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ABSTRACT 

Remnegård Hage, E. 2016. Kollektivtrafik i Ramstalund – En studie av medborgarens 

inställning till turtäthet och pris. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala 

universitet.   

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad personer som är 20 år eller äldre samt folkbokförda i 

Ramstalund, har för inställning till den kollektivtrafik som erbjuds här. Deras inställning undersöks utifrån 

aspekterna turtäthet och biljettpris, samt hur detta påverkar frekvensen av deras resande med kollektivtrafiken till 

och från Ramstalund. Huruvida en förändring av båda eller någon av dessa två aspekter skulle förändra deras 

resande, behandlas också. Vidare undersöks vad inställningen till kollektivtrafiken betyder för en möjlig 

utveckling av densamma i Ramstalund. Den genomförda studien är indelad i fyra faser: (1) Genomgång av tidigare 

studier inom området kollektivtrafik och människors beteende kring densamma; (2) Införskaffande av empirisk 

data medelst en internetbaserad enkätundersökning; (3) Analysprocess där insamlad data från 

enkätundersökningen analyseras; (4) Slutsatser grundade på resultat från analysprocessen. Resultatet av 

undersökningen visar att en majoritet av studerad befolkningsgrupp är mest nöjd med turtätheten under dagtid på 

vardagar. Mest missnöjd med turtätheten är en majoritet av befolkningsgruppen under nattid på helgdagar. En 

majoritet menar också att biljettpriset i dagsläget är för högt. Avslutningsvis argumenteras för att den inställning 

till turtäthet och biljettpris som idag finns bland medborgarna i Ramstalund, kan ha en hämmande effekt på 

kollektivtrafikens utveckling här. Vidare visar den avslutande analysen att både en förändring av turtätheten och 

biljettpriset skulle öka resandefrekvensen med kollektivtrafiken hos berörd befolkningsgrupp. 
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1. INLEDNING 
 

I Sverige finns ett antal olika organ vars ansvar är att utveckla kollektivtrafiken. Den svenska 

statens uppgift är att genom lagstiftning och investeringar inom infrastruktur se till att 

säkerställa att de grundläggande transportbehoven kan tillgodoses samt att förutsättningar 

skapas för samordning och utveckling av kollektivtrafiken (Trafikanalys, 2015). 

I riksdagen har det beslutats om transportpolitiska mål som ska råda. Bland dessa mål 

framgår det att en av utgångspunkterna är att människors möjligheter att välja kollektiva 

färdmedel ska göras bättre (Trafikanalys, 2015). Av den anledningen är det intressant att genom 

en empirisk studie undersöka vad medborgare faktiskt tycker om kollektivtrafiken som erbjuds 

dem. Med tanke på de transportpolitiska målen är det också av intresse att undersöka vad samma 

människor skulle vilja se för utveckling. En utveckling som skulle göra att deras möjligheter 

att nyttja kollektivtrafiken skulle förändras till det bättre. 

När det gäller miljöarbetet i Sverige så är ett minskande av utsläppen av växthusgaser något 

som stor vikt läggs vid. Naturvårdsverket (2015) menar att i Sverige har investeringar inom 

bland annat kollektivtrafiksystem som gjorts under föregående decennier, bidragit till att vi har 

lägre utsläppsnivåer av växthusgaser idag. Även inom miljöarbetet kan således en god 

kollektivtrafik göra skillnad (Naturvårdsverket, 2015). 

Miljön och kvalitén på densamma är något som angår oss alla. Det spelar ingen roll vad 

man har för politisk ståndpunkt eller hur viktigt, eller oviktigt, man tycker att arbetet för en 

bättre miljö är. Alla människor påverkas av den miljö vi lever i. Människors aktiva val att välja 

eller inte välja kollektivtrafiken framför mindre miljövänliga alternativ har betydelse för miljön. 

Därför är det viktigt att bedriva forskning gällande vad som får människor att välja, eller för 

den delen inte välja, att resa kollektivt. 

1 435 miljoner. Det var antalet resenärer inom svensk kollektivtrafik år 2014. Det mest 

nyttjade kollektiva färdmedlet var under samma år bussen, med vilken drygt hälften av de 

kollektiva resorna gjordes (Trafikanalys, 2015). Men hur ser det ut på en mer lokal nivå? Och 

framförallt, vad har man för inställning till kollektivtrafiken på en mer lokal nivå? Det är kring 

frågor som dessa som den här uppsatsen kommer att kretsa. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad vuxna människor som är folkbokförda i 

Ramstalund har för inställning till den kollektivtrafik som erbjuds här. Med vuxen menas i den 

här uppsatsen personer som är 20 år eller äldre. Deras inställning undersöks utifrån aspekterna 

turtäthet och biljettpris samt hur detta påverkar frekvensen av deras resande med 

kollektivtrafiken till och från Ramstalund. Om en förändring av båda eller någon av dessa två 

aspekter skulle förändra deras resande, behandlas också. 

De frågeställningarna som den här undersökningen syftar till att undersöka gäller alltså för 

de personer i Ramstalund som uppfyller uppställt krav på ålder och folkbokföring. Dessutom 

gäller frågeställningarna följaktligen den kollektivtrafik som erbjuds dem i Ramstalund. 

Frågeställningarna är: 

1. Under vilka dagar och tider anser flest personer att turtätheten är tillfredsställande? 

2. Under vilka dagar och tider anser flest personer att turtätheten inte är tillfredsställande? 
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3. Vad anser studerad befolkningsgrupp om kollektivtrafikens biljettpris? 

4. Skulle en förändring av turtätheten bidra till ett ökat nyttjande av kollektivtrafiken? 

5. Skulle en förändring av biljettpriset bidra till ett ökat nyttjande av kollektivtrafiken? 

6. Vad betyder medborgarna i Ramstalunds inställning till kollektivtrafiken för en möjlig 

utveckling av densamma i området? 

 

1.2 Metod 

Den empiriska delen av den här uppsatsen bygger på en internetbaserad enkätundersökning. 

Enkätens innehåll bestod av frågor angående tidtabeller och biljettpriser vid de kollektiva 

busslinjer som trafikerar invid Ramstalund. Det vill säga de busslinjer som man kan ta sig till 

och från Ramstalund med. De svar som jag lyckades inbringa genom enkätundersökningen har 

vid analysprocessen kodats om till siffror. Analysmetoden som använts är sålunda till stor del 

matematiska analyser av siffror, dock mindre avancerade sådana. Metodologin som brukats vid 

denna undersökning har alltså rört sig kring kvantitativa metoder (Eliasson, 2006, s. 28). 

 

1.2.1 Urvalsmetod 

När man genomför en kvantitativ undersökning, som den här, så är behovet att generera ett 

urval nästintill alltid aktuellt. Då jag genomförde mitt urval började jag med att fastställa den 

population som jag planerat göra mitt urval ifrån. Populationen är i mitt fall alla de människor 

som är folkbokförda i tätorten Ramstalund och som har en ålder om 20 år eller äldre. Dessa var 

de grundläggande kraven för att få delta i undersökningen. Målet med urvalet var att det skulle 

vara så representativt som möjligt. Det vill säga att respondenterna i min undersökning 

avspeglar hela populationen. Genom att göra ett sannolikhetsurval som bygger på 

slumpmässighet så blir innebörden av det, så även i mitt fall, att sannolikheten gällande vilka 

ur populationen som väljs ut, är känt (Bryman, 2011, kapitel 7). 

Då det enligt Uppsala kommuns (2015) statistik finns 335 invånare i Ramstalund, fördelade 

över 106 hushåll med olika konstellationer, så var det med denna kännedom som jag skulle göra 

mitt urval. Att på olika sätt söka upp samtliga 335 invånare ansåg jag efter överväganden vara 

alldeles för tids- och resurskrävande (Bryman, 2011, kapitel 7). Särskilt med tanke på att alla 

individer i statistiken är anonyma (Uppsala kommun, 2015) och att det ju handlar om en frivillig 

enkät. Att få samtliga invånare, inom det geografiska området där undersökningen skulle äga 

rum, att på frivillig basis delta, såg jag som en mig övermäktig uppgift. Därför valde jag att 

göra mitt urval med utgångspunkt i de 106 hushållen. 

Ett informationsblad med grundläggande upplysningar om min enkät lades i samtliga 

postlådor tillhörande en eller flera privatpersoner i Ramstalund. Detta skedde den 17 december 

2015. Informationsbladet finns att se i Bilaga 1. Hur kunde jag då vara säker på att samtliga 

hushåll nu hade fått mitt informationsblad? Det var ju inte säkert att antalet hushåll i 

Ramstalund skulle sammanfalla med antalet postlådor. Dock så lämnades ett informationsblad 

i varje synlig postlåda adresserad till en eller flera privatpersoner. Vilket, efter en 

kontrollräkning, sammantaget blev 106 informationsblad. Med detta som belägg så håller jag 

för sannolikt att varje hushåll kunde motta mitt informationsblad. 

Det var inte förutbestämt vilka personer i hushållen, eller i hela Ramstalund för den delen, 

som skulle delta i undersökningen. Målet var att alla skulle få information om existensen av 
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min internetbaserade enkät och förhoppningsvis skulle så många som möjligt vara villiga att 

besvara den. 

 

1.2.2 Enkäterna 

Den empiriska grunden i den här rapporten bygger som sagt på en internetbaserad 

enkätundersökning, där de deltagande respondenterna är folkbokförda i Ramstalund. 

Som med många andra datainsamlingsmetoder så finns det både för- och nackdelar med 

enkätundersökningar, i synnerhet internetbaserade sådana. Eliasson (2006) menar att en fördel 

med enkätundersökningar är den kostnadsmässiga biten då det endast tillkommer kostnader för 

tryck och porto. Eftersom min enkätundersökning genomfördes via en webbplats på internet så 

undvek jag sådana kostnader (Eliasson, 2006, s. 29) även om kostnaden för framställande av 

informationsblad om min enkätundersökning tillkom. Till syvende och sist så var det inte 

kostnadsfrågan som gjorde att valet föll på en internetbaserad enkät. Fördelarna är snarare att 

de tillfrågade respondenterna själva kan välja när de vill besvara enkäten så länge de har tillgång 

till internet vid tillfället (Eliasson, 2006, .29). Då jag dessutom hoppades på att så många som 

möjligt ur varje hushåll eller familj skulle besvara enkäten så ansåg jag det lämpligt med en 

enkätundersökning. Exempelvis skulle en intervjusituation ha krävt att samtliga personer skulle 

vara hemma vid intervjutillfället, alternativt att jag tvingats återkomma vid flera tillfällen. Att 

jag heller inte hade kännedom om hur många personer varje enskilt hushåll omfattade gjorde 

att jag genom det utdelade informationsbladet hade möjlighet att nå alla, oavsett om hushållet i 

fråga bestod av en eller flera personer.  

Enkätundersökningar har, menar Eliasson (2006), en tendens att inbringa färre deltagande 

respondenter i jämförelse med intervjuundersökningar. Möjligen på grund av att den 

omedelbara mänskliga kontakten ofta saknas när en enkätundersökning genomförs. Ett 

övervägande som jag fick göra var alltså att väga fördelen för respondenten att kunna besvara 

mina frågor när hon eller han vill, kontra fördelarna som den mänskliga kontakten innebär vid 

en intervjusituation. Valet föll på det förstnämnda. 

