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Sammanfattning 

Transportval vid tjänsteresor är en viktig fråga då universitet och högskolor var en 

av de tre myndigheter med högst mängd utsläpp från tjänsteresor för året 2017. Det 

är särskilt viktigt för Linnéuniversitetet som är miljöcertifierat och har en Mötes- 

och Resepolicy för att minska sina utsläpp. Syftet med denna studie var att ta reda 

på vilka faktorer som påverkar universitetsanställdas val av transportsätt vid 

tjänsteresor samt vad som krävs för att målgruppen ska välja de mer miljövänliga 

alternativen. Metoden som användes var en webbenkät i kombination med en 

conjointanalys för att få både kvantitativa och kvalitativa resultat. Den yrkesgrupp 

som var mest representerad av respondenterna var Teknisk- och Administrativ 

personal vars syfte med tjänsteresan främst var möten och konferenser. Resultaten 

från studien visade att de avgörande faktorerna för respondenterna var tid, kostnad, 

miljö, pålitlighet och inverkan på fritid. Det som respondenterna ansåg krävdes för 

att de skulle välja tåg över flyg var möjlighet till flextid under restiden, att 

övernattningar beviljas av universitetet samt förbättrad kollektivtrafik. 
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Abstract 

 

Transport choice for business travel is an important matter since universities and 

colleges were one of the top three authorities with the highest amount of emissions 

from business travels for the year of 2017. It is especially important for the 

Linnaeus University which has an environmental management certificate and has a 

Meeting-and Travel policy to reduce their emissions. The purpose of this study was 

to find out the factors which affect the choice of transport on business trips for 

university employees as well as what is required for the target group to choose the 

more environmentally friendly alternatives. The method that was used was a web 

survey in combination with a conjoint analysis to get both quantitative and 

qualitative results. The results from the study showed that the deciding factors for 

the respondents were time, cost, environment, reliability and impact on leisure time. 

The occupational group which was most represented by the respondents was 

Technical- and Administrative personnel whose purpose with the business trip 

mainly was meetings and conferences. That which the respondents deemed as 

required for them to choose train over plane was the possibility for flex during the 

travel time, for overnight stays to be granted by the university as well as improved 

public transport. 
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1 Inledning 

1.1 Utsläppen och problemen 

I dagens samhälle har flera av de olika transportsätten som används en stor 

inverkan på vår miljö då de drivs av fossila bränslen som bildar utsläpp. 

Utsläppen bidrar sedan till övergödning, försurning och ozonbildning 

(Naturvårdsverket, 2018a). Ozonbildningen vid förbränning av fossila 

bränslen är ett globalt problem, främst det marknära ozon som bildas då det 

är skadligt både för oss människor och djur men även växter. Samtidigt 

bidrar det till att ozonlagret blir tjockare, vilket agerar skyddande mot UV-

ljus bland annat. Ett tjockare ozonlager bidrar även till växthuseffekten, 

vilket resulterar i att mer värme hålls kvar i atmosfären och att 

medeltemperaturen stiger. En av de vanligaste växthusgaserna är koldioxid 

som släpps ut i atmosfären vid förbränning av fossila bränslen. Halten av 

koldioxid i atmosfären ökar för varje år samtidigt som de senaste åren har 

varit de varmaste sedan mätningarna började på slutet av 1800-talet 

(Sheppard, 2012). Transporternas utsläpp har även en negativ inverkan på 

människors hälsa då det i tätorter och städer orsakar störande buller. Det 

leder även till utsläpp av partiklar och kolväten som har en negativ inverkan 

på andningsorganen (Naturvårdsverket, 2018b). Ett varmare klimat som gör 

att medeltemperaturen stiger kan påverka vårt ekosystem på flera sätt 

eftersom havsnivåerna höjs i takt med att havsisarna smälter samt påverkan 

på extremväder, markanvändning och födotillgång (Sheppard, 2012).  

 

1.2 Sveriges resestatistik 

I Sverige stod transporter för ca en tredjedel av landets totala utsläpp av 

växthusgaser år 2017 (Naturvårdsverket, 2018b). År 2017 bidrog 

personbilstrafiken med 10 386 (tusen ton) CO2-ekvivalenter, jämfört med 

flyg som bidrog med 553 CO2-ekvivalenter, dessa transportsätt bidrog till 

störst andel CO2-ekvivalenter. Tåg och buss, hade betydligt lägre påverkan i 

CO2-ekvivalenter. Tåg bidrog med 41 CO2-ekvivalenter och buss bidrog med 

189 CO2-ekvivalenter år 2017 (Naturvårdsverket, 2017a).  

 

Utifrån antal kilometer per person för varje trafikslag, är flyg det med störst 

miljöpåverkan. Personbil, buss, flyg och tåg jämfördes utifrån påverkan på 

energi och klimat per personkilometer. Skalans siffror var reglerade utefter 

energianvändning och klimatpåverkan för personbil i tätort (= index 100). 

