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Resvanor i din
kommun/region?
Hur reser invånarna i din kommun/region? Vilka förändringar
sker i takt med att pandemin klingar av? Hur ser det nya
normala ut när det gäller resande och resvanor? Hur kan din
kommun/region bättre tillgodose människors behov av
kommunikation och mobilitet idag och i framtiden?

BAKGRUND OCH SYFTE

RESKOLL
Resvaneundersökning
i kommuner och regioner

Kommuner och regioner investerar mycket
pengar i kommunikationer och det finns ett
stort behov av underlag om resvanor och
människors attityder till resande för att
kunna planera trafik, vägar och
mobilitetstjänster idag och i framtiden.
VÅRT UPPLÄGG
Svensk Kollektivtrafik har tillsammans med
Origo Group tagit fram ett erbjudande till
kommuner och regioner som vill mäta och
följa invånarnas resvanor mer i detalj. Genom
vårt erbjudande kan kommuner/regioner få
en tydlig bild av hur invånarnas resvanor ser
ut idag och hur invånarna ser på sitt resande
i framtiden. Det finns även möjlighet att följa
utvecklingen över tid och att jämföra sin
egen kommun/region med andra.

Frågeområden

Frågeområden
Utöver befintliga grundfrågor i Kollektivtrafikbarometern läggs ett RVUpaket till.

Frågeområden
Kollektivtrafikbarometern
A. Kännedom och resvanor

RVU-paketet innehåller frågor inom följande områden där ni kan beställa
ett eller flera av följande sju frågeområden (F1 – F7):

B. Resedagbok

Kompletterande frågor om nuvarande resesätt
- F1. Färdmedel vid resor
- F2. Trafikmiljön och trafikplanering

D. Service och information

Framtida resande
- F3. Framtida biljettyper
- F4. Mobilitet
- F5. Förändring av resvanor

G. Bakgrundsfrågor

Utökade bakgrundsfrågor
- F6. Transportmedel och parkeringsmöjligheter
- F7. Arbete och livsfas

C. Förutsättningar för resa med
kollektivtrafik

E.

Helhetsintryck

F.

RVU-paket

RVU-frågor om nuvarande resesätt
F1

- Hur ofta åker du med…
-

Gång
Cykel
Elcykel
Elsparkcykel
Moped/MC
Kollektivtrafik
Bil

Tillägg av färdmedelsalternativ för RVU

- Resedagbok – färdmedel för resan
-

Svarsalternativen utökas med Elcykel och Elsparkcykel förutom de befintliga alternativen
Kollektivtrafik, Bil/Moped/MC, Cykel, Gång, Taxi

- Hur uppfattas trafikmiljön i din kommun?
-

Säker till fots/cykel/med bil/kollektivt
Framkomlighet med bil
Trafikmiljön vacker/tilltalande samt enkel/tydlig
Vilket behov av bil boende i innerstad, anslutning till innerstad respektive landsbygd har
Hur nuvarande trafikmiljö möjliggör ett flexibelt resande

- Attityder till trafikplaneringen avseende gång, cykel, kollektivtrafik respektive bil
-

Hur prioriteras den i dagsläget?
Hur borde den prioriteras?

F2

RVU-frågor om framtida resande
- Vilka biljettyper som föredras framöver

F3

- Intresse för samåknings- och delningstjänster

F4

- Intresse för att nyttja parkeringar vid knutpunkter för kollektivtrafik
- Intresse för att kombinera färdmedel med ett abonnemangskort
(t.ex. tåg/buss, elsparkcykel, pendlarparkering)
- Hur tror du att resandet i samhället i stort kommer förändras under
kommande år?
- Hur tror du att resandet för dig som individ kommer förändras
under kommande år?
- Upplevda hinder för att förändra resvanor

F5

Utökade bakgrundsfrågor
- Vilka transportmedel finns i hushållet
-

Cykel, Elcykel, Elsparkcykel, Moped/MC, Bil
Möjligheten att använda bilen (alltid, ofta, ibland, sällan, aldrig)

F6

- Parkeringsmöjligheter
-

Om arbetsgivare/skola tillhandahåller parkering (cykel resp. bil)
Parkeringsmöjligheter hemma