Då avsikten var att så många som möjligt ur varje hushåll skulle ha möjlighet att besvara 

enkäten så såg jag det som ytterligare en anledning att göra den internetbaserad. Då jag inte 

visste hur många personer som nyttjade en och samma postlåda så skulle jag, om jag använt 

mig av tryckta enkäter, på slumpmässig basis fått lämna ett antal enkäter i varje postlåda. Det 

hade kunnat leda till att somliga postlådor skulle ha fått för få tryckta enkäter, medan andra 

möjligen hade fått fler än nödvändigt. I och med att enkäterna istället fylldes i av respondenterna 

via internet så tillkom heller inga bekymmer gällande insamlingen av de ifyllda enkäterna. 

 

1.2.3 Enkätfrågorna 

Utseendet på den internetbaserade enkäten finns att se i Bilaga 2. Efter varje svarsalternativ på 

frågorna finns en kodsiffra inlagd inom parentes. Kodsiffran var inte synlig för de respondenter 

som besvarade enkäten. Den var istället till för analysen då varje svar kodades om från text till 

siffror för att möjliggöra beräkningar utifrån svaren. Mer om det senare. 

Syftet med undersökningen är som tidigare nämnt att undersöka inställningen till 

kollektivtrafiken hos utvald befolkningsgrupp i Ramstalund. Därav behandlar några av 

enkätens frågor åsikter kring antalet bussturer till och från Ramstalund vid några angivna dagar 
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och klockslag. De specifika dagarna och klockslagen har valts med hänseende till att turtätheten 

är den samma under vissa timmar och vissa dagar. Allt enligt den vid undersökningstillfället 

rådande tidtabellen (UL, 2015, Tidtabell 804). Det här beskrivs närmare i den del av uppsatsen 

som handlar om turtätheten i Ramstalund. 

De enkätfrågor som handlar om biljettpriset på bussen till och från Ramstalund ställdes 

utan uppgift om något generellt biljettpris. Det faktiska biljettpriset skiljer sig åt, beroende på 

val av betalningsmetod och hur långt en specifik resenär vill resa (UL, 2015). I den del av 

uppsatsen som handlar om biljettpriserna i Ramstalund redogörs detta mer ingående. 

Som jag tidigare nämnde så kan en nackdel vid enkätundersökningar vara avsaknaden av 

mänsklig kontakt då en enkätundersökning besvaras av respondenten. Det förutsätts att 

respondenten förstår frågorna i enkäten korrekt och med anledning av detta riskerar denna typ 

av undersökning att förbigå vissa personer, exempelvis människor med lässvårigheter 

(Eliasson, 2006, s. 29). Därför försökte jag att skriva frågor som var så kortfattade och 

lättförståeliga som möjligt. Kontaktuppgifter i form av mejladress till undersökningsansvarig 

skrevs även ut på informationsbladet som lämnades. Om någon av respondenterna skulle 

uppfatta några oklarheter, gällande enkäten eller undersökningen i stort, så fanns alltså 

möjlighet till kontakt med ansvarig. 

Som kontrast till detta ska sägas att Bryman (2011) förvisso håller med om att en av 

nackdelarna med enkätundersökningar är att ingen finns närvarande i händelse av att en 

respondent behöver hjälp då enkäten fylls i. Dock påpekar han också att en av fördelarna med 

en enkätundersökning är att risken för intervjuareffekt försvinner. Med intervjuareffekt menas 

att respondentens svar eventuellt påverkas av faktorer som uppstår då man intervjuas av någon, 

faktorer som därmed inte förekommer då en enkät fylls i. Till exempel kan det hända att en 

respondent medvetet eller omedvetet framställer sig själv på ett visst sätt då personen intervjuas 

(Bryman, 2011, s. 229). Då jag i min enkät bland annat ställde frågor som berörde 

bussbiljettpriser och respondenternas inställning till dessa, så kan jag se fördelar med att helt 

undvika intervjuareffekt. Risken som jag ser vid sådana frågor är att en respondent av ängslan, 

för att uppfattas som snål eller som någon med ont om pengar, kanske inte svarar helt ärlig om 

det är så att personen egentligen tycker att bussbiljettpriserna är för höga. 

Samtliga enkätfrågor utom fråga nummer tre, om ålder, och fråga nummer 14, om övriga 

synpunkter, var slutna frågor. Med slutna frågor åsyftas frågor där det finns givna 

svarsalternativ som respondenterna får att välja emellan. Att enkätfrågorna är utformade på det 

här sättet kan ha vissa fördelar. Dels blir det lättare att planera arbetet inför den kommande 

analysen eftersom jag vet vilka möjliga svar jag har att vänta, dels ökar det chansen att få svar 

som är lämpliga vid analysprocessen. Nackdelen med slutna frågor är att respondenten kan 

tycka att ett annat svarsalternativ, på en eller flera frågor, skulle ha lämpat sig bättre än de 

alternativ som angivits (Eliasson, 2006, s. 37). Genom att låta den sista frågan i min enkät vara 

öppen för övriga synpunkter så fanns trots allt en möjlighet för respondenterna att uttrycka sig 

med egna ord kring kollektivtrafiken i Ramstalund. 

Bryman (2011) med flera förordar att man vid slutna frågor bör ställa upp svarsalternativen 

lodrätt efter varandra, eftersom detta blir mindre förvirrande för respondenterna och risken att 

de svarar fel minskar. Därför är även samtliga svarsalternativ på slutna frågor i den här enkäten 

uppställda vertikalt efter varandra. Vid de frågor som gäller hur ofta respondenterna själva åker 
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buss till och/eller från Ramstalund, var jag dessutom noga med att se till så att svarsalternativen 

var uttömmande. Hur ofta eller sällan en respondent än åker med bussen så bör det inte ha varit 

några större tveksamheter om vilket svarsalternativ som stämde mest in på henne eller honom 

(Bryman, 2011, s. 255). 

I enkätundersökningen fanns svarsalternativet vet ej med vid vissa av de frågor som 

berörde biljettpriset och tidtabellen. Anledningen till det var att jag inte ansåg mig kunna ta för 

givet att respondenterna, åtminstone inte fullt ut, skulle känna till vare sig de olika 

biljettpriserna eller tidtabellens utformning. 

De två frågorna gällande om respondenten är folkbokförd i Ramstalund och respondentens 

ålder var de enda obligatoriska frågorna. Dessa frågor fungerade ju som kontrollfrågor för att 

säkerställa att respondenten uppfyllde kraven för att delta. De övriga frågorna kunde 

respondenten hoppa över och inte svara på om personen ifråga skulle ha känt ett behov av att 

göra så. 

 
1.2.4 Forskningsetik 

I det informationsblad som delades ut i Ramstalund redogjordes att det var svar ifrån personer 

som var minst 20 år gamla som efterfrågades. Trots detta inkom svar ifrån två respondenter 

som angav en ålder som understeg 18 år, det vill säga myndighetsåldern. Samtliga svar från 

dessa två respondenter raderades omedelbart vid kännedom och har således heller inte räknats 

med i analysen. Denna gränsdragning gällande ålder har dels gjorts på grund av svårigheten att, 

i en anonym undersökning, på ett lämpligt sätt kunna erhålla samtycke om deltagande från 

barnet eller vårdnadshavare till personer under 18 år (CODEX, 2015). Som redan nämnts så är 

dessutom syftet att undersöka inställningar hos personer som är över 20 år. 

Vilket kön en person tillhör kan för vissa människor vara en känslig fråga. Exempelvis kan 

det vara så att en persons juridiska kön inte stämmer överens med den könstillhörighet som 

personen ifråga själv tillskriver sig. För att undvika risken att någon skulle bli besvärad av en 

sådan fråga så fanns här svarsalternativet vill inte uppge. Frågan om könstillhörighet var 

dessutom inte obligatorisk. 

 
1.2.5 Analysmetod 

Att 106 hushåll fick informationsbladet säger inget om fördelningen över hushåll bland de som 

svarade eftersom respondenterna var anonyma. Det innebär att det kan ha varit flera från ett 

hushåll som besvarat enkäten medan andra hushåll i Ramstalund inte bidrog med någon 

respondent. 

Eftersom svaren på frågorna om kön och ålder inte var exakt desamma hos två eller flera 

respondenter så utgår jag ifrån att samma person inte har svarat på enkäten mer än en gång. 

Totalt inkom 26 svar på enkäten. Bland dessa svar hade två respondenter angivit en för låg 

ålder jämfört med de uppsatta deltagandekraven. Svaren från de här två respondenterna ströks 

och har av den anledningen inte analyserats. Totalt 24 svar från respondenter som uppfyllde 

kraven på ålder och folkbokföring inkom alltså. 

Den allra första delen av själva analysprocessen gick ut på att koda insamlad data till siffror. 

Insamlad data bestod alltså av respondenternas svar på den internetbaserade enkäten. För att 

kunna analysera kvantitativ data så måste varje svar kodas om från text till siffror. Det är först 

när man har data i sifferform som beräkningar kan göras. I Bilaga 2 kan enkätens utformning 
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ses och efter varje svarsalternativ kan, inom parenteser, de kodsiffror som använts vid analysen 

ses. Efter denna kodning från text till siffror kunde analys av svaren påbörjas. 

Inkommen data bestod av nominalvariabler, ordinalvariabler och dikotoma variabler. 

Nominalvariablerna är de svarsalternativ som inte kan rangordnas. I den här enkäten är frågan 

om könstillhörighet ett exempel där svarsdata samlades in som nominalvariabler men där 

sifferkoden i svaren inte säger något om rangordning. Svarsdata i form av ordinalvariabler går 

däremot att rangordna med hjälp av sifferkoden. Dessa variabler ger dock ingen information 

om svarsalternativens olika avstånd mellan varandra (Eliasson, 2006, s. 38). I den här 

enkätundersökningen var exempelvis svarsalternativen på fråga sex om biljettpriset utformade 

som ordinalvariabler. Här går det att rangordna svarsalternativen då för högt pris anger en lägre 

missnöjdhetsnivå än mycket för högt pris. Däremot går det inte att fastställa hur stor skillnaden 

är mellan för högt och mycket för högt. Den tredje variabeltypen på svaren är dikotoma 

variabler. Enligt Eliasson (2006) är ja och nej typiska frågesvar som kommer i form av en 

dikotom variabel. Fråga sju var i den här enkäten exempel på detta. 

Efter att kodningen av svaren färdigställts kunde en första analys påbörjas. Genom en 

univariat analys kan variabler analyseras en i taget och var för sig. I det här fallet genom att 

presentera frekvenstabeller för olika frågor. I frekvenstabeller framgår hur många respondenter 

som markerat vart och ett av svarsalternativen på vederbörande fråga, samt hur många procent 

av det totala antalet respondenter det motsvarar (Bryman, 2011, s. 322). 