Flyget hade störst påverkan på skalan med en klimatpåverkan strax under 

250 och en energipåverkan strax under 150. Tåg och buss hade avsevärt lägre 

index på skalan då buss, med ett medelvärde över både buss i tätort och på 

landsväg, hamnade på ca 60 på energipåverkan och ca 18 på klimatpåverkan. 



 

2(31) 

 

Tågets index för skalan resulterade i ett medelvärde för energipåverkan på ca 

23 och en klimatpåverkan på ca 2 (Trafikverket, 2017). 

Utifrån denna information är de mer miljövänliga alternativen av de fyra 

olika transportsätten tåg och buss. Enligt naturvårdsverket har den svenska 

befolkningens resor via flyg ökat med 120 % sedan år 1990. I takt med att 

befolkningens flygvanor inrikes har ökat har även planens effektivisering 

ökat vilket har gjort att utsläppen inte har ökat sedan 1990, trots att folk 

flyger mer (Naturvårdsverket, 2018c). Sveriges regering har för att uppnå 

klimatmålen satt som mål att Sverige ska vara fossilfritt och hållbart senast år 

2045. För att nå målen har regeringen implementerat flertalet åtgärder i form 

av bonusar för fordon med låga koldioxidutsläpp och högre skatt för fordon 

med höga utsläpp (Regeringen, 2018). I universitetsvärlden reser de anställda 

mycket, ofta med flyg även kortare sträckor. Detta är ett problem både 

nationellt och globalt (Naturvårdsverket 2017b). En sträcka som är relevant 

för Linnéuniversitetet är sträckan mellan Kalmar och Stockholm eftersom ca 

200 anställda åkt på tjänsteresor mellan de två städerna under 2018. 

 

1.3 Nationella styrmedel 
De styrmedel som finns och tillämpas för flyg i Sverige visar att flygsektorn 

betalar avsevärt mindre när det bland annat kommer till inrikes 

koldioxidutsläpp och moms jämfört med bil-sektorn. Vid jämförelse av bil-

sektorn och flygsektorn betalar flyget endast ca en tjugondel av det bil-

sektorn betalar för sina koldioxidutsläpp. Momsfrågan är också intressant då 

den gäller både flyg- och tågtrafiken, där betalar dessa transportslag endast 6 

% i moms jämfört med bil-sektorn där en kund betalar 29 % moms vid köp 

av ett fordon samt bränsle. Det kan dock finnas ett flertal anledningar bakom 

detta, såsom gynnande av jobbpendlare och för att minska miljöpåverkan. 

Detta hade dock kunnat justeras genom att dela upp momssatsen på korta och 

långa resor. Det har gjorts i Tyskland, på resor under 50 mil gäller 

momssatsen 7 % och på resor över 50 mil tillämpas 19 % moms som är den 

vanliga tyska momssatsen (Åkerman, et.al., 2016). 

 

Ett stort problem med flygtrafiken är de utsläpp den leder till, frågan är dock 

hur resenärerna kan informeras om utsläppen. Inom det här fältet finns det 

flera exempel på möjliga lösningar för problemet. För att ta reda på en 

produkts miljöpåverkan kan ett alternativ vara tillämpning av en frivillig 

miljömärkning, antingen via information från resebyråer eller i enlighet med 

EU:s (energimärkning) av vitvaror. Det skulle göra det möjligt för kunden att 

ta hänsyn till flygets miljöpåverkan vid sitt beslut av transportsätt (Åkerman, 

et.al, 2016). 

1.4 Vad påverkar resvanor? 

En kvalitativ studie från 2014 utfördes på både anställda och studenter på ett 

universitet i Storbritannien. Studien undersökte vad målgruppen tyckte om 
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införandet av ett nytt mål för minskning av koldioxidutsläpp på universitetet. 