- Frågor till förvärvsarbetande
-

Hur ofta sker arbetet hemifrån
Arbetstider (kontorstider eller udda tider)

- Livsfas
-

Hushållsinkomst, bostadstyp, familjesituation

F7

Urval och
datainsamling

URVAL
I Kollektivtrafikbarometern samlas det månatligen in ett
visst antal svar i er region. Det kommer troligtvis krävas
ett utökat urval under tiden som resvaneundersökningen
genomförs, men ni kan dra nytta av de enkätsvar som
aktuell kollektivtrafikmyndighet beställer för
grundfrågorna.
Hur många intervjuer per månad som behöver göras
beror av vilka analyser som ska genomföras, vilka nivåer
data ska presenteras på samt vilken precision man vill
ha i resultaten. Origo Group bistår med stöd att
bestämma en lämplig urvalsstorlek utifrån era
förutsättningar och behov.
Eventuellt extra inköp av urval för
resvaneundersökningen ingår förutsatt att
undersökningen avropas enligt tidplan.

Exempel:
Region X

Ordinarie antal
svar i Kollbar

Kommun A

120

Kommun B

100

Kommun C

80

Kommun D

80

Kommun E

120

Totalt

500

Extra beställda
svar för RVU

Totalt antal
svar för RVU

120

200

I exemplet ovan ska en RVU göras i Kommun C. Månatligen samlas det
in 500 svar i aktuell region varav 80 svar i Kommun C. Ett utökat urval
med 120 svar görs för Kommun C, vilket ger att totalt 200 svar kan
användas i kommunens resvaneundersökning.

DATAINSAMLING
Insamling av data sker via Kollektivtrafikbarometern som en
utökad del av den befintliga enkäten. Det innebär att data samlas in
månadsvis med hjälp av en så kallad mixad datainsamlingsmetod,
där vi kombinerar en postal inbjudan med möjlighet att besvara
enkäten via webben, sms-påminnelser samt efterföljande
telefonintervjuer.
Detta är en beprövad metod som är lämplig för en bred målgrupp
som allmänheten, då olika typer av människor attraheras av olika
sätt att svara. Denna metod säkerställer även att de insamlade
svaren är i hög grad blir representativa gentemot befolkningen i er
kommun/region.
Ni har möjlighet att välja om resvaneundersökningen ska göras
löpande under året, under en period av 3 månader alternativt
3 + 3 månader (vår + höst).

Flera fördelar med löpande
datainsamling
Det finns flera positiva effekter av att
mäta löpande under en längre period
istället för en engångsmätning:
o Utjämning av säsongsvariationer
o Möjlighet att följa trender över tid
o Möjlighet att förstå skillnader i
resandet under olika årstider
o Undvika att enskilda händelser i
kommunen/regionen påverkar
resultaten i hög grad
o Möjlighet att göra anpassningar
efter hand, exempelvis
komplettera med ytterligare frågor

Resultat

Nuvarande och
framtida resande
HELA BILDEN

Genom att kombinera frågorna i Kollektivtrafikbarometern med
ytterligare frågor om invånarnas resmönster får vi fram hela bilden av
resandet. Vi förstår hur de stora reseströmmarna ser ut och vilka
färdmedel som nyttjas och kombineras. Kopplingen till kollektivtrafik
ger en styrka i att ni tillsammans med kollektivtrafikmyndigheten får en
gemensam bild och kan ta ett helhetsgrepp för hur trafikmiljön ska
utvecklas.
Frågor om attityder och tankar kring framtida resande och mobilitet
samt ett mer omfattande batteri av bakgrundsfrågor ger oss möjlighet
att sätta samman hela bilden av resandet i er kommun/region och vilka
möjliga förändringar som kan tänkas ske både totalt sett och inom
olika segment.