Typvärdet anger det mest förekommande svarsalternativet. Det är ett mått som går att 

använda på samtliga variabeltyper som förekommer i den här undersökningens 

svarsdatamaterial (Eliasson, 2006, s. 70). Jag har valt att ställa upp frekvenstabeller för att 

redovisa typvärden på olika frågor. Genom att ta reda på typvärdet så vet man vilket 

svarsalternativ som flest respondenter har valt på olika frågor. I analyskapitlet hos den här 

uppsatsen redovisas typvärden vid svaren gällande antal turer vid olika tidpunkter, samt på 

frågan om respondenternas åsikter om biljettpriset. På så vis tydliggörs hur en majoritet eller 

större delen av respondenterna har svarat på de här frågorna. 

Analysprocessen avslutades med en undersökning av samband mellan respondenternas 

missnöje med turtätheten och hur en förändring av denna skulle påverka deras resandefrekvens. 

Dessutom genomförs samma typ av undersökning av samband mellan respondenters missnöje 

med biljettpriset och huruvida en förändring av detta skulle inverka på deras resandefrekvens. 

Granskning av samband mellan två variabler på det här viset kallas för bivariat analys (Bryman, 

2011, s. 326). 

Den specifika typ av bivariat analys som i den här analysen använts är phi. Genom phi-

koefficienten kan samband mellan två olika dikotoma variabler undersökas. Phi-koefficienten 

mellan två variabler uppvisar ett tal mellan 0 och 1, där sambandet mellan variablerna är större 

ju närmre heltalet 1 denna koefficient befinner sig (Bryman, 2011, s. 327-330). 

I analyskapitlet går det rent praktiskt till så att svaren på enkätfrågorna som handlar om 

antalet turer vid olika tidpunkter, samt åsikterna om biljettpriset, jämförs med svaren på 

frågorna om en förändring av turtätheten respektive biljettpriset skulle göra att respondenterna 

åker buss oftare. Som nämndes tidigare så krävs dikotoma variabler för att nyttja phi-

koefficienten. Därför har jag i analysen kodat om svaren från ordinala variabler till dikotoma 

variabler. På frågorna åtta till elva har jag till den här analysen låtit svarsalternativet tillräckligt 
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många turer få kodsiffran 2, medan jag låtit för få turer och mycket för få turer få kodsiffran 

1. Vet ej-svaren har jag inte tagit med vid denna analys eftersom dessa är omöjliga att placera 

i någon av kategorierna 1 eller 2. På det här sättet har jag nu kodat om svaren till dikotoma 

variabler. Det vill säga endast två svarskategorier. Du som läsare kanske frågar dig varför inte 

svarsalternativen i enkätundersökningen var utformade på ett sådant sätt att de från början gav 

dikotoma variabler till analysen. På så vis skulle ju hela processen med omkodning ha 

undsluppits. Anledningen till detta är att det i så fall endast skulle ha kunnat finnas två 

svarsalternativ, även vid frågor som kräver fler svarsalternativ. Exempelvis så kräver min fråga 

6, om inställning till biljettpriset, minst tre svarsalternativ – hur man än vrider och vänder på 

det. Endera kan en person anse det vara för lågt, för högt eller lagom. Därav denna i efterhand 

genomförda omkodning till dikotoma variabler – för vissa av frågorna. Frågorna om hur en 

förändring av turtätheten samt biljettpriset skulle påverka respondenternas resfrekvens har 

redan givit svarsdata i form av dikotoma variabler (ja-och-nej-svar) (Eliasson, 2006, s. 38-39). 

Efter denna omkodning av svaren var en phi-koefficient möjlig att frambringa. 

De enkätfrågor vars svar jag har valt att undersöka genom phi-koefficienten är: samband 

mellan svaren på fråga sex och fråga sju om biljettpris; samt samband mellan svaren på fråga 

elva och fråga tolv om turtäthet. 

Bryman (2011) påpekar vikten av att vara tydlig med att phi-koefficienten belyser samband 

(eller frånvaro av detta) mellan variabler, vilket inte är detsamma som orsak och verkan. 

 

1.2.6 Metodens svagheter 

Flera av de svar som samlades in genom den internetbaserade enkäten kom i form av 

ordinalvariabler. Dessa variabler går att rangordna, däremot går det inte att definiera ett exakt 

avstånd mellan olika ordinalvariabler (Bryman, 2011, s. 321). I det här fallet kan det leda till 

att resultatet blir missvisande. Exempelvis är det inte säkert att samtliga respondenter bedömer 

avståndet mellan för höga och mycket för höga jämbördigt. Detta på frågan om deras åsikter 

om biljettpriset. Bara denna skillnad i bedömning kan ha bidragit till att de har svarat olika när 

de i själva verket kanske har samma åsikt. 

Mitt stickprov, det vill säga de 24 respondenterna, utgjorde cirka elva procent av den totala 

populationen. Med den stickprovsstorleken krävdes det att jag omkodade svaren på några av 

frågorna till dikotoma variabler. Detta för att kunna dra slutsatser från stickprovet som kan säga 

något om hela populationen (Eliasson, 2006, s.74). Från början var det tänkt att enkäten skulle 

vara tillgänglig för respondenterna under en vecka. Denna tid fick dock utökas med ytterligare 

en vecka på grund av för litet dataunderlag efter den första veckan. 

Enligt Bryman (2011) finns vissa svagheter med metoden att samla in data genom just 

enkäter. Exempelvis finns en osäkerhet kring vem det är som har besvarat enkäten. I min 

enkätundersökning fanns vissa krav på respondenterna gällande ålder och folkbokföringsadress 

för att dessa skulle få delta. Att uppgifterna som respondenterna lämnat angående detta stämmer 

kan inte kontrolleras i efterhand. Vid enkätundersökningen hade jag som undersökningsledare 

heller inte möjlighet att hjälpa respondenterna om behov av det skulle ha funnits. Till exempel 

genom att förklara vad som menas med en fråga, om respondenten inte anser att det tydligt 

framgår (Bryman, 2011, s 229-230). 
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1.2.7 Metodens styrkor 

En styrka hos enkätundersökningar är att det inte finns risk för någon intervjuareffekt. Det vill 

säga att jag som undersökningsledare inte riskerar att påverka respondenterna att svara på ett 

visst sätt. Dessutom är enkäter, framför allt internetbaserade sådana, billigare, mindre 

tidskrävande och lättare att administrera än exempelvis intervjuer (Bryman, 2011, s. 228-229). 

Det senare var också den största anledningen till att jag valde datainsamling i form av en 

internetbaserad enkät. 

 

1.2.8 Generalisering 

Ju större ett stickprov är desto mer säger det om den population som det är taget ifrån. Samtidigt 

gäller att ju fler olika alternativ (exempelvis svarsalternativ i en enkät) som personerna i 

stickprovet kan välja mellan, desto vanskligare är det att generalisera stickprovsresultatet till 

hela populationen (Eliasson, 2006, kapitel 4). Det resultat som framkommit genom analys av 

mitt stickprov och den enkätundersökning som de har besvarat, går till viss del att generalisera 

till hela populationen. Detta tack vare den omkodning till dikotoma variabler som genomfördes 

vid analysen. Omkodningen innebar att flera svarsalternativ slogs samman och att endast två 

olika svarskategorier återstod. Enligt Eliasson (2006) kan ett stickprov bestående av 24 personer 

säga något om hela populationen då endast två svarskategorier förekommer och endast en av 

dem kan väljas. 
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1.3 Avgränsningar 

Geografiskt avgränsas den här undersökningen till att omfatta tätorten Ramstalund. 

 

 
 

Figur 1. Karta över Ramstalund. Det geografiska undersökningsområdet begränsas till 

området inom den rödfärgade markeringen. 

Källa: Eric Remnegård Hage © Lantmäteriet, i2012/921. 

 

Den empiriska delen av uppsatsen som omfattar en internetbaserad enkätundersökning 

avgränsades till personer som är folkbokförda inom det geografiskt avgränsade området 

Ramstalund. Området definieras här ovan i Karta 1. 

En gränsdragning gjordes vid 20 års ålder bland respondenterna eftersom det inte finns 

något säkert underlag gällande antal personer som är 18 år i Ramstalund. Dessutom har man 

vid den åldern under en period haft möjlighet att skaffa körkort och därmed köra bil i Sverige.  

Även om undantag från detta av olika anledningar förekommer. I och med att en person har 

möjlighet att ta körkort och köra bil så ökar även personens möjligheter till annat resande än 

med kollektivtrafiken. Det är den befolkningsgrupp som tillhör den här kategorin som ämnats 

undersökas. Dessutom krävdes att personerna var folkbokförda inom det geografiskt 

avgränsade området. 

Frågorna som ställts gällde respondenternas åsikter kring kollektivtrafikens turtäthet och 

biljettpris. Övriga faktorer som kan påverka resandefrekvensen eller inställning till 

kollektivtrafik ställdes inga frågor om. 
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Tidsmässigt avgränsades enkätundersökningen till perioden 17 december 2015 till 31 

december 2015. Mellan dessa datum har empirisk data samlats in genom att människor har 

kunnat besvara den internetbaserade enkäten. 

 

1.4 Bakgrund 

Ramstalund är en tätort som ligger i Uppsala län med ett avstånd av en och en halv mil till 

centralorten Uppsala (Nationalencyklopedin, 2015). 

Enligt den senaste statistiken (per den 15 december 2015) från Statistiska centralbyrån 

(SCB) uppstiger folkmängden till 335 personer. Bland dessa är 177 personer kvinnor och 158 

personer män. Den totala folkmängden i Ramstalund är i sin tur fördelad över 105 bostäder 

samt 106 hushåll med varierande sammansättning (Uppsala kommun, 2015). 

Av intresse för min undersökning är statistiken över in- och utpendlingen till och från 

Ramstalund. Resultat av bearbetad statistik från SCB över förvärvsarbetande personer som är 

16 år eller äldre, visar att den 31 december 2013 var dagbefolkningen 67 personer och 

nattbefolkningen 170 personer. Det här ger således en nettoutpendling från Ramstalund som 

vid tillfället omfattade 103 personer i denna befolkningsgrupp (Uppsala kommun, 2015).  

Det är alltså 170 förvärvsarbetande personer över 16 år som är bosatta i Ramstalund, medan 

det är 67 personer som har sin arbetsplats här. Att nettoutpendlingen är 103 personer anger det 

minsta möjliga antalet förvärvsarbetare som bor i Ramstalund men har sin arbetsplats utanför 

tätorten. Då möjligheten finns att ett antal av de som har sin arbetsplats i Ramstalund inte också 

bor där så kan siffran 103 i realiteten vara högre. 

I åldersgruppen 18 till 64 år är arbetslösheten 1,1 procent, denna siffra utgår ifrån antalet 

personer som är öppet arbetslösa. Medelinkomsten beräknad på förvärvsinkomst är 345 000 

kronor per år i åldersgruppen 20 till 64 år. De 105 bostäderna i Ramstalund har samtliga 

upplåtelseformerna bostadsrätt eller äganderätt (Uppsala kommun, 2015). Sett till denna 

statistik har man det generellt gott ställt i Ramstalund i förhållande till hela riket. 

