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Förord 

Trivector Traffic fick våren 2014 i uppdrag av Jönköpings kommun att 

genomföra en resvaneundersökning. Syftet med undersökningen är att följa upp 

den undersökning som genomfördes 2009 och att erhålla uppdaterat underlag om 

Jönköpingsbornas resor. Undersökning och rapport har därmed lagts upp med 

utgångspunkten att det ska gå att jämföra resultaten med föregående 

undersökning. 

På Trivector Traffic har Robin Billsjö varit projektledare tillsammans med 

Lovisa Indebetou som även kvalitetsgranskat arbetet medan Joakim Slotte har 

varit projektmedarbetare och författat huvuddelen av rapporten. Annika Nilsson 

och Anja Quester har bistått med expertkunskap kring databasbearbetning och 

viktning i undersökningens olika skeden. Ansvarig beställare på Jönköping 

kommun har varit Olle Gustafsson, projektledare på Stadsbyggnadskontoret. 

 

Stockholm augusti 2014 

Trivector AB 

  



 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Inledning 

Syftet med denna resvaneundersökning har varit att studera Jönköpingsbornas 

färdmedelsval och resmönster samt att följa upp den resvaneundersökning som 

genomfördes i Jönköpings kommun 2009.  Undersökningen har genomförts som 

en postenkät under våren 2014. Enkäten har skickats till 7 000 personer i åldern 

16–85 år som är folkbokförda i Jönköpings kommun. 43 % av de som har nåtts 

av enkäten har besvarat den. Svarsfrekvensen är något lägre än vid 

undersökningen 2009 (47 %), men ungefär densamma som uppnåtts i andra 

liknande undersökningar de senaste åren. 

Nästan nio av tio reser under vardagar, sju av tio under helger 

Under vardagar genomför 86 % av kommunens befolkning minst en resa. Under 

en lördag eller söndag är motsvarande andel 69 %. I genomsnitt genomförs 3,0 

resor per person under vardagar och 2,1 resor per person under helgdagar. Detta 

motsvarar 308 000 resor under en vardag och 224 000 resor under en helgdag. 

Personer som är äldre än 64 år gör i genomsnitt betydligt färre resor än andra. 

En majoritet väljer bilen oavsett veckodag 

Under vardagar använder 68 % bilen som huvudsakligt färdmedel. För 10 % 

utgör kollektivtrafiken huvudfärdsätt och för ungefär lika många cyklar i första 

hand. 12 % av resorna genomförs till fots. 

Under helgen ökar bilandelen till 70 %. Ökningen sker på bekostnad av andelen 

kollektivtrafik- och cykelresor, vilkas andelar minskar med två respektive en 

procentenhet. Under helgdagar ökar samtidigt andelen resor som sker till fots 

med en procentenhet. 

Männen åker mer bil än kvinnorna 

Män och kvinnor cyklar ungefär lika mycket, men i övrigt är skillnaden mellan 

kvinnors och mäns färdsätt märkbara under såväl vardagar som helgdagar. Män 

kör i större utsträckning – under vardagar sker 72 % av männens resor med bil 

som färdmedel, motsvarande andel för kvinnor är 62 %. Kvinnor använder 

samtidigt kollektivtrafiken flitigare och genomför också fler hela resor till fots. 

Andelen som huvudsakligen använder sig av bil är stor bland invånare som är 25 

år eller äldre. I åldersgruppen 16–24 år är bilen det vanligaste färdmedlet (38 % 

av resorna), men samtidigt görs även en stor andel förflyttningar med 

kollektivtrafiken (var fjärde resa), cykel (var sjätte resa) eller till fots (var femte 

resa). 



 

 

 

Det går även att se skillnader i hur invånare i Jönköpings olika områden reser. 

De som är bosatta i de västra centrala stadsdelarna (Väster, Bäckalyckan och 

Torpa) använder bilen i betydligt mindre utsträckning än de som är bosatta i 

andra områden. I de centrala stadsdelarna görs samtidigt en stor del av resorna 

till fots eller med cykel som färdmedel. Det motsatta förhållandet råder på 

landsbygden och i de kuperade områdena mellan Jönköping och Huskvarna och 

öster om Huskvarna. 

Under vardagar utgörs hälften av resorna av resor till och från arbete, 

skola eller tjänsteresa 

Under vardagarna står arbetsresor tillsammans med tjänsteresor och resor till och 

från studieplatser för nästan hälften av alla resor som görs av kommuninvånarna. 

Under helgdagar är nästan hälften av de resor som görs fritidsresor och nästan 

var tredje resa en inköpsresa. 

Under vardagar gör männen något fler arbetsresor än kvinnorna, som samtidigt 

gör fler inköpsresor och resor i syfte att hämta eller lämna av någon. Under 

helgdagar utgör arbetsresor mer än 10 % av männens resor. Motsvarande andel 

bland kvinnor är ca 5 %. Samtidigt är andelen fritidsresor högre bland kvinnor 

än män (51 % respektive 47 %). 

Bilen används vid de flesta inköps- och tjänsteresorna 

Bil används till nästan alla resor som görs i syfte att inhandla tunga varor. Vid 

inköp av lätta varor minskar bilandelen väsentligt. I övrigt används bil vid nio av 

tio resor som görs i tjänsten och nästan lika ofta vid resor som görs i syfte att 

hämta eller lämna någon eller något. 

Majoriteten av resorna är korta 

Nästan var tredje resa är kortare än 3 km och nästan hälften av resorna är kortare 

än 5 km. Trots de korta avstånden väljs bilen till majoriteten av förflyttningarna, 

exempelvis utgör bilresor som är kortare än 5 km en fjärdedel av alla resor som 

görs i kommunen. Av alla bilresor som görs är 43 % 5 km eller kortare. 

De flesta kollektivtrafikresor som har genomförts är något längre i 

undersökningen 2014 jämfört med undersökningen 2009. Medianreslängden har 

ökat 1,3 km. Samtidigt är medelreslängden för kollektivtrafikresor under 

vardagar 2014 i stort sett densamma som i undersökningen 2009. I övrigt noteras 

i inga större skillnader avseende reslängder för olika färdmedel på vardagar i 

undersökningen 2014 jämfört med undersökningen 2009. 

Under helgdagar har medianreslängden ökat kraftigt för kollektivtrafikresor (2,2 

km längre) och marginellt för bilresor (0,7 km längre). Samtidigt har 

medianreslängden för cykelresor minskat kraftigt (1,7 km kortare) och minskat 

marginellt för resor till fots (0,2 km kortare). 

Kollektivtrafikresorna är längst och tar längst tid 

Den genomsnittliga kollektivtrafikresan är 8,5 km lång, vilket är nästan två 

kilometer längre än den genomsnittliga bilresan. Samtidigt tar den 



 

 

 

genomsnittliga kollektivtrafikresan dubbelt så lång tid (30 minuter) som den 

genomsnittliga bilresan (15 minuter). 

Gratis parkering ökar bilandelen vid arbetsresor 

Sju av tio förvärvsarbetande har möjlighet att parkera gratis på arbetsplatsen, en 

femtedel av de förvärvsarbetande har tillgång till avgiftsbelagd parkering. Vid 

arbetsplatser med gratis parkering använder nästan 80 % av de anställda bilen för 

resor till och från arbetet. Motsvarande andel vid arbetsplatser där parkering är 

avgiftsbelagd är ca 60 %. 

Många tjänsteresor görs med privat bil 

Nästan var tredje förvärvsarbetande Jönköpingsbo använder sin egen bil i 

tjänsten minst en gång i veckan. 15 % av de förvärvsarbetande gör det dagligen. 

Kollektivtrafik och cykel används mer sällan i tjänsten. 18 % använder 

kollektivtrafik för minst ett tjänsteärende i veckan. Motsvarande andel för cykel 

är 16 %. 

Nio av tio har körkort och de flesta har tillgång till bil 

88 % av kommuninvånarna i åldern 18–85 år har körkort. Tillgången till körkort 

är ungefär densamma bland män och kvinnor (89 respektive 87 % av invånarna 

i åldern 16–85 år). Endast var tionde kommuninvånare i åldern 16–85 bor i 

hushåll som saknar helt tillgång till bil. 

Hälften av invånarna har alltid tillgång till cykel 

Ungefär hälften av kommunens invånare har alltid tillgång till cykel. Ungefär var 

femte invånare har aldrig möjlighet att använda cykel. Ungefär 5 % av de som 

har tillgång till cykel, eller ca 3 % av hela befolkningen i åldern 16-85 år, äger 

eller har tillgång till en elcykel.  

Var fjärde invånare äger ett kollektivtrafikkort 

Mer än hälften av kvinnorna äger minst ett kollektivtrafikkort. Bland männen är 

motsvarande andel ungefär en tredjedel. Totalt äger var fyra av tio 

kommuninvånare minst ett kollektivtrafikkort. Bland de korttyper Länstrafiken 

erbjuder är värdekort det med bred marginal vanligaste – var tredje 

kommuninvånare äger ett värdekort. Motsvarande andel för månadskort, vilket 

är den näst vanligaste korttypen, är 7 %. 

Mer än hälften av Jönköpingsborna tycker att kollektivtrafik, gång- och 

cykeltrafik ska prioriteras 

Nästan sex av tio tycker att såväl kollektivtrafiken som gång- och cykeltrafiken 

ska prioriteras framför biltrafiken i de fall konflikter mellan trafikslagen uppstår 

i trafikplaneringen. Mindre än 20 % anser att biltrafiken ska prioriteras vid 

sådana konflikter. Kvinnor är överlag något mer positivt inställda än män till 

framförallt kollektivtrafiken. 



 

 

 

Många vill minska sitt dagliga bilresande 

Mer än hälften anger att de ska, eller åtminstone vill, minska sitt bilanvändande. 

Bland de som använder bilen till merparten av sina resor anger hälften att de 

skulle vilja minska sitt bilanvändande om möjligheten fanns. Endast en femtedel 

av kommuninvånarna använder bil till de flesta ärendena och har inga tankar om 

att minska sitt bilanvändande.  

Jönköpingsborna använder bilen mer än svenskar i genomsnitt och 

bilanvändningen har ökat sedan 2009 

Jönköpingsborna gör ungefär lika många resor som invånare i andra svenska 

kommuner. Andelen bilresor är dock större än genomsnittet i hela Sverige, se 

figur nedan. 

Bilandelen i Jönköpings kommun har ökat svagt sedan 2009. Även 

kollektivtrafikandelen är något större än vid undersökningen 2009 samtidigt som 

andelen resor till fots har minskat. I viss mån skulle förändringen kunna förklaras 

med det regniga väder som Jönköping drabbades av under den första 

undersökningsveckan. Väderförhållandena var betydligt mer gynnsamma under 

undersökningen 2009. Å andra sidan var färdmedelsfördelningen densamma 

under första respektive andra undersökningsveckan 2014, d v s det regniga vädret 

första veckan gav inte större andel bilresor jämfört med den andra veckan när det 

regnade betydligt mindre. 

 

Färdmedelsfördelning för invånare i några kommuner enligt resvaneundersökningar de senaste åren. 
Uppgifter från 99-01 kommer från RES/Riks-RVU:n. Övriga uppgifter är hämtade från resvane- 
undersökningar som Trivector har genomfört. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Syftet med denna undersökning har varit att studera Jönköpingsbornas resvanor. 

Kommunen har bland annat framskridna planer på att utveckla Jönköping genom 

att bygga nya bostadsområden på mark som idag inte har någon 

bostadsbebyggelse. Uppgifterna från resvaneundersökningen kommer därför att 

kunna användas för exempelvis kollektivtrafikplanering och studier av resandet 

mellan olika områden inom, till och från Jönköping. Databasen möjliggör även 

framtida resultatuttag som ger ytterligare kunskap om Jönköpings invånares 

resvanor. 

1.2 Kort om metod och genomförande 

Resvaneundersökningen har genomförts som en postenkät riktad till 7 000 

personer i Jönköpings kommun. 5 000 personer ombads att redogöra för sina 

resor på en vardag, det vill säga 1 000 personer per måndag, tisdag och så vidare. 

2 000 personer fick redogöra för sina resor på en helgdag, varav hälften för en 

lördag och hälften för en söndag. Respondenterna fick upp till två påminnelser 

under mätperioden. Ett stratifierat urval gjordes för kvinnor och män fördelat på 

tjugo geografiska områden för de som skulle svara för en vardag och åtta 

geografiska områden för de som skulle svara för en helgdag. I Figur 1-1 visas 

hela områdesindelningen under vardagar och i Figur 1-2 visas indelningen i 

kommunens centrala delar. I Tabell 1-1 redogörs för vilka delområden som ingår. 

I Figur 1-3 och Figur 1-4 visas motsvarande områdesindelning under helgdagar 

och i Tabell 1-2 redogörs för vilka delområden som då ingår. 
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Figur 1-1 20 urvalsområden samt 4 målområden under vardagar. 
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Figur 1-2 20 urvalsområden samt 4 målområden under vardagar i kommunens centrala delar. 

 

Tabell 1-1 Urvalsområden för resor på vardagar och antal personer som ingår i urvalet per område 

Urvalsområde för vardagsresor Slumpmässigt urval inom 
respektive urvalsområde för 

vardagsområde (antal personer) 

V1 – Bäckalyckan/Västra Centrum 250 

V2 – Söder/Torpa 250 

V3 – Östra Jönköping/Liljeholmen 250 

V4 – Bymarken/Kortebo 250 

V5 – Dalvik/Skänkeberg/Mariebo 250 

V6 – Grästorp/Hovslätt/Lockebo/Råslätt/ Barnarp-Odensjö 250 

V7 – Haga/Gamla Råslätt/Kettilstorp/Gräshagen/Tokarp 250 

V8 – Ljungarums Kyrkby 250 

V9 – Rosenlund/Vättersnäs 250 

V10 – Österängen/Öxnehaga 250 

V11 – Ekhagen 250 

V12 – Huskvarna Söder/Bråneryd/Gråbo-Tormenås 250 

V13 – Egna Hem/Jutaholm/Stensholm-Jöransberg 250 

V14 – Huskvarna Centrum/Norrängen/Brunnstorp 250 

V15 – Gränna/Gränna landsbygd/Kaxholmen/Skärstad/Ölmstad 250 

V16 – Attarp-Backamo/Nyarp-Torp/Trånghalla 250 
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Urvalsområde för vardagsresor Slumpmässigt urval inom 
respektive urvalsområde för 

vardagsområde (antal personer) 

V17 – Tenhult 250 

V18 – Taberg/Månsarp/Norrahammar/Flahult 250 

V19 – Landsbygd Väster 250 

V20 – Landsbygd Öster 250 

Enbart målområden för resor vardagar  

V21 – Fridhem 0 

V22 – Gamla Flygfältet 0 

V23 – Ljungarums industriområde 0 

V24 – A6/Ryhov 0 

 

 

 

Figur 1-3 8 urvalsområden samt 2 målområden under helg. 
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Figur 1-4 8 urvalsområden samt 2 målområden under helg i kommunens centrala delar. 

