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En viktig bit i nutidsmänniskans livspussel 

Audrée Paquette 

Abstract 

Att tillhandahålla parkeringsplatser för bilar i våra städer kräver mycket utrymme, och det 

finns ofta intresse för att använda marken för andra ändamål, i synnerhet i stationsnära lägen. 

Infartsparkeringar underlättar för många att använda kollektivtrafiken men det finns samtidigt 

en risk att parkeringen främjar anslutningsresor med bil på bekostnad av resor till fots, med 

cykel eller buss. Det finns behov av att öka kunskapsläget kring användarnas 

infartsanvändning för att utveckla planeringen av dessa. De fördelar som finns måste tas i 

relation med de eventuella nackdelarna så att välgrundade beslut kring infartsparkeringar kan 

tas. 

  

Studiens syfte är att analysera hur Trollbäckens infartsparkering i Tyresö kommun används 

samt att få en bättre förståelse av vem som är den typiska användaren. Studien visar att den 

övervägande användaren är framförallt en mamma på ca 40 år som arbetar i stan och väljer 

kollektivtrafiken av ekonomiska skäl, miljöhänsyn och för tidsaspekten. 

Parkeringsanvändaren bor inte längre bort än 3 kilometer från infartsparkeringen. De flesta 

ärenden som sker mellan infartsparkeringen och hemmet innefattar allt som oftast att handla 

mat samt att hämta barn från förskola och skola. Ett borttagande av infartsparkeringarna är för 

denna individ inte avgörande för valet att fortsätta utnyttja kollektivtrafiken även om 

fördröjningen av resekedjan skulle anses vara mycket försvårande.  

 

Rapporten kan användas som en del av ett beslutsunderlag till huruvida infartsparkeringen bör 

finnas kvar, byggas ut, eller tas bort. Allt detta kan då stå i relation till den alternativa 

markanvändningen. Rapporten bidrar till bättre förståelse för hur infartsparkeringen utnyttjas 

och om den uppfyller sitt syfte. Studien fyller en samhällelig och vetenskaplig funktion då den 

påverkar framtidens mark- och trafikplanering. 

Nyckelord 

Infartsparkering, resekedja, tidsgeografi, vardagslivsbalans, hållbart resande  



3 
 

Innehållsförteckning 

 
Inledning .................................................................................................................................................. 4 

Syfte och forskningsfrågor....................................................................................................................... 5 

Metod ...................................................................................................................................................... 5 

Fallstudie ............................................................................................................................................. 5 

Datainsamling och material ................................................................................................................. 6 

Undersökningens genomförande ........................................................................................................ 7 

Forskningsetik ...................................................................................................................................... 8 

Metodavgränsningar ........................................................................................................................... 8 

Teoretiska utgångspunkter ..................................................................................................................... 9 

Tidsgeografi ......................................................................................................................................... 9 

Vardagslivet och vardagslivsbalans ................................................................................................... 12 

Genusperspektivet inom tidsgeografin ............................................................................................. 13 

Bilskjutsande av barn till och från skolan .......................................................................................... 14 

Implikationer av de teoretiska utgångspunkterna för denna studie ................................................ 16 

Infartsparkeringar .................................................................................................................................. 17 

Trollbäckens infartsparkering - efterfrågad mark ............................................................................. 18 

Redovisning av resultat ......................................................................................................................... 20 

Vilka använder infartsparkeringen? .................................................................................................. 20 

Resekedjan till och från infartsparkeringen ...................................................................................... 23 

Varför används infartsparkeringen?.................................................................................................. 24 

Analys och diskussion ............................................................................................................................ 27 

Sammanfattande slutsatser .................................................................................................................. 30 

Förslag på vidare forskning ............................................................................................................... 31 

Referenser ............................................................................................................................................. 32 

Bilaga ..................................................................................................................................................... 35 

Intervjuguiden ................................................................................................................................... 35 

 

  



4 
 

Inledning 

Alla de aktiviteter som en person genomför i en viss ordning under en dag kan beskrivas som 

en del av vardagslivet. Vardagen består av vanor och rutiner där dagliga aktiviteter kan anses 

sammanlänkade eftersom de görs i följd (Bäck-Wiklund & Bergsten 2010). Valet att parkera 

sin bil på en infartsparkering är ett exempel på en del av vardagslivet. Sedan 1960-talet har 

bilen varit det dominerande transportmedlet i de flesta OECD-länderna (European 

Environment Agency 2009) och Sverige är inget undantag. Olika åtgärder för att minska 

biltrafiken i stadens centrala delar prövas och övervägs kontinuerligt och införandet av 

infartsparkeringar är ett exempel på detta. Infartsparkeringar ger reella fördelar för bilister då 

kostnaden är billigare än att ställa sin bil på en parkeringsplats i staden, restiden minskar då 

man slipper stå i bilköer under rusningstiden samt att man bidrar till en förbättrad miljö då 

koldioxidutsläpp minskar (Parkhurst 1995a: s.21).  

 

Att tillhandahålla parkeringsplatser för bilar i våra städer kräver mycket utrymme, och 

intresse för att använda marken för andra ändamål brukar finnas, i synnerhet i stationsnära 

lägen. Infartsparkeringar underlättar för många att använda kollektivtrafiken men det finns en 

risk att infartsparkeringar främjar anslutningsresor med bil på bekostnad av resor till fots, med 

cykel eller buss.  

 

Studien kommer bland annat att tydliggöra om infartsparkeringens primära ändamål (att 

underlätta för att använda kollektivtrafik) stämmer överens med bilägarnas faktiska motiv till 

att använda dessa platser. Genom att få djupare information om vilka användarna av 

infartsparkeringarna är, vilka motiv som ligger bakom valet av att infartsparkera samt deras 

resemönster så kan man som samhällsplanerare få nödvändigt underlag till beslut för 

vidareutveckling av parkeringslösningar. Med rätt förståelse så möjliggörs utveckling av 

lösningar som leder till ett hållbart resande över tid. 
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Syfte och forskningsfrågor 

Infartsparkeraren kan ha olika motiv till att lämna sin bil på parkeringen, motiv som kan 

kopplas till olika typer av behov och ärenden som underlättar vardagslivet. Studiens syfte är 

att beskriva och analysera hur Trollbäckens infartsparkering i Tyresö kommun används samt 

att få en bättre förståelse av vem som är den typiska användaren.  

Följande frågor har varit underlag för arbetet: 

 

- Vilka är de främsta motiv till att användarna väljer att parkera sin bil där? 

- Vem är de som använder infartsparkeringen? 

- Hur ser resekedjan1 ut för användarna av infartsparkeringen? 

 

Rapporten kan därmed användas som en del av ett beslutsunderlag till huruvida 

infartsparkeringen bör finnas kvar, byggas ut, eller tas bort. Allt detta kan då stå i relation till 

den alternativa markanvändningen. Rapporten bidrar till bättre förståelse för hur 

infartsparkeringen utnyttjas och om den uppfyller sitt syfte. Dessutom kan resultaten ge 

relevant information som kan användas som diskussionsunderlag för övriga infartsparkeringar 

i Tyresö kommun. 

 

Metod 

Ett av samhällsvetenskapens mest använda metoder för att samla in forskningsmaterial är att 

fråga eller samtala med människor (Esaiasson et al. 2012: s. 227). Denna studie är inget 

undantag då den primära datainsamlingen har skett med hjälp av intervjuer. Intervjuerna kan 

även betecknas som respondentundersökning eftersom det har varit svarspersonernas egna 

erfarenheter som har varit studieobjekten (Esaiasson et al. 2012: s. 228). Svarspersonerna i 

denna studie motsvarar användarna av infartsparkeringen Trollbäcken vid Tyresö kommun 

dvs. de personer som vid intervjutillfällena har haft sin bil parkerad på denna specifika plats 

och varit villiga att svara på de frågor som ställdes.  

 

Fallstudie 

Uppsatsen är en fallstudie som syftar till att ge djupare kunskaper om hur infartsparkeringen 

används samt om vem som är den typiska användaren, med mål att generalisera för 

vidareutveckling av bl.a. teorier inom liknande ämne. Genom att studera utfallet av 

svarspersonerna vid denna infartsparkering kan man dra generella slutsatser som kan 

appliceras till andra användare av infartsparkeringar i Tyresö kommun, men även i andra 

liknande städer i Sverige. Samhällsvetenskapen brukar sikta mot generella slutsatser och välja 

konkreta fall för att kunna uttala sig om andra liknande fall som inte ingår i studien (Esaiasson 

et al. 2012: s. 154). Att just denna parkering valdes beror bland annat på att Tyresö kommun 

har lagt ett förslag på att utveckla kommundelen Trollbäcken, där infartsparkeringen är 

lokaliserad idag, med fokus på att skapa ett attraktivt stråk med välkomnande entré längs 

                                                           
1 Resekedja: Alla de delresor som en person gör som bildar den totala resan. 
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Vendelsövägen. Förslagen innebär stora ombyggnader i detta område, bland annat att 

parkeringen skulle kunna flyttas under marknivån, under nya byggnader och torg (Tyresö 

kommun 2017). En bättre förståelse av användningen och om vilka som är användarna kan 

vara ett relevant beslutsunderlag i det pågående arbetet med utvecklingen av Trollbäckens 

markanvändning.   

 

Strategiskt utvalda fallstudier kan aldrig vara representativa för en hel population, men de kan 

däremot bidra till en analytisk generalisering av resultaten genom att lyfta fram allmängiltiga 

aspekter som kan ge viktig information om andra liknande fall (Esaiasson et al. 2012: s.159). 

Den optimala lösningen med att generalisera sina resultat är att genomföra en 

totalundersökning där man inkluderar samtliga individer i den population man vill uttala sig 

om (Esaiasson et al. 2012: s.171). I den situationen där det är praktiskt omöjligt att genomföra 

en sådan sökning är det angeläget att tillämpa ett slags pragmatisk urvalsprincip som 

avgränsar kontexten där undersökningen kommer att genomföras (Esaiasson et al. 2012: 

s.172). Den totala populationen av denna studie skulle motsvara alla som infartsparkerar och 

urvalsramen skulle vara en förteckning över alla som parkerar på Trollbäckens 

infartsparkering. Att få en sådan förteckning är tekniskt möjligt genom att anteckna bilarnas 

registreringsnummer och söka bilägaren. Men eftersom användarna till infartsparkeringen inte 

är samma varje dag, utan det är den som lyckas få plats just den dagen, blir urvalsramen 

ogiltig. Eftersom urvalsramen inte kunde specificeras, vilket är ett nödvändigt villkor för att 

genomföra ett slumpmässigt urval, gjordes i stället ett försök att fånga samtliga personer som 

parkerade sin bil under den tidpunkt som intervjuerna genomfördes. Denna studie har därmed 

använt sig av en pragmatisk lösning för sitt urval, kombinerat med ett icke slumpmässigt urval 

första-bästaurval som innebär att man använder sig av de analysenheter som är tillgängliga 

och möjliga att få tag på (Esaiasson et al. 2012: s. 188).  