Den befolkningsgrupp som den här undersökningen syftar till att undersöka är de personer 

som är folkbokförda i Ramstalund och har en ålder om minst 20 år. Den senast tillgängliga 

statistiken från SCB visar att den gruppen bestod av 220 personer den 31 december 2014 

(Uppsala kommun, 2015). 

Bilinnehavet i Ramstalund per den 31 december 2014 var 130 personbilar fördelade på 85 

familjer. Antalet familjer som saknade bil var vid samma tidpunkt 39 stycken (Uppsala 

kommun, 2015). 

 

1.4.1 Kollektivtrafikförvaltningen 

I Sverige jobbar de olika landstingen i länen, bland annat, som regionala 

kollektivtrafikmyndigheter. Vilket gör dem ansvariga för den regionala kollektivtrafiken inom 

vart och ett av länen. Således är det Landstinget i Uppsala län som står för 

kollektivtrafikförsörjningen av Ramstalund och övriga Uppsala län (Landstinget i Uppsala län, 

2015). 

Sedan den 1 januari 2012 fungerar Upplands Lokaltrafik (UL) som 

kollektivtrafikförvaltning i Uppsala län. De myndighetsorienterade uppgifter som Landstinget 

i Uppsala län har, i och med att man agerar som kollektivtrafikmyndighet, has hand om av UL. 
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UL sköter också den verksamma kollektivtrafiken inom Uppsala län. Rollen innebär att man 

behandlar och ordnar avtalsenliga upphandlingar av olika trafikföretag som mot en 

överenskommen ersättning står för viss trafik inom länet. UL samordnar även sådant som 

biljettpriser och tidtabeller (Upplands Lokaltrafik, 2014). 

En utnämnd kollektivtrafiknämnd inom Landstinget i Uppsala län styr och beslutar om 

kollektivtrafikförvaltningens (alltså UL:s) arbete (Landstinget i Uppsala län, 2015). 

 

1.4.2 Kollektivtrafiken i Ramstalund 

Ramstalund har ingen egen kollektivtrafik inom tätorten utan endast kollektivtrafik för att ta sig 

till och från utanför tätorten belägna platser. Den kollektivtrafik som erbjuds är busslinjetrafik 

i form av den så kallade Regionbussen som UL tillhandahåller. Inom det geografiska området 

i Ramstalund som undersökningen har begränsats till finns två busshållplatser. Dessa är båda 

namngivna Ramstalund och placerade längs med riksväg 55 med en hållplats i vardera 

färdriktningen. I de tryckta tidtabellerna från UL är ingen av de här busshållplatserna angivna 

(UL, 2015, Tidtabell 804) (UL, 2015, Tidtabell 895). Istället får man utgå ifrån Ramsta kyrka 

när man läser tidtabellen. Ramsta kyrka är den nästkommande eller föregående busshållplatsen, 

beroende ifrån vilket håll man kommer, utefter riksväg 55 (UL, 2015, Tidtabell 804) (UL, 2015, 

Tidtabell 895). Hållplatserna i de båda färdriktningarna som är namngivna Ramsta kyrka är 

placerade i sydvästlig riktning och går att se med blotta ögat från Ramstalund. Via UL:s 

hemsida och digitala resesökare kan det dock sökas resor till och från hållplatsen Ramstalund 

(UL, 2015, ”SÖK RESA”). I de tryckta tidtabeller där detta inte är möjligt kan man ändå se att 

tidsrymden mellan turerna på busslinjens olika hållplatser är desamma (UL, 2015, Tidtabell 

804) (UL, 2015, Tidtabell 895). Det är trots allt turtätheten och studerad befolkningsgrupps 

synpunkter kring den, som den här undersökningen syftar till att utforska. De busslinjer som 

trafikerar vid hållplatsen Ramstalund, och även Ramsta kyrka, är Regionbussarna med 

linjenumren 804 samt 895. Busslinje 804 går sträckan Enköping-Örsundsbro-Uppsala och vice 

versa, medan busslinjen 895 går sträckan Bålsta-Örsundsbro-Uppsala samt det omvända (UL, 

2015, Tidtabell 804) (UL, 2015, Tidtabell 895). 

En övervägande majoritet av avgångarna från Ramstalund med busslinje 895 görs dock 

med busslinje 804 då denna busslinje ersätter delar av 895:ans sträcka. Exempelvis ersätter 

804:ans buss 18 av 20 avgångar med busslinje 895 mot Uppsala under helgfria måndagar till 

fredagar. Dessutom ersätter busslinje 804 samtliga avgångar under lördagar, söndagar och 

helgdagar (UL, 2015, Tidtabell 895). Av den anledningen kommer jag fortsättningsvis att 

fokusera på busslinje 804 i mina redogörelser. 
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Dag: Klockslag:  Turtäthet: 

Helgfri måndag-fredag 

Helgfri måndag-fredag 

Lördag, söndag och helgdag 

Natt mot lördag, söndag och helgdag 

06:00-19:00 

19:00-01:00 

06:00-23:30 

01:00-04:00 

 15 minuter 

30 minuter 

30 minuter 

75 minuter 

 

Tabell 1. Frekvenstabell över turtätheten för buss 804 vid hållplatserna Ramstalund. Enligt 

rådande tidtabell då min internetbaserade enkätundersökning genomfördes (UL, 2015, 

Tidtabell 804). 

 

Att turtäthetens utseende är av intresse och därför redovisas beror på att det är en aspekt 

som de deltagande respondenterna har fått tagit ställning till i den här undersökningen. Det här 

ska man således ha i åtanke till den kommande analysen. 

Den andra aspekten som den här undersökningen syftar till att undersöka är studerad 

befolkningsgrupps inställning till biljettpriserna vid kollektivtrafiken som erbjuds dem i 

Ramstalund. 

I dagsläget finns ett antal olika betalningsmetoder att välja mellan hos UL. Den 

grundläggande principen är att det lönar sig att betala för flera resor vid samma tillfälle, snarare 

än att köpa en enkelbiljett vid varje enskild resa (UL, 2015). Betalning kan ske genom UL-

appen i en smartphone, med ett UL-kort, med ett betalkort ombord på bussen eller med en 

förköpt biljett (UL, 2015). Förutom det här så tillämpar UL även ett zonsystem där det, vid 

exempelvis köp av enkelbiljett, är billigare att resa mellan två zoner jämfört med tre zoner och 

så vidare. Ju fler zoner desto dyrare biljettpris (UL, 2015). Biljettkostnaden är alltså varierande 

exempelvis beroende på vilken betalningsmetod samt hur många zoner en resa sträcker sig över. 

Med tanke på de många olika kombinationerna av betalningsmetoder och reslängder så är 

det svårt att ange ett generellt reskostnadsbelopp. 

 

1.4.3 Framtida utveckling samt behov gällande kollektivtrafiken i Ramstalund 

Som tidigare nämnts så är Landstinget i Uppsala län ytterst ansvarig för kollektivtrafiken i 

Uppsala län. År 2012 framlades och fastslogs ett trafikförsörjningsprogram (Regionalt 

trafikförsörjningsprogram för Uppsala län) framtaget av Landstinget i Uppsala län. Här framgår 

bland annat uppsätta funktionsmål inför framtiden och kollektivtrafikens tänkta bidrag i det 

framtida samhället i regionen. Målsättningarna spänner över en tidsperiod fram till år 2030 

(Landstinget i Uppsala län, 2012, 4-5). För att relatera till framtiden för kollektivtrafiken i 

Ramstalund så menar man i programmet att den betydande pendlingen till och från städerna i 

Uppsala län möjliggörs tack vare kollektivtrafiken. Explicit uttryckt framgår det i rapporten hur 

viktig kollektivtrafiken är för den dagliga arbetspendlingen, som förekommer i exempelvis 

Uppsala. Om alla dessa människor skulle åka bil istället för kollektivt så skulle konsekvenserna 

bli ”högre arbetslöshet och svårare för företagen att rekrytera” (Landstinget i Uppsala län, 2012, 

29). De som ansvarar för kollektivtrafiken i Ramstalund är således tydliga med att poängtera 

vikten av en fungerande kollektivtrafik i områden där pendling är en del av människors vardag. 

Under rubriken 1.4 Bakgrund redogjorde jag för den nettoutpendling som förekommer i 

Ramstalund. Här framgår att minst 103 personer över 16 år är bosatta i Ramstalund men har sin 
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arbetsplats någon annanstans. Det ger sammantaget att bland förvärvsarbetande personer över 

16 år i Ramstalund så pendlar mer än 60 procent till och från en arbetsplats utanför tätorten. 

Även barn och ungdomar bosatta i Ramstalund är i behov av att kunna ta sig till och från 

Ramstalund. Dels för sin skolgång, dels för sina fritidsaktiviteter. I Ramstalund finns en skola, 

närmare bestämt Ramsta skola. Här erbjuds skolgång för elever med början i förskoleklass och 

upp till årskurs 6 (Uppsala kommun, 2015). Sett från Ramstalund så finns närmaste 

högstadieskola samt gymnasium i Uppsala. Så länge barn och ungdomar är bosatta i 

Ramstalund så tvingas alltså även dem pendla för att fortsätta sin skolgång efter sjätte klass i 

grundskolan. Om så inte sker redan tidigare. I och med detta uppstår ett behov av kollektivtrafik 

för pendling även för denna grupp av Ramstalundsbor. 
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2. AVHANDLING 

 

2.1 Teori och tidigare forskning 

När det gäller kollektivtrafiken så finns det en del teorier kring vilka faktorer som gör den mer 

eller mindre attraktiv. Avsikten med den här uppsatsen är som sagt att undersöka en angiven 

befolkningsgrupps syn på tidtabellen och biljettpriset hos den kollektivtrafik som erbjuds dem 

vid tätorten Ramstalund. Därtill ämnar jag undersöka vad denna syn på tidtabell och biljettpris 

skulle kunna ha för betydelse för en möjlig utveckling av kollektivtrafiken i området. Därför 

har jag tittat närmare på tidigare studier angående tidtabeller och biljettkostnader inom 

kollektivtrafik, samt hur dessa två parametrar påverkar attraktiviteten hos kollektivtrafiken. Det 

vill säga hur faktorerna turtäthet och biljettpris bör utformas för att få ett positivt resultat i form 

av fler passagerare. 

 

2.1.1 Teori om turtäthet 

Enligt den teori som Kottenhoff et al (2009) kommit fram till så är en av de viktigaste faktorer 

för en attraktiv kollektivtrafik dess turtäthet. Med denna teori i åminnelse har jag ställt ett antal 

tidtabellsrelaterade frågor till det stickprov som utgör en del av min internetbaserade 

enkätundersökning. Frågorna som rör tidtabellen är framförallt utformade för att undersöka 

åsikter angående antalet bussturer vid vissa timmar på dygnet under olika angivna dagar 

(vardagar och helgdagar). 

Kottenhoff et als (2009) har studerat Bus Rapid Transit (BRT), med vilket man menar högt 

utvecklade busstrafiksystem. I de här systemen har man tillvaratagit flera lösningar som man i 

övriga fall kan se vid spårtrafikerande kollektivtrafik. En av dessa lösningar är att hålla en hög 

turtäthet (Kottenhoff et al, 2009). 