 

Tabell 1-2 Urvalsområden för resor på helgen och antal personer som ingår i urvalet per område 

Urvalsområde för helgresor (8 strata) Slumpmässigt urval inom 
respektive urvalsområde för 
helgområde (antal personer) 

H1 – Centrala Jönköping väster 250 

H2 – Centrala Jönköping öster 250 

H3 – Norra Jönköping 250 

H4 – Södra Jönköping 250 

H5 – Huskvarna 250 

H6 – Mellan Jönköping-Huskvarna 250 

H7 – Orter utanför Jönköping-Huskvarna 250 

H8 – Landsbygd 250 

Enbart målområden för resor helg  

V21 – V23 – Fridhem/Gamla Flygfältet/Ljungarums industriområde 0 

V24 – A6/Ryhov 0 

 

Urvalspersonerna var mellan 16–85 år och ombads via brev att medverka i 

undersökningen och redogöra för sina resor på en utvald dag. Undersökningen 

gjordes från början av maj 2014 till början av juni 2014. Totalt inkom svar från 

3 153 personer vilket motsvarar en svarsfrekvens på 43 % bland nettourvalet. 

Resultaten har viktats för att motsvara befolkningssammansättningen i 
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kommunen. Mer detaljerade uppgifter om metod och genomförande finns 

redovisade i rapportens fjärde kapitel. 

1.3 Resor som ingår i resvaneundersökningen 

Resvaneundersökningen omfattar de resor som Jönköpingsborna genomför inom 

och utanför kommunen på såväl vardagar som helger. Detta innebär att resor som 

genereras av personer som bor utanför Jönköping inte ingår i denna 

resvaneundersökning. Ett exempel på detta är pendlingsresandet från 

kranskommuner in till Jönköping som inte ingår i redovisade uppgifter. 

Yrkestrafik och godstransporter ingår inte heller i resvaneundersökningen. 
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2. Bakgrundsfrågor 

I följande kapitel redogörs för svaren i enkätens bakgrundsfrågor som handlar 

om sysselsättning, arbetstid, utbildning, hushålls- och bostadstyp, tillgång till 

olika färdmedel samt hur man anser att prioriteringar mellan olika trafikslag bör 

göras. 

2.1 Sysselsättning och arbetstid 

Mer än hälften av invånarna i åldern 16–85 år förvärvsarbetar (59 %). Mer än var 

femte invånare i kommunen är pensionär och nästan var sjunde invånare studerar. 

2 procent av kommuninvånarna är arbetssökande, se Tabell 2-1. 

Tabell 2-1 Huvudsaklig sysselsättning bland Jönköpingsbor i åldern 16–85 år.  N=2 959. 

Sysselsättning Andel 

Förvärvsarbetar – heltid 46 % 

Förvärvsarbetar – deltid 13 % 

Studerar 12 % 

Sjukskriven 1 % 

Föräldraledig 2 % 

Arbetssökande 2 % 

Pensionär 23 % 

Annat 2 % 

 

I åldersgruppen 20–64 år förvärvsarbetar nästan fyra av fem Jönköpingsbor, se 

Tabell 2-2. Andelen män som förvärvsarbetar är större än andelen kvinnor. Bland 

de yngre är det en förhållandevis liten andel som förvärvsarbetar – i 

åldersgruppen 20–24 år förvärvsarbetar mindre än hälften under hel- eller deltid. 

Tabell 2-2 Andel förvärvsarbetande. N=2 126. 

 Totalt Män Kvinnor 20-24 år 25-44 år 45-64 år 

Andel förvärvsarbetande i 
åldern 20–64 år. 

79 % 83 % 74 % 48 % 81 % 84 % 

 

Fyra av fem förvärvsarbetande i åldern 20–64 år arbetar heltid. Män arbetar i 

högre utsträckning heltid än kvinnor – 91 % jämfört med 66 %. Bland männen 

är andelen deltidsarbetande störst i åldersgruppen 20–29 år (21 %) medan 

kvinnor har minst andel deltidsarbetande i samma åldersgrupp (26 %), se Figur 

2-1. 
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Figur 2-1 Arbetstid för män, kvinnor, olika åldersgrupper och totalt i åldern 20–63 år. Nmän=709, 
NKvinnor=823. 

Förutsättningar på arbetsplatsen 

Jönköpingsborna har goda förutsättningar att ta sig till och från arbetsplatsen med 

bil. 70 procent av de förvärvsarbetande har tillgång till fri parkering på 

arbetsplatsen, ytterligare 18 procent har tillgång till avgiftsbelagd parkering. 

Ungefär lika stora andelar (19 procent) har tillgång till företagsbil/bilpoolsbil 

eller får ersättning när de använder sin privata bil i tjänsten.  

Möjligheterna att istället använda cykel är något sämre, 56 procent har tillgång 

till omklädningsrum/dusch på arbetsplatsen medan endast var femte 

förvärvsarbetande har tillgång till en stöldsäker och/eller väderskyddad 

cykelparkering i anslutning till arbetsplatsen. 

Subventionerade kollektivtrafikkort för privat bruk och/eller tjänsteresor är 

ännu ovanligare, mindre än 5 procent av de förvärvsarbetande ges sådana 

förmåner, se Tabell 2-3. 
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Tabell 2-3 Fråga: Har du tillgång till något av följande på arbetsplatsen? N=1 615. 

Förmåner på arbetsplatsen Andel 

Fri parkering 70 % 

Parkering mot avgift 18 % 

Förmånsbeskattad parkering 2 % 

Ersättning för egen bil i tjänsten 19 % 

Förmånsbil 5 % 

Företagsbil eller bilpoolsbil 19 % 

Tjänstecykel 8 % 

Ersättning för egen cykel i tjänsten 1 % 

Omklädningsrum/dusch 56 % 

Välutrustad cykelparkering 20 % 

Subventionerat kollektivtrafikkort 3 % 

Kollektivtrafikkort för tjänsteresor 5 % 

Resepolicy eller mötespolicy 14 % 

Utrustning för webbmöte/videokonferens 22 % 

Inget av ovanstående alternativ 4 % 

Annat 1 % 

 

2.2 Utbildningsnivå 

Var tredje kommuninvånare i åldern 16–85 år har studerat vid högskola eller 

universitet. Ungefär lika många har gymnasium eller realskola som högsta 

avslutade utbildning medan ungefär var femte invånare har grundskola eller 

folkskola som högsta utbildning. Nästan 15 procent har eftergymnasial 

utbildning eller annan utbildning än högskola eller universitet som högsta 

utbildning, se Tabell 2-4 

 

Tabell 2-4 Fråga: Vilken är din högsta avslutade utbildning (ett alternativ)? N=2 916. 

Högsta utbildning Andel 

Grundskola eller folkskola 21 % 

Gymnasium eller realskola 32 % 

Eftergymnasial utbildning, annat än högskola/universitet 14 % 

Högskola eller universitet 33 % 

 

2.3 Hushållssammansättning 

Sammanboende vuxna utan barn utgör den vanligaste hushållssammansättningen 

i Jönköpings kommun, 43 procent av kommuninvånarna i åldern 16–85 år bor i 

ett sådant hushåll. Lite mindre än en tredjedel av hushållen består av 

sammanboende vuxna med barn medan en knapp fjärdedel är ensamboende 

vuxna utan barn. Ensamboende vuxna med barn och ensamboende ungdomar 

under 19 år utgör en betydligt ovanligare hushållstyp, se Tabell 2-5.  
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Tabell 2-5 Fördelning av hushållens sammansättning avseende vuxna och antal barn. N=2 875. 

Hushållssammansättning Andel 

En vuxen utan barn 24 % 

Sammanboende vuxna utan barn 43 % 

En vuxen med barn 4 % 

Sammanboende vuxna med barn 28 % 

Ensam ungdom under 19 år 1 % 

 

2.4 Bostadstyp 

Nästan varannan kommuninvånare i åldern 16–85 år bor i fristående en- eller 

tvåfamiljshus. Lite mer än 40 procent bor i flerfamiljshus medan knappt var 

tionde bor i radhus eller kedjehus, se Tabell 2-6. 

Tabell 2-6 Fråga: I vilken typ av bostad bor du? N=2 951. 

Bostadstyp Andel 

Flerfamiljshus (lägenhet) 41 % 

Fristående en- eller tvåfamiljshus (villa) 46 % 

Radhus/kedjehus 9 % 

Annan typ av bostad 4 % 

 

2.5 Antal bilar i hushållet 

12 procent av befolkningen i åldern 16–85 år lever i hushåll som inte har tillgång 

till bil. Nästan lika många, knappt var tionde kommuninvånare, bor i hushåll som 

har tillgång till tre eller fler bilar, se Tabell 2-7. 

Tabell 2-7 Fråga: Hur många bilar har hushållet tillgång till (inklusive leasing- eller förmånsbilar)?    
N=2 947. 

Antal bilar som hushållet har tillgång till Andel 

0 12 % 

1 49 % 

2 31 % 

3 eller fler 8 % 

  

2.6 Biltillgång 

Endast 9 procent av befolkningen i åldern 16-85 år saknar helt möjlighet att 

använda sig av bil. Ytterligare 5 % kan sällan använda sig av bil.  Nästan sex av 

tio har alltid tillgång till bil, se Tabell 2-8. 
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Tabell 2-8 Fråga: Kan du i allmänhet använda dig av bil när du behöver? N=2 933 

Kan du i allmänhet använda dig av bil när du behöver? Andel 

Ja, alltid 57 % 

Ja, för det mesta 21 % 

Ja, ibland 8 % 

Nej, sällan 5 % 

Nej, aldrig 9 % 

 

2.7 Cykeltillgång 

Nästan var femte kommuninvånare i åldern 16-85 år har aldrig tillgång till cykel. 

Totalt anger nästan 3 av 10 att de aldrig eller sällan har möjlighet att använda 

cykel. Samtidigt har nästan hälften av befolkningen alltid möjlighet att använda 

cykel när behov uppstår, se Tabell 2-9. 

Tabell 2-9 Fråga: Kan du i allmänhet använda dig av cykel när du behöver? N=2 933 

Kan du i allmänhet använda dig av cykel när du behöver? Andel 

Ja, alltid 48 % 

Ja, för det mesta 11 % 

Ja, ibland 12 % 

Nej, sällan 11 % 

Nej, aldrig 18 % 

 

Av de som någon gång har möjlighet att använda sig av cykel anger lite mindre 

än 5 procent att någon av cyklarna de har tillgång till är en elcykel. Detta innebär 

att ungefär 3 procent av alla kommunens invånare har tillgång till en elcykel. 

2.8 Körkort 

Totalt har 84 procent av Jönköpingsborna i åldern 16–85 år körkort. Bland de 

som är äldre än 18 år är andelen 88 procent. Männen har körkort i något högre 

utsträckning än kvinnorna – av de som är minst 18 år har 89 procent av männen 

och 87 % av kvinnorna körkort. 

2.9 Kollektivtrafikkort 

42 procent av kommuninvånarna har tillgång till någon form av 

kollektivtrafikkort.  Tillgång till kollektivtrafikkort är betydligt vanligare bland 

kvinnor – 51 procent av kvinnorna i åldern 16–85 år äger minst ett 

kollektivtrafikkort medan motsvarande siffra för män är 34 procent. 

Totalt har ungefär var tredje Jönköpingsbo tillgång till ett värdekort för 

kollektivtrafiken. Mer än 40 procent av kvinnorna äger ett värdekort, medan 

motsvarande andel bland männen är lite mer än en fjärdedel. Även 30-

kort/månadskort är förhållandevis vanligt – 8 procent av männen och 7 procent 
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av kvinnorna äger ett månadskort. Övriga korttyper är mer ovanliga och ägs i 

ungefär samma utsträckning av kvinnor och män, se Tabell 2-10. 

 

Tabell 2-10 Fråga: Har du tillgång till någon form av buss- eller tågkort? Nmän=1 202, Nkvinnor=1 448. 

Korttyp Totalt Män Kvinnor 

Årskort 0 % 0 % 0 % 

30-kort/månadskort 7 % 8 % 7 % 

20-kort 3 % 3 % 4 % 

10-kort 0 % 0 % 0 % 

Värdekort 34 % 26 % 41 % 

Skol- eller fritidskort 3 % 4 % 3 % 

Barnvagnskort 3 % 2 % 4 % 

Period 75-pluskort 1 % 0 % 1 % 

Annat kort 1 % 1 % 2 % 

 

2.10 Prioritering mellan färdmedel 

Sammantaget anser majoriteten av Jönköpingsborna att såväl kollektivtrafik som 

gång- och cykeltrafik ska prioriteras framför biltrafik även om prioriteringen 

leder till nackdelar för biltrafiken. Mellan könen märks skillnader framförallt i 

inställningen till biltrafiken – männen tycker i högre utsträckning än kvinnorna 

att biltrafiken ska prioriteras framför kollektiv- eller gång- och cykeltrafik. 

Attityder till prioritering mellan olika färdmedel 

Kollektivtrafik och bil 

Majoriteten, 56 %, av Jönköpingsborna anser att kollektivtrafiken ska prioriteras 

högre än biltrafiken vid beslut som eventuellt kan leda till konflikter trafikslagen 

emellan. Mindre än en femtedel anser att biltrafiken ska prioriteras högre än 

kollektivtrafiken och ungefär en fjärdedel har varken tagit ställning för 

kollektivtrafik eller bil, se Figur 2-2. 
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Figur 2-2 Fråga: Vilket anser du att Jönköpings kommun bör prioritera vid jämförelse mellan bil- och 
kollektivtrafik? N=2 926. 

Gång- och cykeltrafik och bil 

Vid jämförelse mellan gång- och cykeltrafik och biltrafik blir fördelningen 

ungefär densamma som vid jämförelsen mellan bil- och kollektivtrafik. Nästan 

60 procent av kommunens invånare anser att gång- och cykeltrafiken ska 

prioriteras framför biltrafiken, medan en knapp femtedel tycker att biltrafiken 

ska ges högsta prioritet, se Figur 2-3.  

 

Figur 2-3 Fråga: Vilket anser du att Jönköpings kommun bör prioritera vid jämförelse mellan bil- och 
gång- och cykeltrafik? N=2 920. 
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Skillnad mellan män och kvinnor 

Kollektivtrafik och bil 

Kvinnor och män tycker att kollektivtrafiken bör prioriteras framför biltrafiken 

vid eventuella konflikter i ungefär lika hög utsträckning - 56 procent av männen 

respektive kvinnorna tycker att kollektivtrafiken ska ges högsta prioritet). 

Skillnader noteras däremot i inställningen till biltrafiken – 22 % av männen 

jämfört med 12 % av kvinnorna tycker att biltrafiken ska prioriteras framför 

kollektivtrafiken, se Figur 2-4. 