 

Datainsamling och material 

Materialet för denna studie har tagits fram med hjälp av samtalsintervjuundersökningar, en 

typ av respondentundersökning som innebär att ett interaktivt samtal mellan forskaren och 

intervjupersonerna förs fram (Esaiasson et al. 2012: s. 228). Bland de viktiga fördelar med att 

genomföra kvalitativa undersökningar är att få en djupare insikt om hur människan anpassar 

sig till sin livssituation och hur de upplever sina erfarenheter (Dalen 2007, Esaiasson et al. 

2012). Eftersom studien syftar till att få en bättre förståelse av vem som är användarna, hur 

deras resmönster ser ut och vilka är de främsta motiv till användningen upplevdes denna 

metod som lämpligast för ändamålet. Inom kvalitativ intervjuforskning får antalet informanter 

inte vara för stort eftersom både genomförandet och bearbetningen av intervjuerna är en 

tidskrävande process, samtidigt som intervjumaterialet måste utgöra ett tillräckligt underlag 

för tolkning och analys (Dalen 2007: s.54). Totalt är det 40 personer som intervjuats under 

fem intervjutillfällen, vilket bedömdes vara ett tillräckligt antal för att kunna dra några 

generella slutsatser. Grundregeln för en bra intervjuguide är att den ska innehålla frågor som 

är korta och lätta att förstå, och kännetecken på en bra samtalsintervju är korta intervjufrågor 

och långa intervjusvar (Esaiasson et al. 2012: s.264). Hänsyn har tagits till detta vid 

utarbetningen av intervjuguiden (se bilaga 1) som innefattade centrala teman och tillhörande 

frågor. Dessutom har några provintervjuer genomförts för att testa intervjuguiden och för att 

testa mig själv som intervjuare i syfte att pröva utformningen av frågorna och analysera mitt 

eget beteende i intervjusituation (Dalen 2007: s.36). Detta ledde till en förändring i några av 

frågorna, där några kompletterades, ersattes med andra eller togs bort. I ett första läge var 

ambitionen att få respondenterna att rita på en karta den exakta bilväg som de brukar ta 
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mellan parkeringen och hemmet. Detta visade sig inte vara lämpligt för denna målgrupp som 

har tidspressen med sig och beskrivningen fick ske muntligt i stället. Även de tekniska 

hjälpmedlen testades i förväg för att försäkra en duglig ljudkvalitet.  

 

I forskningsuppgiften ingår också att så gott som möjligt registrera egenskaper hos de 

personer som avböjer att medverka i undersökningen (Esaiasson et al. 2012: s.191). Antalet 

personer som intervjuades var 40 och bortfallet var fem personer. Den vanligaste anledningen 

till bortfallet var tidspressen då dessa personer hade bråttom till ett annat ärende. Vid fyra 

tillfällen är det personerna själva som informerade om att de redan hade deltagit i intervjun 

vid ett tidigare tillfälle, därför vet vi att studien inte innehåller några dubbletter av svar. Det 

låga bortfallet anses som positivt för själva effektiviteten av studien, även om undersökningar 

med ett lågt bortfall inte behöver leda till bättre miniatyrkopior av populationerna än 

undersökningar med ett större bortfall (Esaiasson et al. 2012: s. 187).  

Undersökningens genomförande 

Respondenterna intervjuades stående direkt vid Trollbäckens infartsparkering och det var 

viktigt att intervjun skulle hållas kort, då intervjuerna var oplanerade för respondenten och 

störde deras redan planerade resa. För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt har 

respondenterna intervjuats under vardagar då parkeringens beläggning är som högst. Ett första 

intervjuförsök gjordes på morgonen när personerna lämnade sin bil för att ta sig vidare till 

jobbet med bussen. Detta visade sig vara ett misslyckat försök, då alla hade för bråttom och 

inte hade tid att svara på frågorna. Taktiken ändrades med ett försök att genomföra 

intervjuerna vid sena eftermiddagar när personerna hämtade sin bil för att ta sig hem. 

Eftermiddagsintervjuerna gav mycket bättre utdelning då nästan alla var villiga att delta i 

undersökningen. De potentiella respondenterna kom oftast gående samtidigt in till 

parkeringen då de hoppade av från samma buss, vilket ledde till att högst en intervju kunde 

genomföras var tionde eller femtonde minut på grund av bussarnas turtäthet. Den första 

personen som kom till parkeringen söktes upp förutom vid de tillfällen där personen hade 

mycket bråttom eller var engagerad i telefonsamtal. Bedömningen gjordes att dessa personer 

inte skulle ha tid att besvara frågorna och blev därmed inte tillfrågade om att medverka i en 

intervju. Totalt gjordes 40 intervjuer på vardagar mellan 15.00-18.30 under fem tillfällen 

mellan 10-24 april 2018.  

 

Intervjuundersökningar ger goda möjligheter att fånga in svar som är oväntade och en av de 

viktigaste fördelarna är också möjligheten till uppföljning. Med en sådan undersökning ställs i 

stor utsträckning samma frågor till samtliga svarspersoner för att därefter kunna finna mönster 

i svaren som kan beskriva och förklara hur fenomenet ser ut (Esaiasson et al. 2012: s. 228). 

Till exempel ställdes frågan ” Om denna infartsparkering skulle försvinna, skulle du åka bil 

hemifrån till jobbet eller skulle du ändå åka med bussen”? Eftersom nästan alla svarade att de 

då skulle ta sig vidare till infartsparkering Skrubba som ligger 1,5 km längre bort, vilket inte 

gav den informationen som efterlystes, så ställdes följdfrågan ” Och om ALLA 

infartsparkeringar i Tyresö skulle vara försvinna, hur skulle du ta dig till jobbet då”? På 

samma sätt förtydligades frågan ”Kan du berätta om din bilresa från det att du lämnade 

hemmet i morse till att du lämnade bilen hit”?  genom att ge exempel ”från vilken gata åkte 

du ifrån, lämnade du barn till skolan eller förskolan…?” På så sätt blev frågan ännu tydligare 

och svaren blev mer korrekta samt fylligare. Eftersom kvalitativa intervjuer kan röra sig i 

olika riktningar var det viktigt att vara följsam och flexibel för att kunna följa respondentens 

svar (Thomsson 2014).  
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När alla 40 intervjuerna hade genomförts påbörjades transkriberingen där precis allt som sas 

av respondenterna under intervjun skrevs ner, så noggrant som möjligt. På ett varsamt sätt 

försöktes återge ett talat språk i skrift, med så hög läsbarhet som möjligt. Detta skedde med 

gott omdöme utan inblandning av egen personliga smak eller värdering.  

 

Forskningsetik 

I mötet med informanterna och med det insamlade materialet kommer forskaren alltid ha en 

förförståelse dvs. egna åsikter och uppfattningar man har på förhand om det som studeras 

(Dalen 2007: s.13). Eftersom jag själv är en användare av infartsparkeringar reflekterade jag 

över min egen position i förhållande till de tolkningar som görs. Tidigare erfarenheterna styr 

mig som författare och kan ha en stor inverkan på min tolkning. Om kontroll över 

svarssituationen är en styrka hos den personliga intervjun så är förhållandet det omvända när 

det gäller intervjuareffekten (Esaiasson et al. 2012: s. 235). Omedveten påverkan och styrning 

från intervjuarens sida kan handla om sådant som mimik och gester när frågorna ställs. Det 

kan även handla om selektivt lyssnande och noterande när svaren registreras och om 

felaktigheter som beror på att intervjupersonerna anpassar sina svar till vad de upplever att det 

förväntas av dem (Ibid). Därför har det varit viktigt att hålla mig så neutral som möjligt både 

under intervjuns genomförande men även under dataanalysen. 

 

För forskaren gäller det att med hänsyn till människors rätt till integritet (Esaiasson et al. 

2012: s.191), försöka få till stånd ett samtal med de personer som anländer till parkeringen. 

Samtliga informanter har informerats om syftet med undersökningen, om att deltagande i 

forskningen var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när de ville om så 

önskades (SFS 2003:460, 16§). Dessutom har samtliga respondenter lämnat ett frivilligt och 

muntligt samtycke till att delta i den studien och blivit informerade om att de kommer vara 

anonyma när studiens resultat kommer att presenteras (Dalen 2007: 21-23).   

 

Metodavgränsningar 

Vid respondentintervjuer är det inte individerna i sig som är de intressanta utan de 

erfarenheterna som de delar med sig (Esaiasson et al. 2012: s. 262). Därför saknar studien 

information om respondenternas namn, legal status, yrkesroll eller etnisk bakgrund då dessa 

egenskaper är av mindre relevans för studiens ändamål.   

 

Avgränsningen av studiens målgrupp delades upp i ett tidigt skedde enligt följande: de som 

parkerar på vardagar och de som parkerar på kvällar/helger. Att jämföra skillnaderna i 

användarnas resekedja, de motiven till användningen av parkeringen och de typiska 

egenskaperna hos användarna på vardagar respektive användarna på helger hade varit en 

intressant analys. På grund av tid- och resurs till förfogande så avgränsades uppdraget till den 

dimensionerande gruppen för infartsparkeringen. Då parkeringens beläggning är 100% under 

vardagar motsvarade den grupperingen den mest relevanta att analysera. Därför avgränsade 

metoden till att intervjua användarna på vardagar, med vetskap om att det kan finnas 

skillnader mellan användningen på vardagar och på kvällar/helger.   
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Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna bestäms och definieras utifrån valt syfte och forskningsfrågor. 

I denna studie fokuserar de bl.a.  på att diskutera förutsättningarna för bilägarna att välja 

infartsparkeringar istället för att bilpendla från hemmet hela vägen till jobbet. Källorna i det 

teoretiska avsnittet består av både svensk och internationell litteratur. Uppsatsen är framförallt 

inspirerad av ett tidsgeografiskt synsätt, av olika förutsättningar för vardagslivets organisation 

samt av könsperspektivet inom tidsgeografi. Bland de svenska forskare som studerat det 

tidsgeografiska perspektivet har jag valt att titta närmare på Torsten Hägerstands forskning 

kring tidsgeografi (1970), Tora Fribergs genusperspektiv i det uppsplittrade rummet (2008), 

Bo Lenntorps tidrumsliga perspektiv på världen (2013) och Kristina Tryggs avhandling om 

arbetets geografi (2014).  

