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• Trafikverkets regeringsuppdrag att 

genomföra informations- och 

kunskapshöjande insatser inom 

området Mobilitet som en tjänst. 

• Syfte att förstå resenärernas upplevelse 

av hela resan och bytespunkter för 

kombinerad mobilitet



Katarina Graffman fil dr kulturantropologi
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Etnografisk 

studie
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Etnografiska observationsstudier görs förutsättningslöst, det 

vill säga de är inte hypotesbaserade, vilket innebär att det blir 

möjligt att identifiera de ”vita ytorna”. 

Frågeställningen är bred och öppen och handlar om att 

utforska snarare än att testa ett antal påståenden. Att 

identifiera vita ytor innebär att ta sig bortanför det människor 

uttrycker för att snarare förstå deras beteenden och behov i 

vardagliga kontexter. 

Etnografisk metod ger möjlighet till spontan och ingående 

interaktion med dem som undersöks, när något sker kan 

etnografen ställa frågor kring det som hänt, vilket genererar 

en djupare kunskap om beteenden, drivkrafter, känslor och 

föreställningar. 

6





8 resenärer har studerats genom deltagande observation, 30 

timmar per informant. Observationsstudien har genomförts 

hemma, på arbetet, på fritidsaktiviteten men framför allt på 

resan till eller från dessa platser. Observationsstudierna har 

kombinerats med semistrukturerade intervjuer med de 8 

informanterna. 

Genom att spendera tid före och efter resan med informanten 

kan man täcka in så många delar som möjligt av vad som 

påverkar resenärernas upplevelse av de resor hen genomför. 

Tre av informanterna bor i Uppsala, fem bor i Stockholm. 

Informanterna har rekryterats med snöbollsurval/strategiskt 

urval.
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I den här etnografiska studien som har syftat till att 

förutsättningslöst förstå resenärens hela resa är det två 

fenomen som påverkar reseupplevelsen generellt sätt 

som framträtt extra tydligt, nämligen upplevelsen av 

trygghet/avsaknaden av trygghet samt hur digitala 

hjälpmedel fungerar/inte fungerar. 

Dessa två fenomen hänger tydligt ihop med upplevelsen 

av olika bytespunkter.

Insikter från studien summeras i rapporten enligt 

Otryggt före och efter resan

”Den individualiserade kollektivresan”

Inställda resor och svårigheter att visa sitt missnöje

Valfrihet eller ofrihet?

Covid och förändrade beteenden

Bilism som motstånd på gräsrotsnivå

Bytespunkten som löser vardagens måsten

Digitala hjälpmedel

Vad är en bra digital applikation?
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Insikter

Det är främst själva 
bytespunkterna före och efter 

resan som skapar upplevelsen av 
otrygghet, inte resorna i sig. Det 
gäller att vara noga med att dels 

veta hur man ska ställa frågor om 
trygghet, dels hur man ska tolka 

svaren. 

Känslan av att vara utlämnad och 
utan skydd är påtaglig bland 

resenärerna som reser på kvällen 
och natten och tron på andras 
förmåga/vilja att hjälpa till om 
något hotfullt uppstår är låg. 

Generellt sett är det alldeles för 
dålig information om störningar 
och det finns för få kanaler att 
framföra sitt missnöje och den 
kanal som finns är för komplex.

Otryggheten kring 

pendlandet handlar inte 

om tågresanden i sig 

skulle jag säga utan 

snarare om vad som 

sker innan och efter jag 

stiger på tåget… 

Otryggheten börjar i 

andra människors 

likgiltighet och 

uteblivet agerande när 

situationer uppstår. 

Situationen har gått 

så långt att jag 

oftast utgår från att 

ett tåg är inställt.
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Insikter

Det finns så klart både positiva 
och negativa aspekter av att 

människor arbetar hemifrån men 
anledningen till att människor 

väljer att jobba hemifrån ska ju 
inte vara att det kollektiva 
resandet och mobiliteten 

fungerar så dåligt. 

Återkommande störningar i olika 
kollektiva färdmedel kan leda till 

att bilen blir det självklara 
alternativet som 

ersättningsfärdmedel, framför allt 
för dem som reser lite längre. 

Eftersom alla reseaktörer som 
tillsammans erbjuder kunden 

valfrihet inte samkommunicerar
upplevs ofta den utlovade 

valfriheten snarare som 
otrygghet. 

Asså arbetsmarknaden 

har ju förändrats helt 

och hållet efter covid 

och det känns som att 

tågbolagen inte hänger 

med i detta. 

Det här är inte bara 

diskussioner på ett 

forum, det är något 

som faktiskt händer.
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Insikter

Bytespunkter som erbjuder mer 
än bara tillgång till olika 

färdmedel upplevs positivt och 
som en trygghet i vardagen.

En ”officiell” applikation (som t ex 
SL-appen) medför att användarna 
har ännu högre förväntningar på 
funktion än på appar som andra 
icke-officiella aktörer designat 

och lanserat. Ju högre 
förväntningar man har på en 
funktion, desto större risk att 

användaren blir besviken. 