 

Figur 2-4 Kvinnors och mäns svar på frågan om vad Jönköpings kommun bör prioritera vid jämförelse 
mellan bil- och kollektivtrafik. Nkvinnor=1 626, Nmän=1 300. 

 

Gång- och cykeltrafik och bil 

Kvinnor tycker i något högre utsträckning än män att gång- och cykeltrafiken ska 

prioriteras framför biltrafiken vid eventuella konflikter – 60 procent av kvinnorna 

respektive 57 procent av männen anser att gång- och cykeltrafiken bör prioriteras 

även om det innebär försämringar för biltrafiken. Tydligare skillnader mellan 

könen noteras i inställningen till biltrafiken – nästan var fjärde man anser att 

biltrafiken ska prioriteras även om det innebär nackdelar för gång- och 

cykeltrafiken. Motsvarande andel bland kvinnorna är 14 procent, se Figur 2-5. 

 

  

Figur 2-5 Kvinnors och mäns svar på frågan om vad Jönköpings kommun bör prioritera vid jämförelse 
mellan bil- och cykeltrafik. Nkvinnor=1 623, Nmän=1 297. 
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2.11 Mål för förändrat bilresande 

Förändringsbenägenheten är beroende av olika individers möjlighet att resa med 

olika färdmedel och deras vilja att förändra sitt beteende. Inom EU-projektet 

MAX har den psykologiska modellen MaxSem, som används för att beskriva de 

stadier som beteendeförändring består av, utvecklats. Med hjälp av modellen kan 

svaren på en enskild fråga använda för att klassificera personer i en grupp, i detta 

fall invånare i Jönköpings kommun, inom följande fyra stadier: 

1) Icke-begrundande stadie: Personer som kör bil och är nöjda med det 

eller helt saknar alternativ till bilresor (svarsalternativ 5 och 6). 

2) Begrundande stadie: Personer som funderar på att minska sitt 

bilanvändande men är osäkra på när och hur det kan ske (svarsalternativ 

4). 

3) Förberedande stadie: Personer som har som mål att minska sitt 

bilanvändande eller som redan har provat andra färdmedel än bil även 

om det ännu inte har blivit en vana (svarsalternativ 3). 

4) Bevarandestadie: Personer som reser på ett hållbart sätt vid majoriteten 

av sina resor (svarsalternativ 1 och 2). 

Alt 6 Jag använder bil för de flesta av mina resor. Jag är nöjd med detta och ser inget skäl att minska 

bilresandet. 

 

 

Stadie 1 

Alt 5 Jag använder bil för de flesta av mina resor men jag skulle vilja minska min bilanvändning. Just 
nu är det dock inte möjligt för mig. 

 
 

 

Alt 4 Jag använder bil för de flesta av mina resor men jag funderar på att minska min bilanvändning. 

Jag är dock osäker på hur och när det kan ske. 

 

 

Stadie 2 

Alt 3 Jag använder bil för de flesta av mina resor men jag har som mål att minska min bilanvändning. 
Jag har redan provat att ersätta vissa resor eller har tankar om hur jag ska göra det. 

 

 
Stadie 3 

Alt 2 Jag har tillgång till bil men jag använder andra färdsätt så mycket det går. Jag kommer att 

bibehålla eller minska min redan låga bilanvändning de närmsta månaderna. 

 

 

 

Stadie 4 

Alt 1 Jag varken äger eller har tillgång till bil så en minskad bilanvändning är inte aktuellt för mig.  

 

I Figur 2-6 visas vilka stadier avseende förändringsbenägenhet som 

Jönköpingsborna befinner sig i. Ungefär 40 procent befinner sig i stadie 4 och 

kan därmed sägas ha ett hållbart resande utifrån sina förutsättningar idag. 

Merparten av gruppen har tillgång till bil men använder andra färdsätt i största 

möjliga utsträckning. Andelen utan bil, 16 procent av alla svar, utgör dock en 

riskgrupp då en del av dem kan vara utan bil av ekonomiska skäl och mer 

förändrade förutsättningar skulle kunna använda bil mer än idag.  

Ungefär 40 procent av befolkningen befinner sig i stadie 1, det så kallade ”icke-

begrundande”-stadiet, och kan därmed uppmuntras att börja fundera på en annan 

bilanvändning. Kvarvarande 20 procent befinner sig mellan stadierna 

”bevarande” och ”icke-begrundande”. Bland dessa finns stor potential till ett 

förändrat bilanvändande. 
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Figur 2-6 Jönköpingsbornas förändringsbenägenhet enligt MaxSem. N=2 884. 

 

 

I resvaneundersökningen 2009 studerades kommuninvånarnas målsättning för 

förändrat bilåkande, men eftersom frågan och svarsalternativen nu formulerats 

lite annorlunda för att möjliggöra jämförelser med andra kommuner är det endast 

möjligt att kommentera förändringen översiktligt. 

I undersökningen 2009 angav 46 % att de tänkte fortsätta åka bil i samma 

utsträckning även i framtiden. Andelen som inte har någon vilja eller möjlighet 

att minska sin bilanvändning, det vill säga de som har svarat alternativ 5 eller 

alternativ 6 i denna undersökning, har alltså minskat med ca 5 procentenheter. 

Samtidigt har andelen som befinner sig i de mittersta stadierna, det vill säga de 

som funderar eller har som mål att minska sin bilanvändning, ökat något (från 

16 % till 18 %). Detta innebär även att andelen som befinner sig i bevarande-

stadiet och alltså redan använder bilen i så liten utsträckning som möjligt har ökat 

sedan undersökningen 2009. 
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3. Resvanor 

Med en resa avses i denna undersökning en förflyttning från en plats till en annan 

som görs i syfte att uträtta ett enskilt ärende. Enbart byte av färdmedel räknas 

inte som ett eget ärende och alltså kan flera färdmedel ingå i en och samma resa. 

Hur en resa definieras i resvaneundersökningen har framgått i utskicket till 

invånarna. Den exakta formuleringen återges i resdagboken i bilaga 2. 

3.1 Antal resor 

Under vardagar genomför 86 % av Jönköpingsborna i åldern 16–85 år minst en 

resa. Under en lördag eller söndag är motsvarande andel 69 %. I genomsnitt gör 

kommuninvånarna 3,0 resor per dag under vardagar och 2,1 resor per dag under 

helgdagar vilket ger ett snitt på 2,7 resor per dag och invånare. Detta motsvarar 

308 000 resor per vardag och 224 000 resor per helgdag. Under ett år genomför 

alltså Jönköpingsborna i åldrarna 16-85 år uppemot 100 miljoner resor. 

Antalet resor per person och dag i Jönköping stämmer bra överens med resultaten 

i andra genomförda undersökningar1. I ovan nämnda medelvärden är även de 

som inte har genomfört någon resa medräknade. Undersöks bara de som har rest 

görs i genomsnitt 3,6 resor per vardag och 3,2 resor per helgdag, se Tabell 3-1 

och Tabell 3-2.  

Tabell 3-1 Andel som har rest, genomsnittligt antal resor per person, genomsnittligt antal resor per 
person som har rest, antal personer och beräknat antal resor per dag. N=2 188. 

 Andel som 
har rest, 16-

85 år 

Resor per dag 
för alla 

individer, 16-
85 år 

Resor per dag 
för individer som 

rest, 16-85 år 

Antal 
individer, 16-

85 år 

Antal resor, 
16-85 år 

Totalt, vardagar 86 % 3,0 3,6 104 300 307 900 

Män 87 % 3,0 3,5 51 900  155 200 

Kvinnor 86 % 2,9 3,6 52 400 152 700 

16-24 år 95 % 3,1 3,3 16 600 51 400 

25-44 år 92 % 3,4 3,8 34 600 117 200 

45-64 år 88 % 3,1 3,6 30 700 95 300 

65-85 år 69 % 2,0 3,0 22 400 44 000 

 

 

 

 

 
1 Exempelvis 2,8 resor per person i Lidingö stad 2013; 2,7 i Gävle 2012; 2,7 i Norrköping 2010; 2,6 i Jönköping 

2009; 2,5 i Malmö 2008; 2,8 i Skåne 2008; 2,7 i Luleå 2005; 2,7 i Karlstad 2004 och 2,6 i Stockholm 2004). 
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Tabell 3-2 Andel som har rest, genomsnittligt antal resor per person, genomsnittligt antal resor per 
person som har rest, antal personer och beräknad antal resor per dag. N=779. 

 Andel som 
har rest, 16-

85 år 

Resor per dag 
för alla 

individer, 16-
85 år 

Resor per dag 
för individer som 

rest, 16-85 år 

Antal 
individer, 16-

85 år 

Antal resor, 
16-85 år 

Totalt, helgdag 69 % 2,1 3,2 104 300 223 900 

Män 70 % 2,2 3,2 51 900 112 600 

Kvinnor 67 % 2,1 3,3 52 400 111 400 

16-24 år 76 % 2,9 3,0 16 600 47 400 

25-44 år 75 % 3,2 3,6 34 600 110 700 

45-64 år 65 % 2,8 3,1 30 700 86 500 

65-85 år 58 % 1,8 2,8 22 400 41 300 

 

Antal resor och andel som rest beroende på kön 

Under vardagar är det ungefär lika många män som kvinnor som genomför resor 

(87 % av männen respektive 86 % av kvinnorna). Under helgen noteras en liten 

skillnad, där 70 % av männen genomför minst en resa medan motsvarande andel 

bland kvinnorna är 67 %. Skillnaden mellan män och kvinnor med avseende på 

antal resor per dag är dock inte statistiskt säkerställd, varken under vardag eller 

helg. 

Antal resor och andel som rest beroende på ålder 

Andelen som har rest under den aktuella mätdagen minskar när åldersgruppen 

stiger. Tydligast märks skillnaden i åldersgruppen 65–85 år, inom vilken endast 

69 % genomför minst en resa under vardagar. Motsvarande andel i åldersgruppen 

16 – 24 år är 95 %. 

Det genomsnittliga antalet resor per vardag och per helgdag för individer i 

åldersgruppen 16–64 år är ungefär i samma storleksordning, mellan 3,1–3,4 

resor/vardag och mellan 2,8–3,2 resor/helgdag. I åldersgruppen 65–85 år 

genomförs betydligt färre resor. Om de som inte har rest räknats bort blir 

skillnaderna mellan åldersgrupperna lite större. Flest resor per vardag och 

helgdag gör individer i åldersgruppen 25–44 år (3,8 resor per vardag och 3,6 

resor per helgdag). 

3.2 Orsak till att inte ha rest 

Av de 14 % som inte har rest under vardagar anger en majoritet, nästan 70 %, att 

de inte har rest eftersom de inte har haft några ärenden. Under helgen är det 

nästan en tredjedel som inte genomför någon resa. Av dessa har hela 85 % angett 

att de inte har gjort någon resa eftersom de inte har haft något särskilt ärende, se 

Figur 3-1. 



19 

Trivector Traffic 

 

 

 

Figur 3-1 Anledning till att ingen resa har genomförts under mätdagen. Nvardag=290, Nhelg=223. 

 

Av figuren framgår att de kvinnor som besvarade enkäten i högre utsträckning 

än männen inte hade rest på vardagar på grund av sjukdom eller vård av sjukt 

barn. I övrigt var fördelningen bland de givna anledningarna till att inte ha rest 

ungefär densamma bland män och kvinnor. 

 

3.3 Färdsätt 

Ungefär två tredjedelar av Jönköpingsborna i åldrarna 16–85 år använder bilen 

som huvudfärdmedel under vardagar och ungefär lika stor andel har bil som 

huvudfärdmedel under helgdagar. Andelen som åker kollektivtrafik, går eller 

cyklar är i stort sett oförändrad mellan vardag och helg. 

Män kör i högre utsträckning än kvinnor bil medan kvinnor i större utsträckning 

använder kollektivtrafik eller färdas till fots. Skillnaden mellan män och kvinnors 

färdmedelsval är signifikant under såväl vardag som helg, se Figur 3-2. 

Bilen är det vanligaste färdmedlet i alla undersökta åldersgrupper, men i 

åldersgruppen 16–24 år är färdmedelsfördelningen betydligt jämnare än i övriga 

grupper. Denna åldersgrupp reser mest kollektivt (25 % under vardagar, 18 % 

under helgdagar). Detsamma gäller cykelandelen, som inom åldersgruppen 

uppgår till 16 % under vardagar och 19 % under helgdagar. I övriga 

åldersgrupper är bil det klart vanligaste färdmedlet, framförallt vid vardagsresor 

bland invånarna i åldern 45–64 år. 
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Figur 3-2 Färdsätt och huvudfärdmedel för olika åldersgrupper, kvinnor och män. Nvardagsresor=6 197, 
Nhelgresor=1 625. 

 

I resvaneundersökningen 2009 var bilandelen något mindre (64 %) under 

vardagar och något större (74 %) under helgdagar. Samtidigt har ökningen under 

vardagar och minskningen under helger kompenserats av en minskning av 

framförallt gångresor under veckodagar och en ökad andel av samma färdsätt och 

cykelresor under helgdagar. I viss mån bör skillnaden kunna förklaras av den 

kraftiga nederbörd som Jönköping drabbades av under den första mätveckan. 

Dock finns ingen signifikant skillnad mellan färdmedelsfördelningen under den 

regniga första mätveckan och den andra mätveckan, då väderförhållandena var 

betydligt mer gynnsamma. 

 

3.4 Ärende 

Av alla resor som görs under en vardag utgörs nästan 40 procent av resor hem 

till bostaden. I Figur 3-3 nedan exkluderas dessa resor, vilket innebär att 100 

procent utgörs av andra ärenden än hemresor. I ärendet ”hämtning/lämning” 

ingår hämtning och lämning av såväl barn som vuxna. 
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Figur 3-3 Ärende under veckodagar och helgdagar. Nvardagsresor=3 861, Nhelgresor=961. 

 

Under helgdagar görs mer än dubbelt så många fritidsresor och nästan dubbelt så 

många inköpsresor som under vardagar. Övriga ärenden görs i betydligt större 

utsträckning under vardagar. 

Under vardagar gör män större andel arbetsresor och tjänsteresor än kvinnor, 

medan kvinnor har en betydligt högre andel inköpsresor och gör fler resor i syfte 

att hämta eller lämna någon. Under helgdagar är ärendefördelningen 

förhållandevis jämn mellan könen. Skillnader som noteras är framförallt att män 

gör större andel arbetsresor även på helgdagar. 

På vardagar utgör resor till skolan en tredjedel av alla resor i åldersgruppen 16-

24 år. Åldersgruppen 25–44 gör störst andel resor i syfte att hämta/lämna någon 

under vardagar, medan åldersgruppen 45–64 år gör störst andel arbetsresor och 

tjänsteärenden. Åldersgruppen 65–85 år gör klart störst andel inköps- och 

serviceresor under vardagar och gör även, tillsammans med åldersgruppen 16–

24 år, störst andel fritidsresor. 

