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HUR RESER DU?

EN POPULÄRVERSION AV  
RESEVANE UNDERSÖKNING 2018

ALVESTA KOMMUN OCH ALLBOHUS
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Våren 2018 genomförde Region Kronoberg och 

Energikontor Sydost, i samarbete med Trivector Traffic, en 

resevaneundersökning bland Allbohus och Alvesta kommuns 

medarbetare. Enkäten skickades via mejl den 17 april, med 

sista svarsdag 2 maj, med syfte att kartlägga hur medarbetare 

tar sig till och från arbetet och hur de reser i tjänsten. 

Resevaneundersökningens resultat är tänkt att fungera som ett 

underlag för att organisationernas resor 

ska bli mer klimatsmarta. Enkäten 

är uppdelad på arbetsresor (resor till 

och från arbetet), tjänsteresor (resor i 

tjänsten) samt attityder kring dessa. I 

resultatet behandlas Alvesta kommun 

och Allbohus som en organisation. 

872 personer svarade på enkäten – svarsfrekvensen är 49 

procent (44 procent för Allbohus). 46 procent av de kvinnliga 

medarbetarna och 60 procent av de manliga svarade på enkäten. 

Könsangivelsen bland de svarande är 77 procent kvinnor, 22 

procent är män samt 1 procent annan könsidentitet och kan/vill 

inte uppge. Medarbetarnas faktiska fördelning är enligt HR 82 

procent kvinnor och 18 procent män. 

Av de som har svarat på enkäten bor 71 procent i tätort och 29 

procent på landsbygd.

RESEVANEUNDERSÖKNING 
BLAND ALVESTA KOMMUNS OCH 
ALLBOHUS MEDARBETARE 

77 %
KVINNOR

22 %
MÄN

1 %
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KAN/VILL EJ UPPGE
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–26 
ÅR 

4 % 14 % 24 % 28 % 29 %
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FÖRVALTNINGEN FÖR SAMHÄLLSPLANERING

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

OMSORGSFÖRVALTNINGEN

ALLBOHUS

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

FÖRVALTNINGEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

ÖVERSTA STAPELN: ANDEL ENKÄTSVAR
NEDERSTA STAPELN: ANDEL MEDARBETARE
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ALVESTA 74 %

MOHEDA 10 %

VISLANDA 9 %

LÖNASHULT 2 %

GRIMSLÖV 5 %

Mer än hälften av medarbetarna, 65 procent, är på sin huvud-

sakliga arbetsplats 5 dagar en vanlig arbetsvecka. Medarbetarna 

är på sin arbetsplats i genomsnitt 4,5 dagar/arbetsvecka.

HUR MÅNGA DAGAR ÄR DU PÅ ARBETSPLATSEN EN VANLIG VECKA?

565 %418 %36 % 65 %23 %11 %02%

SVAREN HAR VIKTATS
Enkätsvaren har viktats* för att ta hänsyn till det faktiska 

antalet män och kvinnor på de olika förvaltningarna och 

medverkande bolag. Det betyder att de inkomna svaren antagits 

vara representativa för de som inte svarat och räknats upp så 

att det viktade antalet svar är detsamma som det totala antalet 

tillsvidareanställda. Samtliga värden angivna från denna sida 

och framåt är viktade. 

*VAD ÄR VIKTNING?
Viktning är en statistisk metod där över- och 

underrepresenterade grupper i en enkät tilldelas en vikt 

som motsvarar gruppens relativa storlek i förhållande till 

populationen. Genom viktning kan en enkät ge en mer 

rättvisande bild av populationen.

MEDARBETARNAS ARBETSORTER
De flesta av medarbetarna i Alvesta kommun och Allbohus har 

Alvesta som sin huvudsakliga arbetsort (74 procent). Därefter 

kommer Moheda (10 procent), Vislanda (9 procent), Grimslöv 

(5 procent) och Lönashult (2 procent).
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HUR RESTE DU FRÅN ARBETET IGÅR?

66 %
ENSAM I BIL

4 %
SAMÅKER I BIL

11 %
GÅNG

13 %
CYKEL

4%
TÅG

2%
BUSS

De flesta som jobbar på Alvesta kommun och 

Allbohus tog bilen från arbetet – 66 procent 

svarade att de åkte ensam i bil. 13 procent svarade 

att de cyklade från arbetet (varav 1 procent 

elcykel), 11 procent att de promenerade, 4 

procent att de samåkte, 4 procent att de åkte tåg, 

2 procent att de åkte buss. Moped, motorcykel 

samt ”annat” stod för mindre än 1 procent av det 

huvudsakliga transportsättet.

