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Förord 

Detta PM är ett resultat av en förfrågan som inkom till VTI i juli där Region Östergötland 

önskade få hjälp med hur man ska planera och lägga upp en regional resvaneundersökning. 

Framförallt önskade man få ett förslag på ett gemensamt upplägg av de olika förekommande 

resvaneundersökningarna i Östergötland. Ett förmöte den 31 augusti hölls på VTI där 

problemställningen diskuterades. Närvarande på detta möte var Stefan Dahlskog, Region 

Östergötland; Eleonor Mörk, Linköpings kommun; Anders Lennartsson, Östgötatrafiken; 

Peter Linnskog, Trafikverket; Åsa Forman och Jenny Eriksson, båda från VTI. 

Vid VTI har Jenny Eriksson varit projektledare, Susanne Gustafsson har genomfört och 

sammanställt intervjuer med olika intressenter, Per Henriksson har sammanställt diverse 

resvaneundersökningar och Åsa Forsman har varit metoddiskussionsstöd samt granskat 

PM:et. Alla har dessutom bidragit till författandet av PM:et. Åsa Forsman var i Söderköping 

den 21 januari 2016 och presenterade upplägget för LTP-gruppen. 

Uppdragsgivare har varit Region Östergötland och beställarens kontaktperson har varit Stefan 

Dahlskog. Ett stort tack för det förtroende vi fått genom detta uppdrag. 

 

Linköping, januari 2016 

 

Jenny Eriksson 

Projektledare 
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1. Förslag på upplägg 

I detta avsnitt presenteras kortfattat ett förslag på upplägg av en regional resvaneundersökning 

(RVU) i Östergötland. Fördjupade resonemang, ställningstaganden och underlag till detta 

förslag finns att läsa i avsnitt 2-6.   

 Insamlingsmetod 

Förslag: Postal enkät med möjlighet att besvara frågorna på webben. 

Kommentar: Den främsta fördelen med en webbenkät är att versioner av enkäten på andra 

språk än svenska på ett enkelt sätt kan göras tillgängliga. Effekten på svarsfrekvensen 

förväntas bli måttlig, dock inte obetydlig. Det är viktigt att webbenkäten är anpassad till andra 

plattformar än dator såsom mobiltelefoner och surfplattor. I dagsläget bedömer vi att det inte 

är aktuellt att använda sig av insamling via mobiltelefoner. Telefonintervjuer kan övervägas 

men vi förordar inte det eftersom det blir något dyrare och man riskerar en lägre 

svarsfrekvens. 

 Hur ofta, när på året samt insamlingsperiodens längd 

Förslag på hur ofta: Vart fjärde år och i fas med arbetet med länstransportplanens 

revideringar. Detta innebär att en första undersökning bör göras under 2016 för att kunna 

användas som underlag till den nya länstransportplanen 2018. 

Kommentar: Länstransportplanen uppdateras vart fjärde år och i samband med det är det bra 

om resultat från en resvaneundersökning finnas som underlag. Eftersom mandatperioderna 

också är fyra år sker arbetet i kommunerna i fyraårs-cykler vilket är ett ytterligare argument 

att välja det tidsintervallet.  

Förslag på när på året: September. 

Kommentar: Vi föreslår september eftersom den är en relativt stabil månad när det gäller 

resande och inte innehåller några storhelger. De olika intressenterna bör dock diskutera om 

det finns önskemål om att kartlägga resandet även under andra tidpunkter på året. Väljs 

september som period bör man vara medveten om att detta är den tid under året då cyklandet 

är som mest frekvent. Önskas en bild av hur resvanorna ser ut under vinterperioden, skulle 

slutet av januari/början av februari kunna vara en lämplig insamlingsperiod. 

Förslag på insamlingsperiod: Två veckor i följd då det första enkätutskicket görs. 

Påminnelseenkät skickas sedan ut under de två påföljande veckorna. 

Kommentar: Eftersom vädret kan påverka färdmedelsvalet tycket vi att en vecka blir för 

kort. Samtidigt bör man inte låta insamlingsperioden bli för lång eftersom resmönstret då kan 

hinna ändras, speciellt under perioden då påminnelseenkäten skickas ut. Ansvariga för 

resvaneundersökningen bör notera väderlek, liksom större evenemang eller störningar, så att 

detta kan beaktas vid analyserna. 

Förslag på veckodagar: Både vardagar och helger bör undersökas 

Kommentar: Intressenterna tror sig veta att fritidsresorna ökar, men man har en sämre 

kunskap om hur dessa resor ser ut, jämfört med arbetsresor. Även om arbetsresorna är anses 

viktigast föreslår vi därför att både vardags- och helgresor bör omfattas av denna RVU.  
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 Urval och antal utskick 

Förslag på urval: Vi föreslår att totalt 31 000 enkäter skickas ut fördelat på de 13 olika 

kommunerna enligt följande: 

 Linköping och Norrköping: 5000 

 Motala: 3000 

 Finspång och Mjölby: 2500 

 Åtvidaberg och Söderköping: 2000 

 Ydre, Ödeshög, Boxholm, Vadstena, Valdemarsvik och Kinda: 1500 

Kommentar: Med denna fördelning finns möjlighet till övergripande analyser i alla 

kommuner samtidigt som resandet i de större kommunerna kan analyseras i mer detalj. 

Förslag på antal utskick: Först skickas en förhandsmeddelande om undersökningen ut i 

form av ett vykort ca 2 veckor före den tilldelade resdagen. Enkäten skickas sedan ut så den 

kommer strax före resdagen. Till de som inte svarar skickas en påminnelse med ny enkät och 

ny mätdag efter 2 veckor. 

Kommentar: Syftet med att skicka information i förväg, innan själva enkäten skickas, är att 

öka svarsfrekvensen. Eventuellt kan man också gå ut mer allmänt i media eller liknande och 

informera om undersökningen. I stället för att skicka ut en andra påminnelse, vilket är ganska 

vanligt att man gör, föreslås en bortfallsanalys. 

Förslag på målgrupp: Alla invånare i Östergötlands län i åldern 15–84 år. 

Kommentar: Den nedre åldersgränsen anser vi bör sättas när ungdomar i större omfattning 

börjar resa längre på egen hand, som efter avslutad grundskola. Detta bör dock diskuteras av 

intressenterna och det innebär inga större praktiska problem att sänka gränsen och på så sätt få 

med även ungdomar som går på högstadiet. Som övre gräns är 84 år vanligt men på sikt bör 

man fundera på att höja den i takt med att livslängden och mobiliteten hos de äldsta 

åldersgrupperna ökar. 

 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Förslag på bortfallsanalys: Uppföljande telefonintervjuer bör genomföras med ett urval av 

de som inte svarat. 

Kommentar: Eftersom svarsfrekvensen i många undersökningar numera är ganska låg – och 

även förväntas bli så i en regional RVU, föreslås att en bortfallsuppföljning görs. Eventuellt 

kan man rikta den mot grupper med låg svarsfrekvens. 

Förslag på utformning: Det bör synas att kuvertet kommer från den egna kommunen. Någon 

belöning bör inte erbjudas. 

Kommentar: Vi tror inte att en belöning ökar svarsfrekvensen. Det kan till och med uppfattas 

som negativt att man använder skattemedel till sådana gåvor. Kommunlogga eller liknande 

bedöms kunna öka svarsfrekvensen. 
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 Enkätens innehåll  

Förslag: Enkäten bör endast innehålla en resedagbok och några få bakgrundsfrågor. Se 

exempel på utformning i bilaga 3.  

Kommentar: Enkäten bör vara så kortfattad och renodlad som möjligt. Om man vill ha svar 

på varför man reser på ett visst sätt föreslår vi att man istället frågar om detta i en separat 

undersökning. 

 Kostnadsuppskattning 

Förslag: Denna undersökning uppskattas kosta drygt 2 miljoner kronor om man väljer postalt 

utskick. 

Kommentar: Kostnadsuppskattningen är baserad på uppgifter från Östgötatrafikens senaste 

genomförda resvaneundersökning som genomfördes 2014. 
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2. Bakgrund och syfte 

I Östergötland genomför flera kommuner och andra intressenter egna resvaneundersökningar 

med syfte att kartlägga olika målgruppers förflyttningar.  Ofta är upplägget för dessa under-

sökningar ganska lika även om en del detaljer skiljer sig åt. Det finns därför förutsättningar att 

göra en gemensam resvaneundersökning för hela Östergötland. Med detta skulle man uppnå 

flera fördelar: den totala kostnaden skulle minska genom samordningsvinster, resandet mellan 

olika kommuner skulle kunna kartläggas på ett bättre sätt och även mindre kommuner som 

idag inte har egna undersökningar skulle kunna få information om de egna invånarnas resor.  

Syftet med den här utredningen är att utifrån de olika intressenternas behov föreslå ett 

gemensamt upplägg av en regional resvaneundersökning. 



 

8  VTI pm 

3. Tillvägagångssätt 

För att komma fram till ett förslag på upplägg av en regional resvaneundersökning har vi dels 

genomfört intervjuer med intressenter, dels kartlagt tidigare resvaneundersökningar både från 

Östergötland och från några andra delar av landet. Utöver detta har viss litteratur gåtts 

igenom. 

 Intervjuer med intressenter 

Intervjuerna fokuserade på aktörens syfte och mål med en regional resvaneundersökning samt 

erfarenheter från tidigare genomförda undersökningar. Sex intressenter intervjuades via 

telefon. Det är företrädare för de fyra största kommunerna i Östergötland: Linköping, 

Norrköping, Motala och Mjölby, därutöver en från Östgötatrafiken och en från Trafikverket 

Region Öst. Dessa intressenter föreslogs av Stefan Dahlskog vid Region Östergötland. I 

bilaga 1 visas underlag inför intervjuerna och den använda intervjuguiden. Intervjuerna 

genomfördes i november 2015 och tog mellan 20 och 45 minuter. Det var samma intervjuare 

vid alla intervjuerna. Intervjuerna spelades in med en diktafon och varje intervju har sedan 

avlyssnats och sammanfattats. Intressenterna har därefter fått möjlighet att läsa igenom sin 

egen intervjuutskrift och komma med förändringsförslag. Under resultatdelen sammanfattas 

alla intervjuerna med syfte att föra fram tankar och synpunkter på en kommande regional 

resvaneundersökning, och där intressenternas tidigare erfarenheter beaktas.     