Under helgdagar är ärendefördelningen mer jämn mellan åldersgrupperna, vilket 

till stor del beror på de betydligt minskade andelarna skol-, arbets- och 

tjänsteresor i åldersgruppen 25–64 år. Åldersgruppen 65–85 år har dock 

fortfarande störst andel inköpsresor, men till skillnad från vardagar har 

åldersgruppen 25–44 år störst andel resor med syfte att hämta eller lämna av 

någon under helgdagar, medan åldersgruppen 16–24 år har störst andel 

fritidsresor. 

 

 

 

30%

33%

27%

16%

34%

41%

7%

7%

10%

5%

4%

7%

12%

8%

11%

6%

7%

9%

12%

6%

6%

6%

33%

13%

12%

10%

14%

18%

11%

8%

7%

7%

7%

7%

12%

15%

12%

18%

8%

13%

14%

31%

29%

29%

29%

19%

29%

31%

36%

7%

6%

7%

6%

4%

6%

17%

4%

4%

21%

20%

22%

28%

18%

15%

33%

49%

47%

51%

57%

51%

40%

51% 4%

VARDAG totalt

män

kvinnor

16-24 år

25-44 år

45-64 år

65-85 år

HELG totalt

män

kvinnor

16-24 år

25-44 år

45-64 år

65-85 år

Ärende

arbete tjänsteärende skola hämta/lämna inköp serviceärende fritid övrigt



22 

Trivector Traffic 

 

 

3.5 Färdsätt och ärende 

Ärendet och tillgången till bil påverkar valet av färdmedel. Under vardagar 

används bilen framförallt vid inköp av tunga varor, vid tjänsteärenden och 

serviceärenden samt vid hämtning eller lämning, se Figur 3-4. Tillgången till bil 

påverkar givetvis också valet av färdmedel. Bland de som har tillgång till bil görs 

exempelvis 99 % respektive 76 % av resorna för inköp av tunga respektive lätta 

varor med bil. 

 

Figur 3-4 Färdsätt för olika ärenden. Nvardagsresor=3 852, Nhelgresor=956. 

 

Kollektivtrafikandelen är förhållandevis stor för resor till och från skolan. För 

övriga resor används kollektivtrafiken mer sällan, exempelvis görs mindre än var 

tionde arbets-, inköps- eller fritidsresa med kollektivtrafiken. Ungefär var fjärde 

resa till och från skolan görs med cykel, för övriga ärenden är cykelandelarna 

relativt små. Förflyttningar till fots är vanligare, exempelvis görs nästan var 

femte fritidsresa till fots.   

I Figur 3-4 används en förenklad ärendeindelning för helgresor. Detta beror på 

att antalet svar är så få för flera kategorier att det inte är möjligt att göra någon 

signifikant fördelning inom dem. Vid helgresor har därför ”inköp (lätta varor)” 

och ”inköp (tunga varor)” summerats i kategorin ”inköp”. På samma sätt har 

kategorierna ”hämta/lämna barn” och ”hämta/lämna övrigt” slagits samman till 

”hämta/lämna”. Under helger används bilen i något mindre utsträckning än under 

vardagar för arbetsresor. Samtidigt ökar andelarna för kollektivtrafik, gång och 

framförallt cykel under helgen. 
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Figur 3-5 Ärendefördelning för olika färdsätt. Nvardagsresor=3 852, Nhelgresor=956. 

 

En knapp tredjedel av bilresorna på vardagar går till arbetsplatsen och en knapp 

femtedel av vardagsresorna med bil är fritidsärenden. Andelen bilresor som görs 

i syfte att hämta/lämna av någon eller att göra inköp är ungefär lika stora, 15 % 

respektive 16 % av alla bilresor. Ungefär var tionde bilresa under vardagar görs 

i syfte att genomföra ett tjänsteärende. Serviceärenden och resor till och från 

skolan utgör en liten del av det totala antalet bilresor, se Figur 3-5. 

Merparten av kollektivtrafikresorna till vardags utgörs av resor till och från 

arbetsplatsen eller skolan. Ungefär en femtedel av vardagsresorna med 

kollektivtrafik är fritidsresor och ungefär en tiondel har inköp som huvudsakligt 

syfte. Av kollektivtrafikresorna utgör tjänste- och serviceärende en liten andel, 

mindre än var tjugonde kollektivtrafikresa görs i detta syfte. 

Även cykelresorna går under vardagar mestadels till arbets- eller studieplats. 

Samtidigt är ungefär var fjärde cykelresa under vardagar en fritidsresa. 

Inköpsresor utgör en relativt liten del av det totala antalet cykelresor, ungefär var 

tionde cykelresa görs i detta syfte. 

Under helgdagar är fritidsresor följt av inköp de vanligaste ärendena bland alla 

färdmedel.  

 

3.6 Färdsätt och hushållssammansättning 

Färdmedelsfördelningen varierar i viss mån beroende på hushållens 

sammansättning, se Figur 3-6. Hushåll som består av en vuxen utan barn åker 

mindre i bil och gör en större del av sina förflyttningar till fots. Övriga 

hushållstyper åker bil i ungefär samma utsträckning. Hushåll som består av en 

vuxen med barn åker i högre utsträckning kollektivtrafik än hushåll bestående av 
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sammanboende vuxna med eller utan barn. Det omvända förhållandet råder för 

förflyttningar till fots eller cykel, sådana resor är vanligare i hushåll som består 

av sammanboende vuxna med eller utan barn.  

 

Figur 3-6 Färdsätt för olika hushållssammansättningar avseende antal vuxna och barn. Nresor=7 822. 

 

3.7 Färdsätt och avstånd 

Vilket färdmedel som väljs för resor beror delvis på avståndet till målpunkten. 

Av alla resor som görs i Jönköping är nästan var tredje kortare än 3 km och nästan 

hälften av resorna är kortare än 5 km. Bland mycket korta resor (kortare än 3 km) 

är bil det vanligaste färdsättet även om gång och cykel också utgör betydande 

andelar. Bland alla resor som är kortare än 5 km är bil det vanligaste färdmedlet. 

Totalt utgör korta bilresor (kortare än 5 km) en fjärdedel av alla resor som görs i 

Jönköpings kommun, se Figur 3-7. Av det totala antalet bilresor är 36 % kortare 

än 5 km. 
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Figur 3-7 Färdmedel beroende på avstånd. NResor=6 031. 

Eftersom avstånden är baserade på respondenternas uppskattade reslängder finns 

en risk att kortare resor har avrundats till närmsta hela kilometer. Exempelvis är 

nästan 6 procent av alla resor som har gjorts exakt 5,0 km långa. Det är därför 

intressant att studera färdmedelsfördelningen inom respektive avståndsklass och 

avståndsfördelningen för respektive färdmedel där avrundade reslängder räknas 

med i en lägre avståndsklass. 

I Tabell 3-3 visas färdmedelsfördelningen inom de justerade avståndsklasserna. 

Bil är det vanligaste färdmedlet oavsett avstånd, men vid mycket korta avstånd 

är färdmedelsfördelningen mer jämn än i övriga avståndsklasser. Exempelvis 

görs mer än var tredje korta resa (≤ 5,0 km) med cykel eller till fots. Vid resor 

som är längre än 5 km görs ungefär var tionde resa med kollektivtrafik och 

resterande resor nästan uteslutande med bil. 

Tabell 3-3 Färdmedelsfördelning inom de justerade avståndsklasserna. NResor=6 031. 

Avstånd Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Övrigt 

≤ 5,0 km 58 % 6 % 16 % 19 % 1 % 

5,1 – 10,0 km 79 % 14 % 5 % 1 % 1 % 

10,1 – 20,0 km 87 % 11 % 2 % 0 % 1 % 

20,1 – 50,0 km 90 % 9 % 0 % 0 % 1 % 

> 50 km 83 % 14 % 0 % 0 % 3 % 

 

I Tabell 3-4 visas avståndsfördelningen för respektive färdmedel. Värt att notera 

är att 43 % av alla bilresor som görs är kortare än 5 km. Resorna till fots och med 

cykel är nästan uteslutande kortare än 5 km medan kollektivtrafikresorna är mer 

jämnt fördelade i avståndsintervallet 0 – 20 km. 
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Tabell 3-4 Andelar för respektive färdmedel med förändrad avståndsindelning. NResor=6 031. 

Färdmedel ≤ 5,0 km 5,1 – 10,0 km 10,1 – 20,0 km 20,1 – 50,0 km > 50,0 km 

Bil 43 % 22 % 18 % 11 % 6 % 

Kollektivtrafik 34 % 31 % 19 % 8 % 8 % 

Cykel 87 % 11 % 2 % 0 % 0 % 

Till fots 99 % 1 % 0 % 0 % 0 % 

Övrigt 47 % 20 % 8 % 8 % 15 % 

   

3.8 Reslängd och restid 

Reslängd och färdmedel 

I resdagboken har respondenterna fått uppskatta avståndet i kilometer för varje 

resa. Svaret på denna fråga utgörs alltså ibland av intervjupersonernas subjektiva 

uppfattning om avstånd och kan därför betraktas som relativt osäkra. 

47 % av alla resor som görs i kommunen är kortare än 5 kilometer. 

Medelreslängden per resa är 15,3 kilometer. Eftersom ett fåtal långa resor höjer 

medelvärdet väsentligt är det mer relevant att titta på medianlängden per resa 

vilken är 5,0 kilometer för alla färdmedel. I Tabell 3-5 redovisas medianlängden 

per färdmedel och vardagsresa eller helgresa. 

Tabell 3-5 Uppskattad medianreslängd i kilometer för olika färdsätt. Siffrorna inom parentes anger den 
uppskattade reslängden i undersökningen 2009. Nvardagsresor=4 860, Nhelgresor=1 171. 

Uppskattad reslängd i kilometer – per färdsätt Vardag 2014 (2009) Helg 2014 (2009) 

Bil 6,9 (7,0) 7,3 (8,0) 

Kollektivtrafik 8,5 (7,2) 7,2 (5,0) 

Cykel 2,6 (2,5) 1,3 (3,0) 

Till fots 0,9 (1,0) 0,8 (1,0) 

 

Under vardagar är kollektivtrafikresorna generellt något längre än bilresorna, 

medan bil- och kollektivtrafikresorna har ungefär samma medianreslängd under 

helgdagar. Värt att notera är att reslängden förkortas betydligt under helgdagar 

för alla färdmedel utom bil där resorna istället blir längre under helgen. 

Inga stora skillnader noteras när reslängder under vardagar för från 2014 jämfört 

med resultatet från undersökningen 2009. De kollektivtrafikresor som görs är i 

genomsnitt något längre 2014, bland övriga färdmedel är reslängden ungefär 

densamma. För helgresor märks större skillnader, framförallt avseende 

kollektivtrafik- och cykelresor. Det ska dock påpekas att svarsfrekvensen för 

helgresor var låg i undersökningen 2009 och antalet resor med andra färdmedel 

än bil var mycket begränsat.  

Reslängd och ärende 

Under vardagar är den uppskattade reslängden i kilometer i genomsnitt längst för 

arbetsresor (6,9 km) följt av tjänsteärenden (6,6 km). Kortast medianreslängd har 

inköp av lättare varor (2,9 km) följt av resor som görs i syfte att hämta eller lämna 

barn (3,1 km). 
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Under helgdagar är antalet resor få för flera av ärendena. Bland de ärenden där 

ett betydande svarsunderlag finns är arbetsresor och fritidsresor ungefär lika 

långa (medianreslängd 7,2 respektive 6,9 km) medan inköp av lättare varor 

återigen generar kortast resor (3,0 km), se Figur 3-8. 

 

Figur 3-8 Genomsnittliga uppskattade reslängder (median) i kilometer för olika ärenden. Nvardagsresor=3 
166, Nhelgresor=737. 

 

Medelreslängden är i flera fall betydligt längre än medianreslängden vilket beror 

på att ett fåtal mycket långa resor höjer genomsnittet. Under vardagar är 

medelreslängden längst för tjänsteärenden (34,5 km), vilket är nästan dubbelt så 

mycket som de ärenden som generar näst längst resor (fritidsresor 18,7 km följt 

av arbetsresor 13,8 km). Under helgdagar är arbets- och fritidsresorna i 

genomsnitt ungefär lika långa (15,1 respektive 16,7 km), se Figur 3-9. 
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Figur 3-9 Genomsnittliga uppskattade reslängder (medel) i kilometer för olika ärenden. 
Nvardagsresor=3 166, Nhelgresor=737. 

 

Restid 

Medianrestiden är dubbelt så lång för resor med kollektivtrafik jämfört med resor 

med biltrafik under såväl vardagar som helgdagar trots att medianreslängden för 

kollektivtrafik bara är ungefär 25 % längre än bilresorna under vardagar. Under 

helgdagar är medianreslängden för kollektivtrafik kortare än för biltrafik, men 

trots detta tar den genomsnittliga kollektivtrafikresan 20 minuter längre tid än 

den genomsnittliga bilresan, se Figur 3-10.  
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Figur 3-10 Genomsnittliga restider (median) i minuter för olika färdsätt. Nvardagsresor=4 771, Nhelgresor=1 176. 

 

Medelrestiderna är längre än medianrestiderna för samtliga färdmedel vilket 

beror på att enstaka mycket långa resor höjer genomsnittet. Detta märks 

framförallt bland ”övriga” färdmedel, inom vilka ett antal långa flygresor är 

medräknade. Bortsett från övriga färdmedel har kollektivtrafiken längst 

genomsnittlig restid under såväl vardag som helgdagar. 

 

Figur 3-11 Genomsnittliga restider (medel) i minuter för olika färdsätt. Nvardagsresor=4 771, Nhelgresor=1 176. 

Det finns vissa skillnader mellan hur lång tid resorna tar att genomföra år 2014 

jämfört med i undersökningen 2009. Medianrestiderna är identiska under 

vardagar men medelrestiden är något längre för kollektivtrafikresor, något 
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kortare för resor till fots och betydligt längre för resor med övriga färdmedel. 

Under helgdagar är medianrestiden 6 minuter längre för resor som görs med 

kollektivtrafik och 5 minuter kortare för resor som görs till fots eller med cykel. 

I undersökningen 2014 är samtidigt medelrestiden lite längre för kollektivtrafik 

under vardagar men betydligt kortare under helgdagar (44 minuter 2014 jämfört 

med 54 minuter 2009). För bilresor noteras inga skillnader mellan median- och 

medelreslängderna 2009 och 2014, varken under vardagar eller helgdagar. 

3.9 Förvärvsarbetande 

Färdsätt till arbetet och uppskattad reslängd 

Avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är en viktig faktor i valet av 

färdmedel. Om avståndet är kortare än 5 km görs nästan lika många arbetsresor 

till fots eller med cykel som med bil. Vid längre resor är bil i mycket större 

utsträckning det valda färdmedlet, exempelvis görs nästan 90 % av arbetsresorna 

där avståndet överskrider 20 km med bil. Vid avstånd som överskrider 5 km görs 

ungefär var tionde resa med kollektivtrafiken. 