För de som går och cyklar är den vanligaste anledningen 

vardagsmotion (30 procent). För de som åker kollektivt är den 

vanligaste anledningen bekvämt/smidigt (25 procent). För de 

som tar bilen är det tidsvinst (24 procent). För de som går, 

cyklar och åker kollektivt är det 17 respektive 21 procent som 

gör det för att det är ett miljövänligt alternativ. För bilisterna är 

motsvarande siffra 1 procent. 

VARFÖR VALDE DU JUST DET FÄRDMEDLET?

19 procent av bilisterna svarar att de behöver bilen i tjänsten. 

I fritextsvaren uppger medarbetarna att det inte finns något 

alternativ – de har ingen verksamhetsbil att använda (eller 

känner inte till den möjligheten). Andra svarar att obekväma 

arbetstider gör att de tar bilen. Den största anledningen i 

svarskategorin ”Annat” är att medarbetarna tar bilen för att det 

inte finns kollektivtrafik mellan deras hem och arbetet.

VARAV 1 PROCENT 
ELCYKEL

MOTION 30 %

TIDSVINST 8 %
TIDSVINST 10 %

TIDSVINST 24 %

BEKVÄMT/SMI-
DIGT 18 %

EKONOMISKA SKÄL 
8 %

ANNAT 19 %
ANNAT 15 %

ANNAT 21 %

EKONOMISKA SKÄL 
20 %

MILJÖ- 
VÄNLIGT 17 %

MILJÖ- 
VÄNLIGT 21 %

BEKVÄMT/SMI-
DIGT 25 %

BEKVÄMT/SMI-
DIGT 21 %

BEHÖVER BILEN 
I TJÄNST 19 %

ÄRENDE PÅ  
VÄGEN 8 %

ENDA  
ALTERNATIV 7 %

ENDA  
ALTERNATIV 9 %

GÅNG/CYKEL KOLLEKTIVTRAFIK BIL
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HUR RESER DU I TJÄNSTEN?

INOM ORTEN

UTANFÖR ORTEN

31 %
GÅNG

28 %
PRIVATBIL

20 %
VERKSAMHETSBIL

4 %
BUSS/TÅG13 %

CYKEL

6,7 % EGEN CYKEL
5,0 % ARBETETS ELCYKEL

1,0 % EGEN ELCYKEL

0,6 % ARBETETS CYKEL

4 %
ANNAT

53 %
PRIVATBIL

9 %
BUSS/TÅG

29 %
VERKSAMHETSBIL

5 %
CYKEL

I denna fråga har medarbetarna svarat på hur de tar sig till och 

från möten/ärenden på samma ort som deras arbetsplats 

finns. Andelarna i figuren ovan avser antal resor, inte rest 

sträcka. Det vanligaste sättet att resa i tjänsten inom orten 

Här har vi frågat medarbetarna hur de reser till och från 

möten/ärenden utanför sin arbetsort. Andelarna i figuren 

ovan avser antal resor, inte rest sträcka. Det vanligaste sättet att 

är att promenera till sitt mål (31 procent). Det är nästan 

lika vanligt att ta sin privatbil (28 procent). 20 procent tar 

verksamhetsbilen,13 procent cyklar och 4 procent reser med 

annat färdmedel.

resa i tjänsten utanför sin arbetsort är att ta sin privata bil (53 

procent). 29 procent tar verksamhetsbilen, 9 procent tar buss/

tåg, 5 procent cyklar och 4 procent väljer andra färdmedel.
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KÖR DU BIL TILL ARBETET? KAN DU 
TÄNKA DIG ATT ÄNDRA DETTA?

 

 

 

 

JAG ANVÄNDER BIL FÖR 
DE FLESTA AV MINA 

 ARBETSRESOR – MEN 
KAN/VILL INTE MINSKA 
MITT BILANVÄNDANDE.

JAG KÖR BIL VÄLDIGT 
SÄLLAN OCH KOMMER 

FORTSÄTTA ATT RESA 
KLIMATSMART.