Vidare menar Kottenhoff et al (2009) att en av de stora fördelarna med en hög turtäthet är 

att det underlättar för människor att använda sig av kollektivt resande. Detta eftersom 

resenärerna i mindre grad behöver söka upp och sedan läsa en tidtabell. Det finns studier som 

pekar på att när en busslinje har tio minuter eller mindre mellan varje busstur, så struntar en 

andel av befolkningen i att ta reda på när bussen går innan de beger sig till busshållplatsen. 

Denna andel ökar ju kortare tid det är mellan bussturerna. Detta eftersom en tidtabell med tio 

minuter mellan varje busstur är lätt att lära sig om bussen alltid går vid samma klockslag. Om 

bussen går såpass ofta väljer dessutom en del att gå till busshållplatsen utan att titta i tidtabellen 

innan, eftersom väntetiden man riskerar att få vid busshållplatsen ändå inte är särskilt lång 

(Kottenhoff et al, 2009). 

I OECD/ITF:s rapport Valuing Convenience in Public Transport (2014) argumenteras för 

att bekvämligheten som en bil erbjuder är en av de starkaste lockelserna för människor i valet 

av transportmedel. För kollektivtrafikresenärer är bekvämlighet också en viktig faktor men en 

faktor som inte är särskilt tydligt definierad. Bekvämlighet är relaterat till frånvaron av 

ansträngning att utnyttja transporttjänster som passar för ändamålet på det sätt de används 

(OECD/ITF, 2015, s. 9). I kollektivtrafiksammanhang råder dock ingen konsensus på allmän 

basis om vad bekvämlighet står för. Det tycks hur som helst ändå vara så att bekvämlighet är 

en av de starkaste faktorerna till att människor väljer bilen framför kollektivtrafiken. I 

sammanhanget är bekvämlighet, som sagt, ett diffust begrepp. Därför har man i den här 
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rapporten valt att undersöka sådana faktorer som påverkar kollektivtrafikens attraktivitet. Men 

som också går att värderas och mätas. Två av dessa faktorer som påverkar kollektivtrafikens 

attraktivitet anses vara väntetiden och att inte kunna resa vid den tidpunkt man önskar 

(OECD/ITF, 2015, s. 9). 

Både i rapporten av Kottenhoff et al (2009) och i OECD/ITF:s (2014) rapport har man 

påpekat att kollektivtrafikens attraktivitet bland annat är beroende av faktorn turtäthet. Av den 

här anledningen har jag valt att inbegripa inställning till turtäthet i min undersökning om 

kollektivtrafik som genomförts på lokal nivå i Ramstalund. Enligt dessa rapporter är väntetid 

och att kunna resa vid, för individen, lämpliga tidpunkter något som påverkar huruvida 

kollektivtrafiken väljs som transportmedel eller inte. Turtätheten i sig påverkar ju både 

väntetiden och möjligheten att resa vid en viss tidpunkt. Därutav anser jag det vara av intresse 

att undersöka just detta. 

 

2.1.2 Teori om biljettpris 

Studier om biljettprisets påverkan på kollektivtrafikens attraktivitet, det vill säga hur ett lågt 

(eller nolltaxa) kontra ett högre pris påverkar antalet resenärer, finns sedan tidigare. I ett 

forskningsprojekt om småstäder och deras kollektivtrafik behandlar Fredriksson et al (2000) 

bland annat frågan om biljettpriser och hur de påverkar resandefrekvensen inom 

kollektivtrafiken. 

Fredriksson et als (2000) studie bygger på en förstudie och en huvudstudie. Förstudien 

innefattar bland annat informationssamling i form av studerande av litteratur och statistik samt 

intervjuer. Därefter har man gjort en grundlig undersökning av några städer i Sverige, Norden 

och övriga Europa för att få kunskap om viktiga omständigheter som ger påverkan på 

kollektivresandet. Man har även gjort studieresor till några av städerna. Huvudstudien bygger i 

sin tur på de erfarenheter man skaffat sig genom förstudien (Fredriksson et al, 2000). 

Det intressanta utifrån mitt perspektiv är den del av Fredriksson et als (2000) studie som 

handlar om biljettaxa inom kollektivtrafiken. En av de sannolika framgångsfaktorerna för 

kollektivtrafiken i en tätort, menar man, är ett väl utformat taxesystem och taxa. Även om dessa 

faktorer är av betydelse så bör man inte chargera dess påverkan. I synnerhet nivån på 

biljettpriserna kan ha inverkan på hur attraktiv kollektivtrafiken anses vara bland befolkningen. 

Tester med nolltaxa som har gjorts har resulterat i att antalet resor med kollektivtrafiken har 

ökat (Fredriksson et al, 2000). 

 

2.1.3 Teori om kollektivtrafikens utveckling 

Tidigare studier har visat att människors val av transportmedel, till exempel valet är resa 

kollektivt eller inte, i mångt och mycket är beroende av en medveten process. Denna process 

kan inverkas på genom förändringar av människors inställning till exempelvis kollektivtrafik 

(Bamberg, Ajzen och Schmidt, 2003, 175). Kort sagt så väljer fler människor att resa kollektivt 

oftare i samband med att deras inställning till kollektivtrafiken blir mer positiv. 

Även Holmberg (2013) menar att biljettpriset, liksom turtätheten, påverkar resenärernas 

upplevelse av kollektivtrafiken. Att jag väljer att lyfta fram just dessa två aspekter beror helt 

enkelt på att min egen undersökning rörande Ramstalund har dem som utgångspunkt. 
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Av intresse för min avslutande frågeställning är tidigare forskning kring kollektivtrafikens 

utveckling. Det vill säga vilka faktorer som påverkar utvecklingen åt ett eller annat håll. På den 

punkten kommer Holmbergs rapport, Ökad andel kollektivtrafik – hur? En 

kunskapssammanställning, från 2013 väl till pass. Syftet med denna studie var ”att ge en 

överblick över åtgärder och tankesätt som kan bidra till att öka kollektivtrafikens 

marknadsandel” (Holmberg, 2013, 9). Rapporten bygger till stor del på utredningar, 

kunskapsöversikter och vetenskapliga artiklar. Men även på Holmbergs egna erfarenheter, 

bland annat som professor inom kollektivtrafikområdet vid Lunds tekniska högskola 

(Holmberg, 2013, 7). 

Holmberg (2013) menar att för att kollektivtrafiken ska vara effektiv och frekvent så krävs 

ett tämligen stort resenärsunderlag inom kollektivtrafiken. Om fler människor väljer att resa 

med kollektivtrafiken så bör man alltså, på sikt, kunna räkna med förbättringar inom densamma. 

 

2.2 Resultat och analys 

Den totala populationen som mitt stickprov (respondenterna i enkätundersökningen) har tagits 

ifrån är 220 personer. Så många var de personer som enligt Uppsala kommuns (2015) statistik 

från den 31 december 2014, var folkbokförda i Ramstalund och 20 år gamla eller äldre. Därmed 

uppfyllde 220 personer de uppsatta kraven för att delta i min enkätundersökning. 

Totalt valde 26 personer att svara på frågorna i den internetbaserade enkäten. Två av dessa 

personer angav dock en ålder under 20 år vilket gör att deras svar inte räknats med vid analysen 

av enkätsvaren. Alla personer som svarade på enkäten angav att de är folkbokförda i 

Ramstalund. Det ger alltså ett stickprov om 24 godkända respondenter vars svar togs med vid 

analysen. Stickprovet utgör cirka elva procent av populationen (24 / 220 = 10,9 procent). 

En bidragande faktor till den låga svarsfrekvensen kan vara det faktum att undersökningen 

genomfördes i juletid. Dels kan många ha varit bortresta under julen, vilket gjorde att 

informationen om undersökningen överhuvudtaget inte nådde dessa personer så länge 

enkätundersökningen var öppen. Dels kan juletiden i sig vara en bidragande faktor till att man 

inte anser sig ha tid att svara på en enkätundersökning, möjligen eftersom man är upptagen med 

det klassiska julstöket. Det kan även vara så att den låga svarsfrekvensen kan säga något om 

inställningen till kollektivtrafiken. Eventuellt anser många i Ramstalund att 

kollektivtrafikfrågan är något som de inte bryr sig om eller något som inte intresserar dem. 

Något som den låga svarsfrekvensen i så fall skulle kunna vara ett uttryck för. Detta är möjliga 

förklaringar till det relativt låga antalet respondenter, men det är viktigt att klargöra att det här 

bara är hypoteser. De verkliga anledningarna är naturligtvis omöjliga att exakt peka ut. 

 

2.2.1 Univariat analys av turtätheten 

Det som den här uppsatsen syftar till att undersöka är alltså människors inställning till turtäthet 

och biljettpris vid kollektivtrafiken i Ramstalund. Den befolkningsgrupp som undersökts är 

människor som är folkbokförda i Ramstalund och är 20 år eller äldre. På nästkommande sidor 

presenteras tabeller som redogör för hur respondenterna har svarat på de frågor i enkäten som 

handlade om turtätheten. 
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 Antal markerade svar:  Procent 

(%): 

Tillräckligt många turer 21  87,5 

För få turer 3  12,5 

Mycket för få turer 0  0 

Vet ej 0  0 

Totalt 24  100 

 

Tabell 2. Frekvenstabell över antal markerade svar på varje svarsalternativ på frågan Vad 

tycker du om antalet bussturer till och från Ramstalund under dagtid på vardagar (kl. 06:00-

19:00)? 

 

 Antal markerade svar:  Procent 

(%): 

Tillräckligt många turer 19  79 

För få turer 5  21 

Mycket för få turer 0  0 

Vet ej 0  0 

Totalt 24  100 

 

Tabell 3. Frekvenstabell över antal markerade svar på varje svarsalternativ på frågan Vad 

tycker du om antalet bussturer till och från Ramstalund under kvällstid på vardagar (kl. 

19:00-01:00)? 

 

 Antal markerade svar:  Procent 

(%): 

Tillräckligt många turer 11  46 

För få turer 11  46 

Mycket för få turer 0  0 

Vet ej 2  8 

Totalt 24  100 

 

Tabell 4. Frekvenstabell över antal markerade svar på varje svarsalternativ på frågan Vad 

tycker du om antalet bussturer till och från Ramstalund på helger kl. 06:00-23:30? (Som 

helg räknas lördagar, söndagar och övriga helgdagar). 
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 Antal markerade svar:  Procent 

(%): 

Tillräckligt många turer 8  33,3 

För få turer 6  25 

Mycket för få turer 8  33,3 

Vet ej 2  8 

Totalt 24  100 

 

Tabell 5. Frekvenstabell över antal markerade svar på varje svarsalternativ på frågan Vad 

tycker du om antalet bussturer till och från Ramstalund under nattid på helger (kl. 23:30-

04:00)? (Som helg räknas lördagar, söndagar och övriga helgdagar). 