 Kartläggning av tidigare resvaneundersökningar 

En genomgång av tidigare genomförda resvaneundersökningar från Linköpings, Norrköpings, 

Motala och Mjölby kommun samt Östgötatrafiken har gjorts. Genom sökningar på 

kommunernas hemsidor och kontakter med personer inom kommunerna och Östgötatrafiken, 

fick vi tillgång till de senast genomförda lokala och regionala resvaneundersökningarna. Viss 

omvärldsbevakning av andra regioners undersökningar (insamlingsmetod, upplägg, 

svarsfrekvens, etc.) och den nationella undersökningen RVU Sverige har också genomförts.  
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4. Intervjuer med intressenter 

Nedan presenteras intressenternas synpunkter på en regional resvaneundersökning. 

Inledningsvis har intressenterna också berättat om de egna resvaneundersökningar som 

genomförs av några kommuner samt Östgötatrafiken. I den mån detta tillför ytterligare 

kunskap än vad vi erhållit genom att studera olika rapporter från undersökningarna, och 

kunskapen bedömts som värdefull, finns den presenterad i avsnitt 6.  

 Syfte och användning 

Alla intressenter är positiva till en regional resvaneundersökning (RVU), speciellt om den blir 

starten på en serie resvaneundersökningar som görs på samma sätt. En anledning till behovet 

av en regional RVU är att pendlingen ökar över kommungränserna.  

Intressenterna tycker att resultaten från en regional RVU är användbara:  

 som planeringsunderlag i kommunernas översiktsplanering 

 som underlag till Länstransportplanen (LTP) 

 som komplement till RVU Sverige från Trafikanalys 

 för uppföljning av regionala och kommunala politiska mål 

 för att driva strategiska frågor 

 som underlag till Östgötatrafikens trafikförsörjningsprogram och strategiska planering  

Med en regional resvaneundersökning som görs återkommande, och som fångar alla 

förflyttningar i Östergötland, kan man:   

 få en bild av de regionala resmönstren som finns i en regional arbetsmarknad 

 få en bild av hela resandet från dörr till dörr, inte bara från station till station 

 få en bild av in- och utpendling i varje kommun 

 få en bild av färdmedelsval och färdmedelsfördelning  

 få en bild av geografiska skillnader i resvanor 

 följa utveckling och trender av resvanor och resmönster 

Det framkommer också funderingar över om det bör vara möjligt att använda en regional 

resvaneundersökning för att utvärdera åtgärder som genomförs.  

En intressent lyfter vikten av att återkoppla till invånarna som svarat, att man kommunicerar 

till allmänheten hur det ser ut. Vidare skulle man, innan man gör resvaneundersökningen, 

kunna informera om att den ska göras för att väcka intresse och kanske ge ökad svarsfrekvens.    

 Insamlingsmetod  

Intressenterna anser att resedagböcker ger en bild av det faktiska totala resandet och är ganska 

öppna till sitt format, men kan vara krävande att analysera. Linköping, Norrköping och 

Östgötatrafiken har använt resedagböcker som gällt en specifik resdag. Resedagböcker kräver 

dock en större arbetsinsats av respondenten, vilket eventuellt kan minska svarsfrekvensen. En 
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intressent tror att det inte är tillräckligt med en resdag, utan att man från samma individ kan 

behöva både helgdag/vardag, samt från olika årstider.  

Om man ska välja mellan enkäter och intervjuer anser intressenterna att det är ekonomin som 

får styra, intervjuer upplevs som dyrare. De framför att det skulle vara bra att ha olika kanaler, 

såsom först en enkät och sedan telefonintervju med dem som inte svarat. Ett par intressenters 

erfarenhet visar att webbenkäter inte tillför så mycket fler svar eftersom de flesta väljer att 

svara på pappersversionen.  

Att kunna använda sig av något digitalt verktyg, ett IT-baserat smart system, som exempelvis 

en app i en mobiltelefon, lyfts av ett par intressenter. Det är dock tveksamt om man kan 

spegla hela populationens resvanor när man begränsar urvalet till dem som har tillgång till 

och kan använda sådana system.  

Det är ett par intressenter som funderar omkring att man kanske inte kan få allt i en typ av 

undersökning, utan att det kan behövas kombinationer med flera typer av 

undersökningsmetoder för att få alla behov tillfredsställda, eller för att locka alla grupper av 

invånare att svara.  

 Hur ofta RVU:n bör genomföras  

En regional resvaneundersökning bör genomföras vart fjärde år, så att den kan utgöra ett 

underlag till länstransportplanens revideringar. Nuvarande länstransportplan gäller för åren 

2014–2025. Efter revideringen, som startar 2016, kommer en ny länstransportplan att börja 

gälla från år 2018, så det är önskvärt att resultat från en resvaneundersökning finns med i 

denna revidering. En första undersökning bör alltså genomföras under 2016. I kommunerna 

har man också fyra-årscykler tack vare att mandatperioderna är sådana. Kommunernas 

översiktsplaner aktualitetsprövas under varje sådan period.  

Någon intressent lyfter att om en stor genomgripande RVU genomförs snarast, kan man 

eventuellt göra en enklare uppdatering inför nästkommande planrevidering eftersom det inte 

sker så stora förändringar på fyra år. Det som är intressant att följa är om resor flyttas över till 

kollektivtrafik. Det finns även förslag om att man kan ha vissa nyckeltal som följs varje år, 

och sedan ha en större undersökning med djupare analyser en gång per mandatperiod. När det 

gäller kollektivtrafiken räknas antalet påstigande varje år, så sådana nyckeltal kan följas upp 

genom den statistiken. Någon nämner att en önskedröm är en kontinuerligt pågående 

undersökning som rullar hela tiden, men att detta antagligen är för dyrt.  

 Urval och svarsfrekvens  

Intressenterna säger att det är viktigt att ha ett tillräckligt stort urval så att man kan göra 

statistiska analyser och uppnå statistisk säkerhet. Man ser det som viktigt att den enskilda 

kommunen får nytta av resultatet och då krävs ett tillräckligt stort underlag, kanske uppemot 

2 000 svar från en kommun, för att man också ska kunna beakta undergrupper. Det kan vara 

så att man vill studera skillnader beroende på orter/stadsdelar, ålder, familjesammansättning, 

kön, eventuellt även etnicitet och socioekonomi. Det är önskvärt att kunna analysera på 

samma detaljeringsgrad i alla kommuner. I urvalet till Östgötatrafikens undersökning delades 

länet in i 69 områden och beroende på folkmängden i dessa områden tog man fram hur 

fördelningen av de 30 000 enkäterna skulle vara.  
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En intressent nämner att man kan se på upplägget av undersökningen på två sätt, antingen 

som top down eller bottom up. Med det första alternativet menas att man utgår från varje 

kommun med en gemensam metodik och sedan lägger ihop till en regional bild. Andra 

alternativet innebär att man gör undersökningen uppifrån och då inte med säkerhet får ett 

urval som är representativt för de mindre kommunerna. Samma intressent föreslår att man 

skulle kunna utgå från den viktigaste frågan, för att veta vilket slags urval man ska ha.  

Från någon intressent framkommer att urvalet inte behöver vara representativt för 

populationen, men ha en geografisk representativitet. Urvalet får inte bara spegla de största 

kommunerna, utan måste vara representativt i varje kommun.  

Intressenterna tror att det är viktigt att visa att enkäten är neutral, att det är Regionen eller 

kommunerna som står bakom den, inte Östgötatrafiken. Det finns en uppfattning om att en 

enkät med Östgötatrafiken som avsändare kan påverka om/hur man svarar. Exempelvis om 

respondenten aldrig reser kollektivt, väljer denne kanske inte att svara på en sådan 

undersökning.  

De grupper som man tror svarar sämre, och som eventuellt måste förstärkas med ett större 

urval är unga (16-30 år) och eventuellt socioekonomiskt svagare grupper. Linköpings 

kommun har gjort en bortfallsanalys till en av sina undersökningar som visar en uppenbar 

skillnad i ålder (äldre svarar bättre), liten skillnad i kön (kvinnor svarar bättre), men ingen 

skillnad som beror på vilken stadsdel man bor i eller vilken veckodag man fick sig tilldelad.  

Ett par intressenter funderar över om det behövs någon form av belöning för att få folk att 

svara.  

 Viktiga frågor 

I intervjuerna framkommer vad som skulle vara viktigt att ha med i en regional RVU. Det 

man överlag vill få grepp om är resekedjor och byten, och då behövs antagligen gatuadresser 

och klockslag. Man vill också veta syftet med resan, det vill säga personens ärende. 

Linköpings RVU anses som så renodlad att det är svårt att ta bort någon fråga ur den. Det 

skulle möjligtvis vara klockslag. Den intressanta användningen av klockslag, förutom att se 

trafiktoppar, är att se kritiska tidsgränser för när ett visst transportslag, till exempel cykel, 

avtar.  Resans längd kan erhållas genom de adresser som anges. I Norrköpings RVU anges 

reslängd i kilometer, där efterfrågas inte klockslag.  