Tidsgeografi 

Behovet av förflyttningar och transporter kommer ifrån det fundamentala förhållandet att allt, 

inklusive människor och material, är utspridda över en geografisk yta och kan inte förekomma 

i en enda punkt (Engström 2013a: s.424). Aktiviteter både inom arbets- och privatlivet har 

hittills påverkats av fysiska restriktioner som läge, avstånd och tid vad gäller förflyttningar i 

rummet (Engström 2013b: s. 255). Begreppet tidrum sammankopplar tid och rum (Trygg 

2014: s.35) och innefattar allt det som finns och som händer innanför ett geografiskt område, 

inte bara byggnader och kommunikationsstråk utan också de människor som befolkar detta 

rum (Friberg 2008: s.278). Tid och rum måste förstås tillsammans och det är relationen 

mellan tid och rum som ger en processinriktad beskrivning som gör det möjligt att förstå 

världen (Hägerstrand 1974c: s.90). Ända sedan flervåningshus uppfanns har man förstått att 

man kan stapla utrymmen på varandra i rummet. Ytterligare utrymme skulle kunna sparas om 

man också kunde stapla i tidsdimensionen (Hägerstrand 1970a: s.10). Stapling i tiden innebär 

att ett utrymme begagnas till olika ändamål under olika perioder. Till exempel skulle marken 

som idag används som infartsparkering under viss del av dagen kunna omvandlas till ett 

marknadstorg, eller en utomhus fotbollsplan på kvällen. Individen är i rörelse i rummet för att 

trygga sin försörjning och tillgodose sitt behov av information, social samvaro och rekreation 

(Hägerstrand 1970b: s.16). Vardagsresan binder ihop olika platser och innebär för de flesta att 

rörelsen upprepas med viss variation från dag till dag (Friberg 2008: s. 271). Att använda ett 

tidsgeografiskt beskrivningssätt för att komma åt infartsparkerarnas motiv och resekedja är en 

strategi som använts i denna studie.  

 

Rörelsemönstret skulle kunna visualiseras med hjälp av länkar och noder, där länkarna visar 

sträckorna mellan platserna och inkluderar själva förflyttningen av en individ, men även den 

fasta infrastruktur som gatan eller tågspår, medan noderna blir platserna som är 

förflyttningens mål (Friberg 2008: s. 271- 272). Rörelsemönstret skulle även kunna 

visualiseras med hjälp av tids- och rumskoordinater (se Figur 1).  
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Figur 1: ”r” representerar ett område eller rummet, ”t” står för tiden och ”f” visualiserar individens förflyttning 
(individbana). ”S1” och ”S2” står för de stationer som individen förflyttar sig mellan. Källa: Tidsgeografisk modell. Gren M., 
Hallin P.-O., Kulturgeografi-  en ämnesteoretisk introduktion, Malmö: Liber AB s. 80. 

 

Som visas på Figur 1 komprimeras rummet till ett plan medan tiden blir en tredje dimension i 

samma matris där det finns ett rumsläge för varje tidsenhet. När alla dessa rumslägen 

summeras över tiden bildas en individbana. Om flera individbanor visualiseras i samma bild 

bildas en ”väv”, ett tidsgeografiskt begrepp som symboliserar människans navigering i 

rummet och kopplingarna mellan möten och rörelse tillsammans (Hägerstrand 1974; s.90). 

Tidsvariabeln varierar mellan allt från ett dygn, som då kallas för dygnsbana, till flera år, som 

då kallas livsbana (Hägerstrand 1970b: s.16). I det dagliga livet är individen bunden till en ö 

med bestämd radie och sett från en tidsgeografisk synpunkt får den ön formen av ett prisma, 

dvs. den räckvidd i tidrummet som individen har under en dag (Hägerstrand 1970b: s.19-20) 

(se Figur 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

t 

r 
b a 

Figur 2: Individens dagsprisma (dygnsbana). ”t” (vertikal-axeln) betecknar tid och ”r” (horisontell-axeln) 
betecknar avstånd. ”a” och ”b” representerar de bostadsbaser som individen inte kan lämna före en viss tid 
och som måste tillbaka före en annan tid.  Källa: Figuren är en egen bearbetning. 
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Individbanan avbildar vad som sker medan prisman avbildar vad som är nåbart i tidrummet 

(Trygg 2014: s.37). Formen på prisman beror på hur individen väljer att förflytta sig och 

illustrerar det maximala utrymmet som är nåbart för en individ, dvs. hur långt en individ kan 

röra sig från en punkt till en annan under en bestämd tid för att komma tillbaka till 

startpunkten, exempelvis hur långt en individ kan ta sig till fots, cykel respektive bil under en 

given tid (Trygg 2014: s.38). Dygnsbanan har ett generellt intresse därför att för de allra flesta 

människor är den ena dagen lik den andra i en mängd avseenden, vilket speglar fundamentala 

drag i hela samhällets uppbyggnad (Hägerstrand 1970b: s. 20). En dygnsbana kan upplösas i 

en grupp av stationer till exempel arbetsplatsen, aktivitetslokaler och bostad vilka bygger så 

småningom upp vecko-, månads-, och årsbanan (Hägerstrand 1970b: s.16). Det är framförallt 

dygnsbanan som har varit av intresse i denna studie då respondenterna har beskrivit hur deras 

rörelseschema ser ut från det att de lämnar hemmet på morgonen, till att de förflyttar sig till 

parkeringen, tar sig till jobbet, tillbaka till parkering, gör några ärenden för att sedan tar sig 

hem.  

 

Individens frihet att föra livsbanan från olika stationer är begränsad då det finns en lång rad 

restriktioner som sätter gräns på vad som är möjligt att åstadkomma (Hägerstrand 1970b: 

s.17). I tidsgeografins synsätt kartläggs människor i relation till de möjligheter och 

restriktioner den fysiska omgivningen och tiden medger, vilket oundvikligen leder till vissa 

val (Friberg 2008: s.269). Det är när individen ställs inför olika prioriteringsval som 

restriktioner blir intressanta att analysera (Trygg 2014: s.69). Till restriktionerna 

hör kapacitetsrestriktioner, kopplingsrestriktioner och styrningsrestriktioner. 

Kapacitetsrestriktionerna handlar om begränsningar i människans aktivitetsmönster på grund 

av sina behov, som exempelvis att äta eller sova ett visst antal timmar om dagen, samt i sin 

kapacitet att till exempel transportera sig (Hägerstrand 1970b, Trygg 2014). 

Kapacitetsrestriktionerna innebär allt som begränsar individens verksamhet på grund 

biologiska egenskaper och prestationsförmågan som beror på de redskap som står för 

förfogande (Hägerstrand 1970b: s.18). Det är framförallt tekniken som kan skapa 

förutsättningar för förändringar genom att erbjuda olika transportmedel som kan ändra 

kapacitetsrestriktionen (Hägerstrand 1970b: s. 32).  

 

Kopplingsrestriktionerna är de som berör samordningen i tidrummet mellan individer, redskap 

och material. De flesta vardagliga projekt kräver sådan samordning, exempelvis att delta i ett 

sammanträde, att få tid hos tandläkare, eller att spela en fotbollsmatch. Samordningen kräver 

att resurser, redskap och berörda aktörer finns på plats under en viss tid och kopplas ihop 

(Trygg 2014: s.70). Det är när platsen, individerna och redskapen är upptagna som man i 

slutändan är förhindrade att ingå i annan verksamhet. Pendling till och från sin arbetsplats är 

tydliga kopplings- och kapacitetsrestriktioner. Medan kopplingsrestriktioner påverkar hur man 

kan röra sig mellan olika platser är avståndet till och från jobbet en kapacitetsrestriktion då det 

ger begränsningar i tidrummet (Trygg 2014: s. 172). 

 

Den sista restriktionen är styrningsrestriktionen som handlar om maktbegränsningar i 

tidsrummet och som syftar på olika typer av kontroll och regelverk (Hägerstrand 1970b: 16-

17). Restriktionen kan gälla för allt från en statskontroll av sitt territorium till en 

husägareskontroll av sitt boende. Styrningsrestriktioner kan vara befästa i lagar, regler, 

föreskrifter och förordningar som styr på olika sätt vad som är tillåtet och därmed möjligt 

(Trygg 2014: s. 71). Restriktionen kan även avse kontroll av individens tidsanvändning, 

exempelvis har arbetstider och serviceanläggningars öppettider en styrande funktion på 

individers vardagsplanering (Hägerstrand 1970b: s.16). Alla dessa tre restriktioner interagerar 
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med varandra och påverkar handlingsutrymmet för individerna och därmed bildar en ram för 

hur vårt vardagsliv kan se ut (Trygg 2014: s.69-71). 

Vardagslivet och vardagslivsbalans 

Projekt eller aktivitet är fundamentala begrepp inom tidsgeografin som bidrar till att förstå hur 

människor organiserar sitt vardagsliv (Hägerstrand 1982; Trygg 2014). Projekt realiseras 

genom att en mängd aktiviteter och handlingar utförs, enskilt eller tillsammans med andra, i 

vardagslivet (Hägerstrand 1982). Vardagslivet som begrepp handlar om det människor gör 

flera gånger om dagen och beskrivs ofta som rutiner och vanor, som ofta sker oreflekterat, där 

privatlivet och arbetslivet ingår (Trygg 2014: s.50). Vardagslivet kan även beskrivas som ett 

pussel där alla pusselbitar ska falla på plats (Trygg 2014: s. 151). Genom att fokusera på 

människans vardagliga aktiviteter kan dessa beskrivas och studeras med sikte på att planera 

och genomföra förändringar (Lenntorp 2013: s.23). På så sätt är en förbättrad förståelse av de 

dagliga aktiviteter som leder till användningen av infartsparkeringen, ett intressant underlag 

som kan påverka olika strategiska planeringsfrågor inom kommunen.  

Samtidigt som vi tvingas följa förändring över tiden måste vi följa förändring i rummet då tid 

och rum hänger samman, därför måste vi arbeta med tidrummet (Lenntorp 2013: s.26). 

Tidrummet fokuserar på människornas rörelse som ett led i att analysera aktivitetsmönster i 

ett vardagligt sammanhang. Tidrummet studerar även hushållets aktivitet för att analysera hur 

de organiserar sin vardag med t.ex. arbete, inköp och skolgång med hänsyn till hur de kan 

transportera sig (Lenntorp 2013: s.28). På så sätt kan en lätt uppfattad bild av resemönstret 

skapas som visar på hur användningen av infartsparkeringar påverkar familjens 

aktivitetsmönster, på hur familjer ordnar sin vardag och på hur deras vardagsorganisation ser 

ut. Hur skulle vardagslivet förändras på sikt om man slutade använda parkeringen? 

 

Tidsgeografin bidrar med att lyfta fram de materiella och fysiska aspekterna i ett sammanhang 

(Trygg 2014: s.39) och det är genom att studera hur människor använder resurser för att utföra 

aktiviteter, under en bestämd tid och på en speciell plats, som vardagslivet kan förstås 

(Ellegård och Nordell 1997 se Trygg 2014: s.39). En faktor som reducerar vår frihet att röra 

oss i tidrummet är kopplingen till andra då mycket av den verksamhet vi utför måste ske 

tillsammans med andra (Lenntorp 2013: 31). För att förstå vad som sker på en samhällsnivå 

måste först individen förstås, och det är genom att studera detaljerna i vardagslivet som man 

kan förstå sammanhanget (Trygg 2014: s.39).  