Resultatet från studien visade att de som var mest medvetna om sina 

koldioxidutsläpp var de som vanligtvis använde de mer miljövänliga 

transportsätten. En stor gemensam faktor bland studiens respondenter var 

frågan angående självständighet, en rädsla över att få en begränsad 

självständighet och att inte få göra egna val när det kommer till sitt 

transportval. Vissa respondenter var tveksamma inför förändringen då det 

inkräktar på deras frihet att själva välja, vilket kan bero på att transportmedel 

som exempelvis bil anspelar på den känslan. Något alla respondenterna hade 

gemensamt var att deras val av transport ingav dem en känsla av frihet och 

tillfredsställelse. Skillnaden var dock att de som valde de mer miljövänliga 

transportmedlen var mer optimistiska till förändringen, samtidigt som de 

trodde att en annan mer uppmuntrande och positiv vinkling kunde vara att 

föredra mot ett tvång. Forskarna ansåg att känslorna av frihet och 

tillfredsställelse kan vara viktigt då andra studier har visat ett samband 

mellan självständighet, frihet och tillfredsställelse. En del av fokusgrupperna 

var också tveksamma kring ifall det skulle leda till någon konkret förändring 

och tog istället upp större frågor än de som var ämnade att diskuteras i 

studien och förminskade sin egen roll i problemet (Thomas, et al, 2014). 

 

I en studie utförd av Eriksson (2008) på Umeå Universitet undersöktes pro-

miljövänligt beteende: vikten av faktorer som attityd, vanor och transport-

policyåtgärder med hjälp av fyra empiriska studier. Syftet med studien var att 

ta reda på vad som påverkar viljan att ändra beteende till ett mer miljövänligt 

transportsätt i hushåll genom att undersöka viljans psykologiska och 

kontextuella aspekter. 

 

Första studien visade att för att en minskning ska ske behövs inte bara 

vanorna kring bilanvändande brytas utan det måste också finnas en 

motivation till att förändra sina vanor. Resultaten visade att de bilister som 

hade både en stark moralisk motivation samt starka användningsvanor 

begränsade sitt nyttjande efter ett ingripande i dessa. I studie två och tre 

undersöktes acceptansen av policys utifrån normativa faktorer. De faktorer 

som var starkt relaterade till acceptansen var uppfattad effektivitet, inverkan 

på en själv och rättvisa. Individernas egna normer visade sig även vara av 

vikt för att kunna acceptera informationskampanjer, paket med åtgärder av 

både tryck och dragkaraktär samt tryckåtgärder. För att acceptera olika 

strukturella tryckåtgärder var även en medvetenhet om problemet viktig. Den 

fjärde studien undersökte hur hushållen anpassade och ändrade sina vanor 

utifrån olika TDM (travel demand management) tryckåtgärder samt paket 

med strukturella paket med tryckåtgärder. Tryckåtgärder ämnade i detta fall 

försvåra användandet av bil och göra bilanvändandet mindre lönsamt. Det 

som fungerade bäst enligt studien var en kombination av de båda 

tryckåtgärderna. De olika studiernas resultat visade att för att kunna ta reda 
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på hur villiga människor är att välja mer miljövänliga transportmedel är det 

viktigt att undersöka de åsikter dem har om policys samt psykologiska och 

generella faktorer (Eriksson, 2008). 

 

När det kommer till att välja sitt transportsätt kan flera faktorer påverka vid 

valet av ett hållbart transportsätt. Följande punkter togs upp i en studie av 

Schoenau och Müller (2017) som möjliga anledningar till val av 

transportsätt. Det som kan påverka är resenärernas positiva eller negativa 

attityder om det miljövänliga transportmedlet som sedan formar resenärernas 

medvetna beslut. Det kan även bero på att det oftast är ett medvetet val där 

nackdelarna och fördelarna vägs mot varandra. Attityderna kan också 

påverkas av en individs omgivning i form av dess umgänges åsikter om 

transportmedlet i fråga. En annan möjlig faktor för beslutsfattandet är hur 

svårt resenären upplever att det är att utföra handlingen att ta det hållbara 

transportsättet. 