 

Samtliga frågor vars svar presenteras i Tabell 2-5 på föregående sidor är så kallade 

kategorifrågor med ordinalvariabler. Respondenterna har alltså fått välja den svarskategori som 

de anser stämmer bäst överens med frågan. De här svarsalternativen går att rangordna men 

avståndet mellan dem går inte att avgöra (Bryman, 2011, s. 321). Exempelvis så kan det sägas 

att svarsalternativet för få turer anger en lägre missnöjdhet än svarsalternativet mycket för få 

turer. Däremot är det omöjligt att avgöra några exakta gränsdragningar för när respektive 

svarsalternativ ska anges. Det blev således en bedömningsfråga för respondenterna. 

Typvärdet anger det mest förekommande svarsalternativet (Eliasson, 2006, s. 70). På 

frågorna som gäller antalet turer på vardagar (Tabell 2 och 3) är typvärdet tillräckligt många 

turer. Det betyder att en övervägande majoritet av respondenterna inte tycker att antalet turer 

under vardagar i någon grad är för få. Under vardagar har heller ingen av respondenterna angivit 

att de tycker att antalet turer är mycket för få. 

Tre respondenter har angivit att de anser det vara för få turer under dagtid (kl. 06:00-

19:00) på vardagar, medan fem respondenter har angivit att det är för få turer under kvällstid 

(kl. 19:00-01:00) på vardagar. Missnöjet med antalet turer på kvällar under vardagar tycks alltså 

vara något större än under dagtid. 

I Tabell 4 och 5 redovisas svaren som gäller respondenternas inställning till antalet turer 

under helger. Som synes i Tabell 4 så har elva respondenter vardera angivit svarsalternativen 

tillräckligt många turer och för få turer, på frågan om antalet turer kl. 06:00-23:30 på 

helgdagar. Därav finns det på den här frågan två typvärden där båda svarsalternativen fått lika 

många markeringar. Ingen av respondenterna har här svarat att det är mycket för få turer, 

däremot har två respondenter svarat vet ej. 

I Tabell 5 visas respondenternas inställning till antalet turer under nattid (kl. 23:30-04:00) 

på helger. Även här har två respondenter svarat vet ej, vilket enligt den insamlade datan visade 

sig vara samma respondenter som också svarade vet ej på föregående fråga (Tabell 4). 

Respondenternas inställning till antalet turer under nattid på helger skiljer sig åt jämfört med 

övriga dagar och tider på dygnet. Under helgdagsnätter har nämligen åtta av 24 respondenter 

svarat att de anser det vara mycket för få turer. Ett svarsalternativ som inte har fått någon 

markering under övriga frågor som berör antal turer. Helgdagsnätter utgör också den tidsperiod 

då minst antal respondenter tycker att antalet turer är tillräckligt många. Det är lika många som 

har svarat att det är mycket för få turer som tillräckligt många turer, vilket även utgör de 

två typvärdena på frågan. 
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För att sammanfatta analysen av de svarsalternativ i enkäten som utgör typvärden på 

frågorna om antalet turer (frågorna 8-11) så kan följande sägas. På vardagar tycker 87,5 procent 

av respondenterna att antalet turer är tillräckligt många under dagtid. Under kvällstid på 

vardagar är den siffran 79 procent. Överlag tycker alltså respondenterna att turtätheten är 

tillräcklig under vardagar. 

Under helger ser det dock annorlunda ut. Mindre än hälften (46 procent) av respondenterna 

tycker att antalet turer på helgdagar är tillräckliga mellan klockslagen 06:00 och 23:30. Under 

nattid (kl. 23:30-04:00) på helgdagar sjunker den siffran varvid en tredjedel av respondenterna 

tycker att antalet turer är tillräckliga. 

Analysen visar att minst nöjda är respondenterna med antalet turer under nattid (kl. 23:30-

04:00) på helgdagar. Nästan sextio procent (58,33 procent) av respondenterna har svarat att de 

tycker att det är för få eller mycket för få turer under den tidsperioden. 

En övervägande majoritet om 17 av 24 respondenter har angivit att de åker buss till 

och/eller från Ramstalund två till fyra dagar i månaden eller mer sällan (Fråga 5 i min enkät). 

Samtliga dessa är 20 år eller äldre. Jag har tidigare redovisat att mer än 60 procent av den 

förvärvsarbetande befolkningen i Ramstalund arbetspendlar till en plats utanför Ramstalund. 

Vilken sysselsättning just mina respondenter har är inget jag besitter någon information om, 

men jag vet åtminstone att de är i arbetsför ålder. Enligt mina resultat tycks det i låg utsträckning 

vara så att respondenterna åker buss till och från sin arbetsplats. I alla fall inte om de har sin 

arbetsplats utanför Ramstalund och arbetar mer än en dag i veckan. Därför är det intressant att 

respondenterna har angivit att de är mest missnöjda med turtätheten under helger och helgdagar, 

snarare än vardagar (de traditionella arbetsdagarna). Särskilt under nattid på helgdagar vill man 

se en förändrad turtäthet. Det ligger nära till hands att tro att det handlar om att man vill kunna 

ägna sig åt nöjesaktiviteter utanför Ramstalund på helgdagar, för att sedan ta sig tillbaka framåt 

natten. Exempelvis besöka biografer eller restauranger i Uppsala. Turtätheten tycks vara av 

större betydelse i dessa sammanhang snarare än för den traditionella arbetspendlingen – sett till 

resultaten av mina respondenters svar. 

 

 Antal markerade svar:  Procent 

(%): 

Ja 14  58,5 

Nej 10  41,5 

Totalt 24  100 

 

Tabell 6. Frekvenstabell över antal markerade svar på varje svarsalternativ på frågan Skulle 

en förändring av turtätheten få dig att åka buss till och/eller från Ramstalund oftare? 

 

I Tabell 6 här ovan redovisas respondenternas svar på frågan huruvida en förändring av 

turtätheten skulle få dem att åka buss till och/eller från Ramstalund oftare. Svarsalternativen på 

den här frågan är så kallade dikotoma variabler. Det betyder att svarsalternativen endast är 

indelade i två kategorier och Bryman (2011) rekommenderar att man inte bör försöka rangordna 

dessa (Bryman, 2011, s. 321). Ett typvärde går dock extra lätt att utläsa på den här typen av 

frågor. I det här fallet är typvärdet ja, vilket talar om att 58,5 procent av respondenterna skulle 



23 

 

åka buss till och/eller från Ramstalund oftare om turtätheten på busslinjen förändrades. 

Samtliga 24 respondenter har valt att besvara den här frågan. 

 

2.2.2 Univariat analys av biljettpriset 

I det här delkapitlet kommer analysen av de frågor i enkäten som handlar om biljettpris att 

redogöras för. De enkätfrågor som berör detta område är frågorna sex och sju. I Tabell 7 här 

nedan presenteras respondenternas svar på frågan om vad de tycker om nuvarande biljettpris.  

 

 Antal markerade svar: Procent 

(%): 

För låga 0 0 

Varken för låga eller för höga 9 37,5 

För höga 10 41,5 

Mycket för höga 5 21 

Vet ej 0 0 

Totalt 24 100 

 

Tabell 7. Frekvenstabell över antal markerade svar på varje svarsalternativ på frågan Vad 

tycker du om biljettpriserna på bussen till och från Ramstalund? 
 

Precis som vid frågorna i Tabell 2-5 så är frågan vid Tabell 7 här ovan en så kallad kategorifråga 

med ordinalvariabler. Respondenterna har alltså fått välja den svarskategori som de anser 

stämmer bäst överens med frågan. De här svarsalternativen går som sagt att rangordna men 

avståndet mellan dem går inte att avgöra (Bryman, 2011, s. 321). Exempelvis så kan det sägas 

att svarsalternativet för höga biljettpriser anger en lägre missnöjdhet än svarsalternativet 

mycket för höga biljettpriser. Däremot är det omöjligt att avgöra några exakta gränsdragningar 

för när respektive svarsalternativ ska anges. Det blev således även här en bedömningsfråga för 

respondenterna. 

Likaså vid den här frågan (Tabell 7) har jag valt att analysera typvärdet, med en 

frekvenstabell, vilket alltså anger det mest förekommande svarsalternativen som har markerats 

(Eliasson 2006, s. 70). Tabell 7 visar att det är nio respondenter som tycker att biljettpriserna är 

varken för låga eller för höga medan tio andra respondenter tycker att biljettpriserna är för 

höga. De här två svarsalternativ är de mest förekommande svaren och som synes är typvärdet 

här för höga. 

Dock bör man observera att det är fem respondenter som har svarat att de tycker att 

biljettpriserna är mycket för höga. Det är av intresse eftersom det totalt sett ger att en majoritet 

(10 + 5 = 15 / 24 = 62,5 procent) av respondenterna tycker att biljettpriserna är för höga eller 

mycket för höga. 
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 Antal markerade svar:  Procent 

(%): 

Ja 16  66,7 

Nej 8  33,3 

Totalt 24  100 

 

Tabell 8. Frekvenstabell över antal markerade svar på varje svarsalternativ på frågan Skulle 

en förändring av biljettpriserna på bussen få dig att åka buss till och/eller från Ramstalund 

oftare? 

 

I Tabell 8 redovisas respondenternas svar på frågan huruvida en förändring av biljettpriserna 

på bussen till och från Ramstalund skulle få dem att åka buss oftare. Precis som vid fråga tolv 

(Tabell 6) så utgörs svarsalternativen på den här frågan av dikotoma variabler. Vilket som sagt 

innebär att svarsalternativen är indelade i endast två kategorier som man inte bör försöka 

rangordna (Bryman 2011, s. 321). Typvärdet här är ja, vilket två tredjedelar av respondenterna 

har svarat. En majoritet av personerna i stickprovet skulle alltså åka buss oftare om 

biljettpriserna på bussen till och från Ramstalund förändrades. Samtliga 24 respondenter har 

valt att besvara den här frågan. 

 

2.2.3 Kommentarer till de univariata analyserna av turtäthet och biljettpris 

I enlighet med Tabell 6 så har 58,5 procent av respondenterna svarat att en förändring av 

turtätheten skulle få dem att åka buss till och/eller från Ramstalund oftare. Tittar vi på Tabell 8 

så har 66,7 procent av respondenterna svarat att en förändring av biljettpriset skulle få dem att 

åka buss till och/eller från Ramstalund oftare. Utifrån dessa resultat så verkar biljettpriset vara 

en viktigare faktor, jämfört med turtätheten, beträffande huruvida respondenterna väljer att åka 

buss eller inte till och/eller från Ramstalund. Med utgångspunkt i den tidigare forskning som 

jag i föregående kapitel har presenterat så stämmer mina resultat väl överens med Fredriksson 

et als (2000) studie. De menade ju i sin studie att nivån på biljettpriserna inverkar på hur 

attraktiv kollektivtrafiken anses vara bland befolkningen (Fredriksson et al, 2000). Mina 

resultat stärker således denna teori ytterligare. Icke att förglömma är att den tidigare forskning 

som jag presenterat angående turtätheten även den stämmer bra överens med mina resultat. 

Även om biljettpriset som sagt tycks vara av större vikt för respondenterna i den här 

undersökningen. 