Vardagslivsbalansen, dvs. en harmonisering i sitt vardagsliv, och hur man kan uppnå den 

kommer att variera över tid beroende på vilken livssituation individen befinner sig i (Trygg 

2014: s. 53- 61). En svensk studie som gjorts med fokus på vardagslivsbalansen visar att det 

är särskilt svårt för kvinnor att hitta balans i vardagslivet (Trygg 2014: s.52). Kraven anses 

vara som störst på kvinnor och på personer mellan 25- 35 år, vilket är kopplat till 

familjebildningen som i genomsnitt sker under den perioden där många känner sig slitna 

mellan förvärvsarbetet och familjen (Ibid).  

 

Tidspressen som innebär att man ska hinna med så mycket som möjligt under en begränsad 

tid och hög arbetsbelastning, är den största stressen för tjänstemän (Trygg 2014: s. 53). 

Studier har visat att det är framförallt kvinnor som tar med sig arbetsstressen medan män har 

lättare att släppa stressen när arbetsdagen är slut (Frankenhaeuser 1997: s.54). Andra studier 

har även visat att pendling ökar stressen för framförallt kvinnor när båda parter 

förvärvsarbetar, vilket kan förklaras med att kvinnor oftast har huvudansvaret för hemmet 

(Frankenhaeuser 1997: s.64). Stress är en självklar komponent till arbetslivet men anses 

däremot vara något negativt om den befinner sig i skärningspunkten mellan arbetslivet och 
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privatlivet (Trygg 2014: s.53). Det finns ökande tendenser i samhället som går i riktning mot 

en ökad rörlighet och en mer omfattande pendling, vilket leder till en konflikt mellan 

regionala utvecklingsstrategier som bejakar ökad rörlighet å ena sidan, och den 

tidsanvändning och stress som berör enskilda individer å andra sidan (Friberg 2008: s. 275).  

 

Med informationsteknologin (IT) skapas helt nya förutsättningar då aktiviteter och 

verksamheter organiseras i rummet på ett mer resursbesparande sätt (Engström 2013b: s. 

255). Även om relationerna vid arbetsresor är relativt låsta och förutsebara, allt färre är tids- 

och platsmässigt bundna till sina arbetsplatser, detta bl.a. på grund av industrisamhällets 

omvandling mot ett samhälle inriktat mot tjänster och service med friare arbetsuppgifter 

(Engström 2013a: s.428). ITs kommunikativa funktion skapar förutsättningar som leder till en 

förvandling av tids- och rumsutnyttjande, då fysiska förflyttningar som resor inte alltid är 

nödvändiga för att få ett ärende utfört på en annan plats (Engström 2013b: s. 258). Ytterligare 

förändringar som IT kan antas leda till är att geografisk närhet inte längre är en nödvändighet 

för social samvaro då plats och avstånd får mindre betydelse i och med tekniken (Trygg 2014: 

s.31-32). Detta har lett till en rumslig utsträckning då människor kan ersätta aktiviteter på nära 

håll med aktiviteter som ligger längre bort genom att resa virtuellt (Ibid).   

Teknologin möjliggör förvärvsarbete på olika tider och platser i och med 

internetuppkopplingen och tidrummet utgör därmed inte längre lika tvingande ramar för hur 

vi kan organisera tillvaron (Engström 2013b: s. 259).  

 

Flexibla arbetstider kan både ses som positivt och negativt för vardagslivbalansen. Det kan 

anses vara positivt då det går att bestämma över sina arbetstider, men det negativa kan vara att 

det ofta leder till att förvärvsarbetet tar över privatlivet (Trygg 2014: s.63). Den ständiga 

tillgängligheten av tjänstemännen, som kan läsa sina jobbmejl eller svara på jobbsamtal 

utanför den ”fasta” arbetstiden leder till att gränsen mellan förvärvsarbete och privatliv suddas 

ut (Trygg 2014: s.54). Förvärvsarbetet inkräktar på hemmet och möjligheten att ständigt 

kunna vara uppkopplad leder till en obalans i vardagslivet där individerna inte tycker att tiden 

räcker till (Trygg 2014: s.54-55). Distansarbete kan därför ses som en lösning på att få 

vardagslivet att gå ihop, dvs. att få ihop sitt förvärvsarbete med privattid inklusive med 

familjen (Trygg 2014: s. 51). Det moderna sättet att arbeta på är mer och mer vanligt hos 

svenska arbetare, vilket kan konstateras i en undersökning från SCB som genomförts 2008 

som visade att 90 procent av de svenska företagen med minst 500 anställda regelbundet 

distansarbetar (SCB 2008). Distansarbete i hemmet hanteras på olika sätt beroende av kön och 

kvinnornas vanligaste motiv för att distansarbeta är för att balansera arbets- och familjelivet 

(Trygg 2014: s.60-61).  

 

Genusperspektivet inom tidsgeografin 

Tidsgeografiskt synsätt har även ett ökande intresse för sociala aspekter och de senare studier 

har visat att tidsgeografin har berikats med hjälp av bland annat genusperspektivet (Trygg 

2014: s.39). Under senare år har flera studier som redovisar könsfördelningen vad gäller 

resmönster genomförts. I sin avhandling beskriver Tora Friberg (2008) tidsgeografin och 

tidrummet som en begränsad resurs där de tidskonflikter som orsakas av samordningskrav 

stämmer väl överens med svårigheter som uppstår i många kvinnors vardag. Avhandlingen 

analyserar hur kvinnor kombinerar förvärvsarbete, hushållsarbete, familj och fritid. Resultat 

av en annan studie från Friberg (1999) visar på att kvinnor brukar resa kortare sträckor, göra 

färre tjänsteresor men fler inköpsresor, och köra bilen till jobbet mer sällan än män (Friberg 

2008: s.262). Att kvinnor har kortare resor jämfört med män kan förklaras av att familjer 
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bosätter sig oftast nära den kvinnliga partnerns arbetsplats (Friberg 2008: s.261). Kvinnor i 

kategorin sambo med barn mellan 0-6 år ofta gör avbrott i sina arbetsresor eller uträttar något 

ärende på väg till och från jobbet, troligtvis på grund av att de lämnar och hämtar barn på 

skola/förskola eller gör inköp (Krantz 1999 se Friberg 2008: s.263). Studien visar även att 

flera individer i arbetskraften är villiga att pendla över en kommungräns för att komma till 

jobbet (Friberg 2008: s. 262). Effekterna blir att det ställs krav på enskilda medarbetarna att 

de ska vara förberedda att resa allt längre för att komma till jobbet. Dessa krav på flexibilitet 

och rörlighet hos arbetskraften är inte bara en befriande möjlighet utan kan också vara en 

börda, i synnerhet för kvinnor (Friberg 2008: s. 263–264). Regionförstoring som innebär dels 

en förbättrad möjlighet för den vuxna befolkningens att nå arbetsplatser på längre avstånd, 

dels en större möjlighet för arbetsgivaren att få tillgång till ett större utbud av arbetskraft, 

förutsätter tillgängliga transportmedel och tid (Friberg 2008: s.262). Effekterna av 

föräldrarnas arbetspendling i och med regionförstoring är att föräldrarna har allt längre 

arbetsdagar vilket påverkar särskilt små barn negativt (Nordström 2005).  

Även en engelsk studie som genomförts av Barkers visar på att många kvinnors 

transportmönster ofta består av en serie av avbrutna-, mångsidiga-, och kortdistansresor under 

en dag, från en aktivitet till en annan, till exempel resor till och från jobbet, skolan, affärer och 

släktingar (Barker 2006: s.28). Det har uppmärksammats i olika studier att det är mammor i 

allmänhet som är de främsta barnvårdarna i vilket även ingår barnens skolresor (Barker 2006: 

s.32).  

Om jämställdheten ska kunna få genomslag i regionala planeringssammanhang, i 

transportfrågor och vid planering av kollektivtrafiken, är det nödvändigt att reflektera kring 

kön och dra slutsatser som påverkar det praktiska handlandet (Friberg 2008: s.276). 

 

Bilskjutsande av barn till och från skolan 

Att färre barn promenerar själva till skolan idag jämfört med tidigare är ett internationellt 

fenomen, och flera internationella studier påvisats att dagens barn har mycket mindre frihet att 

utforska sitt närsamhälle än för några generationer sedan. (Barker 2006, Björklid 1997). 

Bilskjutsandet till skolan ökar i Sverige även om barnfamiljer oftast bor nära skolan 

(Trafikanalys 2011: 112) vilket är en oroväckande utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Forskning visar att barns rörelsefrihet i närmiljön har minskat på grund av trafiken och flera 

forskare har påpekat att anledningen till nedgången i barntrafikolyckor beror bland annat på 

att barnens rörelsefrihet har minskat (Vägverket 2003a: s. 14), framför allt kring deras 

lekområden, skol- och fritidsvägar. Barnens rörelsefrihet beror i sin tur på föräldrars 

uppfattning om den fara deras barn utsätts för i trafikmiljön (Ibid). I en enkätstudie (Björklid, 

1996) framkom att föräldrarnas oro gällde att barnen inte var tillräckligt aktsamma i trafiken 

och att bilister inte visade tillräcklig varsamhet. De slits därmed mellan att skydda sina barn 

för biltrafik och ge dem den frihet att på egen hand utforska sin närmiljö. Många barn skjutsas 

till skolan med bil, trots att föräldrar tycker att det skulle vara bättre om deras barn 

promenerade dit då de anser att den bästa utemiljön för barn är bilfria ytor. Enkätstudien 

visade att föräldrarna var medvetna om trafikfarliga ställen och ville förändra miljön, men 

visste inte och hade inte erfarenhet av hur detta skulle gå till.  

 

En annan svensk studie genomförd i Luleå med syftet att kartlägga föräldrars attityder till 

aktiv skoltransport visade att trafik var den komponent som oroade föräldrarna mest och som 

ledde till att de valde att skjutsa sina barn med bilen (Nilsson och Unger 2017: s. 6). Antalet 

omkomna barn i trafiken har sjunkit drastiskt sedan 1950-talet, men föräldrarnas oro gällande 
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biltrafiken runt skolorna blir lätt en ond cirkel om de själva väljer att köra sina barn till skolan 

och i och med det bidrar till att öka biltrafiken i området (Johansson, 2004).  

 

 

En senare undersökning genomfört av Vägverket kring skolbarns resekedjor (2003b) visade 

däremot andra resultat. I denna studie framgick att det främsta skälet att föräldrar skjutsar sina 

barn till skolan inte är trafikens farlighet utan att man bedömer att det är praktiskt för 

familjen. Enligt undersökningen verkar föräldrarnas bilskjutsande inte heller vara beroende av 

hur lång barnets skolväg är. Dessutom antogs av studien att bilskjutsning är åldersrelaterat, ju 

yngre barn, desto större andel bilskjutsningar. Det långa avståndet att gå eller cykla som var 

också enligt respondenterna ett avgörande motiv som förklarar deras val att skjutsa sina barn 

till skolan/förskolan (ibid). 