JAG ANVÄNDER BIL FÖR DE 
FLESTA AV MINA ARBETSRE-
SOR MEN JAG VILL MINSKA 

BILANVÄNDNINGEN.  
JAG ÄR DOCK OSÄKER PÅ 

HUR JAG SKA GÖRA.

JAG ANVÄNDER BIL FÖR DE 
FLESTA AV MINA ARBETSRE-
SOR MEN JAG VILL MINSKA 

BILRESORNA. JAG HAR 
REDAN TESTAT ATT ERSÄTTA 

VISSA AV MIN BILRESOR.

32%

8%

9 %

51 %

Här berättar medarbetarna om hur de använder bilen till 

arbetet och om de kan tänka sig att minska sin bilanvändning. 

Resultatet är:

 » Jag har inte tillgång till bil/kör bil väldigt sällan och 

kommer att fortsätta att resa klimatsmart, 32 procent. 

 » Jag använder min bil för de flesta av mina arbetsresor men 

jag vill minska dessa – jag har redan testat att ersätta vissa 

av mina resor, 8 procent.

 » Jag använder bil för de flesta av mina arbetsresor men jag 

funderar på att minska min bilanvändning – jag är dock 

osäker på hur jag ska göra, 9 procent.

 » Jag använder bil för de flesta av mina arbetsresor – men 

kan/vill inte minska mitt bilanvändande, 51 procent.

BETEENDE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Svaret på ovanstående fråga har vi ställt i förhållande till 

medarbetarnas beteenden och förutsättningar. Detta gör 

vi för att kunna se vilka möjligheter det finns att minska 

bilanvändandet. Spelar kön och ålder roll? Spelar det roll om 

man bor i tätort eller på landsbygden?

Utifrån fritextsvaren finns det många återkommande 

förbättringsförslag som skulle få medarbetarna att cykla 

till arbetet. 

Det vanligaste förbättringsförslaget är att bygga bättre, 

säkrare och fler cykelvägar (21 procent). Det näst 

vanligaste förbättringsförslaget är ”erbjuda leasing av 

elcykel eller förmånselcykel” (10 procent).

Samtidigt poängterade en del medarbetare att det inte går 

att cykla till arbetet – det är helt enkelt en för lång sträcka 

och/eller arbetstiderna tillåter det inte (5 procent). 

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG FRÅN FRISVAREN

 REDAN GRÖN OCH GLAD
 FÖRSÖKER BLI GRÖN
 FUNDERAR PÅ SAKEN
 BILIST – JAVISST!
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ÅLDER VS. FÖRÄNDRINGSBENÄGENHET

