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Living Lab Riksten



Utgångspunkter och upplägg i Living Lab Riksten 

14 medforskare får utmaningar i SAMSAS-appen under testperioden (november 2022 – september 2023) som 
syftar till att möjliggöra praktiska erfarenheter och fånga lärdomar av att försöka halvera bilresor och resa 
hållbart = sociala praktiker (mening, material, kompetens) samt möjligheter för hållbart medborgarskap.

Medborgar-perspektiv: människor har olika 
relationer till transportsystemet, de är inte 
enbart kunder eller resenärer, utan också 
medborgare med rättigheter och skyldigheter. 
För att förändra transportsystemet i en hållbar 
och rättvis riktning behöver de bli involverade 
som medborgare omställningsprocesser. 

Socialt praktik-perspektiv: För att kunna resa 
hållbart behöver människor tillgång till trygg, 
säker och effektiv infrastruktur, samt hållbara 
färdsätt. De behöver ha vana och kunskap att 
använda hållbara färdsätt, samt tycka att det är 
meningsfullt att resa hållbart.
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Uppdrag – utforska nya praktiker
Medforskarna ombeds reflektera över sina erfarenheter och berätta om dem i SAMSAS-appen

Pröva arbetsplatshubben.

Handla mat med cykel.

Gör så få resor som möjligt.

Samåk med någon, eller skjutsa någon/några.

Hur lång tid tar det för dig att cykla till en plats du vanligen åker bil till.



Uppdrag – utforska mening och medborgarskap

Diskussionsfrågor och skrivuppgifter i SAMSAS-appen:

Beskriv hur det är att bo i Riksten för någon som aldrig varit här.

Hur ser möjligheterna ut för hållbart resande i Riksten?

Kommunen göra en ny trafikstrategi för ett bilfritt Riksten – vilka är dina 
förslag och medskick?

Jag lever bilsnålt – det här är mina erfarenheter.

Hur skulle Riksten se ut om allt jag behövde fanns här?



Mobilitetsuppdrag 1: Prova att cykla till en plats dit du vanligen åker bil. Notera hur lång tid det tog 
jämfört med att åka bil.

”Cykla till ICA går fortare än att ta bilen om man räknar in parkering. Då bor vi ändå långt ner i Riksten. Med 
cykelvagn kan jag handla flera kassar och ta med returpapper etc. på vägen dit. Att cykla är också roligare än att 
köra bil i max 30 över trottoarkanten. Minskar risker och buller dessutom.”

”Igår cyklade jag med barnen till deras cirkus som är i Alby, 10 km hemifrån oss. Resan tog 50 minuter med cykel, 
men om jag skulle åka bil skulle det ta 15-17 minuter.”

”Jag cyklade till golfbanan (Botkyrka GK). Med bil tar det ca 20 min, med cykel tar det bara några minuter till 
(22 -23 min).”

”Cyklade till Skyttbrink för att kasta skräp - det tog ca 30 minuter - dvs det dubbla mot bilen. Fick dock med nästan 
allt jag ville kasta och en trevlig (om än lite vinglig) tur med lastcykel.”

”Hemifrån till Tullinge C tog det 18 min då jag tar den längre vägen pga den är säkrare. Med bil tar det endast 7 
min. hemifrån till Tullinge C, då åker jag raka vägen till Tullinge C.”

Work in 
progress –
citera inte!



Mobilitetsuppdrag 2: Prova jobbhubben eller beskriv varför du inte kan använda den

”Jag vill vara inne på jobbet varje dag, dock utnyttjar jag flexibiliteten så att jag gör delar av arbetsdagen hemma. 
Att sitta på hubben tillför inget mot att vara hemma, det sociala får jag på jobbet.”

”Jag har en arbetsgivare som inte längre tillåter distansarbete trots att vi erbjuder distansbesök för våra patienter. 
Jag behöver vara på plats på min arbetsplats utifrån arbetsplatsens tllgänglighetspolicy”.

”Jag har ett huvudsakligen praktiskt yrke (polis) så jag har tyvärr inte någon nytta av en jobhubb.”

Work in 
progress –
citera inte!



Medborgarutmaning 2: Hur ser möjligheterna ut för hållbart resande i Riksten?

”Möjligheterna borde vara bra i ett nybyggt område med bussförbindelse. Tycker dock att det kunde vara bättre 
med cykelvägar till och från området och fler bussavgångar för att möjliggöra att fler kan åka buss med tätare turer. 
Allting ligger så nära så fler barn borde också cykla eller gå till förskolan och skolan. Det saknas också träd och 
grönområden vilket gör att det blir vansinnigt varmt i området sommartid. Som en kokande asfaltsgryta, då är det i 
stort sett olidligt att gå till förskolan eller liknande.”

”I nuläget är den enda möjligheten att ta bilen från Riksten. Däremot begränsningarna är många skulle jag säga, 
det finns ju inte tillräckligt med tider och bussar. I de tider när man behöver bussarna så är de proppfulla. Passar 
inte ihop med pendeltåget man måste vänta väldigt länge i Tullinge exempel. Annat finns ju inte än att ta bussen 
eller bilen.”

”Möjlighet att ta buss till tåget finns men bussen matchar dåligt med lämning vid skolstart och varje kvarts väntan 
under resvägen gör att det tar lång tid och varannan buss tar en rejäl omväg. Beroende på vart man ska så är bil 
oftast absolut smidigast. Vi har också en elscooter som vi kör vid behov till både skola/förskola/Ica/tågstation.”

Work in 
progress –
citera inte!



Medskick

Vi tror på att undersöka vardagslivet: resvanor är formade av livstilsval, 
samhällsstrukturer och sociala sammanhang.

Många människor vill leva hållbart, men samhället stöttar inte det idag.

I Mistra SAMS synliggör vi knutarna, och lär oss genom att testa 
framtidsprototyper.
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