 

För de flesta är bilen inte längre en möjlig tillgång utan ett öde som är oundviklig (Østerberg 

2000). På 1970-talet promenerade eller cyklade över 90 % av alla barn i Sverige till skolan, år 

2014 beräknades procenttalet till under 50 % (Persson et al., 2014). När allt fler föräldrar 

väljer att köra sina barn till skolan blir miljön nära skolan en farlig plats för cyklister och 

fotgängare, en miljö som annars ses som en säker plats (Nilsson och Unger 2017: s.5). Att 

barn inte kan ta sig till skolan på egen hand får följande konsekvenser:  föräldrarnas tid och 

resurser tas i anspråk, det bidrar till trafikstockning, det minskar barnens möjligheter att 

behålla sin fysiska kondition och det begränsar barns möjligheter att utveckla ett oberoende 

(Vägverket 2003a: s.15). Om motorfordonstrafiken är dåligt reglerad i barnens omedelbara 

omgivning kan föräldrarna reagera genom att ännu mer skjutsa dem med bil (Björklid 2005).  

Trafikerade närmiljöer innebär att föräldrar måste begränsa barnens frihet, övervaka dem och 

följa med dem till olika verksamheter, och idag övervakar föräldrar sina barn mer och till en 

högre ålder (Vägverket 2003a: s.14–15). 

 

Den omfattande bilskjutsningen till och från skolan och den ibland intensiva trafiken runt 

landets skolor, särskilt på morgonen kan vara ett direkt hot mot barnens hälsa (Gummesson 

2007: s.140). Barn i skolåldern bör i stor utsträckning kunna förflytta sig på egen hand utan 

att vara beroende av att vuxna följer eller skjutsar dem (Gummesson 2007: s.142). Hur vi 

transporterar oss har stor betydelse för människors hälsa och för olika former av fysisk 

aktivitet (Faskunger 2008: s. 5). Forskning visar på att det framför allt är barns upplevelse av 

sin aktivitet som påverkar om de blir fysiskt aktiva som vuxna eller inte. Att använda 

hälsosammare sätt att ta sig till skolan genom att t.ex. använda cykeln eller promenera kan ha 

en stor påverkan på barnens framtida rörlighet och därmed hälsa (Faskunger 2008: s.13). 

Föräldrars attityder till aktiv skoltransport kan komma att påverka barnens totala mängd av 

fysisk aktivitet negativt (Nilsson och Unger 2017: s. 6) 
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Figur 3: Reklam riktigt till föräldrar för att öka medvetenheten om aktiv skoltransport. Källa: Vägverket. 

Att öka medvetenhet hos föräldrar till att minska bilskjutning till skolan kan även 

kompletteras med att starta upp olika projekt med ambitionen att skapa säkra skolvägar samt 

att få ett engagemang från flera aktörer i området (Staunton et al 2003). Förutom 

infrastrukturella åtgärder som syftar till att säkra vägarna runt skolorna kan andra 

uppmuntrande åtgärder för att gå eller cykla till skolan tas upp, exempelvis kan barn som går 

eller cyklar till skolan få en belöning när de kommer till skolan för att uppmuntra sådan aktiv 

transport. Andra uppmuntrande tävlingar där barnen kan tilldelas poäng när de går, cyklar 

eller åker buss kan vara en annan strategi för att öka medvetenhet hos barnen till en aktiv 

skoltransport (Staunton et al 2003: 1433). Föräldrar är mer benägna att låta sina barn ta sig till 

skolan genom aktiv transport om de upplever att andra barn i området också gör det (Davison 

et al 2008: 3-5). Därmed kan det finnas en anledning att rikta kommunikationsstrategier mot 

föräldrarna och förmedla känslan av hur vanligt det är att gå eller cykla till skolan i detta 

område. 

 

Implikationer av de teoretiska utgångspunkterna för 

denna studie 

Utifrån beskrivningen av de teoretiska aspekterna är studiens utgångspunkt att individen vid 

varje tillfälle har ett begränsat handlingsutrymme i sitt val av transportmedel. Detta är 

definierat av ett antal restriktioner som resulterar i ett antal val som beror på olika faktorer, för 

hur man ska förflytta sig till och från sin arbetsplats. Förvärvsarbetet är en av de vardagliga 

aktiviteterna i livet som tillhör de mer styrande verksamheterna. Kopplat till arbetet finns det 

även andra aktiviteter som också måste utföras, något som än en gång påverkar valet av 

transportmedel. Ett exempel på en sådan aktivitet är att hämta eller lämna barn till 

Olika strategier för att öka medvetenhet framförallt 

hos föräldrar med fördelarna med att låta bli att 

använda bilen för att ta sig till skolan görs i olika 

sammanhang. Här är ett exempel på ett sådant försök 

från Vägverket i Region Skåne:   

 

”Skolvägen är viktig för barnens vistelse i trafiken. 

Här grundläggs barnens lärande och deras attityder 

som framtida trafikanter, både som fotgängare, 

cyklist och bilist. Naturligtvis ska vi vuxna vara 

föredömen i trafiken. Barn gör ju som bekant vad 

vuxna gör, inte vad vuxna säger åt dem att göra. 

Ett gott föredöme är bättre än tusen argument! 

Skolvägen ska därför göras så säker som möjligt, 

men med barn och föräldrar som aktiva deltagare. Vi 

ska låta barnen undersöka sin skolväg, prata om den, 

tala om var de känner sig osäkra, föreslå vad som 

behöver åtgärdas för att göra dessa platser säkrare 

och påverka beslutsfattare att åtgärda. Som förälder 

kan du låta ditt barn få möjligheten att bli en aktiv 

skolvägsdeltagare”. Vägverket- Region Skåne 
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skolan/förskolan. Denna vardagsaktivitet utförs vanligen rutinmässigt, från dag till dag, då 

barn måste lämnas på skolan/förskolan före resan till arbetet och hämtas när arbetsdagen är 

slut. Detta medför att en viss tidsoptimering har utvecklats i hushållen där alla inblandade är 

medvetna om sitt ansvar. Olika krav leder till svårigheter som uppstår i många kvinnors 

vardag, därav diskussionen av genusperspektivet inom tidsgeografin blir av intresse för denna 

studie. Vilka resurser som används för att utföra en rad andra verksamheter är styrande för 

arbetsresans utformning. Olika färdmedel uppfyller i sin tur de krav och de olika motiv för 

arbetsresan hos den enskilda infartsparkeraren och arbetspendlaren. Den tid som måste 

avsättas för olika aktiviteter styrs av ett antal beslut, exempelvis att skaffa en bil för att skjutsa 

barn till och från skolan/förskolan. Alla aktiviteter och de olika krav som ställs på resor ger ett 

handlingsutrymme för individens möjliga val av transportmedel för resan till arbetet, och valet 

av att i slutändan använda sig av en infartsparkering. 

 

Infartsparkeringar 

Bilar har en dominerande närvaro i vårt samhälle även om de är parkerade någonstans för det 

mesta av tiden (Shoup 2005). Infartsparkeringen är en parkeringsplats avsedd för pendlare där 

dessa ställer sina egna fordon och sedan fortsätter med kollektivtrafik mot bestämmelseorten 

(WSP 2008a). Framgången av infartsparkeringar är bara ett faktum och kan konstateras med 

en mätning som genomförts (WSP 2008b) där den genomsnittliga beläggningen av 

infartsparkeringar i Stockholms län är cirka 70%.  Det har dock visat sig att infartsparkeringar 

främjar resor med bil på bekostnad av resor som tidigare hade gjorts till fots, med cykel och 

med buss, samtidigt som trafiken nära dessa parkeringar ökar (Parkhurst 1995a: s.19). 

Infartsparkeringar ses ofta som en positiv åtgärd eftersom de kan bidra till en ökad 

användning av kollektivtrafik i städer med stor inpendling (Trafikverket 2012: s.26). 

Lokalisering av infartsparkering har betydelse för i vilken utsträckning den används. 

Parkeringen är oftast placerad i närhet av kollektivtrafikförbindelse med hög turtäthet för att 

minska den totala restiden. All åktid, väntetid och gångtid som pendlaren kan besparas bidrar 

till en ökad attraktivitet på förbindelsen (Trafikförvaltningen 2016: s. 15). I Stockholms län 

varierar medelkörsträckan till en infartsparkering mellan 1–15 kilometer (WSP, 2008a).  

 

En resvaneundersökning i Nacka och Värmdö har genomförts där man har skrivit ner 

registreringsnumret av de infartsparkerade bilar med syfte att ta reda på varifrån bilisterna 

kommer och att få information om adress, kön och ålder för fordonets ägare (Nilsson 2008).  

Adresserna koordinatsattes och en kartläggning av de startpunkterna för de parkerande 

bilisterna togs fram, detta för att identifiera potentialen för att minska bilresandet till förmån 

för resor med kollektivtrafiken (Ibid). Nilssons undersökning visade att infartsparkeraren 

troligtvis är man (61 % av bilägarna), är i genomsnitt 46 år, bor vanligtvis inom en radie på 6 

km från infartsparkeringen.  

En studie om infartsparkeringar som genomförts i städerna Oxford och York i Storbritannien 

visade på att de vanligaste motiven till att man valde att parkera sin bil på infartsparkeringar 

var bristen på parkering in i staden, att infartsparkeringar var billigare än parkeringarna i 

centrum, att undvika stress på grund av bilköerna, undvika slitage på bilen, och att det är en 

miljövänligt alternativt jämfört med bilen (Parkhurst 1995a: s.19). Parkering spelar en viktig 

roll i beslutet om huruvida man ska äga och/eller använda bilen. 
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Trollbäckens infartsparkering - efterfrågad mark 

Tyresö växer och förväntas att ha 60 000 invånare år 2035 (Tyresö kommun 2017). 

Kommunens vision är att vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen år 2030 

(Ibid). I kommunens nya översiktsplan ingår en utvecklingsstrategi för kommunen som syftar 

till att skapa en mer sammanhållen kommun genom att arbeta med stråk som förtätar och 

knyter ihop kommundelarna. Ett av de stråk som pekas ut i den nya översiktsplanen är 

Vendelsövägen i kommundelen Trollbäcken. Som framgår av planprogrammet, som är 

framtaget för att konkretisera översiktsplanens intentioner, föreslås ett attraktivt stråk med 

välkomnande entré längs Vendelsövägen från Drevviken i norr till Södergården i söder (se 

lilafärgad yta i Figur 4 nedan).  

 

Figur 4: Trollbäcken centrumstråk. Källa: Figuren är en egen bearbetning. 