I intervjuerna vägs arbetsresor mot fritidsresor. Det finns en bättre kunskap om arbetsresor 

genom pendlingsstatistik som kommunerna har tillgång till. Fritidsresor har man sämre 

kunskap om, men man vet att det resandet ökar och skulle vilja få en bild av det. Om man 

måste prioritera mellan dessa båda typer av resor anses dock arbetsresorna som viktigaste att 

belysa i en resvaneundersökning, men helst vill man självklart fånga alla typer av resor. Även 

studie-pendlingen är intressant och bör ingå, eftersom det nu finns en ökad möjlighet att fritt 

välja skola redan från grundskolan. Om det inte är ekonomiskt möjligt att fånga resor under 

veckans alla dagar, är vardagsresorna med toppbelastningar och kapacitetsproblem viktigare 

att få information om än helgresorna.  

I intervjuerna pratar intressenterna också om fakta-frågor kontra varför-frågor. Det finns ett 

behov av att veta vad som avgör hur människor väljer, till exempel vilka kritiska avstånd i tid 

eller meter som finns för att man ska välja kollektivtrafik. I Linköpings 

resvaneundersökningar har man frågat om fakta som kan knytas geografiskt, där har inga 
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varför-frågor funnits med. Alla kommuner skulle egentligen vilja fråga varför resenären väljer 

att resa som man gör, men samtidigt är man osäker på om det ska göras i en och samma 

undersökning.  

Parkeringar och parkeringsmöjligheter lyfts av en kommun som viktiga för färdmedelsvalet 

och att frågor kanske borde ställas om det.  

 Jämförelsebehov med andra undersökningar 

I intervjuerna frågar vi om RVU Sverige som ombesörjs av Trafikanalys, och 

Östgötatrafikens resvaneundersökning. Motala och Mjölby har inte tittat så mycket på dessa 

undersökningar, medan de största kommunerna, Östgötatrafiken och Trafikverket har gjort det 

lite mer. Det kan handla om att stämma av trender i färdmedelsfördelningen. Andra 

undersökningar som kommunerna brukar ta del av är SCB:s körsträckedatabas, SCB:s 

pendlingsstatistik och cykelstatistik nedbruten på kommunnivå från Cykelfrämjandet. Det 

finns från flera intressenter önskemål om att ha möjligheter till jämförelser med andra 

undersökningar.  

Det finns lite olika meningar om behovet av att kunna jämföra med RVU Sverige. En 

kommun-intressent tycker det är intressant att jämföra med en nationell resvaneundersökning, 

men ser det inte som det viktigaste utifrån deras perspektiv. Någon annan påpekar att 

politikerna ofta är intresserade av att kunna jämföra de egna resultaten med en nationell 

undersökning, och att det då är svårt när de är gjorda på olika sätt. Om det är möjligt bör den 

regionala undersökningens upplägg likna den nationella undersökningens upplägg, eller att 

man i alla fall vet om/hur resultaten kan jämföras. Det framförs att en resvaneundersökning på 

regional nivå bör vara kompatibel med resvaneundersökningar på en övergripande nivå så att 

det är möjligt att se större trender.    

Flera kommuner påtalar de skillnader som finns mellan Östgötatrafikens RVU och sina egna, 

och anser det viktigt att kunna förstå och härleda dessa skillnader. Det kan också vara av 

intresse att följa och jämföra med andra regioner speciellt när det gäller kollektivtrafikens 

utveckling.   

Linköpings kommun har en lång tidsserie av resvaneundersökningar och vill helst kunna 

behålla jämförbarheten med de tidigare undersökningarna.  

 Kostnader 

Alla intressenter anser att det är Regionen som ska ta på sig huvudansvaret för 

undersökningen och stå för dess kostnader, men att det kan vara aktuellt för en enskild 

kommun att medfinansiera om man har med egna frågor eller vill göra ett större urval. 

Eventuellt skulle kommunerna också kunna bidra till den gemensamma undersökningen, om 

man får en tydlig nytta av den för kommunens egen planering, och om den ersätter 

resvaneundersökningar som brukar göras. 

Alla kommunala intressenter anser det vara bra att – om behov finns – kunna komplettera den 

regionala undersökningen med egna specifika frågor. Det kan till exempel gälla särskilda 

mätbara mål som man behöver följa upp. Även möjligheten att skicka extra enkäter till den 

egna kommunens invånare är bra.  
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 Samarbete och förankring 

Alla kommuner sitter med i arbetet med länstransportplanen. Det är dock bara Linköping och 

Norrköping som finns med i arbetsgruppen om en regional RVU. Intressenterna anser att alla 

kommuner ska få ta del av ett förslag till RVU och ges möjlighet att lämna återkoppling på 

förslaget. Någon intressent tror att de mindre kommunerna antagligen inte har något intresse i 

en regional RVU eller möjlighet att engagera sig, att det stora behovet av en RVU finns hos 

Regionen, Östgötatrafiken och de större kommunerna.  

Ett intressentförslag är att arbetsgruppen skulle kunna knyta referensgrupper till sig, eftersom 

det kan vara andra typer av kompetenser som senare ska ta hand om resultaten från 

undersökningen. Dessa referensgrupper kan representera olika intresseområden, t.ex. miljö, 

kommunikation, samhällsplanering, osv.   
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5. Kartläggning av tidigare resvaneundersökningar 

 Genomförda resvaneundersökningar i Östergötland 

Både Norrköping och Linköping lät genomföra resvaneundersökningar år 2014 med ungefär 

samma upplägg men med olika omfattning. Även Motala gjorde en RVU 2014, men i den 

frågades inte om en specifik dags förflyttningar, utan t.ex. hur enkelt det var att använda olika 

färdmedel.  

Samma år, 2014, genomförde Östgötatrafiken en omfattande RVU som täckte hela 

Östergötland. Resultatet redovisades i en huvudrapport och för varje kommun togs också 

separata rapporter fram. I bilaga 2 återfinns i tabellform en sammanställning av några 

uppgifter om RVU:erna. 

Även Mjölby kommun har genomfört en RVU de senaste åren. Den riktades till anställda och 

förtroendevalda i Mjölby kommun och handlade om resor i tjänsten samt resor till och från 

arbetet. Endast 105 svar inkom på denna webbaserade enkät. Denna RVU från 2011 kommer 

inte att beröras mer i denna inventering. 

5.1.1. Målgrupper i Östergötland 

Både Linköping och Norrköping hade en övre åldersgräns på 84 år. Den nedre åldersgränsen 

sattes i Linköping till 13 år och i Norrköping till 16 år. Östgötatrafiken hade ingen övre 

åldersgräns utan lät personer som var 16 år och äldre bilda målgruppen.  

5.1.2. Omvärldsbevakning övriga resvaneundersökningar 

Som jämförelser har den pågående nationella RVU:n, RVU Sverige som utförs av TNS Sifo 

på uppdrag av Trafikanalys, och två relativt nyligen genomförda regionala RVU:er, en i 

Skåne och en i sydöstra Sverige (Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län) 

beskrivits i tabellen i bilaga 2.  

 Urvalsförfarande 

Slumpmässiga urval ur målgruppen drogs i Linköping och Motala. I Norrköpingsrapporten 

ges inga detaljer om hur urvalet gick till. När Östgötatrafiken genomförde den regionala 

RVU:n, delades länet in i 69 geografiska områden (strata). Ur varje stratum drogs ett obundet 

slumpmässigt urval (OSU) på 443 personer med undantag för två områden där färre personer 

valdes ut (i Svärtinge drogs 219 personer och i Vadstena kommun Östra drogs 100). 

Linköping delades in i 15 områden, Norrköping 13, Motala 9, Mjölby 5, Kinda 4 och Ydre 2. 

Resterande sju kommuner delades in i vardera 3 områden. 

I Skåneundersökningen gjordes också en indelning i strata. Principen var att tätorter med 

minst 4 000 invånare bildade ett stratum. I en kommun kunde således flera tätorter finnas som 

bildade egna stratum. Därutöver bildades stratum av ”övriga delar” i respektive kommun. I ett 

par fall då huvudtätorten i en kommun hade färre än 4 000 invånare, fick den ändå bli ett 

stratum. Inom varje stratum drogs ett OSU. Principen var att urvalets storlek i en kommuns 

olika strata skulle vara proportionell mot populationens storlek, men undantag gjordes. Man 

ökade eller minskade urvalsstorleken i vissa stratum i syfte att kunna särredovisa resultaten i 

varje stratum med tanke på bortfallets förväntade storlek.  
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I RVU:n i Sydöstra Sverige gjordes ett slumpmässigt grundurval om 50 000 personer över 

hela undersökningsområdet (exkl. Jönköpings kommun som gjorde en egen RVU 2009). Det 

antal personer som skulle bildat urvalet i Jönköpings kommun slumpades till övriga 

kommuner i Jönköpings län. Vidare valde fem kommuner att förstärka underlaget i sina 

respektive kommuner med ett utökat urval och Kalmar och Växjö kommuner valde dessutom 

att utöka målgruppen till att även inkludera barn i åldern 12-15 år. Det slutliga urvalet blev 

62 004 personer. 

För RVU Sverige är urvalsförfarande ganska komplicerat. Av de ca 30 000 som drogs år 

2014, var omkring 10 000 ett rikstäckande grundurval. Resterande 20 000 utgjordes just detta 

år av tilläggsurval som beställdes av kommuner i Göteborgsområdet. Urval gjordes också 

under tre perioder under året (jan-maj, juni-sep och okt-dec). OSU gjordes sedan i flera steg i 

strata indelade efter län, kön och åldersgrupp. Urvalet av mätdag var också en process i flera 

steg.1  

5.2.1. Insamlingsmetoder och svarsfrekvenser 

Enbart postala enkäter användes i både Linköping och Norrköping. Man nådde där en ganska 

god svarsfrekvens på omkring 50 procent. I Motala användes telefonintervjuer, men där 

nåddes en lägre svarsfrekvens på 42 procent. I Östgötatrafikens RVU skickades också 

postenkäter ut, men möjligheten fanns även att svara via en webbenkät. För att ytterligare öka 

svarsfrekvensen, gjordes i ett sista steg försök att genomföra telefonintervjuer. Trots detta 

blev svarsfrekvensen inte högre än 39 procent. Detta är i nivå med RVU Sverige, i vilken 

enbart telefonintervjuer genomförs och med RVU:n i Skåne, som förutom pappersenkäter, 

erbjöd möjligheten att svara via webben. I RVU:n i Sydöstra Sverige nåddes en svarsfrekvens 

på 47 procent och även här kunde respondenten välja mellan att svara postalt eller via 

webben. 