Män använder bil i betydligt högre utsträckning än kvinnor för alla 

avståndsklasser bortsett från resor som är längre än 20 km. Män och kvinnor 

använder cykel till ungefär lika stora andelar av sina arbetsresor, medan kvinnor 

i högre utsträckning än män använder sig av kollektivtrafiken. Detta gäller 

framförallt för resor där avståndet är mellan 5–20 km, se Figur 3-12. 

 

Figur 3-12 Färdsätt för uppskattade reslängder vid resor till arbetsplatsen. Viktade resor för individer 
som förvärvsarbetar. Nmän: 519, Nkvinnor=510. 

 

Totalt används bilen vid nästan 70 % av resorna till och från arbetsplatsen. Det 

finns inget tydligt samband mellan den uppskattade restiden och val av bil som 

färdmedel, däremot används bil i något mindre utsträckning för resor som tar 

mindre tid än 10 minuter att genomföra. Samtidigt görs en relativt stor del av de 
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korta resorna, nästan var fjärde resa, till fots. När restiden ökar ersätts resorna till 

fots i första hand med cykel. När restiderna blir längre kvarstår de höga 

bilandelarna, men majoriteten av gång- och cykelresorna har ersatts med 

kollektivtrafik. 

Det finns skillnader mellan könen avseende färdmedelsval för resor till 

arbetsplatsen. Oavsett tidsåtgång för resan använder män i större utsträckning än 

kvinnor bil. Vid resor som är kortare än 10 minuter cyklar kvinnor betydligt mer 

än män. Männen genomför samtidigt en större del av de korta resorna till fots. 

Vid resor som tar mellan 10 och 20 minuter är cykelandelarna ungefär lika stora 

men kvinnor gör fler resor till fots. Vid resor som tar mellan 20 och 30 minuter 

åker kvinnor kollektivt i betydligt större utsträckning, medan män gör fler 

cykelresor. Vid långa avstånd till arbetsplatsen, där tidsåtgången för resan 

överskrider 30 minuter, används bil i betydligt större utsträckning av män, medan 

kvinnor gör fler resor till fots, med cykel eller med kollektivtrafik, se Figur 3-13. 

 

Figur 3-13 Färdsätt för uppskattade restider vid resor till arbetsplatsen. Viktade resor för individer som 
förvärvsarbetar. NResor, män=410, NResor, kvinnor=444. 

 

Förutsättningarna att parkera på arbetsplatsen återspeglas också i val av 

färdmedel för resor till arbetet. Av de förvärvsarsarbetande som har tillgång till 

fri parkering på arbetsplatsen åker nästan fyra av fem bil till arbetet. Bland de 

som har tillgång till avgiftsbelagd parkering på arbetsplatsen är gång-, cykel- och 

kollektivtrafikandelarna betydligt större, se Figur 3-14. 
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Figur 3-14 Parkeringsmöjligheter för förvärvsarbetande som åkt bil till arbetet. NResor=1156 

 

Bland de som tar bilen till arbetsplatsen och har tillgång till fri parkering på 

arbetsplatsen har flest angett måladresser utanför kommunen, se Tabell 3-6. Inom 

kommunen är det flest som har sin arbetsplats vid A6 eller Ryhov (9 % av 

bilresorna till arbetsplats med fri parkering), följt av Gamla Flygfältet (8 %), 

Rosenlund eller Vättersnäs (7 %) och Ljungarums industriområde (7 %). 

 

Tabell 3-6 Målområden för arbetsresor som sker med bil under vardagar och där man anger att man 
har gratis parkering (endast målområden med minst 5 % av resorna är med i tabellen). 
NVardagsesor=510. 

Målområde Andel av arbetsresor med bil där man har 
tillgång till gratis parkering vid arbetsplatsen 

V9 – Rosenlund, Vättersnäs 7 % 

V14 – Huskvarna Centrum/Norrängen/Brunstorp 5 % 

V18 – Taberg/Månsarp/Norrahammar/Flahult 5 % 

V22 – Gamla Flygfältet 8 % 

V23 – Ljungarums industriområde 7 % 

V24 – A6, Ryhov 9 % 

Utanför kommunen 19 % 

 

Tjänsteresor 

Majoriteten av de förvärvsarbetande eller studerande Jönköpingsborna gör 

mindre än 1 tjänsteresa i veckan. Bland de som gör tjänsteresor används privat 

bil eller företagsbil/bilpoolsbil för de flesta resorna - 15 procent av de 

förvärvsarbetande eller studerande gör dagligen tjänsteresor med sin privata bil 

och 9 procent gör det åtminstone två dagar i veckan. 9 procent gör tjänsteresor 

med företags-, förmåns- eller bilpoolsbil dagligen och lika många gör det minst 

två dagar i veckan. Övriga färdmedel används i mindre utsträckning, se Figur 

3-15. 

77%

58%

6%

10%

10%

17%

6%

14%

Fri parkering

Parkering mot avgift

Färdsätt till arbetet med olika parkeringsmöjligheter

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Övrigt



33 

Trivector Traffic 

 

 

 

Figur 3-15 Fråga: I ditt arbete, hur ofta använder du något av följande för resor eller möten med någon 
från någon annan plats? N=1211-1507 

 

3.10 Pensionärer 

Under såväl vardagar som helgdagar används bil för ungefär 70 % av 

pensionärernas resor. Andelarna för gång-, cykel- och kollektivtrafik skiljer sig 

inte nämnvärt mellan vardagar och helgdagar. Andelen kollektivtrafikresor är 

relativt liten, ungefär 10 %, under såväl vardag- som helgdagar. Det är främst 

kvinnor som använder kollektivtrafiken som utgör färdmedel för 9 % av 

kvinnornas resor på vardagar och 16 % av resorna på helgdagar, se Figur 3-16. 

 

Figur 3-16. Färdsätt för pensionärer. Nvardagsresor=1 363, Nhelgresor=354. 

Jämfört med undersökningen 2009 har andelen kvinnor som reser med bil på 
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minskat markant under vardagar men samtidigt ökat svagt under helgdagar. 

Andelen som har genomfört en cykelresa har minskat under såväl vardag som 

helgdag. Minskningen beror på att betydligt färre kvinnor gör cykelresor under 

vardagar år 2014 jämfört med 2009, samtidigt som män gör betydligt färre 

cykelresor under helgdagar. Andelen resor som görs till fots har ökat svagt under 

vardagar och betydligt under helgdagar. 

Tillgång till kollektivtrafikkort 

Att kollektivtrafiken används sparsamt av pensionärer syns även i en genomgång 

av vilka kollektivtrafikkort pensionärerna äger. Ungefär var tredje pensionär 

anger att de har tillgång till minst ett kollektivtrafikkort. Bland korttyperna är 

värdekort det med bred marginal vanligaste – totalt anger 23 % av de manliga 

pensionärerna anger att de äger ett värdekort, motsvarande andel för kvinnliga 

pensionärer är 41 %. Övriga korttyper ägs i liten utsträckning, mellan 1-2 %, av 

pensionärerna, se Tabell 3-7.  

Tabell 3-7 Tillgång till kollektivtrafikkort för pensionärer. Nmän=372, Nkvinnor=448. 

Korttyp Andel TOTALT Andel MÄN Andel KVINNOR 

Årskort 0 % 0 % 0 % 

30-kort 2 % 2 % 2 % 

20-kort 1 % 0 % 1 % 

10-kort 0 % 0 % 0 % 

Värdekort 32 % 23 % 41 % 

Period 75-pluskort 2 % 2 % 2 % 

Annat 1 % 2 % 1 % 

Inget kort 62 % 71 % 53 % 

 

3.11 Färdsätt i olika områden 

Färdmedelsfördelningen varierar beroende på var i Jönköping bostaden är 

lokaliserad, se Figur 3-17. Bilresor är vanligast bland de som är bosatta på 

landsbygden väster och öster om Jönköping samt i Tenhult sydost om Jönköping. 

I dessa områden utgör bilresor uppemot 90 % av det totala antalet resor som de 

boende genomför. Bland de centrala stadsdelarna noteras höga bilandelar 

framförallt på Öster och Liljeholmen, där bilen används vid mer än 60 % av 

invånarnas resor. I övriga centrala stadsdelar är andelen bilresor mindre. Detta 

noteras framförallt i områdena Bäckalyckan, Väster, Söder och Torpa där de 

boende använder andra färdmedel än bil till mer än hälften av resorna.  

Kollektivtrafik utgör ett förhållandevis vanligt färdmedel bland de som är bosatta 

i stadsdelarna Österängen, Öxnehaga och Ekhagen, vilka alla trafikeras av en 

eller två stombusslinjer. Betydligt färre kollektivtrafikresor genomförs av de 

boende i Gränna och på landsbygden eller i någon av de mindre orterna mellan 

Huskvarna och Gränna. I de mest centrala delarna av Jönköping noteras få 

genomförda kollektivtrafikresor bland de boende på Öster och Liljeholmen. 

Cykel tillhör de vanligaste färdmedlen bland de som är bosatta i hela centrala och 

västra Jönköping, men är framförallt vanligt bland invånarna på Torpa och på 

Söder, samt i Ljungarums Kyrkby där mer än var fjärde resa är en cykelresa. 
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Cykel är ett ovanligare färdmedel bland de som är bosatta på landsbygden öster 

om Huskvarna, i Tenhult och i de kuperade områdena Österängen och Öxnehaga.  

Att ta sig fram till fots är liksom cykelresor vanligt i hela centrala Jönköping. 

Störst fotgängarandel återfinns bland de som har sin bostad på Bäckalyckan och 

på Väster, där nästan var tredje resa genomförs till fots. I de områden där bilen 

dominerar, framförallt på landsbygden väster om Jönköping och öster om 

Huskvarna, görs få resor till fots. Bland de områden där andelen bilresor inte 

skiljer sig väsentligt från kommungenomsnittet noteras få resor till fots 

framförallt i områdena Hovslätt, Gamla Råslätt, Kettilstorp, Gräshagen och 

Tokarp söder om Jönköping.  

 

Figur 3-17 Färdsätt för samtliga ärenden som utförs av boende i olika områden under vardagar. 
NResor=6 197. 

Det finns variationer i färdmedelsfördelningen för de studerade områdena under 

vardagar och helgdagar, se Figur 3-18. Under helger görs förhållandevis få 
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centrala Jönköpings östra och västra delar. Det motsatta noteras vid resor som 

görs av de som är bosatta på landsbygden, i Huskvarna och i områdena mellan 

Jönköping och Huskvarna där ungefär fyra av fem resor görs med bil som 

färdmedel. 

De som är bosatta på landsbygden, i mindre orter utanför Jönköping-Huskvarna 

och i områdena mellan Jönköping och Huskvarna gör samtidigt få 

kollektivtrafikresor på helgerna. I dessa områden utgör kollektivtrafikresor 

mindre än 10 % av invånarnas alla helgresor. De som är bosatta i Jönköpings 

södra delar använder kollektivtrafiken i betydligt större utsträckning, ungefär 

15 % av invånarnas helgresor görs med kollektivtrafiken. 

Liksom på vardagar är cykel ett vanligt färdmedel på helgdagar bland de som är 

bosatta i centrala och norra Jönköping. I dessa områden görs mellan 15 – 20 % 

av de boendes helgresor med cykel som färdmedel. Andelen cykelresor är 

betydligt mindre på landsbygden, i mindre orter utanför Jönköping-Huskvarna 

och i Södra Jönköping. Boende i dessa områden använder cykel till mindre än 

5 % av sina förflyttningar under helgdagar. 

Resor till fots är liksom cykelresor vanligt förekommande i centrala Jönköping 

på såväl vardagar som helgdagar. Liksom under vardagar görs förhållandevis få 

resor till fots på landsbygden. Minst är dock andelen gångresor bland de boende 

i Huskvarna, där mindre än 5 % av det totala antalet resor sker till fots under 

helgdagar.  

 

Figur 3-18 Färdsätt för samtliga ärenden som utförs av boende i olika områden under helger. 
NResor=1 625. 
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Färdsätt för resor med start i olika områden 

Vilket färdmedel som väljs varierar också beroende på var i kommunen den 

enskilda resan inleds. I Figur 3-19 visas färdmedelsfördelningen för resor som 

har startat under vardagar i ovan nämnda områden. Här inkluderas alltså även 

resor som genomförts av personer som inte är bosatta i den aktuella stadsdelen. 

Bilresor är återigen vanligast bland de som är bosatta på landsbygden väster och 

öster om Jönköping. Ungefär 9 av 10 resor som startar i dessa områden sker med 

bil som färdmedel. I de centrala stadsdelarna utgör bilresor en mycket mindre 

andel av alla påbörjade resor, framförallt på Bäckalyckan och Väster (41 %), men 

även på Söder och Torpa (44 %) samt på Öster och Liljeholmen (49 %). 

Kollektivtrafikresor utgör en förhållandevis stor andel bland resor som har 

påbörjats i Öxnehaga och Österängen (19 %), men är även vanligt i södra 

Huskvarna, Bråneryd och Gråbo-Tormenås (16 % av alla påbörjade resor). Vid 

resor som påbörjas på landsbygden öster och norr om Huskvarna samt i Gränna 

är kollektivtrafikandelarna betydligt mindre. 

I de centrala stadsdelarna Väster, Bäckalyckan, Söder och Torpa samt i 

Ljungarums Kyrkby strax söder om centrala Jönköping utgör cykelresor en stor 

andel av resorna. Ungefär var femte resa som påbörjas i dessa områden sker med 

cykel som färdmedel. Liksom i undersökningen av de boendes resvanor i 

respektive område noteras låga cykelandelar framförallt i områden som ligger 

långt från centrala Jönköping-Huskvarna (exempelvis Taberg, Månsarp och 

Norrahammar) samt i kraftigt kuperade områden (exempelvis Öxnehaga och 

Egna Hem). 

Resor till fots utgör precis som tidigare en betydande andel av alla resor som görs 

i centrala Jönköping – uppemot var fjärde resa som påbörjas i dessa områden 

sker till fots. Resor till fots är även förhållandevis vanliga, ungefär 15 %, i 

Österängen, Öxnehaga och i områden från centrala Huskvarna till Brunstorp. I 

områden där bilen dominerar kraftigt utgör resor till fots en mycket liten del av 

det totala resandet. Detta gäller framförallt landsbygden väster om Jönköping och 

öster om Huskvarna, men även förhållandevis centrumnära områden, exempelvis 

Haga, Gamla Råslätt och Gräshagen. 

I fyra områden – Fridhem, Gamla Flygfältet, Ljungarums industriområde och 

A6/Ryhov – bedömdes antalet bosatta vara så få att de inte fanns med i någon 

urvalsgrupp till enkätutskicket. Det är därför inte möjligt att studera hur några 

boende i dessa områden reser. Däremot går det att undersöka färdmedel för resor 

som påbörjas i områdena. Vid Gamla Flygfältet och på Ljungarums 

industriområde sker ungefär 9 av 10 påbörjade resor med bil som färdmedel. I 

Fridhem och A6/Ryhov är också bilen det klart vanligaste färdsättet, men resor 

med kollektivtrafik är relativt vanligt förekommande för resor som påbörjas i 

Fridhem och cykel används till åtminstone var tionde resa som påbörjas vid A6 

eller Ryhov. 
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Figur 3-19 Färdsätt för samtliga ärenden som startar i olika områden under vardagar. NResor=6 197. 