 

Studien undersökte hållbart resande i samband med en medveten planering 

av resan samt samband mellan resenärens attityd till transportmedlet och 

valet av transport. Studien hittade inga sammanband mellan att faktiskt resa 

hållbart i samband med att medvetet planera det eller attityden om 

transportmedlet. Den största avgörande faktorn för hållbart resande enligt 

studien var den redan existerande vanan av att välja hållbara transportmedel i 

första hand. Den visade också att de externa kostnader som hållbart resande 

innebär, utöver de kostnader dagens hushåll normalt har då de redan äger en 

bil exempelvis, påverkar resenärens val. Författarna anser därför att det krävs 

att både invånare och myndigheter i den sociala sektorn inte tillämpar straff 

för dem som använder mindre hållbara transportmedel och fokuserar på de 

externa kostnaderna och resvanor. Detta kan uppnås genom att införa policys 

inom hållbar mobilitet för att minska de externa kostnaderna och agera som 

en dragåtgärd. Vidare föreslås en förbättring av kollektivtrafiken och 

infrastrukturen samt att auktoritära personer ska föregå med gott exempel 

och ibland välja bort sin egen personbil. Dessa förändringar anser Schoenau 

och Müller (2017) kommer att leda till en långsiktig förändring för hållbara 

transporter i urban miljö genom engagemang från politiker och en 

attitydförändring hos medborgarna. 

 

En studie som utfördes i Dehli 2014 kom fram till att de viktigaste faktorerna 

för resenärer vid val av kollektivtrafik är säkerhet, kostnad, tillförlitlighet och 

komfort. Författarna tar upp hur avståndet till en busshållplats kan påverka 

valet att åka med buss eller inte (Jain et al., 2014). I Storbritannien upplevde 

resenärer stress på grund av längre restid och oförutsägbarhet i samband med 

kollektivt resande (Gatersleben & Uzzel, 2007). Tidigare studier har också 

visat att bilister och bussåkares humör blir sämre i takt med att restiden ökar, 

restiden kan därför också förväntas vara en viktig faktor vid transportval 
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(Morris & Guerra, 2015). 

 

 

1.5 Miljöledningssystem  
Statliga myndigheter rapporterar kontinuerligt till staten de tjänsteresor och 

övriga transporter som sker på myndigheten. Det är en del av det initiativ 

riksdagen har beslutat om, målet är att jämfört med år 2010 ska 

koldioxidutsläppen från transportsektorn minska med 70 %. Det släpps 

årligen en rapport med titeln Miljöledning i staten och rapporten från år 2017 

visade att jämfört med 2016 har koldioxidutsläppen från myndigheternas 

tjänsteresor och transporter ökat. Utsläppet av koldioxid för tjänsteresorna 

och transporterna 2017 var 380 000 ton koldioxid, vilket motsvarar 2 % av 

Sveriges totala mängd koldioxidutsläpp. Rapporten visade även att 

Utbildningsdepartementet var ett av de tre departementen med störst mängd 

utsläpp från sina tjänsteresor och transporter (Naturvårdsverket 2017b). 

Rapporten från 2018 tar upp hur antalet digitala möten har tredubblats sedan 

2017 men att rapporteringen från högskolor och universitet är låg 

(Naturvårdsverket, 2018d), det är därför intressant att ta reda på om 

universitetsanställda har detta i åtanke vid planering av möten m.m. 

 

I den årliga rapporten från Miljöledning i staten, där 190 myndigheter 

redovisar sina utsläpp framkommer det att de statliga myndigheterna med 

högst koldioxidutsläpp från flyg är högskolor och universitet. År 2017 stod 

utbildningsdepartementet för 60 % av de statliga myndigheternas 

koldioxidutsläpp från långa resor (Över 50 mil). De hade även högst andel 

utsläpp på kortare resor under 50 mil, där låg de på ca 30 % (Sveriges radio, 

2019). 

 

1.6 Linnéuniversitetet 
Linnéuniversitetet är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 och arbetar 

kontinuerligt med ständig förbättring inom flertalet områden via 

styrdokument och policys. Universitetet har lokaler i både Kalmar och 

Växjö. En sak som har identifierats som en betydande faktor är universitetets 

resor (Älvgren, 2019). 

 

Den av universitetets flera policys som är relevant i denna studie är deras 

Mötes- och Resepolicy. Det är policyn som behandlar Linnéuniversitetets 

tjänsteresor samt planering av möten. Policyn tar bland annat upp hur möten 

inte alltid behöver ske på en gemensam fysisk plats utan kan utföras via 

exempelvis telefonsamtal och Skype, detta för att minska på miljöpåverkan, 

resekostnader och tidsåtgång. Universitetet erbjuder därför flertalet E-

mötestjänster för de anställda (Linnéuniversitetet, 2018). 
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I policyn anger universitetet fyra prioriteringar som skall göras vid 

tjänsteresor: 

 

• “För resor mellan universitetets orter ska resekortet för tåg användas.  