Nya digitala lösningar har stor 
potential att bidra till att göra 

byten mellan färdmedel enkel och 
funktionell men här krävs en rejäl 

uppdatering vad gäller 
användarvänlighet. 

SL är inte ens bäst 

på att reseplanera 

sin egen trafik.

Skulle jag inte ha 

gymmet så nära skulle 

jag nog aldrig få till 

träningen.

Vem är detta krångliga 

biljettsystem egentligen 

skapat för? Och vem har 

skapat det? 
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* Fler människor kommer att resa hållbart om det finns effektiva, sömlösa sätt att starta och avsluta sin resa 

samt att bytespunkterna, både som platser men också som funktioner, upplevs som mer trygga.

* Att det inte ska vara för dyrt att resa, att delade färdmedel ska gå och komma i tid samt att man som resenär 

ska ha möjlighet att välja bland flera fungerande alternativ är hygienfrågor för den som reser. Snarare är det 

fenomenen upplevelsen av trygghet/avsaknaden av trygghet samt hur digitala hjälpmedel fungerar som är 

de ”vita ytorna”. 

* Att resenären känner trygghet, det vill säga att individen känner att hen har inflytande och kontroll över 

vardagens olika situationer, är avgörande för att få människor att resa mer hållbart. Och trygghet inkluderar 

många olika saker, från det rent platsspecifika som upplevelsen av en hållplats/station där man byter 

färdmedel, till alla funktioner runt omkring delade färdmedel som orienterar och vägleder resenären – det vill 

säga främst de digitala hjälpmedlen som finns tillgängliga. 

Trygghet är nyckelordet!
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Insikterna från den etnografiska studien följs upp med 

genskjutsintervjuer. 160 genskjutsintervjuer gör materialet mer 

omfångsrikt och jämförande. 

Denna metod fångar upp resenärer för kortare strukturerade 

intervjuer och har genomförts i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Det är i huvudsak tåg- och bussresenärer som intervjuats på 

stationen och hållplatsen vilket påverkar hur respondenterna 

svarar.

Frågor bestämda av Trafikverket:

1. När du byter färdmedel, vad är viktigast för dig?
2. Finns funktioner/service I närheten av dina bytespunkter? Vad skapar 
mervärde för dig på en station?
3. Hur skulle du beskriva en riktigt bra resa?
4. Har du någon rese-app som du tycker är riktigt bra?

Genskjutsintervjuer
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Resultat genskjutsintervjuer

1. När du byter färdmedel, vad är viktigast för dig?
Summering svar: Smidighet, sömlöshet och trivsel. Att kunna planera sin resa. Att kunna hitta 
information. Att få korrekt information vid störningar. Komfort och väderskydd.

2. Finns funktioner/service I närheten av dina bytespunkter? Vad skapar mervärde för dig på en station?
Summering svar: Någonstans att handla något ätbart eller köpa biljett/fylla på reskassa. Att kunna 
parkera sin cykel (säkert).

3. Hur skulle du beskriva en riktigt bra resa?
Summering svar: Planerbarhet och att komma i tid. Inga störningar. Komfort (sittplatser). Liten väntetid 
mellan byten. Smidiga byten mellan färdmedel, inkluderar cykel.

4. Har du någon rese-app som du tycker är riktigt bra?
Summering svar: Google Maps (Sthlm), Skånetrafikens app, Västtrafiks app.
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Utveckla digitala 
tjänster

så de fungerar sömlöst

Rekommendationer

Gör det enkelt Håll vad du
lovar

Strunta i 
valfriheten –

se till att det funkar

Förgyll vardagen
och underlätta

vardagens måsten

Ökade förväntningar
på digital funktion

Flytande konsumtions-
logik

Sammansmältning 
fysiskt och digitalt

Tålamod för gupp lågt

Snarare sömlösa än
”användarvänliga”

Det enkla mer kraftfullt
än kvalitet, pris och tid

Förändra beteenden 
med hjälp av att det
är enkelt

Snabba vs långsamt
tankesystem
- samtiden
- framtiden

Ex elsparkcykel

Sociala, kulturella och
hälsosamma stunder i
stressad vardag

Tidseffektivisering är
inte alltid det som gör
resenären nöjd

Identifiera ”guldkant”
i tillvaron relaterat 
till hela resan

Se upp med idén om
valfrihet så det inte är
ett lingo

Valfrihet en hygien-
fråga, men pris, enkel-
het och guldkant är
kanske viktigare

Resenärers olika
förutsättningar att 
välja

Hög tolerans om 
upplevelsen fyller för-
väntan … 

Men, lova inte för
mycket!

Ta ansvar och lova
endast det som går att
leverera



Förstå resenärens behov 

före-under-efter resan

Rekommendationer



Lägg mest tid på att hitta problemen. 

Sedan kan lösningarna designas 
snabbare och få högre relevans.

Avslutning
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Rapporten finns att läsa på 
bransch.trafikverket.se/mobilitetsomtjanst
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