 

Under helgdagar är bilresorna återigen förhållandevis få i förhållande till antalet 

resor som påbörjas i centrala Jönköping. Bilen används i betydligt större 

utsträckning vid resor som påbörjas på landsbygden eller i något av 

industriområdena söder om Munksjön. I dessa områden utgör samtidigt 

kollektivtrafik och cykel färdmedel vid mycket små andelar av det totala antalet 

påbörjade resor. Kollektivtrafiken utgör liksom på vardagar ett relativt vanligt 
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färdsätt vid resor från Södra Jönköping och resor med cykel eller till fots är 

vanligast i centrala och norra Jönköping, se Figur 3-20. 

 

Figur 3-20 Färdsätt för samtliga ärenden som startar i olika områden under helgen. NResor=1 623. 

 

3.12 Resor mellan olika områden – resmatriser 

Det totala resandet mellan och inom olika områden i Jönköpings kommun för 

olika färdmedel och ärenden under vardagar visas i Tabell 1, Tabell 2 och Tabell 

3 i bilaga 1. I Tabell 4, Tabell 5 och Tabell 6 i samma bilaga visas antalet resor 

totalt samt med några olika ärenden under helgen. Förklaringar till 

områdesbeteckningar redovisas i kapitel 1. 

Vid beräkning av antal resor med olika ärenden antas att hemresor är 

proportionellt jämnt fördelade på alla ärenden. I resmatriserna ingår också dessa 

hemresor från respektive ärende. 

Notera att de redovisade uppgifterna är mycket ungefärliga och bör avrundas. De 

siffror som har räknats upp utifrån färre än fem resor i resdagböckerna har 

markerats med en stjärna. Uppgifter som baseras på dessa resor är särskilt osäkra. 
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4. Detaljerade uppgifter om metod och 
genomförande 

Resvaneundersökningen har hanterat Jönköpings kommuns invånares resor. 

Individer i omgivande kommuner har inte berörts av undersökningen då andelen 

som pendlar in till Jönköping har bedömts vara relativt liten. Skulle omgivande 

kommuner tagits med skulle antalet inkomna svar sannolikt bli för få för att 

kunna dra några slutsatser om inpendlingen till Jönköping.  

4.1 Metod 

Resvaneundersökningen genomfördes med enkäter som skickades ut per post till 

respondenterna. I undersökningen ingick två påminnelser - ett påminnelsekort 

och en påminnelse där en ny resedagbok bifogades. I resedagboken ombads 

respondenterna att redogöra för alla sina resor under en i förväg utvald dag under 

en mätvecka. 

4.2 Urval 

Urvalet, som tillhandahölls av Jönköpings kommun, bestod av totalt 7 000 

personer i åldern 16-85 år som är folkbokförda i kommunen. Ett stratifierat urval 

gjordes från kommunens invånarregister (som ajourhålls var 14:e dag med 

uppgifter ur Skatteverkets folkbokföringsregister). Urvalet drogs slumpmässigt 

inom respektive strata, dels för dem som skulle redogöra för sina resor under en 

vardag och dels för dem som skulle redogöra för sina resor under en helgdag. 
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Tabell 4-1 Urvalsområden för resor på vardagar och antal personer som ingår i urvalet per område. 

Urvalsområden för vardagsresor (20 strata) Områden som ingår (på 
tresiffernivå) 

Slumpmässigt urval 
inom respektive 
urvalsområde för 
vardagsresor (antal 
personer) 

V1 – Bäckalyckan, Västra centrum 211, 213 250 

V2 – Söder, Torpa 212, 214 250 

V3 – Östra Jönköping, Liljeholmen 111, 112 250 

V4 – Bymarken, Kortebo 221, 225 250 

V5 – Dalvik, Skänkeberg, Mariebo 215, 222, 223 250 

V6 – Grästorp, Hovslätt norr, Hovslätt söder, Lockebo, 
Råslätt, Barnarp-Odensjö 

321, 322, 324, 325, 326, 
331 

250 

V7 – Haga, Gamla Råslätt, Kettilstorp, Gräshagen, Tokarp 216, 217, 315, 316, 317 250 

V8 – Ljungarums Kyrkby 313 250 

V9 – Rosenlund, Vättersnäs 114, 117 250 

V10 – Österängen, Öxnehaga 116, 126 250 

V11 – Ekhagen 115 250 

V12 – Huskvarna söder, Bråneryd, Gråbo-Tormenås 124, 125, 127 250 

V13 – Egna Hem, Jutaholm, Stensholm-Jöransberg 131, 132, 133 250 

V14 – Huskvarna Centrum, Norrängen, Brunnstorp 121, 122, 123 250 

V15 – Gränna, Gränna landsbygd, Kaxholmen, Skärstad, 
Ölmstad 

711, 712, 811, 812, 831 250 

V16 – Attarp-Backamo, Nyarp-Torp, Trånghalla 231, 232, 233 250 

V17 – Tenhult 511, 512 250 

V18 – Taberg, Månsarp, Norrahammar norr, Norrahammar 
söder, Flahult 

341, 342, 343, 351, 352 250 

V19 – Landsbygd väster 224, 234, 344, 353, 411, 
412, 421, 431, 441 

250 

V20 – Landsbygd öster 134, 332, 521, 611, 612, 
621, 631, 821 

250 

Enbart målområden för resor vardagar   

V21 – Fridhem 312 0 

V22 – Gamla Flygfältet 311 0 

V23 – Ljungarums industriområde 314 0 

V24 – A6/Ryhov 113 0 
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Tabell 4-2 Urvalsområden för resor på helgen och antal personer som ingår i urvalet per område 

Urvalsområden för helgsresor (8 strata) Områden som ingår (på tresiffernivå) Slumpmässigt urval 
inom respektive 
urvalsområde för 
vardagsresor (antal 
personer) 

H1 – Centrala Jönköping väster 211, 212, 213, 214 250 

H2 – Centrala Jönköping öster 111, 112 250 

H3 – Norra Jönköping 215, 221, 222, 223, 225 250 

H4 – Södra Jönköping 216, 217, 313, 315, 316, 317, 321, 322, 
324, 325, 326, 331 

250 

H5 – Huskvarna 121, 122, 123, 124, 125, 127, 131, 132, 
133 

250 

H6 – Mellan Jönköping-Huskvarna 114, 115, 116, 117, 126 250 

H7 – Orter utanför Jönköping-Huskvarna 231, 232, 233, 341, 342, 343, 351, 352, 
511, 512, 711, 712, 811, 812, 831 

250 

H8 – Landsbygd 134, 224, 234, 332, 344, 353, 411, 412, 
421, 431, 441, 521, 611, 612, 621, 631, 
821 

250 

Enbart målområden för resor vardagar   

V21 - V23 – Fridhem, Gamla Flygfältet, 
Ljungarums industriområde 

312, 311, 314 0 

V24 – A6/Ryhov 113 0 

 

Urvalet drogs så att 1 000 enkäter skickades ut för att besvaras per veckodag 

(måndag – söndag). Eftersom vardagar är mest intressanta att analysera på mer 

detaljerad nivå ombads 5 av 7 personer att redogöra för sina resor på vardagar. 

En områdesindelning med 24 områden gjordes för att möjliggöra för kommunen 

att analysera flöden mellan områden på vardagar. Områdesindelningen på helger 

gjordes grövre (10 områden) med hänsyn till det färre antalet respondenter under 

helgdagar. Urvalet drogs slumpmässigt inom respektive urvalsområde. Fyra 

områden (Fridhem, Gamla Flygfältet, Ljungarums industriområde och 

A6/Ryhov) exkluderades från urvalet med tanke på att det inte finns några eller 

ytterst få bosatta i områdena. Dessa områden kan dock fortfarande utgöra 

målområden under vardag och helg. På vardagar drogs urvalet alltså ur 20 

områden och på helger drogs urvalet ur 8 områden. I Tabell 4-1 och Tabell 4-2 

ovan redovisas vilka områden (på tresiffernivå) som ingår i vardags- respektive 

helgområden. 

4.3 Mätperiod och utskick 

Fältarbetet genomfördes med start i början av maj 2014 och pågick till 

mitten av juni 2014. Undersökningen genomfördes enligt schemat i  
Tabell 4-3. Tidsschemat anges med kalendervecka och veckodag. Exempelvis 

onsdag kalendervecka 20 blir 20:3. 

 

Tabell 4-3 Tidsschema för undersökningen 

Moment Vecka 

Utskick 18:2 – 19:1 

Mätdag 19:1 – 19:7 

Påminnelse 1, utskick vykort 18:4 – 19:3 
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Påminnelse 2, utskick enkät 20:2 – 21:1 

Mätdag 21:1 – 21:7 

Kodning och databearbetning Löpande 

Färdigställd datafil – rådata 25:3 

Kvalitetsgranskning av kodning och viktning 25:4-26:5 

 

Sista svarsdatum som enkäterna behandlades till och med var onsdagen den 18 

juni. Även 18 enkäter som inkom efter detta datum inkluderades i levererad 

datafil och i resultatredovisningen i föreliggande rapport. 

4.4 Vädret under mätveckorna 

Sammantaget var temperaturen under den första mätveckan ungefär som väntat 

för årstiden medan det under den andra veckan var betydligt varmare. Första 

veckan regnade det mer än normalt för årstiden medan det under andra 

mätveckan var en för årstiden normal nederbörd. 

Vid jämförelse med den förra resvaneundersökningen (2009) framgår att 

temperaturen har varit ungefär densamma, det vill säga över medelvärdet under 

en av mätveckorna men ungefär normalt för årstiden i övrigt. Vindstyrkorna var 

också ungefär desamma vid de båda undersökningarna, men det regnade mer 

under mätveckorna 2014 jämfört med 2009. Detta gäller framförallt den första 

mätveckan (vecka 19) då det regnade kraftigt alla dagar utom måndagen, vilket 

även gav utslag i kommunens fasta mätpunkter för cykel.  

Lufttemperatur 

Under den första mätveckan (vecka 19) varierade medeltemperaturen per dygn 

mellan 5 och 10 grader. Under den andra mätveckan (vecka 21) var 

medeltemperaturen per dygn mellan 11 och 21 grader. Detta kan jämföras med 

Jönköpings normala medeltemperatur i april, maj och juni, vilken är 4, 10 

respektive 14 grader. Första veckan i maj bör det vara något kallare än senare i 

månaden och de uppmätta 5-10 graderna under den första mätveckan ter sig 

därmed relativt normala för årstiden. Däremot är de uppmätta temperaturerna 

under den andra mätveckan högre än normalt. 

Vind 

Vinden varierade under de båda mätveckorna i huvudsak mellan 0-6 m/s mellan 

klockan 07-17. Enstaka dagar under påminnelseveckan ökade vindhastigheten 

till 9 m/s. Huvuddelen av dagarna var vindstyrkorna ungefär 2-5 m/s vilket 

innebär svag till måttlig vind. 

Nederbörd 

Under den första mätveckan föll skurar eller regnade det under sex av veckans 

dagar. Under de två dagar där högst dygnsnederbörd uppmättes regnade det 

mellan 8 – 10 mm. Övriga dagar regnade det betydligt mindre, mellan 0,1 – 4,1 

mm. Under påminnelseveckan var nederbörden mindre, det regnade under fyra 

dagar och under dessa uppmättes nederbörden till mellan 0,3 – 5,5 mm per dygn. 
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4.5 Frågeformulär 

Frågeformuläret visas i bilaga 2. 

4.6 Datainsamling och svarshantering 

Informationen samlades in med hjälp av en postal enkät. Ingen uppföljning via 

telefonintervjuer gjordes. Datainsamlingen gick till enligt följande: 

1. Postalt utskick med följebrev, enkät och svarskuvert 

2. Postal påminnelse med påminnelsekort (Påminnelse 1) 

3. Postal påminnelse med följebrev, enkät och svarskuvert (Påminnelse 2) 

Svaren kodades kontinuerligt i takt med att respondenterna skickade in sina 

enkäter och resedagböcker. 

4.7 Geokodning 

Kodningen av adresser skedde med hjälp av underlag från kommunen. I 

underlaget kopplades gatunamnen till områdesindelningen på kommunens 

tresiffernivå. Därefter gjordes den grövre områdesindelningen (24 

vardagsområden och 10 helgområden). 

Start- och målplatser 

Start- och målplatser redovisas enligt följande: 

 Område (om Jönköpings kommun) 

 Kommun (om utanför Jönköpings kommun) 

 

Platserna som respondenterna uppgav (inom Jönköping kommun) kodades med 

en tvåsiffrig områdeskod vardags- och helgområden enligt tidigare beskrivning. 

 

I de fall platsen återfinns utanför kommunen har området fått koden 99XX. 

Kommunen har då också angivits, exempelvis 9905 för Habo kommun. 

 

Platser utanför Sverige har tilldelats platskoden 9900. 

 

I de fall den angivna platsen inte har varit möjlig att lokalisera har variabeln fått 

koden 77. 

 

En del angivna platser har inte varit möjliga att tilldela en geografisk kod 

eftersom de inte är unika, exempelvis ”McDonalds” eller ”Dagis”. I dessa fall 

har variabeln tilldelats koden 88. 

Om respondenten har uppgett gata men inte gatunummer och den aktuella gatan 

sträcker sig över två eller fler områden har områdesnummer valts slumpmässigt 

bland aktuella områden. 

 

Om en angiven gata inte finns i adressfilen har en närliggande gata valts istället. 

För vanligt förekommande platser, exempelvis A6, har gata och gatunummer 

valts ut. 



45 

Trivector Traffic 

 

 

4.8 Kvalitetsgranskning 

Dataeditering skedde i följande fyra steg: 

1. Inkomna formulär granskades okulärt. 

2. Om fel upptäcktes vid okulärgranskningen rättades de. Därefter 

scannades formulären in. 

3. När formulären scannats in granskades variabel för variabel. Frågor med 

öppna svar matades in manuellt. 

4. Avslutningsvis gjordes en granskning och logikkontroll i den fil som 

skapats för bearbetning i statistikbehandlingsprogrammet SPSS. 

Kvalitetsgranskning och logiska kontroller 

Bakgrundsfrågor 

Kvalitetsgranskningen av enkätens bakgrundsfrågor genomfördes som en 

rimlighetskontroll av svarsfördelningen bland de givna svarsalternativen på 

respektive fråga, exempelvis om respondenternas angivna ålder föll inom det 

undersökta åldersspannet (16-85 år), att fördelningen bland olika boendetyper 

och hushållssammansättningar verkade rimliga och så vidare. Under 

kvalitetsgranskningen av bakgrundsfrågorna undersöktes också om det var 

möjligt att koda om fritextsvar till givna svarsalternativ. 