 

2.2.4 Bivariat analys av turtäthet och biljettpris 

Som nämndes i metodkapitlet så kommer den här avslutande delen av analysen att handla om 

samband. Det som är av intresse utifrån frågeställningarna är respondenternas svar gällande 

turtätheten och biljettpriset. Samt huruvida en förändring av dessa två faktorer skulle få 

respondenterna att åka buss till och/eller från Ramstalund oftare. 

Vad beträffar turtätheten så visade det sig att en övervägande majoritet av respondenterna 

var tillfreds med denna under vardagar. Under helger ser det däremot annorlunda ut. Den 

tidsperiod då flest respondenter anser att turtätheten är för låg är under nattid på helgdagar. 

Cirka 58,3 procent av respondenterna tycker att antalet turer är för få eller mycket för få under 

dessa timmar. 
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Av den anledningen har valt att undersöka om det finns samband mellan dessa svar (Tabell 

5) och svar på frågan om en förändrad turtäthet skulle få respondenterna att åka buss till 

och/eller från Ramstalund oftare (Tabell 6). Det andra sambandet som undersökts är det mellan 

svaren frågorna sex och sju som handlar om biljettpris samt om en förändring av detsamma 

skulle få respondenterna att åka buss till och/eller från Ramstalund oftare. 

 

2.2.5 Analys av phi-koefficienter 

Efter omkodning av sifferkoderna för svarsalternativen på fråga sex och fråga elva har dikotoma 

variabler skapats istället för ordinalvariabler. På fråga sex har svarsalternativen för höga och 

mycket för höga nu fått den gemensamma kodsiffran 1. Vid samma fråga har respondenterna 

som svarat varken för låga eller för höga fått kodsiffran 2. Vid fråga elva har svarsalternativen 

för få turer och mycket för få turer korrigerats till den gemensamma kodsiffran 1. Medan 

svarsalternativet tillräckligt många turer har fått den gemensamma kodsiffran 2. 

Kodsiffrorna hos svarsalternativen på frågorna sju och tolv (ja och nej) är som bekant redan 

sedan tidigare 1 och 2, det vill säga dikotoma variabler (Eliasson, 2006, s. 38-39). 

Phi-koefficienten mellan svaren på fråga sex och fråga sju är 0,912871. Det ger oss att det 

samband som existerar mellan svarsvariablerna på dessa frågor är starkt (Bryman, 2011, 329-

330). De respondenter som svarat att de anser biljettpriset vara varken för lågt eller för högt, 

skulle i hög grad inte åka buss till och/eller från Ramstalund oftare om biljettpriset ändrades. 

Däremot skulle de respondenter som anser biljettpriset vara för högt eller mycket för högt, i 

hög grad åka buss till och/eller från Ramstalund oftare vid förändrat biljettpris. Så ser 

sambandet ut. 

Phi-koefficienten mellan svaren på fråga elva och fråga tolv är 0,8285714. Det innebär att 

sambandet mellan svarsvariablerna även på de här frågorna är starkt (Bryman, 2011, s. 329-

330). De respondenter som svarat att de anser det vara tillräckligt många bussturer till och från 

Ramstalund under nattid på helger, har i stor utsträckning också svarat att en förändring av 

turtätheten inte skulle göra att de åkte buss till och/eller från Ramstalund oftare. Det omvända 

gäller bland de respondenter som anser att antalet turer under nattid på helger är för få eller 

mycket för få. Dessa respondenter har i stor omfattning svarat att en förändring av turtätheten 

skulle få dem att åka buss till och/eller från Ramstalund oftare. 

 

2.2.6 Analys av resultaten från övriga enkätfrågor 

Åldern bland mina respondenter varierar över ett åldersspann om 41 år. De två yngsta 

respondenterna är 20 år medan den äldste är 61 år. Medelåldern är 37,04 år och medianåldern 

är 36 år. Att samtliga mina respondenter är i vuxen ålder kan ha haft betydelse för de svar jag 

fått i min enkät. Framförallt har vuxna personer större möjligheter att välja andra färdmedel än 

buss då de behöver ta sig någonstans. Jag tänker då främst på deras möjlighet att inneha körkort 

och därmed kunna köra bil. Med tanke på att 17 av 24 respondenter har angivit att de åker buss 

till och/eller från Ramstalund två till fyra gånger i månaden eller mer sällan, så innehar sannolikt 

många av mina respondenter körkort. Detta kan betyda att kollektivtrafiken är av mindre 

betydelse för dessa människor eftersom de i lägre grad är beroende av den för att ta sig till andra 

platser. Vad jag vill ha sagt är att åldern bland mina respondenter kan ha betydelse för de svar 
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jag fått på min enkät. Om min studie genomförts bland personer under 18 år så hade sannolikt 

resultaten av min enkätundersökning sett annorlunda ut. 

När det gäller könsfördelningen bland mina respondenter så är tio män och tolv kvinnor. 

Två personer har angivit svarsalternativet Vill inte uppge på frågan om könstillhörighet. Dessa 

två personer kan därför inte ingå i analyser rörande könstillhörighetens eventuella betydelse för 

inställningen till kollektivtrafiken. Utifrån mina respondenters svar syns inga tydliga skillnader 

mellan männens och kvinnornas frekventa nyttjande av kollektivtrafiken i Ramstalund. 

Majoriteten av männen har angivit att de åker buss till och/eller från Ramstalund två till fyra 

gånger i månaden eller mer sällan. Denna majoritet gäller även för kvinnorna. 

Angående inställningen till kollektivtrafiken finns få tydliga skillnader att redovisa som 

har med könstillhörigheten bland mina respondenter att göra. När det gäller respondenternas 

inställning till turtätheten så är både männens och kvinnornas svar i paritet med de tabeller som 

har presenterats här ovan. Tabellerna som alltså redovisar samtliga respondenters svar. 

Däremot finns en uttrycklig skillnad mellan männens och kvinnornas inställning till 

biljettpriset. Fem av tio män har angivit att de skulle åka buss till och/eller från Ramstalund 

oftare om biljettpriset förändrades. För kvinnorna i min undersökning är denna siffra nio av 

tolv. Biljettpriset tycks alltså ha större betydelse för kvinnorna än för männen i min 

undersökning. Hypotetiskt kan det här resultatet vara en avspegling av de inkomstklyftor som 

finns mellan kvinnor och män i dagens samhälle. Jag har dock ingen information om mina 

respondenters ekonomiska situation eller inkomst, så någon djupare analys av detta är för mig 

omöjlig göra. 
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3. SLUTDISKUSSION 

 

3.1 Återkoppling till tidigare studier 

Både i rapporten Bus Rapid Transit – kunskapssammanställning med identifiering av 

forskningsfrågor, av Kottenhoff et al (2009), och i OECD/ITF:s (2014) rapport Valuing 

Convenience in Public Transport, framgår det att kollektivtrafikens attraktivitet bland annat är 

beroende av faktorn turtäthet. Resultatet av min undersökning på lokal nivå i Ramstalund visar 

även den att turtätheten är en faktor som påverkar huruvida kollektivtrafiken väljs som 

transportmedel eller inte. Detta påstående grundar jag på redovisad slutsats att en förändring av 

turtätheten under nattid på helgdagar, med stor sannolikhet skulle bidra till ökad 

resandefrekvens med kollektivtrafiken vid Ramstalund. Det gäller för personer som är 20 år 

eller äldre samt folkbokförda i Ramstalund. 

Vidare menar Fredriksson et als (2000) i sin studie, Attraktiv kollektivtrafik i små städer – 

Förutsättningar och möjligheter för ett ökat resande, att en av de sannolika 

framgångsfaktorerna för kollektivtrafiken i en tätort är ett väl utformat taxesystem och taxa 

(Fredriksson et al, 2000). Resultatet av min undersökning i Ramstalund tyder även det på att 

biljettpriset påverkar kollektivtrafikens attraktivitet. Bland annat har slutsatsen dragits att en 

majoritet i dagsläget anser att biljettpriset är för högt. Men att en förändring av biljettpriset 

skulle bidra till att samma majoritet skulle resa till och/eller från Ramstalund oftare. Även här 

gäller slutsatsen för personer som är 20 år eller äldre samt folkbokförda i Ramstalund. 

Några markanta och uppseendeväckande skillnader beträffande resultat i tidigare studier 

inom kollektivtrafikområdet jämfört med den här studien, har sålunda inte framkommit. 

 

3.2 Svar på frågeställningar och slutdiskussion 

Här nedan redogörs i tur och ordning för de frågeställningar som uppsatsen syftat till att besvara. 

Syfte och frågeställningar presenterades mer specifikt i uppsatsens inledning. 

1. Under vilka dagar och tider anser flest personer att turtätheten är tillfredsställande? 

Den tidsperiod då flest respondenter anser att antalet bussturer är tillräckligt många är under 

dagtid på vardagar. Under den tidsperioden anser 87,5 procent att antalet turer är tillräckligt 

många. Medan 12,5 procent anser att antalet turer är för få under samma tidsperiod. Ingen av 

respondenter har här angivit att de tycker att antalet turer är mycket för få. 

Majoriteten av mina respondenter (17 av 24) har angivit att de åker buss till och/eller från 

Ramstalund två-fyra gånger i månaden eller mer sällan. Det här är något som bör tas i beaktning. 

Samtliga respondenter i den här undersökningen är 20 år eller äldre. Med en arbetslöshet om 

endast 1,1 procent är sannolikheten hög att mina respondenter är förvärvsarbetande. Samtidigt 

pendlar mer 60 procent av befolkningen i Ramstalund till en arbetsplats någon annanstans. 

Uppenbarligen nyttjar få av mina respondenter bussen för att pendla till sin dagliga 

sysselsättning. Det kan alltså vara så att anledningen till att 87,5 procent av mina respondenter 

är nöjda med turtätheten under dagtid på vardagar, är för att de sällan nyttjar kollektivtrafiken 

under dessa tider. Att mer än två tredjedelar av familjerna i Ramstalund innehar minst en bil 

kan vara en bidragande faktor till att behovet att nyttja kollektivtrafiken till vardags är lågt. 
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2. Under vilka dagar och tider anser flest personer att turtätheten inte är 

tillfredsställande? 

Respondenterna visade sig vara minst nöjda med antalet turer under nattid på helgdagar. Under 

den här tidsperioden anser en majoritet om närmare sextio procent (58,33 procent) att antalet 

turer är för få eller mycket för få. En tredjedel av respondenterna anser att antalet turer är 

tillräckligt många under samma tidsperiod. 

Här ligger det nära till hands att tro att det handlar om att man vill kunna ägna sig åt 

nöjesaktiviteter utanför Ramstalund på helgdagar, för att sedan ta sig tillbaka framåt natten. 

Turtätheten tycks vara av större betydelse i dessa sammanhang snarare än för den traditionella 

arbetspendlingen – något jag även redogjorde för vid föregående frågeställning. Det verkar vara så 

att mina respondenter framförallt vill ha en tidtabell med många turer under helger (särskilt under 

nattid), något som kan tyda på att det är under dessa tider de i första hand ämnar nyttja 

kollektivtrafiken. 