• För andra resor inom landet skall tåg användas i så stor utsträckning 

som möjligt och vid korta flygresor (under 50 mil) ska alltid 

alternativ övervägas. 

• Vid marktransporter till tåg- och flygresor ska kollektivtrafik eller 

samåkning i taxi väljas i första hand. 

• Vid bilresa ska miljöbil i form av tjänstebil eller hyrbil användas. 

Privat bil kan användas endast i undantagsfall.” (Linnéuniversitetet, 

2012, sid 2). 
 

En av punkterna är särskilt relevant då avståndet mellan Kalmar och 

Stockholm är ca 412 km (Google Maps, 2019). Detta innebär att sträckan 

mellan Kalmar och Stockholm faller under kategorin kortare resor och att då 

alternativ ska övervägas vid följd av den första prioriterings-punkten i 

policyn.  

 

Universitetet tar vidare upp hur den resebyrån som de ingått samarbete med, 

ska i enlighet med policyn i fråga förse de anställda med miljöanpassade 

resor som alternativ (Linnéuniversitetet, 2012). Linnéuniversitetets 

nuvarande avtalspartner är resebyrån Lingmerths (Oscarsson, 2019).  

 

 

Tåg bidrar till avsevärt mindre utsläpp än flyg, därför är det intressant att ta 

reda på vilka faktorer det är som påverkar valet mellan dessa transporttyper 

vid exempelvis sträckan Kalmar-Stockholm. På Linnéuniversitetet reser vissa 

anställda denna sträcka inom tjänsten och valet står oftast mellan tåg eller 

flyg. Att undersöka de avgörande faktorerna för val av transportmedel bör 

ligga i universitetets, samhällets och företagens intresse. För företagen 

handlar det om konkurrenskraftighet och större marknadsandelar, för 

universitetet är det en viktig miljöfråga som är en del av universitetets 

resepolicy och slutligen för samhället då koldioxidutsläpp har en negativ 

påverkan på alla. De olika transportsätten tåg och flyg går båda två till 

destinationen Stockholm, därför måste det finnas andra faktorer som 

påverkar transportvalet. Särskilt då universitetet har en resepolicy som ämnar 

minska på universitetets miljöpåverkan i samband med tjänsteresor 

(Linnéuniversitetet, 2012). 

 

 

Frågan är då varför en resenär skulle välja flyg framför tåg som transportsätt 

på sträckor där båda transportsätten är tillgängliga och vad är det som gör det 

ena transportsättet mer attraktivt än det andra. Enligt den nya rapporten från 

Trafikanalys i februari 2019 var 88,7 % av tågen i februari max 5 minuter 
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sena till slutstation, vilket är en förbättring från förra årets februari-resultat 

på 86,4% (Trafikverket, 2019). Därför bör inte tågförseningar vara en 

påverkande faktor. Dock är den totala restiden för flyg kortare än för tåg 

(Bilaga 1) och kan därför vara en möjlig anledning. 

 

1.7 Syfte 
Syftet med den här studien var att ta reda på vilka faktorer som påverkar 

universitetsanställda när det kommer till val av transportsätt på tjänsteresor, 

det var för att ta reda på vad som krävs för att det mer miljövänliga 

alternativet ska väljas istället. De transportsätt som studien avgränsades till 

var tåg och flyg och resorna avgränsas till de resor som sker mellan Kalmar-

Stockholm, tur och retur. Det är viktigt då universitet är en av de 

myndigheter med högst utsläpp, en minskning av utsläpp skulle därför bidra 

till Sveriges klimatmål men också bidra till en bättre miljö och hälsa för 

människor. Genom att ta reda på de faktorer som är avgörande vid val av 

transport blir det lättare för de mer miljövänliga transportsätten att anpassa 

sig samtidigt som en större förståelse av resenärernas resonemang uppnås. 

 

Studiens frågeställningar är följande: 

 

• Vilka faktorer påverkade Linnéuniversitetets anställdas val av 

transportsätt när det kommer till tjänsteresor mellan Kalmar och 

Stockholm där både tåg och flyg finns tillgängliga på samma sträcka? 

 

• Vad ansåg de anställda att det krävs för att de ska välja mer 

miljövänliga transportsätt när de åker på tjänsteresor? 
 

2 Metod och material 

En kvantitativ studie i form av en enkätundersökning delades ut till 

Linnéuniversitetets anställda. Syftet var att ta reda på vilka faktorer som 

påverkar Linnéuniversitetets anställdas val av transportsätt vid tjänsteresor 

sträckan Kalmar-Stockholm. 