ANALYSER OCH RAPPORTERING
Förutom att redovisa resultat för samtliga frågor ingår olika typer av analyser, bland annat:
- Skillnader mellan nuvarande och förväntat/framtida resande
- Attityder till behov av bil utifrån var och hur man bor
- Intresse och möjligheter för ökad mobilitet i resesätt
- Skillnader i resvanor och attityder mellan olika respondenttyper

Webbportal
Resultatredovisning sker i form av webbportalen för Kollektivtrafikbarometern där det finns
möjlighet att på ett enkelt och tydligt sätt se trender, göra egna analyser, välja ut specifika
resenärsgrupper och ladda ner resultatrapporter.
Rapport i PowerPoint
Origo Group ger er möjlighet att beställa en analys av resandet i just din kommun/region som
presenteras i en överskådlig rapport i PowerPoint. I rapporten beskrivs resandet idag och
möjliga förändringar framöver. Vi belyser frågor som mobilitet och resandet i olika segment
idag och i framtiden. Om möjligt görs även jämförelser med andra kommuner/regioner.
Svarsdatabas
Det finns även möjlighet att ta del av resultatet som rådata i form av en databas.

Tidplan

Tidplan
MÄTOMGÅNG HÖST 2021
Augusti

Anmälan senast 27/8

September

Förberedelser

Oktober – december

Datainsamling

Januari – februari

Rapport

MÄTOMGÅNG VÅR 2022
Januari

Anmälan senast 21/1

Februari

Förberedelser

Mars – maj

Datainsamling

Juni – juli

Rapport

Prismodell

PRISMODELL
Grundpris
Priset för att delta i undersökningen baseras på de intervjupriser som
gäller för Kollektivtrafikbarometern. I intervjupriset ingår förberedelser
inklusive urvalsinköp, datainsamling samt tillgång till resultaten i
webbportalen för Kollektivtrafikbarometern.
Intervjupriset är samma oavsett om ni väljer löpande insamling under
året, 3 månaders insamlingsperiod alternativt 3 + 3 månader
(vår + höst).
Tillval
o Rapport i PowerPoint för aktuell kommun/region
o Rapport i PowerPoint på nationell nivå
o Svarsdatabas

För mer information om priser för er
region/kommun kontakta
Mattias Andersson på Svensk Kollektivtrafik

Mejl:
mattias.andersson@svenskkollektivtrafik.se
Telefon:
076-526 90 75

Om
Origo Group
Vi är medlemmar i ESOMAR (European Society for Opinion
and Market Research, www.esomar.org).

 Vår vision är att leverera bästa tänkbara underlag för samhälle
och näringsliv att forma en bättre framtid.

ESOMAR är en europeisk organisation för
undersökningsbranschen. Medlemmar i ESOMAR förbinder
sig att följa branschens etiska regler och riktlinjer för kvalitet.

 Varje dag ger vi samhälle och näringsliv underlag för kloka
beslut, så att verklig förändring och utveckling ska kunna ske.
 Origo Group bildades 2017 och består av de fem tidigare
undersökningsbolagen CMA Research, Markör Marknad &
Kommunikation, Scandinfo Marketing Research, MIND Research
och Investigo.
 Vi är ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med kontor i
Stockholm, Linköping och Göteborg.

Om
Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation
för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och
länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal
och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn,
tunnelbana och båt i Sverige. 2019 gjordes 1,7 miljarder resor
i denna trafik. Många av våra medlemmar ansvarar också för
serviceresor, dvs sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst, flex/närtrafik och skolskjutsar, beroende på hur ansvaret
överlämnats från kommuner och regioner.

 Primärkommuner och regioner har möjlighet att vara
associerade medlemmar och därmed möjlighet att delta i
branschsamverkan som förutom Kollektivtrafikbarometern
inkluderar resenärsundersökningar kring serviceresor samt
förarcertifiering för bussförare och förare för serviceresor.
 Kollektivtrafikbarometern är vår löpande resenärs- och
medborgarundersökning som startade 2001. Undersökningen
sker över hela landet och löpande över året. Enkäten som
avrapporteras månatligen mäter både resvanor, attityder och
nöjdhet vilket gör det till en unik kombination med stora
möjligheter att följa tidsserier.
 Resultaten används till måluppföljning, trendanalyser och beslut
hos våra medlemmar, som underlag i projekt och
resvaneundersökningar hos offentliga organisationer samt för
forskning på universitet och högskolor. Resultaten används
även i Svensk Kollektivtrafiks egna rapporter, nyheter och
statistikredovisningar.

MATTIAS ANDERSSON

ANDERS JOHANSSON

Svensk Kollektivtrafik
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