Under nattid på helgdagar går bussarna till och från Ramstalund med en timme och en 

kvarts mellanrum. Det här kan jämföras med vardagar då bussarna går med en kvarts mellanrum 

under dagtid och en halvtimmes mellanrum under kvällstid. Med tanke på detta är det inte så 

konstigt att det största missnöjet gällande turtätheten är just under nattid på helgdagar. 

Vidare kan man ha i åtanke att kollektivtrafiken är av särskild betydelse under just 

helgdagar, framförallt nattid. Jag tänker då främst på att bilkörning inte är ett alternativ för den 

som är onykter. Därav kan bilinnehavet vara av mindre betydelse under just dessa dagar och 

tidpunkter. Varvid kollektivtrafiken och dess tidtabell blir mer betydelsefull. 

3. Vad anser studerad befolkningsgrupp om kollektivtrafikens biljettpris? 

37,5 procent av respondenterna tycker att rådande biljettpriser varken är för låga eller för höga. 

En majoritet om 62,5 procent av respondenterna menar däremot att nuvarande biljettpriser är 

för höga eller mycket för höga. 

I Ramstalund har man både en högre medelinkomst och en lägre arbetslöshet än i övriga 

Sverige. Trots detta menar en majoritet av respondenterna att biljettpriset är för högt. 

Inkomsttatistiken ger en viss tyngd till dessa resultat. Biljettpriset torde vara en mer överkomlig 

sak för mina respondenter, ändå visar resultatet på ett stort missnöje. Viktigt att påpeka är dock 

att missnöjet inte nödvändigtvis behöver vara beroende av respondenternas egen 

privatekonomi. Missnöjet kan exempelvis vara grundat i miljöhänsyn. Det vill säga att man 

anser att biljettpriset bör vara lägre så att fler väljer att åka buss istället för bil. 

4. Skulle en förändring av turtätheten bidra till ett ökat nyttjande av kollektivtrafiken? 

De respondenter som anser att antalet turer under nattid på helger är för få eller mycket för få, 

har i stor omfattning svarat att en förändring av turtätheten skulle få dem att åka buss till 

och/eller från Ramstalund oftare. Det är alltså framförallt en förändring av turtätheten under 

dessa tider som skulle bidra till ett ökat nyttjande av kollektivtrafiken. Som jag antydde vid 

svaren på frågeställning 1 och 2 så tycks mina respondenter i liten utsträckning använda sig av 

kollektivtrafiken för pendling. Under vardagar är de allra flesta nöjda med den turtäthet som 

erbjuds idag. Istället är det under helgen man vill se en förändrad turtäthet. Något som kan tyda 

på att det är under de här dagarna man i första hand tänkt nyttja kollektivtrafiken. Å andra sidan 

är turtätheten i dagsläget lägre under helger jämfört med vardagar. Här vill jag påminna om att 

Kottenhoff et al (2009) menar att en hög turtäthet underlättar och bidrar till människors 
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användande av kollektivtrafiken. Resultatet av min undersökning följer denna linje. En högre 

turtäthet under i synnerhet nattid på helgdagar skulle sannolikt leda till att fler nyttjar 

kollektivtrafiken till och från Ramstalund. 

5. Skulle en förändring av biljettpriset bidra till ett ökat nyttjande av kollektivtrafiken? 

De respondenter som anser biljettpriset vara för högt eller mycket för högt, har i hög grad också 

svarat att de skulle åka buss till och/eller från Ramstalund oftare om biljettpriset förändrades. 

Enligt tidigare forskning handlar en av framgångsfaktorerna för kollektivtrafiken om 

biljettpriset (Fredriksson et al, 2000). Utifrån min undersökning verkar det gälla även i 

Ramstalund. Trots att befolkningen i Ramstalund har det gott ställt ekonomiskt, så tyder min 

undersökning på att ett lägre biljettpris skulle leda till ett högre nyttjande av kollektivtrafiken 

här. Som det beskrivs vid svaret på frågeställning 3, så kan inställningen till biljettpris dock 

eventuellt härledas till andra incitament än den egna privatekonomin. 

Huruvida de som idag inte anser att biljettpriset är för högt skulle nyttja kollektivtrafiken i 

högre grad om priset sänktes, är dock omöjligt att svara på utifrån mina resultat. Även om så 

mycket väl skulle kunna vara fallet sett till exempelvis Fredriksson et als (2000) forskning. 

6. Vad betyder medborgarna i Ramstalunds inställning till kollektivtrafiken för en möjlig 

utveckling av densamma i området? 

Min avslutande frågeställning är av mer problematiserande karaktär och tarvar därför en något 

längre redogörelse. 

Ramstalunds geografiska läge med ett avstånd av en och en halv mil till närmaste stad 

(Uppsala) ger upphov till ett behov av en väl fungerande kollektivtrafik. Att mer än 60 procent 

av den förvärvsarbetande befolkningen över 16 år pendlar till en arbetsplats utanför Ramstalund 

spär ytterligare på behovet. Till den pendlande befolkningen tillkommer även de högstadie- och 

gymnasieelever som de facto nödgas pendla till skolan då deras utbildning överhuvudtaget inte 

erbjuds i Ramstalund. 

Presenterat trafikförsörjningsprogram (från Landstinget i Uppsala län) pekar på vikten av god 

kollektivtrafik för orter med pendling, exempelvis Ramstalund. De kommer således ha för 

avsikt att se till att kollektivtrafiken här fungerar. De teorier jag hänvisar till menar dock att 

människors inställning är av betydelse för hur den framtida kollektivtrafikutvecklingen kommer 

se ut. 

Två av de viktigaste faktorerna som påverkar människors inställning till kollektivtrafiken 

är tidtabellen och biljettpriset. Det visar alltså den tidigare forskning som jag hänvisar till i 

teorikapitlet. Mer än hälften av personerna som ingår i min empiriska undersökning i 

Ramstalund har angivit att de är missnöjda med turtätheten och/eller biljettpriserna vid 

kollektivtrafiken som erbjuds i Ramstalund. Med Holmbergs (2013) resonemang i åtanke så 

kan det alltså vara så att Ramstalund befinner sig i en ond spiral gällande kollektivtrafikens 

utveckling här. Den onda spiralen är således följande: missnöjet med kollektivtrafiken gör att 

färre väljer att resa kollektivt, vilket i sin tur leder till lågt passagerarunderlag för UL. 

Landstinget i Uppsala län saknar då incitament för att förbättra kollektivtrafiken i Ramstalund 

och missnöjet bland medborgarna fortsätter. 

I slutändan styrs kollektivtrafiken i Ramstalund av politikerna och den politik som förs vid 

Landstinget. Men ett ansenligt resenärsunderlag inom kollektivtrafik är alltså viktigt, det ger 

incitament för politiker och de styrande att ytterligare förbättra kollektivtrafiken. Den slutsats 
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jag kan dra utifrån mina teorier i kombination med mitt empiriska material, är att den negativa 

inställning till tidtabell och biljettpris som idag finns bland medborgarna i Ramstalund, kan ha 

en hämmande effekt på kollektivtrafikens utveckling här. 
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BILAGA 1 

 

 
 

 

Hej! 

 

Jag, Eric Remnegård Hage, genomför just nu en enkätundersökning och 

kommunikationsanalys gällande kollektivtrafiken i Ramstalund. I och med detta är jag 

intresserad av synpunkter från Er medborgare i Ramstalund. Genom att analysera och 

redovisa resultatet av denna undersökning hoppas jag kunna ge en ökad förståelse för 

medborgarnas åsikter. Via en ökad förståelse kan kollektivtrafiken förbättras och anpassas 

efter medborgarnas behov och vilja. Därför är Din åsikt värdefull. 

 

 

Enkätundersökningen är internetbaserad och finns på följande länk: 

 

 

http://goo.gl/forms/vBRry0pQ3x 
 

 

 

Enkäten tar inte längre än två minuter att fylla i och du som deltar i undersökningen 

kommer att vara och förbli anonym. Observera att samtliga personer i familjen/hushållet som 

är minst 20 år med fördel kan delta i enkätundersökningen. Ju fler deltagande desto bättre. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Eric Remnegård Hage – student, Uppsala universitet 

John Östh – universitetslektor vid kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet 

 

Har du några frågor eller av annan anledning vill kontakta ansvarig för denna undersökning? 

Tveka i så fall inte att höra av dig. 

 

Kontakt: 

Eric Remnegård Hage 

Eric.Remnegard_Hage.2629@student.uu.se 
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BILAGA 2 

 
1. Är du folkbokförd i Ramstalund? 

1. Ja ___  (1) 

2. Nej ___  (2) 

 

2. Kön? 

1. Kvinna ___ (1) 

2. Man ___  (2) 

3. Vill inte uppge ___ (3) 

 

3. Ålder? 

___ 

 

4. Hur tycker du att busstrafiken till och från Ramstalund fungerar? 

1. Mycket dåligt ___  (1) 

2. Dåligt ___   (2) 

3. Varken bra eller dåligt ___ (3) 

4. Bra ___   (4) 

5. Mycket bra ___  (5) 

 

5. Hur ofta åker du med buss till och/eller från Ramstalund? 

1. Varje dag ___  (5) 

2. Fem-sex dagar i veckan ___ (4) 

3. Två-fyra dagar i veckan ___ (3) 

4. Två-fyra dagar i månaden ___ (2) 

5. Mer sällan ___  (1) 

 

6. Vad tycker du om biljettpriserna på bussen till och från Ramstalund? 

1. För låga ___  (1) 

2. Varken för låga eller för höga ___ (2) 

3. För höga ___  (3) 

4. Mycket för höga ___  (4) 

5. Vet ej ___   (5) 

 

7. Skulle en förändring av biljettpriserna på bussen få dig att åka buss till och/eller från 

Ramstalund oftare? 

1. Ja ___ (1) 

2. Nej ___ (2) 

 

8. Vad tycker du om antalet bussturer till och från Ramstalund under dagtid på 

vardagar (kl. 06:00-19:00)? 

Tillräckligt många turer ___ (1) 

För få turer ___  (2) 

Mycket för få turer ___  (3) 

Vet ej ___   (4) 
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9. Vad tycker du om antalet bussturer till och från Ramstalund under kvällstid på 

vardagar (kl. 19:00-01:00)? 

Tillräckligt många turer ___ (1) 

För få turer ___  (2) 

Mycket för få turer ___  (3) 

Vet ej ___   (4) 

 

10. Vad tycker du om antalet bussturer till och från Ramstalund på helger kl. 06:00-

23:30? (Som helg räknas lördagar, söndagar och övriga helgdagar). 

Tillräckligt många turer ___ (1) 

För få turer ___  (2) 

Mycket för få turer ___  (3) 

Vet ej ___   (4) 

 

11. Vad tycker du om antalet bussturer till och från Ramstalund under nattid på helger 

(kl. 23:30-04:00)? (Som helg räknas lördagar, söndagar och övriga helgdagar). 

Tillräckligt många turer ___ (1) 

För få turer ___  (2) 

Mycket för få turer ___  (3) 

Vet ej ___   (4) 

 

12. Skulle en förändring av turtätheten få dig att åka buss till och/eller från Ramstalund 

oftare? 

Ja ___ (1) 

Nej ___ (2) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