 

En pilotstudie utfördes som webbenkät, den skickades ut till nio personer för 

att utveckla dess frågor och formuleringar. Därefter ändrades enkäten utifrån 

handledarens och respondenternas synpunkter. Den slutgiltiga enkät-

versionen skickades sedan ut till målgruppens mail, målgruppens svar på 

enkäten var inte spårbara. Då enkäten nåddes via länk fanns det också en viss 

risk att personer utanför målgruppen skulle få tillgång till den om den 

skickades vidare eller dylikt. Den slutgiltiga webbenkäten finns som Bilaga 2 

i detta dokument. Med enkäten skickades ett missiv där målgruppen blev 
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informerade om enkätens syfte samt var de kan ta del av studiens resultat 

(Bilaga 3). 

 

För att stärka studiens resultat utfördes en conjointanalys, en kvalitativ 

analys med syfte att säkerställa de beslutande faktorerna ur en mer generell 

synpunkt. 

2.1 Målgruppen 
Målgruppen för studien var de anställda på Linnéuniversitetet som har åkt på 

tjänsteresor mellan Kalmar och Stockholm under året 2018, de som endast 

hade anknytningar i Stockholm ingick inte i målgruppen. Informationen om 

vilka som har åkt på tjänsteresor den sträckan hämtades från universitetets 

partnerföretag, Lingmerths resebyrå. Målgruppen har avgränsats på följande 

sätt:  

 

Avgränsningen för flyg har gjorts för resor sträckorna 

• Kalmar till Stockholm 

• Kalmar till Arlanda 

• Kalmar till Bromma 

• Stockholm till Kalmar 

• Arlanda till Kalmar  

• Bromma till Kalmar  

 

Avgränsningen för tåg har gjorts för resor sträckorna 

• Kalmar till Alvesta, Alvesta till Stockholm  

• Stockholm till Alvesta, Alvesta till Kalmar  

• Kalmar till Linköping, Linköping till Stockholm 

• Stockholm till Linköping, Linköping till Kalmar 

2.2 Enkätens struktur 
Våren 2019 skickades en webbenkät ut under en period på två veckor via 

mail med ett medföljande missiv och en länk till enkäten i Google forms. I 

missivet framkom enkäten syfte, hur lång tid det skulle ta att besvara den, 

kontaktinformation till ansvarig, respondenternas anonymitet, vart studiens 

slutresultat kommer att publiceras samt ett slutdatum för att öka 

svarsfrekvensen. Efter en veckas tid skickades ett till missiv ut till hela 

målgruppen igen med en påminnelse, ett tack för deltagande och en ny länk 

till webbenkäten. Detta utfördes i enighet med de metoder som beskrivs 

i Miljöpreferenser och intressentanalyser ur ett miljöperspektiv, skriven av 

Alriksson & Henningsson (2012). 

I början av enkäten kom demografiska frågor såsom ålder, kön och 

yrkesgrupp. Den typen av frågor är viktiga för indelningen och analysen av 

studiens resultat, därför placeras de oftast först i en enkät då respondentens 

fokus fortfarande är på topp. Efter de demografiska frågorna kom de mer 

ämnesrelevanta frågorna med syftet att besvara studiens frågeställningar. 



 

9(31) 

 

Närmare slutet av enkäten ställdes mer känsliga frågor, i det här fallet om hur 

tjänsteresorna bekostas kan vara en avgörande faktor för transportval vid 

tjänsteresor. Det är bäst att placera känsliga frågor närmare slutet då 

respondenten har fått en helhetsbild av sammanhanget och inte får en bild av 

att hela enkäten kommer att ställa den typen av frågor och bli avskräckt 

(Persson, 2016). Frågorna matades sedan in ett Google forms dokument, 

enkäten bestod av 29 frågor totalt, ingen av frågorna var obligatoriska att 

besvara. Detta för att stärka respondenternas frivillighet att svara på enkäten 

samt det faktum att deras svar inte är spårbara och anonyma (Alriksson & 

Henningsson, 2012). Det finns dock en risk med detta då frågor kan bli 

bortglömda om respondenten tänker svara på den senare, men inte får en 

påminnelse om att frågan inte är ifylld, vilket hade skett vid obligatoriska 

frågor. 