 

När den inledande rimlighetskontrollen genomförts gjordes logiska kontroller på 

frågor där fel ofta förekommer i liknande enkäter. Den logiska kontrollen av 

bakgrundsfrågorna innefattade i det här fallet: 

 

 Respondenter vars hushåll endast utgörs av ungdomar. 

 Respondenter som har angett att de saknar körkort men samtidigt själva 

har kört bil under mätperioden. 

 Respondenter som har angivit att de saknar kollektivtrafikkort men i en 

senare fråga specificerat vilka kollektivtrafikkort de äger. 

Reslängd och restid 

Reslängden kontrollerades mot start och målplats. Där det har varit möjligt har 

uppenbara felifyllda avstånd eller restider korrigerats. Har resan exempelvis gått 

till Stockholm och sträckan 35 km har angetts har denna korrigerats till 350 km. 

Även restider kontrollerades och orimligt långa eller korta restider korrigerades. 

Kontroll av vanligt förekommande fel 

Kvalitetsgranskningen av resdagboken genomfördes genom logisk kontroll av 

följande fel vilka ofta förekommer när resdagböcker fylls i: 

Två resor blir en: Ett vanligt fel vid ifyllande av resdagbok är att två resor blir 

en, exempelvis har personen åkt till arbetet på morgonen och kommit hem på 

eftermiddagen och registrerat detta som en resa. Sådana resor delas upp i två 

förflyttningar, men data om den första förflyttningens målpunkt, den andra 

förflyttningens startpunkt, den första förflyttningens ankomsttid och den sista 

förflyttningens starttid utelämnas. 
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Dubbelärende: Om personen har kryssat i fler än ett ärende har dessa kodats 

som två separata, halvt ifyllda resor med två olika ärenden. 

Glömt sista resan: Om ärendet i sista förflyttningen har varit någon av följande: 

hämta/lämna barn, hämta/lämna övrigt, inköp (lättare varor), inköp 

(tunga/skrymmande varor) har en hemresa lagts till. Startpunkten hämtas från 

förra resan, ärende ”till bostaden”, målpunkt egna bostaden. 

En förflyttning fördelad på flera förflyttningar: En förflyttning med byte av 

färdmedel har delats upp i flera förflyttningar. Till exempel har en person rest till 

jobbet genom att först cykla och sedan ta bussen och skrivit in det som två 

förflyttningar med samma ärende (till arbetet). Dessa resor slås ihop till en 

förflyttning där den totala sträckan summeras och starttiden från den första 

förflyttningen och ankomsttiden från den andra används. 

Yrkeschaufförer: Yrkeschaufförer kan ha fyllt i alla dagens leveranser eller 

liknande. Upptäcks sådana fall raderas alla förflyttningar under arbetsdagen 

bortsett de till och från arbetsplatsen. 

Promenader, motion: Om start- och målpunkt är bostaden, tidsåtgången för hela 

förflyttningen är mindre än ca 90 minuter och ärendet är ”motionsrunda”, 

”promenad”, ”hundpromenad” och så vidare, räknas hela förflyttningen bort. 

Fabuleringar: Vissa hittar på eller gör konstgjorda förflyttningar (orimliga start- 

och målpunkter, tidsåtgång och avstånd, antal resor med mera). Uppenbara 

fabuleringar räknas bort helt när enkätresultaten analyseras. 

”Annat” 

Alla ”annat”-svar har kontrollerats och om det har varit möjligt har fritextsvar 

kodats om till givna svarsalternativ. 

Sysselsättning 

Vid dubbelsvar har svaren kodats enligt följande prioritering: 

1. Förvärvsarbetande 

2. Pensionär 

3. Student 

4. Barnledig 

5. Annan 

Utbildning 

Vid dubbelsvar har högst kryssade utbildning kodats. 

Ogiltiga värden 

Om respondenterna själva har angivit ogiltiga värden eller värden som inte har 

kunnat tolkas har raderats. 
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4.9 Viktning 

Trivector har tagit fram uppräkningsfaktorer enligt vedertagen statistisk metodik 

med utgångspunkt från tillgänglig statistik som Jönköpings kommun har 

levererat. Viktningen har gjorts för att avspegla kommunens 

befolkningssammansättning. Uppräkningsfaktorerna är kön (man/kvinna) och 

ålder (16 – 29 år, 30 – 44 år, 45 – 64 år och 65 – 85 år) inom olika geografiska 

områden, det vill säga de skapade områdesindelningarna för vardag och helg. 

Följande tabeller visar befolkningsantalet i de olika områden som resultatet har 

viktats mot. 

Tabell 4-4 Antal personer, män och kvinnor i olika åldersgrupper, som bor i Jönköpings olika områden. 
Uppgifterna används föra att vikta resandet på vardagar. 

Antal personer i urvalsområdena – vardag Kvinna Man 

Ålder: (16-29) (30-44) (45-64) (65-85) (16-29) (30-44) (45-64) (65-85) 

V1 – Bäckalyckan, Centrum Väster 917 387 535 701 829 446 469 437 

V2 – Jönköping Söder, Torpa 1496 770 892 720 1468 982 817 509 

V3 – Centrum Öster, Liljeholmen 1288 801 1139 875 1176 943 973 673 

V4 – Bymarken, Kortebo 742 696 842 760 750 720 860 659 

V5 – Dalvik, Skänkeberg, Mariebo, Samset 408 507 596 411 381 502 570 349 

V6 – Grästorp, Hovslätt Norr, Hovslätt Söder, Lockebo, 
Råslätt, Barnarp-Odensjö 

1216 1125 1348 1036 1246 1151 1400 852 

V7 – Haga, Gamla Råslätt, Kettilstorp, Gräshagen, 
Tokarp 

649 430 631 375 644 479 629 314 

V8 – Ljungarums Kyrkby 148 167 337 204 179 174 318 212 

V9 – Rosenlund, Vättersnäs 426 367 559 457 446 411 555 370 

V10 – Österängen, Öxnehaga 899 821 925 746 1037 953 990 639 

V11 – Ekhagen 415 438 569 614 452 484 565 434 

V12 – Huskvarna Söder, Bråneryd, Gråbo-Tormenås 709 616 798 508 697 654 800 419 

V13 – Egna Hem, Jutaholm, Stensholm-Jöransberg 377 554 587 387 379 511 653 363 

V14 – Huskvarna Centrum, Norrängen, Brunstorp 509 403 615 681 510 439 624 496 

V15 – Gränna, Gränna landsbygd, Kaxholmen, Skärstad, 
Ölmstad 

642 757 1140 935 657 702 1183 932 

V16 – Attarp-Backamo, Nyarp-Torp, Trånghalla 495 839 948 804 599 783 1023 717 

V17 – Tenhult, Tenhults landsbygd 363 489 502 361 376 477 549 320 

V18 – Taberg, Månsarp, Norrahammar Norr, 
Norrahammar Söder, Flahult 

695 940 933 711 758 1022 1057 721 

V19 – Landsbygd Väster 336 418 628 365 360 429 696 427 

V20 – Landsbygd Öster 338 469 697 490 401 476 768 454 
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Tabell 4-5 Antal personer, män och kvinnor i olika åldersgrupper, som bor i Jönköpings olika områden. 
Uppgifterna används för att vikta resandet på helgen. 

Antal personer i urvalsområdena – helg Kvinna Man 

Ålder: (16-29) (30-44) (45-64) (65-85) (16-29) (30-44) (45-64) (65-85) 

H1 – Kärnan 1 (Väster) 2413 1157 1427 1421 2297 1428 1286 946 

H2 – Kärnan 2 (Öster) 1288 801 1139 875 1176 943 973 673 

H3 – Jönköping 1 (Norr) 1150 1203 1438 1171 1131 1222 1430 1008 

H4 – Jönköping 2 (Söder) 2013 1722 2316 1615 2069 1804 2347 1378 

H5 – Huskvarna 1595 1573 2000 1576 1586 1604 2077 1278 

H6 – Mellan Jönköping-Huskvarna 1740 1626 2053 1817 1935 1848 21110 1443 

H7 – Orter utanför Jönköping-Huskvarna 2195 3025 3523 2811 2390 2984 3812 2690 

H8 – Landsbygd 674 887 1325 819 761 905 1464 917 

 

4.10 Databearbetning  

Skapande av nya variabler 

Huvudsakligt färdmedel 

Huvudsakligt färdmedel har definierats som en ny variabel för varje förflyttning. 

Vid de fall respondenten har angett flera färdmedel för en förflyttning har 

huvudsakligt färdmedel definierats utifrån ett antagande om vilket färdmedel 

som har använts för längst delsträcka. Detta har gjorts utifrån följande 

prioritetsordning: 

1. Tåg 

2. Färdtjänst 

3. Buss 

4. Taxi 

5. Bil som förare 

6. Bil som passagerare 

7. Moped 

8. Elcykel 

9. Cykel 

10. Gång. 

 

Vid val av annat färdmedel har fritextsvaret granskats och färdmedel har 

tilldelats manuellt. 

4.11 Svarsfrekvens och bortfallsredovisning 

Svarsfrekvensen i undersökningen var 43,4 procent vilket ligger i linje med de 

resvaneundersökningar som Trivector har genomfört under de senaste åren. 

Bland annat kan nämnas Lidingö 2013 (47 procent), Gävle 2012 (40 procent), 

Norrköping 2010 (42 procent) och Malmö 2008 (43 procent). 

Totalt skickades 7 000 enkäter ut varav 156 kom i retur, främst beroende på 

okänd adress. Detta ger ett nettoutskick på 6 844 enkäter. 2 968 ifyllda enkäter 

skickades in. En av dessa förkastades eftersom respondenten låg utanför det 
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valda åldersintervallet 16–85 år. Analysunderlaget utgörs därmed av 2 967 

respondenter, se Tabell 4-6. 

 

Tabell 4-6 Svarsfrekvens och bortfallsredovisning 

Bruttourval  7 000 

Bruttobortfall  156 

 Adress okänd 142 

 Avliden 2 

 Bortrest 8 

 Sjuk 4 

Nettourval  6 844 

Nettobortfall  3 876 

 Okänt bortfall/ej svar 3 847 

 Vägran 29 

  Utan specificerat skäl 26 

  Har inte tid 1 

  Deltar av princip inte 1 

  Deltar inte utan ersättning 1 

 Ej inom åldersspann 1 

Totalt antal svar  2 967 

Svarsfrekvens  43 % 
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Resor mellan och inom olika områden under vardagar 

Notera att de redovisade uppgifterna är mycket ungefärliga och har därför avrundats till närmsta hundratal. De siffror som har räknats upp utifrån färre än fem resor i resdagböckerna har 

markerats med kursiv stil. Dessa uppgifter är särskilt osäkra. Områdesindelningen för vardagar, det vill säga V1-V24, framgår av kapitel 1. 

Tabell 1 Resmatris alla resor till/från och inom olika områden i Jönköpings kommun som Jönköpings kommuns invånare gör en vardag 

Till/från V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 Utanför 
kommunen 

Totalt 

V1 7000                          

V2 7300 3400                         

V3 8300 4300 5100                        

V4 6700 1300 1500 1900                       

V5 2500 1700 1100 700 900                      

V6 2500 600* 2600 100* 1500 3300                     

V7 2200 1000 1100 500 100* 1800 700                    

V8 600 900 900 0* 0* 300 600 300                   

V9 2400 1100 2900 1300 200 600 500 200 1700                  

V10 2100 900 1100 100* 0* 900* 200* 100* 900 2900                 

V11 1300 200* 1100 100* 100* 0* 200* 0* 1600 900 700                

V12 1800 200* 900 300 0* 600 800 100* 400 3100 100* 2300               

V13 1200 200 900 300 200 0* 100* 0* 800 900 400 600 1200              

V14 1800 900 100 600 200 800 500 300 1200 1700 500 3700 1200 2300             

V15 800 600 200 200* 100* 300* 200* 0* 400 100* 200* 600 400 1200 6600            

V16 2100 600 1300 1000 0* 200* 200* 0* 600 0* 200* 400 100* 500 700 5900           

V17 1000 300 700 0* 0* 600 200* 0* 400 300 300 500 200* 600 200* 100* 2900          

V18 2100 600 1300 400 200 3700 200* 400 200* 200* 400 1000 200 300 0* 300 700* 6200         

V19 1200 200* 200 400 600 400 600 100* 200 100* 0* 0* 100* 200* 100* 600 200* 700 1000        

V20 1100 600 1100 0* 100* 1100 200* 100* 200 200 200* 300 300 900 100* 400 200 200* 400 1300       

V21 200* 0* 100* 0* 0* 200* 100* 100* 0* 0* 0* 0* 100* 0* 200* 100* 200 400* 100* 0* 0*      

V22 2100 700 1700 1100 400 500 1200 600 600 1000 900 500 500 500 200* 700 400* 300* 300 400 100* 300     

V23 1300 900 3700 600 800 3100 700 200 500 400 600 400 600 300 400 300 300 900 200* 200* 0* 800 200*    

V24 3000 1300 2900 900 1000 2200 1200 500 2100 700 2200 1500 1100 1300 900 800 1000 2700 1100 600 200* 700 400 1200   

Utanför 
kommunen 

2100 1700 3400 700 1000 1200 2200 300 1300 100* 700 900 700 700 1800 2000 1200 1500 1400 1400 0* 200* 300 700 7500  

Totalt till/ 
från & inom 

resp omr 
64900 31400 51200 20700 13300 28900 17200 6600 22200 20100 12900 21000 12500 23000 18500 19200 12400 25200 10500 11900 2100 16800 18100 33300 35000 307900 
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Arbets- och skolresor mellan och inom olika områden under vardagar 

Notera att de redovisade uppgifterna är mycket ungefärliga och har därför avrundats till närmsta tiotal. De siffror som har räknats upp utifrån färre än fem resor i resdagböckerna har 

markerats med en stjärna. Dessa uppgifter är särskilt osäkra. Områdesindelningen för vardagar, det vill säga V1-V24, framgår av kapitel 1. 