Längs stråket, som är 1,5 km lång, vill man möjliggöra byggandet av nya bostäder, bättre 

service och fler verksamheter, levande torg och mötesplatser och öka centrumstråkets 

attraktivitet som handels-, bostads- och mötesplats. Visionen är att Vendelsövägen utvecklas 

till ett grönt stadsrum snarare än en ren bilväg. Kopplat till visionen har fyra ledord tagits 

fram för att beskriva Trollbäckens centrumstråk som välkomnande, företagsamt, varierat och 

grönt. Vendelsövägens stråk ska vara tillgängligt för gång- och cykel-, kollektiv- och biltrafik. 

(Tyresö kommun: 2017). 
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Figur 5: Förslag på den nya markanvändningen vid Trollbäcken centrum. Källa: Tyresö kommun. 

I planprogrammet finns det förslag på att omvandla dagens parkeringsplatser till gröna 

torgytor som kan bli en naturlig mötesplats tillgänglig för Trollbäckenborna. Parkering för 

bilar kommer i huvudsak att finnas i garage under marknivå, under byggnader eller torg. Detta 

skulle då innebära att dagens infartsparkeringar vid Trollbäckens centrum skulle kunna 

ersättas med byggnader och parker och skulle då flyttas under jorden (Tyresö kommun 2017).  

 

Figur 6: Infartsparkeringar vid Trollbäckens centrum. Källa: Tyresö kommun 

Trollbäckens infartsparkeringar består av tre olika parkeringar med nio, 21 respektive 68 

platser på en total av 98 platser (se Figur 6 ovan). Närmaste busshållplats ligger ca 40m ifrån 

infartsparkeringen och erbjuder norrgående trafik mot t.ex. Gullmarsplan och T-centralen. 

Beläggning är 100% på vardagar och brukar vara fullsatt efter 07:30-07:45. När denna rapport 

skrevs (april 2018) var infartsparkeringarna i Trollbäcken avgiftsfria och ej tidsreglerade.  

Det fanns dock planer på att sätta upp  

tidreglerande skyltar i parkeringarna med 

parkeringsförbud mellan kl.01.00-04.00. 
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Tidsregleringen syftar till att införa någon form av kontroll genom att förhindra möjlig 

boendeparkering under nätterna samt för att möjliggöra städ- och underhållningsarbete under 

förutbestämda tider. I dagsläge är det svårt att få kännedom om infartsparkeringen nyttjas för 

avsedda användare dvs. personer som arbetspendlar och lämnar sin bil för att fortsätta sin resa 

med kollektivtrafik. Ett sätt att kunna kontrollera om användarna fortsätter sin resa med 

kollektivtrafik skulle vara att förse parkeringen med SL-biljettautomat där man kan få en 

kostnadsfri parkeringsbiljett från automaten om man har ett giltigt SL-accesskort som laddats 

med 30 dagars giltighet eller längre. Med parkeringsautomater ges infartsparkeraren tillgång 

till parkeringsplatsen avgiftsfritt fram till midnatt (SL 2018). Av biljetten framgår att man 

betalat med sitt kort och på så sätt kan man få en indikering om de som parkerat sin bil är en 

kollektivresenär eller inte. Den som parkerar utan SL-accesskort bör avgiftsbeläggas på 

samma sätt som på en vanlig parkeringsplats (Trafikförvaltningen 2016: s.20). Prissättning 

eller att användningen av bom vid infarten skulle också kunna vara ett sätt att styra 

användningen av infartsparkeringen.   

 

Redovisning av resultat 

Nedan redovisas de väsentliga resultat från intervjuerna med 40 olika användare av 

Trollbäckens infartsparkering i Tyresö kommun. 

Vilka använder infartsparkeringen? 

Eftersom infartsparkeringen är i dagsläge avgiftsfri, okontrollerad och ej tidsreglerad går det 

inte att avgöra om parkering används enligt ändamålet. Det enda vi kan veta med säkerhet och 

som är gemensamt för alla användare av parkeringen är att samtliga innehar körkort och att de 

är därmed över 18 år. Totalt intervjuades 40 personer vid 5 olika tillfällen under en period av 

2 veckor. Av de som intervjuades var 13st av dessa män jämfört med 27st kvinnor, vilket 

visar därmed på att det är framförallt kvinnor (67%) som använder infartsparkeringen på 

vardagarna jämfört med män (33%). (Se Figur 7 nedan).  
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Figur 7: Respondenternas könsfördelning 

Eftersom intervjuerna skedde på vardagar mellan kl.15.00-18.00 kan vi däremot inte dra några 

generella slutsatser som tyder på att det alltid är kvinnor som är huvudanvändaren av 

infartsparkeringen utan användningen kan vara annorlunda vid andra tider på dygnet och 

under helger.  

Vad gäller respondenternas åldersfördelning ser vi i Figur 8 nedan att infartsparkerarna främst 

finns representerade inom åldersgruppen 41–50 år (48 %), följd med gruppen 30–40 år (30 

%), 51–60 år (20%) respektive 61–70 år (2%). Den yngsta personen som intervjuades var 31 

år gammal medan den äldsta var 61 år. Samtliga är i arbetsför ålder och de flesta användarna 

befinner sig i åldern där man har små barn eller barn som går i skolan/förskolan (78% dvs. 

åldersgrupperna 30–40 och 41–50).  

 

Figur 8: Respondenternas åldersfördelning 

Då parkeringen inte är försedd med en SL-parkeringsautomat finns det inget som kan bevisa 

på att de som ställer sin bil där åker vidare med kollektivtrafik. Även om de flesta 

respondenter åker vidare till jobbet med bussen (97,5%) så fanns det ett undantag bland de 

som intervjuades. Personen jobbade i Trollbäckens centrum cirka 200m längre bort från 

parkeringen och brukade ställa sin bil där på alla vardagar då det inte finns parkering på 
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jobbet. Även om det enskilda fallet motsvarar en minoritet (2,5%) bekräftar studien att 

infartsparkeringen inte används enbart av den avsedda målgruppen. Studien visade däremot 

att samtliga respondenter parkerade sin bil för att sedan åka vidare med buss till jobbet som 

ligger för alla, förutom den enskilda individen, i Stockholms stadskärna.  

 

Förflyttningar eller resor som människor gör kan grupperas till antingen verksamhetssystemet, 

som innebär främst resor till arbetslivet och som är relativt låsta, eller till fritiden (Engström 

2013a: s.424). Denna studie visade att det är den förstnämnda kategorin som gällde för 

samtliga resor genomförda av respondenterna på vardagar. Figur 9 nedan visar att 58% 

parkerar vid Trollbäckens infartsparkering dagligen, medan 37% parkerar några gånger i 

veckan och 5% parkerar mer sällan. Av de som inte parkerar dagligen på denna parkering har 

90% uppgett att det beror på att parkeringen är fullsatt när de kommer dit och att de då 

parkerar i nästa infartsparkering som ligger 1,5 km längre bort (Skrubba infartsparkering). 

Detta innebär att de som uppgav att de inte parkerar dagligen på Trollbäckens parkering ändå 

parkerar dagligen, både på denna parkering och Skrubba.  

 

 

Figur 9: Respondenternas fördelning över hur ofta parkeringen används 

 

Information om resor som utförs under fritiden framgick när respondenterna tillfrågades om 

deras användning av parkeringen på kvällar eller under helger. Figur 10 nedan redovisar 

användningsfrekvensen vid andra tider än på vardagen. 

 

 

 
Figur 10: Respondenternas användning av parkeringen på kvällar och helger 
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Som konstateras använder 63% av respondenterna aldrig parkeringen på kvällar eller under 

helger vilket innebär att infartsparkeringen är till stor del tom under dessa tider. De få 

gångerna som den används under dessa tider är för att utföra ärenden på fritiden, oftast inne i 

stan och med resten av familjen. Infartsparkeringen har alltså högst beläggning under arbetstid 

men står till stor del tom under kvällar och helger. 

 

Resekedjan till och från infartsparkeringen 

För att kunna kartlägga avståendet som respondenterna kör med sin bil mellan bostaden och 

infartsparkeringen ombads respondenterna att uppge namnet på gatan som de bor på, vilket 

markerades med hjälp av punkter enligt Figur 11 nedan.  

 

Figur 11: Lokalisering av respondenternas bostad vs avstånd till infartsparkeringen 

 

De svarta punkterna visar de respondenter som utför olika ärenden till och från 

infartsparkeringen medan de röda punkterna visar de som tar sig direkt mellan hemmet och 

parkeringen utan att utföra några ärenden på väg. De flesta (87%) utför ärenden på väg medan 

enbart 13% inte utför några. Som illustreras av ovanstående karta bor 85% av respondenterna 

inom en radie på 3 km, varav 15% av dessa bor inom en radie på 1 km. Resterande 15% bor 

längre bort än 3 km från infartsparkeringen. Av integritetsskäl ombads respondenterna att 

enbart uppge deras gatunamn och inte den exakta adressen, därför kan respondenternas riktiga 

bostadslokalisering skilja sig från det som illustreras på kartan med några meters felmarginal. 

 

Samtliga respondenter påbörjade sin resa från bostaden innan de lämnade bilen på 

parkeringen. Av de som gjorde några ärenden mellan hemmet och parkeringen på morgonen 

(63%) var det för samtliga för att lämna barn till skola/förskola (se Figur 12 nedan). Att lämna 

barn är alltså det enda ärendet som utförs av respondenterna på väg till parkeringen.  
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Figur 12: Ärendefördelningen på väg till infartsparkeringen 

Däremot utfördes flera olika ärenden på hemresan dvs. mellan parkeringen och bostaden, 

vilket illustreras av Figur 13 nedan. De vanligaste ärenden var resor för att handla mat, hämta 

barn från skolan/förskolan, att gå träna och att göra andra typer av ärenden. I många fall 

handlar det om en kombination av olika ärenden och det vanligaste var att göra inköp och 

hämta barn.  

 

Figur 13: Ärendefördelning från infartsparkeringen till hemmet 

 

Varför används infartsparkeringen? 

Studien fångade svarsgruppens bakomliggande värderingar till sitt infartsparkerande. Figur 14 

nedan visar de motiven som leder till att respondenterna väljer att parkera sin bil just på denna 

parkeringsplats. 39 av 40 personer påpekade närheten till hemmet som den avgörande faktorn 

för att parkera just på den parkeringen. Att parkeringen ligger nära barnens skola/förskola, att 

den är belägen nära en mataffär med bra busstäthet är andra faktorer som påverkade deras val. 

En fördel som några påpekade är att man inte behöver ta sig ur bilen för att hämta en 
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parkeringsbiljett från en automat (till skillnad från infartsparkeringen Skrubba), vilket 

upplevdes som bekvämt och som en tidsvinst. För en respondent var närheten till jobbet den 

främsta motiv till att denna parkering valdes. I detta fall användes platsen som en 

arbetsplatsparkering, och av ekonomiska skäl var det bättre att parkera där då parkeringen är 

avgiftsfri till skillnad från parkeringen vid arbetsplatsen.  