Det är en allmän trend att svarsfrekvensen i enkätundersökningar sjunker. RVU:n som 

Linköping genomförde år 1999 nådde en svarsfrekvens på 70 procent för att i 2008 års 

undersökning sjunka till 58 procent. Trafikanalys, som ansvarar för RVU Sverige, ser den 

låga svarsfrekvensen som ett allvarligt bekymmer. Utvecklingen för svarsfrekvensen i de 

nationella resvaneundersökningarna som genomförts sedan slutet av 1970-talet visas i figur 1.  

                                                      

1 http://www.trafa.se/globalassets/statistik/resvanor/rvu-sverige-2011-2014.pdf 
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Figur 1. Utveckling av svarsfrekvensen i de nationella resvaneundersökningarna (RES, RVU Sverige 

etc.). Ofyllda cirklar = besöksintervjuer; fyllda cirklar = telefonintervjuer. 

 

Det är som synes under de senaste åren som svarsfrekvensen hamnat under 50 procent i de 

rikstäckande RVU:erna. Det finns dock undantag från den negativa trenden. Svarsfrekvensen i 

Norrköpings RVU ökande från 42 procent i 2010 års RVU till drygt 51 procent i den som 

genomfördes 2014. Den senaste var mindre omfattande än 2010 års version. Ytterligare ett 

exempel kan hämtas från Eskilstuna. Där gjordes också en RVU år 2010. Svarsfrekvensen 

blev då 32 procent. I den RVU som genomfördes under hösten 2015, där även möjlighet att 

besvara via webben erbjöds och där enkätversioner på några andra språk än svenska var 

tillgängliga, blev svarsfrekvensen 46 procent. Det var dock få som valde webbalternativet: ca 

7 procent av de svarande.2  

 Åtgärder för att öka svarsfrekvensen  

Belöningar 

Ofta används incitament av olika slag för att öka svarsfrekvensen. Upplägget kan variera: en 

gåva skickas ut till samtliga i samband med första utskicket alternativt får endast de som 

besvarar enkäten gåvan eller så sker en utlottning av en något värdefullare gåva till ett mindre 

antal av respondenterna.  

En nyligen gjord analys av ett större antal studier, en s.k. meta-analys, tittade på effekten på 

svarsfrekvensen utifrån olika aspekter (Mercer et al, 2015). Mercer och hans medförfattare 

undersökte hur många procentenheter svarsfrekvensen ökade med belöningens värde för tre 

                                                      

2 E-postkontakt med Olov Åslund, projektsamordnare på Eskilstuna kommun. 2015-11-27 
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insamlingsmetoder (besöks- och telefonintervjuer samt postala enkäter) och vilka som får 

incitamentet (samtliga i samband med första kontakten alternativt endast de som besvarar 

enkäten). Man fann, starka, icke-linjära samband mellan belöningens värde och svarsfrekvens. 

Störst påverkan på svarsfrekvensen hade steget från ingen belöning till en belöning med ett 

litet värde (1$), medan dyrare belöningar inte ökade svarsfrekvensen proportionellt. Störst 

effekt hade belöningar som delades ut i förväg vid postala enkätundersökningar. Effekten på 

svarsfrekvensen om de delades ut till endast dem som besvarade postala enkäter uppskattades 

vara obefintlig, men det resultatet är dåligt underbyggt då få sådana studier påträffades.  

Efter en litteraturgenomgång av den senaste forskningen, utförd år 2002 och senare, inom 

området (Singer och Ye, 2013), konstaterades följande: 

1. Incitament ökar svarsfrekvensen, oavsett insamlingsmetod. 

2. Incitament i form av kontanter ökar svarsfrekvensen mer än gåvor, delas de ut till alla 

vid första kontakten, ökar svarsfrekvensen mer än om endast de som svarar får 

incitamentet eller om det sker en utlottning, även om detta är svårt att genomföra i 

webbenkäter. 

3. Det finns för få studier för att kunna uttala sig om hur stort incitamentet bör vara. Men 

generellt ökar svarsfrekvensen med värdet på gåvan, även om ökningen är avtagande. 

4. Mer forskning behövs gällande vilken effekt incitament har på svarskvaliteten. Ett par 

studier, som använt partiellt bortfall och hur omfattande svar som avgivits på öppna 

frågor som mått på svarskvaliteten, fann ingen effekt. Studier av effekten på svarens 

validitet och reliabilitet, som är viktigare indikatorer, tycks saknas helt enligt 

författarna. 

5. Huruvida incitament påverkar svarsgruppens sammansättning och hur man svarar är 

oklart, de få studier som undersökt detta fann ingen signifikant effekt, men det 

rapporteras om studier där personer som har lägre grad av samhällstillhörighet svarar 

oftare om de får ett incitament. Vidare kan ett incitament försätta respondenten i ett 

annat sinnesläge vilket kan påverka attityderna när man svarar, dock är sådana effekter 

svåra att finna. 

6. Incitament skulle kunna öka eller minska skevheten i svarsgruppen. Motiveras en 

grupp som annars inte skulle ha svarat av incitamentet, minskas snedvridningen i 

svarsgruppen. Å andra sidan kan följden bli att ännu fler svarar av den kategori som 

redan är överrepresenterade i svarsgruppen och då ökar snedvridningen. 

Singer och Ye resonerar också om de långsiktiga effekter incitament kan få. Den allmänt 

sjunkande svarsfrekvensen menar de skulle kunna vara en följd av förväntningar på 

belöningar hos den undersökta gruppen, även om ingen forskning (hittills) stödjer den teorin. 

Används incitament under en längre tid av en utförare av enkätundersökningar, blir 

respondenterna vana att få dem och motivationen att delta i andra studier utan belöningar kan 

minska.  

Ovanstående bygger till största delen på forskning från USA. Ett exempel på en svensk studie 

om hur motivationen att besvara enkäter kan ökas är Wenemark (2010). Hon undersökte 

effekten på svarsfrekvensen av lotter i en hälsorelaterad enkät riktad till föräldrar. Det visade 

sig att belöningen t.o.m. påverkade svarsfrekvensen negativt, något som skulle kunna 

förklaras med att de som från början var högt motiverade att delta, blev mindre motiverade. 
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En tysk studie visade en lägre svarsfrekvens bland dem som fick en belöning som mottogs 

genom digital överföringstjänst jämfört med dem som inte fick någon belöning, (Göritz, 

Wolff & Goldstein, 2008). En förklaring som författarna för fram, är att personerna 

(medlemmar i en universitetsbaserad webbpanel) ogillade att det på detta sätt kunde framstå 

som att en icke-kommersiell organisation ”rekommenderade” ett kommersiellt företags 

produkter. När incitament i form av kontanter förekom i en annan tysk studie (van Veen, 

Göritz & Sattler, 2015), menade några av respondenterna, som var universitetsstuderande, att 

det var slöseri med skattemedel. 

 Bortfallsanalys 

I Norrköpings RVU 2014 rapporteras om lägst svarsfrekvens i gruppen 25–34 år: 27 procent, 

medan högst svarsfrekvens, 78 procent, noterades i den näst äldsta gruppen, 65–74-åringarna. 

Männen svarade i lägre grad (48 %) än kvinnorna (55 %). Liknande mönster sågs i 

Linköpings RVU samma år: lägst svarsfrekvens i gruppen 18–24 år (28 %) och högst bland 

75–84 åringar (79 %). Fyrtiosex procent av männen svarade, 54 procent av kvinnorna. Även i 

RVU Sverige ses stora skillnader i svarsfrekvens mellan olika åldersgrupper men däremot 

små skillnader mellan könen. Där konstateras också att svarsfrekvensen bland personer födda 

utanför Norden ligger på 30 procent som högst, medan 46 procent av de svenskfödda 

respondenterna besvarade enkäten.  

En bortfallsanalys i Östgötatrafikens RVU, baserad på 937 personer, visade att en stor grupp, 

33 procent, inte deltog för att de sällan eller aldrig reste med kollektiva färdmedel. De hade 

alltså inte uppfattat att undersökningen riktade sig till alla typer av resenärer. 

VTI har tidigare genomfört en värdering av bortfallsfelet i resvaneundersökningen TSU92- 

(Forsman, Vadeby & Gustafsson, 2007). Syftet med den resvaneundersökningen var att skatta 

olika trafikantgruppers exponering i trafikmiljö, inte att få veta syftet med resan. I 

undersökningen tilldelades respondenten ett mätdygn, vars resor man skulle dokumentera i 

tabeller i en enkät. Svarsfrekvensen i undersökningen var ca 55 procent. Kvinnor svarade i 

något större utsträckning än män och personer 55 år eller äldre svarade oftare än yngre. 

Personer födda i Norden svarade oftare än andra och de med hög inkomst svarade oftare än de 

med låg inkomst. Personer som var gifta eller i registrerat partnerskap svarade i större 

utsträckning än andra, liksom de som inte bodde i någon av de tre storstäderna.    

