig vara positiv i nyttomodellen och negativ i värdemodellen med tanke på 
att underlättar arbete var en av de mest positivt inverkande variablerna i värdemodellen. Det 
kan tolkas som att arbetsrelaterade aktiviteter ger ett värde för resenären om det underlättar 
arbetslivet men i andra fall får resan att kännas bortkastad. Arbetsrelaterade aktiviteter verkar 
alltså vara värdefulla om de fungerar som en omställningstid men annars inte. Det bör dock 
noteras att de som svarat att tiden är bortkastad kan tycka att arbetsrelaterade aktiviteter gör 
att resan känns mer värdefull men ändå upplever att restiden som helhet är bortkastad vilket 
modellerna i denna studie inte tar hänsyn till. 

Jain & Lyons (2008) menar att underhållning är ett exempel på time out som i många 
fall leder till en positiv upplevelse av resan. I den här studien visas inte hur underhållning 
förhåller sig till värdet eftersom variabeln inte var signifikant i modellen. Däremot hade 
underhållning en negativ inverkan i nyttomodellen vilket innebär att om resenären spenderade 
mer än tio minuter på underhållande aktiviteter var det större sannolikhet att respondenten 
invände mot att resan underlättar arbetslivet. Resultatet i nyttomodellen tyder på att att 
underlättar arbete är mer förknippat med produktiva aktiviteter och omställningstid än 
improduktiva aktiviteter och time out. Det är möjligt att underhållning motverkar effekten av 
att förbereda sig på de uppgifter som komma skall eftersom den kategorin på många sätt kan 
förknippas med förströelse och verklighetsflykt. Det är däremot inte otroligt att underhållning 
i många fall fungerar som time out då tidigare studier har visat att läsning är den vanligaste 
aktiviteten hos pendlare och ofta upplevs som positiv (Fickling et al., 2008). Den här 
variabeln är svår att tolka då det är troligt att den i vissa fall utförs i kombination med andra 
aktiviteter. Om enkäten specificerat vilken typ av underhållning det gällde hade det varit 
möjligt att skilja på aktiviteter som ofta utförs enskilt (läsa en bok, se på film osv) och de som 
inte gör det (lyssna på musik/radio/podcast). Det hade gett en tydligare bild av underhållning 
som ett exempel på time out. 
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Något som däremot talar för värdet av improduktiva aktiviteter var att sociala aktiviteter 
visades signifikant i värdemodellen och hade en positiv inverkan på den beroende variabeln 
värde. Resultatet visar att improduktiva aktiviteter kan bidra till att resan upplevs värdefull 
vilket Holley et al. (2008) argumenterar för. Jain & Lyons (2008) visar att exempelvis sociala 
telefonsamtal skulle kunna vara en form av time out där restiden erbjuder en paus i vardagen 
och en tid för att främja sociala relationer. Det tyder på att improduktiva aktiviteter, som inte 
nödvändigtvis bidrar till att arbetet blir lättare att hantera, kan få resenären att uppleva resan 
som värdefull. Det bör hållas i åtanke att sociala aktiviteter kan innefatta många olika 
aktiviteter. Det är troligt att till exempel användandet av sociala medier beskriver en viss typ 
av social upplevelse medan att umgås med medpassagerare har en annan innebörd för 
resenären.  

Värdemodellen visade att de som använde mycket tid åt att sova eller vila inte upplever 
resan särskilt värdefull eftersom aktiviteten återhämtning påverkade resans värde negativt i 
högst grad. Samtidigt är det inte otänkbart att vissa arbetspendlare som reser tidigt på 
morgonen är trötta och skulle vilja ägna tiden åt återhämtning (31 % ägnade mer än 10 
minuter åt återhämtning). Det kan indikera att den sömn eller vila de fick under resan inte var 
särskilt värdefull vilket, liksom arbetsrelaterade aktiviteter, kan härledas till upplevda hinder 
på tåget. Många personer upplevde att sittplatserna var obekväma och att ljudnivån på tåget 
var hög vilket kan påverka möjligheterna att återhämta sig. Ett sätt att ta reda på detta hade 
varit att fråga de som återhämtade sig hur de upplevde kvaliteten på sömnen eller vilan. 
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6 DISKUSSION & SLUTSATS 
Den här studien har visat att restiden för arbetspendlare är en aktivitetstid i allra högsta grad. 
Endast en tiondel av arbetspendlarna lägger mer än tio minuter på att göra ingenting vilket 
tyder på att många arbetspendlare vill skapa en mening med resan och fyller restiden med 
aktiviteter av olika slag. Användningen av restiden är ganska jämnt utspridd över alla 
aktiviteter vilket säger oss att resenärerna anpassar användningen av restiden efter sina 
personliga behov. Den aktivitet som var vanligast förekommande bland arbetspendlarna var 
underhållning men det är troligt att den förekommer i kombination med andra aktiviteter. 
Förutom underhållning var arbetsrelaterade aktiviteter mest förekommande vilket tyder på att 
många använder tiden till att vara produktiva på vägen till arbetet.  

Nästan hälften av de svarande beskrev restiden som värdefull, vilket betyder att det inte 
nödvändigtvis är kortare restid som behöver prioriteras i satsningar inom kollektivtrafik. 
Värdefullhet visar sig i denna studie inte vara synonymt med produktivitet i form av arbete. 
Sociala aktiviteter bidrar till att resan upplevs värdefull men det som främst ger ett värde för 
arbetspendlaren är möjligheten att få restiden att underlätta arbetslivet. Resultaten tyder på att 
arbetspendlare värdesätter en omställningstid mellan hem och arbete som kan bestå av 
arbetsrelaterade aktiviteter men även personlig planering. Produktiva aktiviteter var endast 
värdefulla i den mån det underlättar arbetslivet vilket betyder att det kan finnas fördelar med 
att, i infrastrukturutveckling, till viss del se pendeltåget som en arbetsplats. Genom att 
minimera hinder på pendeln och öka möjligheterna för pendlarna att jobba effektivt kan 
arbetspendlare som arbetar på tåget i större utsträckning uppleva att restiden är värdefull. 
Sammanfattningsvis talar resultatet mot den konventionella synen av restiden som bortkastad 
då restiden i många fall är en värdefull aktivitetstid. 
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