Tabell 2 Resmatris alla arbets- eller skolresor resor till/från och inom olika områden i Jönköpings kommun som Jönköpings kommuns invånare gör en vardag 

Till/från V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 Utanför 
kommunen 

Totalt 

V1 3850                          

V2 4300 450*                         

V3 4410 1470 1360                        

V4 3280 790* 340* 340*                       

V5 1360 450 570 0* 0*                      

V6 570* 0* 1130* 0* 680* 790*                     

V7 1360 230* 790* 230* 0* 910 0*                    

V8 230 570* 340 0* 0* 230* 110* 0*                   

V9 1470 570* 1470 450 110* 570* 450* 110* 910                  

V10 1020* 230* 0* 0* 0* 0* 230* 0* 230* 680*                 

V11 680 0* 110* 110* 0* 0* 0* 0* 910 340* 110*                

V12 1360 230* 450* 230* 0* 230* 570* 230* 230* 1700 110* 570*               

V13 1020 0* 450 110* 110* 0* 0* 0* 110* 450* 0* 110* 340              

V14 1130 340* 680 230* 0* 680 230* 110* 680 570* 230* 1920 450 910             

V15 340* 230* 1250 110* 110* 0* 110* 0* 450* 110* 110* 340* 340* 680* 2380            

V16 1360 680* 790 570 0* 110* 110* 0* 340* 0* 110* 230* 110* 340* 0* 1020           

V17 790 340* 340 0* 0* 570* 110* 0* 110* 110* 110* 230* 230* 340* 230* 110* 340          

V18 1250 0* 1130 110* 230* 1580 110* 230* 110* 0* 110* 910* 0* 230* 0* 230* 110* 1020         

V19 1130 110* 230* 110* 110* 230* 450* 110* 230* 110* 0* 0* 110* 110* 110* 230* 230* 450* 110*        

V20 1020 450* 790 0* 0* 790* 110* 110* 340* 340* 110* 230* 110* 340* 230* 450* 230* 110* 340* 790       

V21 0* 0* 110* 0* 0* 0* 0* 110* 0* 0* 0* 0* 230* 0* 230* 110* 230* 0* 110* 0* 0*      

V22 790 570* 570* 910 110* 230* 910 110* 340* 340* 450* 0* 230* 450* 0* 340* 110* 110* 110* 340* 0* 0*     

V23 230* 450* 1020 110* 340 1250 450 0* 230* 570* 230* 230* 450* 0* 230* 110* 110* 450* 110* 110* 0* 110* 0*    

V24 1020 790* 570 450* 680 680* 110* 110* 680 1470 570 340* 450 340* 230* 1020 570 1580 340* 110* 0* 0* 0* 340*   

Utanför 
kommunen 

1250 1020 1360 790 340 680* 1360 110* 570 0* 450* 450* 340 340* 340* 680 680 790 680 790 0* 0* 110* 110* 3280  

Totalt till/ 
från & inom 

resp omr 
35190 14260 21730 9280 5200 11880 8940 2830 11650 8480 4860 10860 5770 11310 8140 9050 6220 10860 5880 8260 1130 7130 6900 12560 16520 137300 
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Inköpsresor mellan och inom olika områden under vardagar 

Notera att de redovisade uppgifterna är mycket ungefärliga och har därför avrundats till närmsta tiotal. De siffror som har räknats upp utifrån färre än fem resor i resdagböckerna har 

markerats med en stjärna. Dessa uppgifter är särskilt osäkra. Områdesindelningen för vardagar, det vill säga V1-V24, framgår av kapitel 1. 

Tabell 3 Resmatris alla arbets- eller skolresor resor till/från och inom olika områden i Jönköpings kommun som Jönköpings kommuns invånare gör en vardag 

Till/från V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 Utanför 
kommunen 

Totalt 

V1 1090                          

V2 700 1000                         

V3 1090 200* 1590                        

V4 600 600* 0* 300*                       

V5 200* 200* 0* 200* 200*                      

V6 500* 0* 100* 0* 0* 0*                     

V7 0* 200* 100* 0* 0* 200* 200*                    

V8 0* 200* 0* 0* 0* 0* 0* 0*                   

V9 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 100*                  

V10 300* 100* 0* 0* 0* 300* 0* 100* 200* 700                 

V11 0* 0* 200* 0* 0* 0* 200* 0* 200* 0* 200*                

V12 0* 0* 0* 100* 0* 0* 0* 0* 0* 400* 0* 100*               

V13 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*              

V14 100* 0* 200* 100* 0* 0* 0* 200* 200* 200* 100* 800 0* 300             

V15 100* 100* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 100* 700            

V16 100* 0* 0* 0* 0* 100* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 100* 1090           

V17 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 100* 0* 0* 200* 0* 0* 400          

V18 300* 0* 0* 0* 0* 600* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 1090*         

V19 100* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 100* 0* 100* 100*        

V20 0* 0* 0* 0* 0* 600* 100* 0* 0* 0* 100* 0* 0* 100* 0* 0* 0* 100* 0* 200*       

V21 200* 0* 0* 0* 0* 0* 100* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*      

V22 300* 0* 600 200* 100* 100* 200* 300 300* 0* 400 0* 0* 200* 0* 200* 200* 100* 100* 100* 0* 400     

V23 700 200* 1990 300* 200* 1290* 200* 200* 100* 0* 200* 100* 0* 200* 0* 100* 100* 200* 0* 100* 0* 600 400*    

V24 1490 400 1190 100* 0* 100* 100* 200* 1000 300* 500* 500 300* 400* 300* 0* 0* 500 100* 100* 300* 700 700 1090   

Utanför 
kommunen 

0* 0* 0* 100* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 100* 100* 0* 0* 100* 0* 100* 100* 200* 0* 300* 0* 100* 1000  

Totalt till/ 
från & inom 

resp omr 
7850 3880 7260 2580 1090 3880 1590 1190 2090 2580 2190 2090 400 3380 1390 1890 990 3080 690 1690 600 5370 7860 10440 2190 45300 
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Resor mellan och inom olika områden under helgdagar 

Notera att de redovisade uppgifterna är mycket ungefärliga och har därför avrundats till närmsta hundratal. De siffror som har räknats upp utifrån färre än fem resor i resdagböckerna har 

markerats med en stjärna. Dessa uppgifter är särskilt osäkra. Områdesindelningen för helgdagar, det vill säga H1-H8, framgår av kapitel 1. I detta kapitel visas också var målområdena 

V21-V23 respektive V24 ligger. 

Tabell 4 Resmatris för alla resor till/från och inom olika områden i Jönköpings kommun som Jönköpings kommuns invånare gör på en helgdag 

Till/Från V1-V23 V24 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 Utanför 
kommunen 

Totalt 

V21-V23 1100*            

V24 1100 1100*           

H1 1500 1700 14900          

H2 2800 2400 7300 4800         

H3 2400 3400 8800 1900 4800        

H4 2400 3900 5400 5000 2100 5400       

H5 1500 2100 4100 2200 400* 700 5600      

H6 1300* 4700 7600 2400 700 4500 4500 4500     

H7 1900 3400 3700 3900 4300 3400 2400 2100 20700    

H8 1900 200* 4800 600* 900 700 700 1100 3900 2600   

Utanför 
kommunen 

400* 600* 3000 1700 2100 3700 3000 3700 5000 1300 5200  

Totalt till/från & 
inom resp omr 

18300 24400 62800 35100 31700 37300 27200 37100 54600 1880 29600 223900 
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Tabell 5 Resmatris för fritids- och nöjesresor till/från och inom olika områden i Jönköpings kommun som Jönköpings kommuns invånare gör på en helgdag 

Till/Från V1-V23 V24 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 Utanför 
kommunen 

Totalt 

V21-V23 0*            

V24 630* 0*           

H1 0* 630* 9090          

H2 310* 630* 4700 1880         

H3 0* 630* 5330 1250 2510        

H4 940* 1250* 2820 2190 940* 310*       

H5 310* 310* 2820 1250* 0* 630* 1250      

H6 310* 310* 3760 1250 310* 3130 3130 2510     

H7 1570* 0* 2190 1250 1570* 1880 1880 1250* 9090    

H8 310* 310* 3450 940* 940* 310* 630 0* 1570 2190   

Utanför 
kommunen 

630* 0* 1250 940* 1880 3130 1570* 1570* 4080 630* 6270  

Totalt till/från & 
inom resp omr 

5010 4700 36050 16610 15360 17550 13790 17550 26330 11280 21940 110640 

 

Tabell 6 Resmatris för inköpsresor till/från och inom olika områden i Jönköpings kommun som Jönköpings kommuns invånare gör på en helgdag 

Till/Från V1-V23 V24 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 Utanför 
kommunen 

Totalt 

V21-V23 1880*            

V24 1250 1880*           

H1 2500 940* 4380          

H2 3750 1250* 2500 1250         

H3 2500 1250 1560 310* 0*        

H4 1560* 1880 3130 1250* 630* 2500       

H5 1250* 1250* 630* 940* 0* 0* 1560*      

H6 630* 2810 2190 630* 0* 630* 0* 1880     

H7 940* 2810 310* 940* 0* 310* 0* 0* 4380    

H8 0* 0* 0* 0* 310* 0* 0* 0* 310* 310*   

Utanför 
kommunen 

310* 310* 0* 310* 0* 0* 0* 630* 310* 0* 310*  

Totalt till/från & 
inom resp omr 

16560 15630 18130 13130 6560 11880 5630 9380 10320 940 2190 65320 
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     Bilaga 2 
 
 
 

Frågeformulär resvaneundersökning 
 

Undersökningen består av två olika delar: 

 Detta frågeformulär om dig och din familj  

 Resdagbok där du beskriver dina resor under en dag 
 

 
 

1. Din ålder?                             år   
 

 

2. Är du kvinna eller man?  1  kvinna  
 2  man   

 

 

3. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? (Kryssa för ett alternativ) 
 

 1  förvärvsarbetar - heltid 

 2  förvärvsarbetar - deltid 

  3  studerar 

 4  sjukskriven 

 5  föräldraledig 

 6  arbetssökande 

 7  pensionär 

 8  annat 

 

4. Vilken är din högsta avslutade utbildning? (Kryssa för ett alternativ) 
 

 1  grundskola/folkskola 

 2  gymnasium/realskola 

  3  eftergymnasial utbildning, annat än högskola/universitet 

 4  utbildning på högskola/universitet 

 

5. Hur gamla är de personer som bor i ditt hushåll? 
(Räkna även med dig själv och börja med den äldsta i hushållet) 

 

                 år                  år                  år                  år                  år                  år                  år 
       

 
 

 

6. I vilken typ av bostad bor du? (Kryssa för ett alternativ)  

 1  flerfamiljshus (lägenhet) 

 2  fristående en- eller tvåfamiljshus (villa) 

  3  radhus/kedjehus 

 4  annan typ av bostad  
 

 

7. Hur många bilar har hushållet tillgång till?  
        (Kryssa för ett alternativ. Räkna även med eventuella leasingbilar och förmånsbilar) 

1  0 st 2  1 st 3  2 st 4  3 st eller fler 
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8. Kan du i allmänhet använda dig av bil när du behöver? (Kryssa för ett alternativ) 

 
 1 ja, alltid 2 ja, för det mesta      3 ja, ibland 4 nej, sällan 5 nej, aldrig 
 

 
 

9. Kan du i allmänhet använda dig av cykel när du behöver?  (Kryssa för ett alternativ) 
 

 1 ja, alltid 2 ja, för det mesta      3 ja, ibland  4 nej, sällan 5 nej, aldrig 

 

  Om hushållet har tillgång till cykel: är någon av cyklarna en elcykel? 

  1  nej  

  2  ja  

 

 

10. Har du körkort för personbil? 
 1  nej 
  

 2  ja 
 

 

11. Har du någon form av buss- eller tågkort? 

 1  nej 

 2  ja – ange vilken typ: (Kryssa för ett eller flera alternativ) 

   1  Årskort  

   2  30-kort/månadskort 

  3  20-kort (20 valfria 20-timmarsintervall under 60 dagar) 

  4  10-kort 

  5  Reskassakort/värdekort 

  6  Skol- eller fritidskort 

  7  Barnvagnskort 

  8  Period 75-pluskort 

  9  Annat__________________________________ 

 

12. Beslut om trafikplanering kan ibland leda till konflikter. Vilket anser du att 
Jönköpings kommun bör prioritera… 

 

a) …vid jämförelse mellan bil och kollektivtrafik? 
 

1  prioritera kollektivtrafik, även om det innebär nackdelar för biltrafiken 

2  prioritera biltrafik, även om det innebär nackdelar för kollektivtrafiken 

3  vet ej 

 

b) …vid jämförelse mellan bil och gång/cykel? 
 

1  prioritera gång/cykeltrafik, även om det innebär nackdelar för biltrafiken 

2  prioritera biltrafik, även om det innebär nackdelar för gång/cykeltrafiken 

3  vet ej 
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13. Vilket av följande påståenden beskriver bäst din nuvarande bilanvändning och om du har 
några planer på att försöka minska din bilanvändning? (Kryssa för det påstående som 
passar bäst med din nuvarande situation) 

1  Jag varken äger eller har tillgång till bil så en minskad bilanvändning är inte aktuellt för mig. 

2  Jag har tillgång till bil men jag använder andra färdsätt så mycket det går. Jag kommer att 

bibehålla  eller t o m minska min redan låga bilanvändning de närmaste månaderna. 

3  Jag använder bil för de flesta av mina resor men jag har som mål att minska min

 bilanvändning. Jag har redan provat att ersätta vissa resor eller har tankar om hur jag ska göra 
det. 

4  Jag använder bil för de flesta av mina resor men jag funderar på att minska min bilanvändning. 

Jag  är dock osäker på hur och när det kan ske. 

5  Jag använder bil för de flesta av mina resor men jag skulle vilja minska min bilanvändning. Just 

nu  är det dock inte möjligt för mig. 

6  Jag använder bil för de flesta av mina resor. Jag är nöjd med detta och ser inget skäl att minska 

 bilresandet. 

 

Frågor till dig som förvärvsarbetar eller studerar: 
Du som inte förvärvsarbetar, gå vidare till resdagboken på nästa sida tack. 

14. Har du tillgång till något av följande på arbetsplatsen/studieplatsen?(Kryssa för ett eller 
flera alternativ)     

 

 1  fri parkering 9  välutrustad cykelparkering (stöldsäker och/eller väderskyddad) 

 2  parkering med avgift  10  ersättning för egen cykel i tjänsten   

 3  förmånsbeskattad parkering 11  subventionerat kort/årskort på avbetalning för kollektivtrafiken 

 4  företagsbil/bilpoolsbil 12  kollektivtrafikkort för tjänsteresor 

 5  förmånsbil  13  utrustning för webbmöte/videokonferens 

 6  ersättning för egen bil i tjänsten 14  rese-/mötespolicy 

 7  tjänstecykel 15  annat: …………………………………………………………… 

 8  omklädningsrum/dusch 16  inte något av ovanstående alternativ  

 

 

15. I ditt arbete, hur ofta använder du något av följande till resor eller möten med någon från 
annan plats (Kryssa för ett alternativ per rad) 

 5-7 dagar 2-4 dagar 1 dag Sällan Aldrig 
 per vecka per vecka per vecka 

Privat bil  1  2    3     4         5   

Företags-/förmånsbil/bilpool  1    2    3     4         5  

Kollektivtrafik (buss/tåg)  1    2    3     4         5  

Cykel  1    2    3     4         5 

Gång  1    2    3     4         5  

Webbmöte/videokonferens  1    2    3     4         5  

Fortsätt nu med att fylla i resdagboken, men läs först igenom instruktionerna 

på nästa uppslag! 
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