För att värdera bortfallsfelen gjordes uppföljande telefonintervjuer med dem som inte hade 

svarat på den ursprungliga enkäten. Syftet var att undersöka om de svarande skiljde sig från 

de icke svarande med avseende på resande. Per telefon ställdes frågor från ett kortare 

frågeformulär med övergripande frågor om utförda resor under mätdygnet, främst vilket 

färdmedel man använt och under hur lång sträcka man använt det. De som inte gick att nå via 

telefon (trots 10 kontaktförsök) fick en enkät hemskickad. Totalt genomfördes 

telefonintervjuer med 57 procent av bortfallet, och 7 procent skickade in enkätsvar. Av dem 

som man fick kontakt med per telefon svarade 90 procent på bortfallsuppföljningens frågor. 

Bortfallsgruppens svar analyserades och jämfördes med dem som besvarade 

resvaneundersökningen under samma tidsperiod. Totalt sett var skillnaden i andel resdygn 

försumbar mellan svarandegruppen och bortfallsgruppen. När resultaten delades in efter 

färdsätt syntes dock vissa skillnader. Skillnaden var störst för gång där andel resdygn var ca 

7,5 procentenheter lägre för bortfallsgruppen än för svarandegruppen.           
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6. För- och nackdelar samt resonemang bakom förslaget på upplägg 

 Insamlingsmetod 

Vi förordar en postal enkät med möjlighet att besvara frågorna på webben. Effekten på 

svarsfrekvensen av en webbversion av enkäten förväntas bli måttlig, men ej obetydlig. En 

fördel med att göra en webbenkät är att versioner av enkäten på andra språk än svenska på ett 

enkelt sätt kan göras tillgängliga. 

Telefonintervjuer förordas inte eftersom det blir något dyrare och eftersom det inte finns 

något som tyder på att svarsfrekvensen skulle bli högre (snarare lägre). 

Just nu pågår ett projekt, SPOT (Smartphone-based travel data collection), som handlar om att 

testa och utveckla en prototyp av en smart-telefonapplikation för resförflyttningar. Det är 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), konsultbolaget Sweco samt Linköpings Universitet 

(LIU) som i slutet av januari 2016 kommer publicera en slutrapport på engelska (KTH, 2015). 

En av projektmedarbetarna beskriver arbetet så här via mejl ”slutsatsen är att även om SPOT-

projektet har varit lyckosamt och genererat mycket information och kunskap om både 

insamling av resvanedata via mobiltelefoner, och om skillnader mellan traditionella 

resvaneundersökningar och nya metoder, så är det en bra bit kvar innan insamling av 

resvanedata kan ske i stor skala med en mobil-app”. 

I dagsläget bedömer vi därför att det inte är aktuellt att använda sig av insamling via 

mobiltelefoner. Det är dock en intressant lösning på sikt och frågan bör ses över igen inom 

några år.  

 Hur ofta, när på året samt insamlingsperiodens längd 

Vi föreslår att resvaneundersökningen genomförs vart fjärde år och i fas med arbetet med 

länstransportplanens revideringar. Detta innebär att en första undersökning bör göras under 

2016 för att kunna användas som underlag till den nya länstransportplanen 2018. Förslaget 

baseras främst på svar från de intressenter som intervjuats och som var relativt eniga i den 

frågan.  

Vår eller höst väljs ofta som insamlingsperiod om enstaka resvaneundersökningar ska 

genomföras, eftersom det vardagliga (pendlings)resandet i regel står i fokus. Väljs (veckor i) 

september som period, måste man vara medveten om att detta är den tid under året då 

cyklandet är som mest frekvent (Niska et al, 2012). Önskas en bild av hur resvanorna ser ut 

under vinterperioden, skulle slutet av januari-början av februari kunna vara en lämplig 

insamlingsperiod (sportlovsveckan undviks). Omfattningen på resandet såväl som fördelning 

på färdmedel varierar under året. Förutom säsongsvariationer, skiljer sig resvanorna åt under 

storhelger, semestrar och skollov jämfört med ”normala” veckor.  

Då väderleken liksom större evenemang eller störningar kan påverka färdmedelsvalet bör 

insamlingsperioden vara på totalt två på varandra efterkommande veckor (Niska et al., 2012). 

Väderleken och andra händelser bör noteras för att underlätta analysen. 

Intressenterna tror sig veta att fritidsresorna ökar, men man har en sämre kunskap om hur 

dessa resor ser ut, jämfört med arbetsresor. Man skulle vilja ha mer kunskap, att få en bild 

även av fritidsresorna. Om man i en regional resvaneundersökning måste prioritera mellan 

dessa båda typer av resor anses dock arbetsresorna som viktigaste att få utförligare kunskap 

om, men helst vill man självklart fånga alla typer av resor. Utifrån detta föreslår vi att både 
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vardags- och helgresor bör omfattas av denna RVU. Resultat från RVU Sverige för perioden 

2011–2014 visar att 32 procent av antalet huvudresor gjordes för fritidsändamål och att 48 

procent var arbets-, tjänste- eller skolresor (Trafikanalys, 2015). Med fritidsändamål avses att 

besöka vänner, delta i föreningsliv, besöka kulturaktiviteter, rekreation och annat liknande. 

Motsvarande andelar för den nationella undersökning som genomfördes 2005–2006 var 30 

procent fritidsresor och 46 procent arbets-, tjänste- eller skolresor (SIKA, 2007). 

 Urval och antal utskick 

6.3.1. Urval 

Hur stort urvalet bör vara i en undersökning beror på hur bra precision man önskar i resultatet. 

Precisionen beror främst av hur många som tillfrågas, oavsett hur stor den totala populationen 

är. Vi tycker dock att det är rimligt att större kommuner får ett större urval eftersom detta ger 

möjlighet att dela in materialet i undergrupper. De större kommunerna står trots allt för 

majoriteten av resorna i Östergötland och det kan därför vara rimligt att man i dessa har 

möjlighet att studera resandet mer i detalj.  

Vi föreslår att en miniminivå för urvalsstorleken sätts till 1500 personer. Med ett förväntat 

bortfall på drygt 50 procent skulle man med den urvalsstorleken till exempel, med en 

signifikansnivå på 5 procent, kunna påvisa en förändring i andel cykelresor med 5 procent.  

För de två största kommunerna, Linköping och Norrköping, föreslås ett urval på 5 000 

personer. Det är i samma storleksordning som Linköpings RVU 2014 och Norrköpings RVU 

2010. Med denna urvalsstorlek är det möjligt att dela in materialet efter till exempel 

åldersgrupper eller geografiska områden och ändå få en rimlig precision. 

I Tabell 1 nedan visas ett förslag på urvalsstorlek för alla kommunen i länet. Totalt blir det 

31 000 personer vilket överensstämmer väl med antalet i Östgötatrafikens undersökning från 

2014 (30 000 enkäter).  

Man kan också diskutera ytterligare stratifiering av urvalet inom kommunerna med avseende 

på geografiska områden eller åldersgrupper. Den största anledningen till det skulle vara att 

säkerställa att man exempelvis skickar ut enkäter till alla delar av kommunen. Detta kan man 

göra utan att urvalsstorleken påverkas. 
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Tabell 1 Förslag på urvalsstorlek i olika kommuner. 

Kommun Befolkningsmängd 2014 Urvalsstorlek 

Ydre 3660 1500 
Ödeshög 5240 1500 
Boxholm 5322 1500 
Vadstena 7393 1500 
Valdemarsvik 7657 1500 
Kinda 9795 1500 
Åtvidaberg 11472 2000 
Söderköping 14268 2000 
Finspång 21150 2500 
Mjölby 26428 2500 
Motala 42556 3000 
Norrköping 135283 5000 
Linköping 151881 5000 

Totalt  31000 

6.3.2. Antal utskick 

Vi föreslår följande upplägg: Först skickas en förhandsmeddelande om undersökningen ut i 

form av ett vykort ca 2 veckor före den tilldelade resdagen. Enkäten skickas sedan ut så den 

kommer före resdagen men helst bara ett par dagar före. Till de som inte svarar skickas en 

påminnelse med ny enkät och ny mätdag efter 2 veckor. Ingen andra påminnelse sänds ut, 

istället läggs resurser på en bortfallsuppföljning, se kap. 6.4. 

Att skicka information i förväg, innan själva enkäten skickas, har visat sig öka 

svarsfrekvensen, se t.ex. van Veen, Göritz & Sattler (2015). Detta är anledningen till att vi 

föreslår att ett vykort skickas ut som förvarning. 

6.3.3. Belöning 

Incitament ökar visserligen svarsfrekvensen enligt flertalet av de studier som gjorts inom 

området, men mycket av forskningen är utförd i USA där svarsfrekvensen ligger på helt andra 

nivåer jämfört med Sverige, ibland bara 10-20 %. Dessa resultat är kanske inte helt 

överförbara på svenska förhållanden. Enstaka studier visar dessutom på en negativ effekt av 

belöningar och är utföraren en statlig eller offentlig myndighet kan det uppfattas som ett 

slöseri med skattemedel. I Norrköpings RVU 2014 lottades presentkort på evenemang och 

biobiljetter ut bland dem som svarade snabbt medan inga belöningar förekom i Linköpings 

RVU från samma år. Svarsfrekvenserna i dessa undersökningar hamnade på samma nivå. 

Vi anser utifrån ovanstående resonemang att belöningar inte är kostnadseffektiva för att uppnå 

en högre svarsfrekvens. 

6.3.4. Åldersintervall  

Vi föreslår ett åldersintervall mellan 15-84 år. Något att tänka på är att utskicket ställs till 

målsman för ungdomar mellan 15-17 år (se RVU Sverige, Trafikanalys). Där kan man 

uppmana att man behöver målsmans medgivande, men att denna överlämnar utskicket till 

tonåringen. Under 15 år behöver målsman fylla i enkäten för barnet. Den nedre åldersgränsen 
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anser vi bör sättas när ungdomen i större omfattning börjar resa längre på egen hand, som 

efter avslutad grundskola. 