 

En del frågor på webbenkäten hade öppna svarsalternativ, anledningen är att 

det var svårt att förutspå vilka svarsalternativ som skulle vara optimala eller 

att antalet svarsalternativ riskerade att bli för många. Det gav dock 

webbenkäten kvalitativa egenskaper då respondenten inte är bunden till de 

angivna alternativen utan kan ge en insyn i respondentens egna resonemang. 

Samtidigt innebär det mer jobb med att sammanställa och analysera 

resultaten (Persson, 2016). Fördelarna med en webbaserad enkät för denna 

studie var att målgruppen har datorvana, respondenterna behöver ej skicka 

tillbaka ett svarskuvert vilket ökar svarsfrekvensen, fel vid data-inmatningen 

minimeras då svaren matas in direkt i en Excelfil. En webbenkät har en 

svarsfrekvens mellan 25–50 %, enkäten skickades till 229 personer. Från 8 

respondenter kom det autosvar, därav förväntas ett bortfall om minst 8 

personer (Alriksson & Henningsson, 2012).  
 

2.3 Conjointanalys 
 

Conjointanalys är en stated preference-metod där exempelvis vilken faktor 

respondenten säger sig föredra över en annan kan fastställas. De blir även 

tvungna att välja respektive välja bort istället för att kunna kryssa i mer än en 

sak, resultaten blir då mer realistiska. Den typ av conjointanalys som 

utfördes i studien var ett reducerat faktorförsök. Det innebär att antalet 

scenarier kan minskas avsevärt och kan vara åtta stycken istället för 32 som 

det normalt blir vid användning av fem olika faktorer. Analysen användes för 

att jämföra olika faktorer baserade på enkätens resultat, faktorerna var restyp, 

pris, restid, väntetid och övernattning. Faktorerna tilldelades två nivåer, ett 

högt och ett lågt värde och sattes sedan in i åtta olika scenarier där de höga 

och låga värdena varierades. Först testkördes conjointanalysen på en frivillig 

person på universitet som inte var en del av målgruppen. Metoden utfördes 

sedan i form av en intervju på åtta utvalda respondenter från webbenkäten 



 

10(31) 

 

som jobbade på campus i Kalmar. De olika scenarierna presenterades på 

papperslappar och rangordnades sedan av respondenterna. Respondenterna 

informerades om innebörden av de olika faktorerna, upplägget för 

scenarierna och att de förväntades rangordna dem med det scenario de 

föredrar mest först och det de föredrar minst sist. 

Huvudeffekterna framkom genom att skillnaden mellan det höga och låga 

värdet för alla fem faktorer räknades ut. Skillnaderna beräknades genom att 

se var det låga värdet för exempelvis faktor A ändras till det höga i de olika 

scenarierna. Rangordningsvärdet för scenariot med det låga värdet drogs av 

från rangordningsvärdet för scenariot med det höga värdet på de punkter där 

skillnaderna kunde observeras. För att få fram faktorns huvudeffekt 

beräknades medelvärdet genom att summorna från skillnaderna lades ihop 

och delades med antalet scenarion. Den analysmetod som användes var 

multipel linjär regression, oberoende variabler, faktorerna, sattes mot 

respondenternas rangordning, som var en beroende variabel. Det finns vissa 

osäkerheter kring conjointanalys, bland annat avslöjar resultaten endast vad 

respondenten säger att den ska göra och inte vad den sedan gör i praktiken. 

Det finns även svårigheter med reducerat faktorförsök då huvudeffekterna 

blandas med interaktionseffekterna, därför är det svårt att avgöra ifall 

resultaten beror på endast huvudeffekterna. Målgruppen kontaktades på plats 

på campus och ombads delta i conjointanalysen, detta för att öka 

svarsfrekvensen och minska riskerna för missförstånd (Alriksson & 

Henningsson, 2012). 

Conjointanalysens fem olika faktorer presenterades för respondenterna på 

följande sätt: 

• Restyp-Flyg eller tåg. 

• Pris- Det högsta och lägsta pris som du kan välja på vid tjänsteresor 

mellan Kalmar och Stockholm. 

• Restid-Den totalt högsta och lägsta restid du kan vara med om 

sträckan Kalmar till Stockholm. 

• Väntetid-Den högsta och lägsta väntetid du kan vara med om efter 

ditt möte i Stockholm innan ditt nästa tåg/flyg avgår hem till Kalmar 

plus eventuell väntetid vid byten m.m. 