 

 
Figur 14: Bakomliggande anledningar till att denna parkering väljs bland andra 

 

I syfte att få information om respondenternas resekedja skulle påverkas i det hypotetiska fallet 

att samtliga infartsparkeringar i Tyresö skulle tas bort, ställdes frågan ”OM 

infartsparkeringarna skulle försvinna, hur skulle du ta dig till jobbet?” 

 

 
Figur 15: Respondenternas fördelning över hur de skulle ta sig till jobbet om infartsparkeringen inte fanns 

 

Som framgår av Figur 15 ovan skulle 82% av respondenterna välja att fortsätta åka buss till 

jobbet vid avsaknad av infartsparkeringar. De skulle antingen promenera eller cykla till 

närmaste busshållplatsen för att sedan fortsätta resan till och från jobbet med kollektivtrafik. 

Önskemål om tätare bussturer påpekades av de flesta för att få ihop sin vardag. Faktorer som 
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har stor betydelse för att inte ta bilen hela vägen till jobbet är tidsvinsten då att stå i bilköer 

och hitta en parkering nära jobbet tar för lång tid, ekonomin (kostnader för bensin, 

trängselavgift och jobbparkering), miljöhänsyn och bekvämligheten att kunna göra annat 

under resan t.ex. att läsa. 18% skulle i stället välja att ta bilen från hemmet hela vägen till 

jobbet i det fallet infartsparkeringarna skulle försvinna. De främsta motiven som uppgavs var 

att det skulle ta för lång tid att vänta eller gå/cykla hemifrån till närmaste bussen.  
 

I syfte att få information om huruvida en internettjänst som ger möjlighet att boka en 

parkeringsplats skulle vara av nytta för respondenterna ställdes frågan ”Om det fanns en 

internettjänst där man kunde boka en parkeringsplats, skulle du ha nytta av en sådan tjänst, 

och hur mycket skulle du tänka dig att betala för den i månaden?”. Som visas av Figur 16 

nedan svarade 40% att de skulle vara intresserade att använda en sådan tjänst, medan 60% 

svarade att de inte skulle ha nytta av den. 

 

 

Figur 16: Intresset att boka en parkeringsplats på nätet och betalningsvilja 

 

Av de som inte var intresserade av en sådan tjänst uppgav de att det berodde på att de visste 

att de skulle få plats då de brukar parkera tidigt (före kl.7.30 då parkeringen oftast har platser 

lediga). Andra såg inte behovet av en sådan tjänst då de parkerar alltför sällan och andra 

nämnde att det skulle innebära ett extra planeringsmoment i vardagen.  

Av de som däremot var intresserade av en sådan tjänst låg betalningsviljan mellan 0 SEK, upp 

till 500 SEK i månaden. Enligt respondenterna skulle en sådan tjänst ger möjligheten att åka 

lite senare hemifrån och bättre planera vardagen vilket var en viktig fördel för många.  
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Analys och diskussion 

Tidsgeografin ska inte ses som en teori utan snarare ett synsätt för att förstå världen 

(Hägerstrand 1991 se Trygg 2014: s.35) och har därmed varit ett stöd för studien i sitt syfte att 

bättre förstå hur respondenterna förflyttar sig i sin vardag. Baserat på egen erfarenhet av 

infartsparkeringar, och på de studier och teorier om ämnet, så var en tidig hypotes att 

infartsparkeringens typiska användare troligen skulle vara en förälder med barn i skol- eller 

förskoleålder, och som arbetar i eller förbi staden. Anledningen till att den använder 

parkeringen är för att underlätta /spara tid för lämning och hämtning av barn till 

förskola/skola, för att skjutsa barnen till olika kvällsaktiviteter, samt för att handla.  

Denna studies resultat stämmer väl överens med den tidiga hypotesen. Studien visade bland 

annat att det är hälften av respondenterna som har barn som lämnas eller hämtas, övriga 50% 

har antingen inga barn, eller barn som är tillräckligt stora för att klara sig själva. Samtliga 

respondenter använder parkeringen för att ta sig till jobbet, och samtliga förutom en individ 

använder parkeringen för att ta sig vidare till jobbet med bussen.  

Enligt forskningen om pendling och resekedjor från Timmermans et al. (2003) utförs generellt 

sett fler ärenden på väg hem från arbetet än till arbetet. Som studien visat finns enbart en typ 

av ärenden som görs på morgonen och det är att lämna barn på skolan/förskolan. Annars 

brukar användarna ta sig direkt till parkeringen från hemmet. Arbetspendling med bil leder till 

olika typer av problem som trängsel och avgaser samtidigt som det är många fordon som 

måste samsas om utrymmet i staden (Henriksson & Åretun 2016: s.13). Tillgängligheten och 

priset på en parkeringsplats vid destination har också ett betydande inflytande på 

användningen av bilen för att åka till jobbet, till skolan eller för andra aktiviteter (Shoup 

2005). Allt detta verkar de flesta respondenter vara överens om, därför väljer dem att fortsätta 

resan från parkeringen med kollektivtrafik. Däremot verkar dessa problem inte väga lika tungt 

när det gäller att förflytta sig mellan hemmet och infartsparkeringen, utan då är det tidspressen 

för att få ihop vardagslivet som styr valet av färdmedel.  

Det som kännetecknar den moderna människans livsstil är brist på tid och en ständig kamp 

mot klockan där man som aldrig förr mäter sina liv i timmar och minuter (Trygg, 2014; 

Frankenhaeuser, 1997). Detta verkar stämma helt och hållet för den gruppen som 

intervjuades. I det hypotetiska fallet att infartsparkeringen skulle försvinna så upplevdes av 

många att deras vardag skulle bli mycket mer stressig och i vissa fall även kaotisk. En av 

respondenterna svarade med följande:  

 

”Om den infartsparkeringen skulle försvinna så skulle jag ställa 

min bil halv olagligt någonstans, annars skulle jag gå till bussen  

från mitt hem och det skulle förändra min vardag helt och hållet, 

för det skulle bli mycket mer stressat med allting.  

Det skulle ta 10–15 min. att gå till bussen”. 

 

Att tiden det tar för att resa till arbetet skulle förlängas med ett antal minuter upplevdes av 

många vara tillräckligt mycket för att de dagliga rutinerna skulle försvåras. En sådan 

tidsändring skulle för många innebär en vardagslivsobalans (Trygg 2014). Risken att få 

parkeringsböter och därmed en ekonomisk bestraffning verkar inte i det fallet väga ligga tungt 

som värdet att få vardagen med allt som måste hinnas med att gå ihop. Några respondenter har 

även anpassat sitt arbetsschema utifrån faktumet att infartsparkeringen oftast är fullsatt efter 

kl. 07.30 på vardagsmorgnar. En respondent påpekade:  
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” Jag har börjat åka tidigare till jobbet för att få en infartsparkeringsplats, jag 

äter ingen frukost hemma utan anpassar min vardag efter lokaltrafiken och 

bilköerna, detta för att spara tid”. 

Restiden är en viktig faktor för arbetspendlaren och målet är att infartsparkeringen och 

kollektivtrafiken ska vara ett snabbare val in till stadskärnan än med det egna fordonet.  

Troligtvis ger infartsparkeringarna restidsvinster, både för själva användarna och för 

kvarvarande bilister som får mindre trängsel (WSP 2018b: s.30).  

Informationsteknologin möjliggör förvärvsarbete på olika tider och platser i och med 

internetuppkopplingen (Engström 2013b: s. 259) vilket många respondenter anser som en 

viktig fördel som påverkar deras val av färdmedel till jobbet. Att jobba i bussen genom att 

läsa och svara på jobbmejl blir möjligt och anses som ett sätt att utnyttja tiden på ett bra sätt. 

Den mentala hälsan verkar också spela någon roll i valet av transportsätt. Någon respondent 

uttryckte sin upplevelse av bilköer enligt följande: ”att stå i bilköer gör mig helt galen och jag 

skulle bli en sur person som kör bil till jobbet varje dag”. Jobbresans bekvämlighet verkade 

vara högst för de som reser med bussen med förutsättning att man kan sitta. Två respondenter 

nämnde att de började åka tidigare på morgonen bland annat för att få en sittplats på bussen 

och t-banan. Bekvämligheten med kollektivtrafik som många respondenter påpekat blir dock 

annorlunda när det gäller att lämna eller hämta sina barn till och från parkeringen. Då är det 

bilen som blir det bekvämligaste färdmedlet, särskilt när det är kallt eller regnigt ute. Då 65% 

av respondenterna handlar direkt när de lämnar parkeringen så är det förstås smidigt att kunna 

lämna sina inköp i en bil i stället för att bära dem. Som påpekades av en respondent: 

”eftersom vi bor så pass nära, egentligen är man lite lat och bekväm som 

kommer hit och parkerar, vi skulle lika gärna kunna gå hemifrån till bussen”.  

Som nämnt tidigare, människans frihet att förflytta sig från olika stationer är begränsad då det 

finns många restriktioner som sätter gräns på vad som är möjligt att åstadkomma (Hägerstrand 

1970b: s.17). Den vanligaste station som respondenterna passerar innan eller efter 

infartsparkeringen är skolan och förskolan. Att hämta och lämna barn eller att ta bussen ett 

visst klockslag för att hinna i tid till jobbet är exempel av kopplingsrestriktioner då de måste 

ske en viss tid med hjälp av redskap som i detta fall motsvarar transportmedlet. Att många 

behöver arbetspendla dagligen beror framförallt på kopplings- och kapacitetsrestriktioner där 

kopplingsrestriktioner påverkar hur man rör sig mellan olika platser, medan avståndet till och 

från jobbet som ger begränsningar i tidrummet är en kapacitetsrestriktion (Trygg 2014: s. 

172). En annan faktor som reducerar vår frihet att röra oss i tidrummet är kopplingen till annat 

då mycket av den verksamhet vi utför måste ske tillsammans med andra (Lenntorp 2013: 31). 

Som förälder har man ett ansvar gentemot sina barn vilket påverkar förflyttningen i 

tidrummet. Familjernas vardagssituation med de tidsmässiga restriktioner de har att hantera, 

tycks således förklara, varför många föräldrar skjutsar sina barn. Även styrningsrestriktionen 

kan avse kontroll av individens tidsanvändning, exempelvis har arbetstider en styrande 

funktion på individers vardagsplanering (Hägerstrand 1970b: s.16). 