Med undantag för Östgötatrafikens RVU, som inte hade någon övre åldersgräns, hade de 

andra resvaneundersökningarna vi studerat och som hade ett upplägg med resedagbok, satt 

gränsen vid 84 år, se Tabell 2 nedan. Endast i Linköpings RVU motiveras valet av 

åldersintervall för målgruppen: det är liten omfattning på resandet i de övriga åldrarna och att 

inkludera dem skulle påverka helheten marginellt. Den första nationella 

resvaneundersökningen som genomfördes 1978 hade också en övre åldersgräns på 84 år. 

Detsamma gällde i den därpå följande rikstäckande RVU:n som genomfördes 1984/85. Där 

motiveras åldersintervallet med att de övriga åldersgrupperna är ”svårintervjuade” och att 

deras resande är litet. Det är troligt att denna övre åldersgräns har fått fungera som ”standard” 

även för följande regionala och lokala resvaneundersökningar. 

Det finns dock anledning att ifrågasätta en övre åldersgräns. Livslängden har ökat och 

mobiliteten hos de äldsta åldersgrupperna har ökat sedan 1970-talet, äldre har t.ex. i högre 

grad körkort numera och kör oftare bil jämfört med tidigare kohorter.  

Tabell 2 Åldersintervall angivet per aktör. 

RVU Åldersintervall 

Linköpings kommun 13-84 år 

Norrköpings kommun 16-84 år 

Motala kommun 15-75 år 

Östgötatrafiken 16 år och uppåt 

Skåne, diverse kommuner m.fl. 15-84 år 

Sydöstra Sverige, Trafikverket 16-84 år 

RVU Sverige, Trafikanalys 6-84 år 

 

 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

6.4.1. Svarsfrekvens 

I båda de RVU:er som genomfördes av Linköping och Norrköping år 2014 svarade cirka 50 

procent av de tillfrågade. Detta får anses som en bra svarsfrekvens och det är också högre än i 

de andra RVU:erna som redovisas i det här PM:et, se bilaga 2. Det är inte realistiskt att tro på 

högre svarsfrekvens i en kommande RVU utan snarare något lägre, mellan 40 och 50 procent. 

6.4.2. Bortfallsanalys 

Ett stort bortfall är problematiskt om bortfallsgruppen avviker från svarsgruppen. Det som är 

aktuellt att studera här, resvanor, vet vi skiljer t.ex. mellan män/kvinnor och olika åldrar. Om 

svarsbenägenheten skiljer mellan olika grupper, riskerar därför resultatet att bli snedvridet. En 

annan följd av stort bortfall är att skattningarna blir osäkrare. Viss korrigering kan göras 

genom att man viktar materialet så att till exempel åldersgrupper med låg svarsfrekvens får 
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högre vikt än åldersgrupper med hög svarsfrekvens. Det bör dock påpekas att man inte vet hur 

bra denna korrigering blir. Det är inte säkert att de som inte svarar reser på samma sätt som de 

som svarar även om man tillhör samma åldersgrupp. 

Utöver att genomföra korrigering med hjälp av vikter kan man genomföra en 

bortfallsuppföljning. Detta kan ske genom att man ringer ett antal personer som inte svarat på 

enkäten. Detta bör ske genom att man slumpar ut de som inte svarat och här kan man välja 

den eller de grupper som har låg svarsfrekvens, exempelvis unga vuxna. 

 Enkätens innehåll 

I intervjustudien sa flera intressenter att man skulle vilja veta varför resenären väljer att resa 

med det specifika färdsättet. Varför-frågorna är viktiga att få svar på, men troligen är inte en 

enkät i samband med en resedagbok det bästa forumet för det. Attityder studeras oftast via 

enkätfrågor baserade på olika teorier. Exempelvis har Forward (2014) studerat attityder till 

hållbart resande genom att använda enkäter baserade på ”Theory of planned behaviour” och 

”The transtheoretical model of change” (TTM). Syftet med studien var att undersöka vilka 

faktorer som påverkar resenärers avsikt att cykla och hur man kan få den ”ovilliga” cyklisten 

att börja cykla. Som framgår av rapporten är en sådan enkät mycket omfattande och frågorna 

ska ställas på ett specifikt sätt. Omfattningen av enkäten kan begränsa svarsfrekvensen och i 

den nämnda studien var det 27 procent som besvarade enkäten.  

Vi föreslår därför en renodlad resedagbok där man fyller i vilka resor man gjort under dygnet 

och några få bakgrundsfrågor. Om man vill ha svar på varför man reser på ett visst sätt 

föreslår vi att man istället frågar om detta i en separat undersökning.  

Inledningsbrevet bör vara kortfattat och ha hänvisningar till webbsidan där information och 

länkar till webbenkäten på andra språk än svenska finns. Förslag på instruktion till enkäten, 

bakgrundsfrågor och resedagbok baserat på Östgötatrafikens, Linköpings och Norrköpings 

RVU finns i bilaga 2. Bakgrundsfrågorna bör rymmas på en sida. Kön och åldersuppgifter 

skulle kunna hämtas från registerdata i stället för att vara bakgrundsfrågor i enkäten.  

För att kunna beskriva resandet över länets kommungränser, är det nödvändigt att 

respondenten anger start- och målpunkter i resedagboken. Klockslag för resans start och mål 

krävs för att kunna planera t.ex. kollektivtrafikservicen. Reslängden (fågelvägen) beräknas 

utifrån start- och målpunkterna. Man behöver därmed inte direkt fråga om resans längd, vilket 

kan vara svårt för respondenten att uppskatta. Önskas en mer fullständig bild av reslängden 

för olika färdsätt när mer än ett färdsätt används per resa, kan en utformning av resedagboken 

enligt förslaget i bilaga 3 övervägas.  

 Kostnadsuppskattning 

Denna undersökning uppskattas kosta drygt 2 miljoner kronor om man väljer postalt utskick. 

Kostnadsuppskattningen är baserad på uppgifter från Östgötatrafikens senaste genomförda 

resvaneundersökning som genomfördes 2014. Om istället telefonintervjuer väljs som 

insamlingsmetod uppskattas den bli omkring 0,7 miljoner dyrare. Här baseras 

kostnadsuppskattningen på en förfrågan som ställdes till ett undersökningsföretag. Från 

Trafikanalys senaste upphandling gällande RVU Sverige 2015 var lägsta pris per enhet 92 kr 

om urvalet var 29 000 enheter/personer, vilket innebar en totalkostnad på 2 668 000 SEK (för 

31 000 enheter/personer i urvalet skulle det innebära en kostnad på 2 852 000 SEK). 
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Trafikanalys RVU innefattar telefonintervjuer under ett helt år samt att den har fler frågor än 

den tänkta regionala RVU:n, vilket innebär att det ovan angivna priset är något högt.   

Om man väljer att upphandla denna undersökning kan eventuellt kostnaden bli annorlunda. 

Om någon kommun önskar ett större urval är det inget problem utan det är endast en 

kostnadsfråga. Hur kostnaderna fördelas mellan olika intressenter behandlas inte i detta 

förslag.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Planering av en regional resvaneundersökning – samverkan mellan olika 
intressenter.  
Intervjupersoner 
Anders Lennartsson, Chef, Strategisk utveckling, Östgötatrafiken 
Peter Linnskog, Samhällsplanerare, Trafikverket Region Öst  
Christer Nilsson, Trafikplanerare, Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun  
Eleonor Mörk, Trafikplanerare, Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, Linköpings kommun 
Marie Kristoffersson, Miljöstrateg, Kommunledningsförvaltningen Stab, Motala kommun 
Mikael Sonesson, Fysisk planerare, Byggnadskontoret, Mjölby kommun 

 

Inledning i mejl 
VTI fått i uppdrag av Region Östergötland (Stefan Dahlskog) att föreslå ett gemensamt upplägg av en 
regional resvaneundersökning i Östergötland. Vi behöver därför undersöka olika intressenters behov. 
Med intressenter menar vi företrädare för östgötska kommuner, för Östgötatrafiken och Trafikverket 
Region Öst. I uppdraget ingår en genomgång av tidigare genomförda resvaneundersökningar i 
Linköpings och Norrköpings kommuner samt Östgötatrafiken. Vi gör också telefonintervjuer med 
företrädarna för de olika intressenterna. Det är därför jag kontaktar dig. Vill du vara med på en 
telefonintervju som tar ungefär 15-30 min. Den behöver genomföras under veckorna 45-46. När 
skulle du kunna? Jag behöver också ditt telefonnummer så att jag kan kontakta dig. Här nedan följer 
de frågor som vi kommer att prata om.  

 

Inledning vid intervjun 
Först undrar jag om det går bra att jag spelar in intervjun på diktafon. Det minskar risken för att du 
ska bli misstolkad när jag ska göra anteckningar från intervjun. Intervjun kommer inte att skrivas ut 
ordagrant. Går det bra?  

Jag vill också göra dig införstådd med att du deltar frivilligt och kan avbryta intervjun när som helst 
utan någon förklaring eller motivering. 

Är det något du undrar över innan jag ställer mina frågor?  
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Frågor till kommun 
Brukar er kommun göra resvaneundersökningar?  

Om tidigare RVU: 

 Hur ofta? Finns det någon systematik? 

 Vilken insamlingsmetod användes? Varför? 

 Har ni provat någon annan insamlingsmetod i tidigare resvaneundersökningar eller andra 
undersökningar? 

 Vad har syftet varit med de resvaneundersökningar ni genomfört? Hur har resultaten 
använts? 

Om inte tidigare RVU: 

 Varför har ni inte genomfört någon resvaneundersökning? 
 

Nu finns det planer på en regional resvaneundersökning: 

 Vilken nytta ser ni i kommunen att en sådan undersökning skulle ge? 

 Vad skulle syftet vara med en sådan undersökning? 

 Hur ofta skulle den behöva göras? 