BOENDE VS. FÖRÄNDRINGSBENÄGENHET

KÖN VS. FÖRÄNDRINGSBENÄGENHET

37 %

31 %

24 %

37 %

26 %

5 %

10 %

10 %

7 %

7 %

8 %

9 %

8 %

9 %

15 %

50 %

49 %

58 %

47 %

51 %

0 10050

ÖVER 55 ÅR

46–55 ÅR

36–45 ÅR

26–35 ÅR

UNDER 26 ÅR

 BILIST – JAVISST!
 FUNDERAR PÅ SAKEN
 FÖRSÖKER BLI GRÖN
 REDAN GRÖN OCH GLAD

 BILIST – JAVISST!
 FUNDERAR PÅ SAKEN
 FÖRSÖKER BLI GRÖN
 REDAN GRÖN OCH GLAD

 BILIST – JAVISST!
 FUNDERAR PÅ SAKEN
 FÖRSÖKER BLI GRÖN
 REDAN GRÖN OCH GLAD

 BILIST – JAVISST!
 FUNDERAR PÅ SAKEN
 FÖRSÖKER BLI GRÖN
 REDAN GRÖN OCH GLAD

12 %

41 %

4 %

10 %

7 %

9 %

77 %

40 %

0 10050

LANDSBYGD

TÄTORT

28 %

33 %

11 %

8 %

12 %

8 %

49 %

52 %

0 10050

MAN

KVINNA

13 %

5 %

18 %

22 %

23 %

34 %

34 %

71 %

87 %

87 %

31 %

14 %

12 %

12 %

17 %

11 %

19 %

5 %

8 %

4 %

6 %

14 %

17 %

11 %

13 %

17 %

6 %

81 %

75 %

56 %

49 %

48 %

43 %

30 %

23 %

6 %

4 %

55 %

0 10050

MITT ENDA ALTERNATIV

BEHÖVER BILEN I TJÄNSTEN

TIDSVINST

TRYGGT/SÄKERT

ANNAT ÄRENDE PÅ VÄGEN

BEKVÄMT/SMIDIGT

VANESAK

EKONOMISKA SKÄL

MILJÖVÄNLIGT

MOTION/HÄLSA

ANNAN

3 % 3 %
2 % 4 %

1 %

ANLEDNING TILL FÄRDMEDELSVAL VS. FÖRÄNDRINGSBENÄGENHET
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NEJ 51 %

JA 22 %

VET EJ 27 %

VET EJ 23 %

JA 70%

NEJ 7 %

TYCKER DU ATT DIN ARBETSGIVARE SKA ENGAGERA 
SIG I HUR DU RESER TILL/FRÅN ARBETET?

TYCKER DU ATT DIN ARBETSGIVARE SKA 
ENGAGERA SIG I HUR DU RESER I ARBETET?

TYCKER DU ATT ARBETSGIVAREN SKA ENGAGERA SIG I DINA RESOR?

Denna fråga är uppdelat i två frågor: engagera sig i 

medarbetarnas resor till och från arbetet samt engagera sig 

i medarbetarnas resor i tjänsten. Av medarbetarna tycker 51 

procent att arbetsgivaren inte ska engagera sig i medarbetarnas 

resor till och från arbetet medan 22 procent tycker att de ska 

engagera sig i dessa resor. 

På frågan om arbetsgivaren ska engagera sig i medarbetarnas 

resor i tjänsten är 70 procent positivt inställda. 7 procent tycker 

att arbetsgivaren inte ska engagera sig i tjänsteresorna.

Nästan hälften av medarbetarna svarar att de inte känner 

till arbetsgivarens resepolicy /riktlinjer för möten och 

resor i tjänsten. 23 procent av medarbetarna känner till att 

det finns en resepolicy men inte dess innehåll. Lika många 

känner till resepolicyn och dess innehåll väl. 5 procent 

svarar att ”vi har ingen resepolicy”.

Alvesta kommun och Allbohus har en resepolicy, antagen 2016.

KÄNNER DU TILL 
ARBETSGIVARENS RESEPOLICY?

JAG KÄNNER INTE 
TILL POLICYN, 49 %

JAG KÄNNER TILL 
POLICYN OCH DESS 

INNEHÅLL, 23 %

JAG KÄNNER TILL 
POLICYN MEN INTE 

DESS INNEHÅLL, 
23 %

VI HAR INGEN RESEPOLICY, 5 %
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VAD SKULLE KUNNA FÅ DIG ATT I HÖGRE 
UTSTRÄCKNING ANVÄNDA DIG AV RESFRIA MÖTEN?

VET INTE
INGET, MINA 

ARBETSUPPGIFTER  
TILLÅTER DET INTE

INGET, JAG HAR 
TILLRÄCKLIGT 

MYCKET KUNSKAP
BÄTTRE TEKNIK 
PÅ MIN DATOR

ÄNDRADE 
ARBETSRUTINER

BÄTTRE KUNSKAP 
OM TEKNIKEN

Majoriteten, 1 029 personer (motsvarande 58 procent), 

svarar ”vet ej, har ingen erfarenhet”. Det näst vanligaste svaret 

med 273 svar, motsvarande 15 procent, är ”Ingenting, mina 

arbetsuppgifter tillåter inte resfria möten”. 190 personer, 

motsvarande 11 procent, svarar att de redan har goda 

möjligheter för resfria möten.

 » 153 personer, motsvarande 9 procent, svarar att de tror att 

ökad utbildning/kunskap om tekniken för resfria möten 

skulle öka deras användning av detta. 

 » 136 personer, motsvarande 8 procent, tycker att tekniken 

för resfria möten kan bli bättre i konferens-/mötesrum.

 » 125 personer, motsvarande 7 procent, tror att bättre teknik 

på deras egna utrustning (dator/mobil) skulle bidra till 

ökad användning av resfria möten. 

Klustrar man ihop de svar som rör teknik, utbildning, 

utrustning, rutiner och riktlinjer så blir resultatet följande: 

 » Bättre distansmötesteknik på min egen dator, 125 personer 

 » Bättre utbildning/kunskap om distansmötesteknik, 153 personer

 » Bättre distansmötesteknik i mötesrum, 136 personer

 » Tydliga riktlinjer i rese- och /eller mötespolicy, 57 personer

 » Ändrade arbetsrutiner, 123 personer

Det innebär att 384 personer av medarbetarna, 22 procent, 

ansåg att ovanstående åtgärder skulle få dem att i högre 

utsträckning använda resfria möten.