 

Den ökande bilismen i närområden har begränsat barns rörelsefrihet, framför allt kring deras 

lekområden, skol- och fritidsvägar (Vägverket 2003a: s. 14). Bilskjutsningen till skolan ökar i 

Sverige även om barnfamiljer oftast bor nära skolan (Trafikanalys 2011: 112) vilket är en 

oroväckande utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. Som denna studie visat bor de flesta 

inom 3 km från parkeringen, och skolorna/förskolorna där barnen lämnas och hämtas finns 

även inom denna radie. Barn följer de vuxnas exempel och därför är det viktigt att de kan vara 

en förebild för en aktiv transport till skolan/förskolan.  
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Tidigare studier visat att pendling ökar stressen för framförallt kvinnor när båda parter 

förvärvsarbetar, vilket kan förklaras med att kvinnor oftast har huvudansvaret för hemmet och 

för att ta hand om barnen (Frankenhaeuser 1997, Krantz 1999, Friberg 1990). Denna studie 

visar på att kvinnor nyttjar parkeringen oftare än män, men det finns dock inga skillnader vad 

gäller de ärendetyper som utförs mellan båda kön, till skillnad från vad dessa studier har 

resulterat i. Kvinnor och män som använder infartsparkeringen i Trollbäcken gör ärenden i 

lika stor utsträckning, på väg till och från parkeringen. Den vanligaste ärendetypen är att 

hämta och lämna barn på skola/förskola samt för att göra inköpsärenden. Dessutom visade 

studien att män och kvinnor skulle i samma utsträckning fortsätta att åka med kollektivtrafik 

till arbetet om infartsparkeringar inte fanns. Inte heller noterades skillnader i faktorerna som 

påverkade valet av att inte använda sig av bilen från hemmet till jobbet. Dessa resultat visar 

på skillnader mot 1990-talets studier och kan ses som en positiv förändring mot en allt högre 

grad av jämlikhet mellan könen och arbetet med hem och vård av barn.  

Att kunna erbjuda en internettjänst som skulle ge möjligheten att boka infartsparkering så att 

man fick en garanterad plats skulle kunna vara ett sätt att minska risken för de som inte lyckas 

får plats att fortsätta vidare sin resa med bilen till jobbet. Därför har frågan om 

betalningsviljan för en sådan tjänst ställts. Studien visade att de flesta inte skulle ha nytta av 

en sådan tjänst medan andra (13%) vore intresserade av tjänsten men inte att betala för det. 

Detta innebär att det är enbart 27% som skulle kunna tänka sig att betala för en sådan tjänst. 

Eftersom frågan ställdes till de personer som faktiskt lyckats få plats är detta resultat knappast 

förvånande. Denna fråga skulle vara lämpligast att ställa till de som inte lyckats få plats på 

parkeringen, om man skulle kunna hitta sätt att nå de personerna.  

Infartsparkeringen har högst beläggning under arbetstid men står till stor del tomma under 

kvällar och helger. Det skulle då vara fördelaktigt att hitta ett syfte för parkeringen under 

kvällstid. På samma sätt som man kan stapla utrymme (rumsstapling) på varandra i rummet, 

exempelvis flervåningshus kan ytterligare utrymme sparas om man också staplade i 

tidsdimensionen. Tidsstapling innebär att ett utrymme begagnas till olika ändamål under olika 

perioder (Hägerstrand 1970a: s.10). Marken som används som infartsparkering under dagtid 

skulle kunna omvandlas exempelvis till ett marknadstorg, eller en mötesplats för olika 

föreningar. 

Att som kommun arbeta med åtgärder som erbjuder bilisten nya alternativ att resa på, som 

förbättrade möjligheter till kollektivtrafik, cykel och gång kan vara ett effektivt sätt att skapa 

attraktiva stadsmiljöer på (Henriksson & Åretun 2016: s.15). Infartsparkeringen kan ses som 

en service från kommunen som lockar barnfamiljer och underlättar deras vardagspysslande. 

Infartsparkeringar konkurrerar om marken och dess värde för alternativ användning. 

Infartsparkeringarna ligger på mark i nära anslutning till kollektivtrafik, ofta med närhet till 

kommersiellt utbud. Detta medför att marken är attraktiv för exploatering och kan gynna 

förtätningsambitioner av bebyggelsen eller planeringen av andra allmänna ytor. 
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Sammanfattande slutsatser 

Infartsparkerarna i Trollbäcken bor till största delen i villaområden där tillgången till bilar är 

stor samtidigt som kollektivtrafiken inte är lika utbredd jämfört med tätbebyggda områden. 

De använder bilen till och från parkeringen framförallt för att spara tid när de ska hämta eller 

lämna sina barn till skolan/förskolan och för att det är bekvämt när man ska handla. 

Fördelarna med att använda infartsparkeringen behöver vägas mot nackdelarna. Flera, eller 

större, infartsparkeringar kan bidra till ökad bilkörning i närområdet. En bilresa till 

infartsparkeringen som ersätter en resa till fots, med cykel eller med kollektivtrafiken bidrar 

även negativt till folkhälsan.  

 

Denna studie visar att nästan alla respondenter skulle välja kollektivtrafiken i kombination 

med aktiv transport redan från hemmet i det fall att infartsparkeringarna skulle tas bort. De 

skulle då antingen gå eller cykla mellan hemmet och närmaste busshållplatsen. 

Bilanvändningen skulle då troligen minska i områdena kring t.ex. skolor där många barn 

vistas. Färre bilar i skolans närhet skulle bidra till en säkrare miljö och leda därmed till att 

barnen i större utsträckning tillåts promenera eller cykla själva till skolan. Med vetskap om att 

föräldrar är mer benägna att låta sina barn gå eller cykla om de upplever att andra barn i 

området också gör det (Davison et al 2008: 3-5), kan det vara lämpligt att försöka påverka 

föräldrarnas transportval.  

 

Bilarna står parkerade många timmar på ett område som skulle kunna användas till helt andra 

ändamål vilket är viktigt att ta i beaktning. Tyresö kommun har planer på alternativ 

användning av området kringliggande infartsparkeringen i form av fler verksamheter, levande 

torg och mötesplatser. I sitt planprogram, som är framtaget för att konkretisera 

översiktsplanens intentioner, föreslås omfattande ändringar i syfte att skapa ett attraktivt stråk 

i Trollbäcken. Parkering för bilar föreslås att i huvudsak finnas i garage under marknivå, 

under byggnader eller torg. Dessa kostsamma investeringar bör jämföras med de fördelar och 

nackdelar som presenterats i denna studie. Man bör även ha i åtanke att distansarbete blir mer 

och mer vanligt vilket då rimligen resulterar i ett minskat resande mellan hemmet och arbetet 

framöver.   

 

Intervjuerna har visat att de flesta användare av Trollbäckens infartsparkering bor väldigt 

nära, cirka 2-3 km från parkeringen, vid områden som redan har en relativt välutvecklad 

kollektivtrafik i närheten från hemmet. Kollektivtrafiken skulle kunna utvecklas ytterligare 

om flera valde det transportsättet redan från hemmet istället för att ta bilen till 

infartsparkeringen; flera som åker ger ett bättre utbud. En resa som exempelvis omfattar 

lämning på barn på skolan/förskolan innebär då en promenad eller cykeltur till närmsta 

busshållplats.  

 

Skulle infartsparkeringen finnas kvar, under den nuvarande formen eller enligt det nya förslag 

från kommunen, anser jag att det skulle vara nödvändigt att införa någon form av 

avgiftskontroll i syfte att bättre styra vilka som använder den. Eftersom parkeringsplatserna 

tas upp idag av de som bor nära parkeringen och därmed nära till en kollektiv 

anslutningspunkt vore det önskvärt att möjliggöra platser till de som egentligen skulle ha en 

bättre nytta, dvs. de som bor mer avlägset med sämre kollektivtrafik nära hemmet. För 

tillfället kan man betrakta infartsparkeringen vid Trollbäcken som de närboendes förlängda 

uppfart och som möjligen hindrar användare med större behov. 
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Förslag på vidare forskning 

En kvantitativ undersökning, med t.ex. enkäter, skulle ge ett större dataunderlag för att 

ytterligare analysera delar av intervjusvaren. Enkäter kan då även besvaras av de användare 

som inte kan nyttja parkeringen idag, t.ex. för att den är fullbelagd tidigt. De svar som då kan 

samlas in ger en bredare förståelse för användarnas behov.  

 

Att undersöka möjligheten att införa nya typer av avgiftskontroller som skulle basera sig på 

t.ex. avståndet mellan hemmet och parkeringen eller fordonets olika egenskaper. Parkeringen 

skulle kunna förses med kameror som registrerar bilen (liknande trängselkameror) och med 

hjälp av sådan teknik skulle parkeringsanvändandet kunna styras på många fler parametrar än 

dagens parkeringar. 

 

Att analysera och undersöka framtidens infartsparkerare och deras förändrade beteende. Det 

finns fler sätt att få ett förändrat beteende, t.ex. aktivt arbete med förändringshantering men 

även att förändring sker genom teknisk utveckling och innovation. En undersökning och en 

analys av de möjliga framtida tekniska lösningar som tillmötesgår familjernas behov på bl.a. 

tidsoptimering. Självkörande bilar (som inte behöver infartsparkering) eller IOT (Internet of 

Things) enheter kan komma att kraftigt förändra synsättet kring infartsparkeringar. En analys 

av ett sådant framtidsscenario som är förankrat i nutida forskning kan ge värdefull 

information så att dagens parkeringsplanering sker i rätt tid på rätt sätt. 
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Bilaga 

Intervjuguiden 

 

- Hur ofta parkerar du på den här infartsparkeringen? Flera gånger i veckan/ månaden? 

 

- Använder du parkeringen även under andra tider, dvs när du inte arbetspendlar? Hur 

ofta i så fall? 

 

- Kan du berätta om din bilresa från det att du lämnade hemmet i morse till att du 

lämnade bilen hit? Vart åkte du ifrån (om du kan ge mig namnet på din gata, vilken 

väg tog du och hade du några ärenden att göra emellan? 

 

- När du åker härifrån med din bil, kommer du att göra samma resa som du gjorde i 

morse eller kommer det se annorlunda ut? 

 

 

- Så att du väljer att parkera på just den här parkeringen beror på… (att du bor närmast, 

eller lämna barn nära)? 

 

 

- Pendlade du för att åka till jobbet? Vart ligger det? 

 

 

- Om denna infartsparkering skulle försvinna, skulle du åka bil hemifrån till jobbet eller 

skulle du ändå åka med bussen? 

 

o Om svar att de skulle åka till en annan infartsparkering:  

- Och OM alla andra infartsparkeringar i Tyresö skulle vara 

fullsatta, hur skulle din resa se ut då? 

 

o Om svar att de skulle ta bussen: 

- (Varför) Vilka är de främsta anledningar till detta? 

- Skulle du gå eller cykla hemifrån till busshållplatsen? 

- Vilken busshållplats skulle du använda i så fall? 

 

o Om svar att de skulle åka bil hela vägen till jobbet: 

- (Varför) Vilka är de främsta anledningar till detta? 

 

- Om det fanns möjlighet att boka en infartsparkeringsplats, så att du vet att du är 

garanterad en plats innan du lämnar hemmet, skulle du ha nytta av en sådan tjänst? I så 

fall hur mycket skulle du vara beredd att betala för en sådan tjänst i månaden? 

 

 

- Jobbar du hemifrån ibland och hur ofta i så fall? 

 

- Får jag fråga om hur gammal du är? 