 Vilken insamlingsmetod skulle ni vilja använda i en regional resvaneundersökning? 

 Hur intressant är det för kommunen hur invånarna färdas mellan olika kommuner, i andra 
kommuner? Beskriv varför!  

 Vad skulle vara viktigt för er att ha med i undersökningen? Vilka frågor är viktiga för 
kommunen? 

 Tror ni att ni skulle vilja komplettera undersökningen till era kommuninnevånare med några 
specifika frågor? Vilka frågor i så fall? 

 Finns det något kommunen kan avstå från att ha med? (t.ex. fritextfrågor utifrån de 
resedagböcker man ev. brukar ha: gatu-adresser, klockslag) 

 Trafikanalys gör idag resvaneundersökningen RVU Sverige. Tycker ni att det finns behov av 
att kunna jämföra er regionala resvaneundersökning med den nationella? Varför? Kan ni 
beskriva vad som bör vara lika? 

 Östgötatrafiken har genomfört resvaneundersökningar och tagit fram separata rapporter för 
alla kommuner i länet. Känner ni till dem? Har ni använt dem på något sätt? 

 Hur ska ett bra urval göras? 

 Hur skulle ni vilja göra för att få ett tillräckligt antal invånare från er kommun att vara med i 
undersökningen? 

 Finns det någon grupp i befolkningen som kommunen är extra intresserad av att undersöka? 
Skulle ni i så fall vilja öka på urvalet för den gruppen? 

 Hur ser ni på kostnaderna för en regional resvaneundersökning? Hur bör de fördelas? Är ni 
beredda att betala extra för att det ska bli ett större antal svarande från er kommun? 

 Hur vill ni delta i samarbetet kring en regional resvaneundersökning?  
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Frågor till Östgötatrafiken 
 

Tidigare resvaneundersökningar? 

 Hur ofta har ni genomfört resvaneundersökningar? Finns det någon systematik? 

 Vilken insamlingsmetod användes? Varför? 

 Har ni provat någon annan insamlingsmetod i tidigare resvaneundersökningar eller andra 
undersökningar? 

 Vad har syftet varit med de resvaneundersökningar ni genomfört? Hur har resultaten 
använts? 

 

Nu finns det planer på en regional resvaneundersökning: 

 Vilken nytta ser ni i Östgötatrafiken att en sådan undersökning skulle ge? 

 Vad skulle syftet vara med en sådan undersökning? 

 Hur ofta skulle den behöva göras? 

 Vilken insamlingsmetod skulle ni vilja använda i en regional resvaneundersökning? 

 Hur intressant är det för Östgötatrafiken hur invånarna färdas mellan olika kommuner, i 
andra kommuner? Beskriv varför!  

 Vad skulle vara viktigt för er att ha med i undersökningen? Vilka frågor är viktiga för 
Östgötatrafiken? 

 Tror ni att ni skulle vilja komplettera undersökningen med några specifika frågor? Vilka frågor 
i så fall? 

 Finns det något Östgötatrafiken kan avstå från att ha med? (t.ex. fritextfrågor utifrån de 
resedagböcker man ev. brukar ha: gatu-adresser, klockslag) 

 Trafikanalys gör idag resvaneundersökningen RVU Sverige. Tycker ni att det finns behov av 
att kunna jämföra er regionala resvaneundersökning med den nationella? Varför? Kan ni 
beskriva vad som bör vara lika? 

 Hur ska ett bra urval göras? 

 Hur skulle ni vilja göra för att få ett tillräckligt antal invånare från alla kommuner att vara 
med i undersökningen? 

 Finns det någon grupp i befolkningen som Östgötatrafiken är extra intresserad av att 
undersöka? Skulle ni i så fall vilja öka på urvalet för den gruppen? 

 Hur ser ni på kostnaderna för en regional resvaneundersökning? Hur bör de fördelas? Är ni 
beredda att betala extra för att det ska bli ett större antal svarande även från mindre 
kommuner? 

 Hur vill ni delta i samarbetet kring en regional resvaneundersökning? 
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Frågor till Trafikverket 
 

Länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan eller kommunala samarbetsorgan tar fram länsplaner för 
regional transportinfrastruktur. Regeringen fastställer de ekonomiska ramarna och Trafikverket, 
kommuner och trafikhuvudmän bistår med underlag. (http://www.trafikverket.se/for-dig-i-
branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Lanstransportplaner/) 

 

Vi undrar hur ofta Trafikverket  tar fram underlag till Östergötlands länstransportplan (LTP)? Ingår 
resvaneundersökningar som en del i sådana underlag? 

 

Det finns i Östergötland planer på en regional resvaneundersökning: 

 Vilken nytta ser ni i Trafikverket att en sådan undersökning skulle ge? 

 Vad skulle syftet vara med en sådan undersökning? 

 Hur ofta skulle den behöva göras? 

 Vilken insamlingsmetod skulle ni vilja använda i en regional resvaneundersökning? 

 Hur intressant är det för Trafikverket hur invånarna färdas mellan olika kommuner, i andra 
kommuner? Beskriv varför!  

 Vad skulle vara viktigt för er att ha med i undersökningen? Vilka frågor är viktiga för 
Trafikverket? 

 Tror ni att ni skulle vilja komplettera undersökningen med några specifika frågor? Vilka frågor 
i så fall? 

 Finns det något Trafikverket kan avstå från att ha med? (t.ex. fritextfrågor utifrån de 
resedagböcker man ev. brukar ha: gatu-adresser, klockslag) 

 Trafikanalys gör idag resvaneundersökningen RVU Sverige. Tycker ni att det finns behov av 
att kunna jämföra er regionala resvaneundersökning med den nationella? Varför? Kan ni 
beskriva vad som bör vara lika? 

 Hur ska ett bra urval göras? 

 Hur skulle ni vilja göra för att få ett tillräckligt antal invånare från alla kommuner att vara 
med i undersökningen? 

 Finns det någon grupp i befolkningen som Trafikverket är extra intresserad av att undersöka? 
Skulle ni i så fall vilja öka på urvalet för den gruppen? 

 Hur ser ni på kostnaderna för en regional resvaneundersökning? Hur bör de fördelas? Är 
Trafikverket beredda att betala för resvaneundersökningen? Är Trafikverket beredda att 
betala extra för att det ska bli ett större antal svarande även från mindre kommuner? 

 Hur vill ni delta i samarbetet kring en regional resvaneundersökning? 

 

 

 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Lanstransportplaner/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Lanstransportplaner/
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Bilaga 2. Sammanställning av genomförda resvaneundersökningar 

 Linköping. 2014 Norrköping. 2014 Motala. 2014 Östgötatrafiken. 2014 

Syftet med enkäten Underlag för att förbättra 
resmöjligheterna och trafikmiljön 
(enligt följebrevet). 

Följa upp nämndens mål i uppdrags-planen 
om hållbart resande; Jämföra med RVU:n 
2010; Öka kunskapen om dagens 
resmönster. 

Bättre kunskap om invånarnas resvanor 
och beteenden, samt hur de förändrats 
jämfört med tidigare genomförda 
resvaneundersökningar. 

Ge en tydlig bild av resandet inom 
länet och hur kollektivtrafiken 
används. 

Urval 4 501; avgår 98 postreturer = 4 403 1 000 personer (jfr 5 800 pers 2010) 800 (netto 717) 30 000 (stratifierat, slumpmässigt 
urval från 69 olika geografiska 
områden) 

Åldersintervall  13–84 16–84 15–75 16+ 

Insamlingsform  Postal Postal Telefonintervjuer Postal + webb + telefon 

Enkätens längd + 
resdagbok 

1 bakgrundsfråga + möjlighet att ange 
upp till 8 förflyttningar  

2 sidor med bakgrundsfrågor + möjlighet 
att ange upp till 6 förflyttningar  

6 bakgrundsfrågor. Frågeområden: 
• Enkelhet att använda olika färdmedel 
• Resvanor med olika färdmedel 
• Kännedom om kommunens miljöarbete 

3 sidor med bakgrundsfrågor + 
möjlighet att ange upp till 8 
förflyttningar 

Påminnelser etc Två påminnelser Två påminnelser Minst sju kontaktförsök per telefon innan 
det blev bortfall 

Ett utskick och tre postala 
påminnelser (två vykort och en ny 
enkät), samt en påminnelse per 
telefon 

Mät- + påminnelse-
vecka 

39, 42 och 45 15, 19 och 23 Undersökningsperiod 9-15/12 2013 14–27 maj respektive 9–15 juni. 