HADE DU RESFRIA MÖTEN FÖRRA VECKAN? 
I SÅ FALL – HUR MÅNGA? 

9 %
HAR RES- 
FRIA MÖTEN

3 ST
MÖTEN/VECKA 
SOM ÄR RESFRIA

DESSA 9 % HAR I 
GENOMSNITT
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anledning så gör de inte det. 

 » 7 procent arbetar redan hemifrån och är positiva till det. 

 » 2 procent är negativa till att det och gör det därför inte.

 » 13 procent svarade inte på frågan. 

HUR STÄLLER DU DIG TILL ATT ARBETA HEMIFRÅN 
NÅGON DAG PER VECKA? 

7 %
POSITIV: 

Gör det 
redan

33 %
POSITIV: Men  

mina arbetsuppgifter  
tillåter det inte

13 %
POSITIV:  
Men gör  
det inte

16 %
NEGATIV: Mina  
arbetsuppgifter  
tillåter det inte

16 %
VET INTE

HUR STÄLLER DU DIG TILL ATT ARBETA FRÅN EN ARBETSHUBB 
NÅGON DAG PER VECKA? 

3 %
POSITIV:  

Gör det 
redan

23 %
POSITIV: Men  

mina arbetsuppgifter  
tillåter det inte

9 %
POSITIV:  
Men gör  
det inte

15 %
NEGATIV: Mina  
arbetsuppgifter  
tillåter det inte

31 %
VET INTE

På denna fråga fick medarbetarna berätta om deras inställning 

kring att arbeta hemifrån. De flesta är positiva till att jobba 

hemifrån (53 procent). Lika många är negativa till att jobba 

hemifrån som de som inte har någon åsikt (16 procent).

Så här svarade medarbetarna:

 » 33 procent är positiva till att jobba hemifrån men deras 

arbetsuppgifter tillåter det inte. 

 » 16 procent är negativa till att jobba hemifrån – dessutom 

tillåter inte deras arbetsuppgifter det. 

 » 16 procent vet inte.

 » 13 procent är positiva till att jobba hemifrån men av annan 

En arbetshubb är en arbetslokal som ligger närmare bostaden 

än kontoret. Denna lokal fungerar som ett komplement till 

arbetsplatsen för att minska den medarbetarens restid till och 

från arbetet. En arbetshubb kan också fungera som ett tillfälligt 

kontor för den som reser i tjänsten. 

På denna fråga fick Alvestas medarbetare berätta om deras 

inställning till att jobba från en arbetshubb:

 » 31 procent vet inte.

 » 23 procent är positiva till det men deras arbetsuppgifter 

tillåter det inte. 

 » 15 procent är negativa till det och deras arbetsuppgifter 

tillåter det inte. 

 » 9 procent är positiva till det men av annan anledning så 

gör de inte det. 

 » 3 procent gör det redan idag och är positiva till det. 

 » 3 procent är negativt inställt till det och gör det därför inte.

 » 16 procent svarade inte på frågan. 
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37 % VILL DELTA I MINST EN PROVAKTIVITET

20 %
ELCYKEL

11 %
VINTEREL- 

CYKEL

4%
SAMÅKNING

7%
SPARSAM  

KÖRNING

Alvesta kommuns och Allbohus medarbetare kommer få 

möjlighet att testa aktiviteter som ska göra det lättare för 

dem att resa mer klimatsmart.

Medarbetarna fick därför anmäla sitt intresse för en eller 

flera av nedanstående aktiviteter:

 » Testresenär i kollektivtrafiken

 » Låna och prova elcykel

 » Låna och prova elcykel med vinterdäck

 » Prova samåkningsgrupp

 » Utbildning i sparsam körning

Det mest populära alternativet var att låna och prova elcykel 

(20 procent), provåka kollektivtrafiken (14 procent) och 

testa en elcykel utrustad med vinterdäck (11 procent).

 Utbildning i sparsam körning intresserar 7 procent och att 

testa en samåkningsgrupp intresserar 4 procent.

14%
KOLLEKTIVTRAFIK
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