Svarsfrekvens  50 % (jfr RVU 2008 58 %) 51,4 % (jfr 42,1 % i RVU:n 2010) 42 % 39 % 

Hantering av 
bortfall  

Exempel ges på viktning m a p ålder Vissa svar räknats upp så att de motsvarar 
aktuell populationen 

Inte redovisat Ingen viktning gjorts m a p på 
bortfall men bortfallsanalys 
presenteras 

Resdagbok  Vardag och helg separat; 9 spec. 
ärenden + annat; 10 färdsätt. 
Promenader på minst 5 min ingår 

Vardag och helg separat; 
6 spec. ärenden + annat; 11 spec. färdsätt 
+ annat 

- 12 spec. ärenden + annat; 9 spec. 
färdsätt + annat 

Start-/målpunkt, 
reslängd, start-
/sluttid 

Gatuadress/kommundel eller kommun; 
inga reslängder; start- och sluttider 

Inga start- eller målpunkter; reslängd per 
färdsätt; inga start- eller sluttider 

- Start- och målpunkter; i vilken 
ordning olika färdsätt användes; 
total reslängd; start- och sluttider 

Andel som rest  79 % vardagar 
62 % helger 

80 % vardagar 
63 % helger 

Ingen uppgift 79 % 

Antal resor/dag och 
person 

2,7 under vardagar 2,28 under vardagar med bil, cykel och 
kollektivt 
1,72 under helgdagar med bil, cykel och 
kollektivt 

- 2,1 på vardagar och 1,5 på helger 
(samtliga); 
2,7 resor på vardagar och 2,3 resor 
på helger (de som rest) 
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 Skåne, 2013 Sydöstra Sverige, 2012 RVU Sverige, pågående 

Syftet med enkäten Kartlägga hur man reser i Skåne och vilka 
möjligheter befolkningen har att använda olika 
färdmedel 

Uppdaterad kännedom om medborgarnas resor 
regionalt och interregionalt 

Förbättra trafiken i fråga om restider, framkomlighet 
och trafiksäkerhet samt för att minska trafikens 
miljöpåverkan 

Urval 70 000 62 000 30 000 

Åldersintervall  15–84 16–84 (12–84) 6–84 

Insamlingsform  Postal + webb Postal + webb Telefon 

Enkätens längd + 
resdagbok 

2 sidor med bakgrundsfrågor + möjlighet att ange 
upp till 8 förflyttningar 

3 sidor med bakgrundsfrågor + möjlighet att ange upp 
till 8 förflyttningar 

Anteckningsblad skickas ut i förväg för mätdagens 
förflyttningar resp. långa resor 

Påminnelser etc Två påminnelser, den första bestod av ett vykort 
och den andra av en fullständig enkät/resdagbok 

Två påminnelser Kontaktförsök per telefon i upp till sju dagar efter 
mätdagen. 

Mät- + påminnelse-
vecka 

7/10-20/10; 4-10/11 (andra påminnelsen) 19 mars-1 april; 16-22 april; 7-13 maj Mätdag + långa resor (minst 10 mil enkel) de senaste 
två månaderna 

Svarsfrekvens  37 % (ingår dock okänd, avliden eller avflyttad 
adressat) 

47 % 38 % (2014) 

Hantering av 
bortfall  

Viktning m a p kön, 
åldersklasser, civilstånd och födelseland 

Den sneda åldersfördelningen (över 65 år 
överrepresenterade i svarsgruppen, yngre 
underrepresenterade) kompenserades för genom 
viktning 

För viktning används kön, ålder och region 

Resdagbok  13 spec. ärenden + annat; 10 spec. färdsätt + annat 10 spec. ärenden + annat; 10 spec. färdsätt + annat 21 ärenden + annat; 24 färdsätt + annat 

Start-/målpunkt, 
reslängd, start-
/sluttid 

Gatuadress/kommun; inga reslängder; start- och 
sluttider 

Start- och målpunkter; i vilken ordning olika färdsätt 
användes; total reslängd; start- och sluttider 

Start- och målpunkter; reslängd per färdsätt; start- 
och sluttider 

Andel som rest  75 % 80 % vardagar 
65 % helger 

80 % (förflyttningar utomhus) 

Antal resor/dag och 
person 

2,3 2,3 på vardagar  
1,7 på helger 

1,6 huvudresor 
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Bilaga 3. Förslag på instruktion, bakgrundsfrågor och resedagbok 

 

Resvaneundersökning 2016 

Vi hoppas att du vill delta i undersökningen och beskriva dina resor. Svara gärna via en 

webbenkät, gå till www.xxx.se och logga in med xxxx. Vill du hellre svara via 

pappersenkäten, skicka tillbaka den i det bifogade svarskuvertet senast den x/x.  

 

Tänk på följande när du fyller i resedagboken: 

 Det är viktigt att du beskriver resorna du gjorde just det dygn (kl 00.00-23.59) som du 

har blivit tilldelad. 

 En resa är en förflyttning med ett specifikt ärende. Varje gång du byter målpunkt, 

ärende eller syfte är det en ny förflyttning. Om du t.ex. lämnar ett barn till barnomsorg 

på väg till ditt arbete är det två olika förflyttningar. 

 Alla förflyttningar är lika viktiga, glöm inte dem till fots! 

 Har du bara gjort resor utanför Östergötland under mätdygnet, ska de inte beskrivas. 

Slutar en av mätdygnets resor utanför länsgränserna, räcker det med att uppge 

tätort/närmaste tätort i det andra länet. 

 Det kan vara svårt att skriva in exakta klockslag och avstånd för resan, men gör en så 

god uppskattning som möjligt. 

 Var noga med vem i hushållet som enkäten är riktad till. Vårt slumpmässiga urval 

innehåller personer som är 15 år och äldre. Utskicket till dem under 18 år är 

adresserade till målsman som ska lämna över enkäten till ungdomen. 

Vi tackar på förhand för din medverkan! 

 

 

 

 

 

  

http://www.xxx.se/
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Kön  □ Kvinna □ Man 

Ålder_____år  

Hur ser ditt hushåll ut? Fyll i hur många personer som finns i varje åldersgrupp i ditt hushåll – 

glöm inte dig själv! 

 Antal personer 

Åldersgrupp 0 1 2 3 4 eller fler 

0-5 år      

6-15 år      

16-19 år      

20-25 år      

26-39 år      

40-64 år      

65-74 år      

75 år eller äldre      

 

Har hushållet tillgång till bil? Räkna även med tjänstebil/leasingbil. 

□ Ja, en bil  □ Ja, två bilar □ Ja, tre bilar eller fler □ Nej 

Är någon i hushållet medlem i en bilpool?  □ Ja  □ Nej 

Har du själv körkort för personbil (B-behörighet)?  □ Ja  □ Nej 

 

Hur många cyklar finns i hushållet? ______ st. vanliga cyklar ___________ st. elcyklar 

 

Har du själv något av följande färdbevis som gäller för att åka med kollektivtrafik: 

□ Nej, inget av nedanstående 

□ Ja, periodbiljett (t.ex. månadsbiljett) 

□ Ja, resekort med reskassa 

□ Ja, skolbiljett 

□ Ja, färdtjänst 

□ Ja, annan biljett 
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Har du gjort någon förflyttning (resa) under din mätdag (se ovan)? 

□ Nej 

□ Ja, fortsätt med fråga X. 

 

Om nej, inga förflyttningar gjordes på grund av 

□ Hade inga ärenden 

□ Stannade hemma pga egen eller annans sjukdom 

□ Var utomlands 

□ Vädret 

□ Annan orsak, ange vilken_____________________________ 
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Förflyttning 1 Förflyttning 2

Startade där du angav på förra sidan Startade där förflyttning 1 slutade

När startade du? (tim:min) _______:________ När startade du? (tim:min) _______:________

Vilket var ditt huvudsakliga ärende? Sätt bara ett X! Vilket var ditt huvudsakliga ärende? Sätt bara ett X!

□ Arbete □ Arbete

□ Skola/utbildning □ Skola/utbildning

□ Hämta/lämna barn i förskola/skola □ Hämta/lämna barn i förskola/skola

□ Hämta/lämna annan person □ Hämta/lämna annan person

□ Inköp livsmedel □ Inköp livsmedel

□ Inköp annat □ Inköp annat

□ Besöka vård- eller tandvård □ Besöka vård- eller tandvård

□ Besöka myndighet, bank eller annan service □ Besöka myndighet, bank eller annan service

□ Resa i tjänsten/tjänsteärenden □ Resa i tjänsten/tjänsteärenden

□ Nöjes- el. fritidsaktivitet - egen □ Nöjes- el. fritidsaktivitet - egen

□ Nöjes- el. fritidsaktivitet - annans (t.ex. barn) □ Nöjes- el. fritidsaktivitet - annans (t.ex. barn)

□ Besöka släkt/vänner □ Besöka släkt/vänner

□ Till bostaden □ Till bostaden

□ Annat: ange vad__________________ □ Annat: ange vad__________________

Var avslutade du denna förflyttning? Var avslutade du denna förflyttning?

□ Egna bostaden □ Egna bostaden

□ Annan plats (ange gata och nr, eller platsnamn): □ Annan plats (ange gata och nr, eller platsnamn):

_____________________________________________ _____________________________________________

i ort/kommun: i ort/kommun:

_____________________________________________ _____________________________________________

När kom du fram? (tim:min): _______:_________ När kom du fram? (tim:min): _______:_________

Vilka färdsätt använde du? Markera alla färdsätt Vilka färdsätt använde du? Markera alla färdsätt 

och reslängd för varje färdsätt. och reslängd för varje färdsätt.

Under 1 km 1-5 km 6-10 km Mer än 10 km Under 1 km 1-5 km 6-10 km Mer än 10 km

□ Till fots □ □ □ □ □ Till fots □ □ □ □

□ Cykel □ □ □ □ □ Cykel □ □ □ □

□ Moped/vespa □ □ □ □ □ Moped/vespa □ □ □ □

□ Motorcykel □ □ □ □ □ Motorcykel □ □ □ □

□ Bil som förare □ □ □ □ □ Bil som förare □ □ □ □

□ Bil som passagerare □ □ □ □ □ Bil som passagerare □ □ □ □

□ Buss (utan byte) □ □ □ □ □ Buss (utan byte) □ □ □ □

□ Buss (med byte) □ □ □ □ □ Buss (med byte) □ □ □ □

□ Tåg □ □ □ □ □ Tåg □ □ □ □

□ Spårvagn □ □ □ □ □ Spårvagn □ □ □ □

□ Taxi (ej färdtjänst) □ □ □ □ □ Taxi (ej färdtjänst) □ □ □ □

□ Färdtjänst □ □ □ □ □ Färdtjänst □ □ □ □

□ Annat färdsätt □ □ □ □ □ Annat färdsätt □ □ □ □

(ange vilket):_______________________ (ange vilket):_______________________

Gjorde du några ytterligare resor under dagen? Gjorde du några ytterligare resor under dagen?

□ Ja, fortsätt i nästa kolumn □ Ja, fortsätt i nästa kolumn

□ Nej, skicka tillbaka enkäten □ Nej, skicka tillbaka enkäten