• Övernattning-Övernattning som innebär att du kommer till 

Stockholm kvällen innan och därför får mer väntetid innan mötet. 

Priset för övernattningen ingår inte i det högsta och lägsta priset. 

De åtta olika scenarierna samt uppbyggnad av dessa redovisas i Bilaga 4. 

2.4 Analys av resultaten 

Resultaten från webbenkäten jämfördes och sammanställdes för att kunna 

besvara studiens frågeställningar. På en av enkätens frågor där det var 

textsvar, avrundades de angivna värdena neråt, exempelvis 2–3, avrundades 
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till värdet 2. I andra fritextfrågor har svaren sammanställts eller indelats i 

lämpliga intervall, exempelvis 5 km och 10 år. Tre personer som svarade på 

enkäten svarade att de reste med både tåg och flyg lika mycket, därför ingick 

de inte i jämförelserna mellan eller indelningarna av de två olika 

transportsätten. 

3 Resultat 

3.1 Enkät 
Det totala antalet svar som enkäten fick var 108 stycken och motsvarar en 

svarsfrekvens på ca 48 %. Inga av frågorna var obligatoriska att svara på, 

därför skiftar svarsfrekvensen från fråga till fråga med högsta på ca 48 % och 

lägsta på ca 44 %. Därför anges antal svar på varje fråga i figurtexten på 

aktuell figur. De frågor som var av kompletterande och fördjupande karaktär, 

exempelvis “Vill du lägga till egna kommentarer?”, hade en väldigt 

varierande svarsfrekvens men anses endast ge ytterligare en inblick i 

respondenternas resonemang. 

 

De yrkesgrupper som representerades i studien var de som beskrivs i figur 1. 

Flera svarsalternativ var möjliga att kryssa i samtidigt och yrkesgruppen som 

flest tillhörde, var Teknisk och Administrativ personal, därefter var det 

relativt jämnt fördelat mellan de andra yrkesgrupperna. Därefter kom 

Forskare/Forskningsassistent/Doktorand, sedan Lärare och slutligen Annat.  

 

Tjänsteresans syfte delades in i 

kategorierna Konferens, Möte, 

Utbildning, Forskning och Annat (figur 

2). Flera svarsalternativ kunde kryssas i 

då vissa respondenter har olika typer av 

tjänster i olika kombinationer på 

universitetet. De två anledningar som 

flest hade för sin tjänsteresa var 

Konferens och Möte, därefter kom 

Utbildning, Forskning och Annat. 

Figur 1. Antal personer per Yrkesgrupp, antal 

svar: 106 
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På frågan om hur ofta de åkt på 

tjänsteresor sträckan Kalmar-Stockholm 

de senaste tolv månaderna var 2 gånger 

vanligast, strax därefter kom 1 gång 

(figur 3). Mellan 1–6 gånger de senaste 

12 månaderna var det antal som flest 

personer angav. Minst antal personer 

angav 7–25 gånger, det är dock ändå ett 

stort antal resor. Det var även fem 

personer som angav att de inte hade åkt 

på några tjänsteresor mellan Kalmar-

Stockholm, trots att de stod med på listan 

från Lingmerths databas. Det kan bero på 

att de åkte i början av 2018 och därför 

stämmer scenariot de senaste 12 månaderna inte in på dem, det kan även bero 

på att de inte kommer ihåg.  

 

I figur 4 presenteras resultaten av 

vilket transportsätt respondenter 

tog till tågstation respektive 

flygplats, flera svarsalternativ 

kunde kryssas i. De tre alternativen 

med flest röster var i ordning 

Privat bil, Går/Cyklar och 

Kollektivtrafik, därefter kom Taxi 

och Hyrbil/Tjänstebil. 

Figur 2. Tjänsteresans syfte, antal 

svar: 106 

 

Figur 4. Transportsätt till 

Tågstation/Flygplats, antal svar: 107 

Figur 3. Antal tjänsteresor de 

senaste 12 mån, antal svar: 108  
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Figur 6. Avståndets inverkan 

på transportval, antal svar:107  
Figur 7. Transportmedel till Kalmar 

och Stockholm, antal svar: 108 

 

 

Den största andelen av respondenterna hade mellan 0–5 km till närmsta 

tågstation och flygstation (figur 5). I följande fråga angav dock 89 % av 

respondenterna att avståndet till tågstation/flygplats inte påverkar deras val 

av transportsätt (figur 6). I figur 7 redovisas i vilken utsträckning tåg 

gentemot flyg används av respondenterna när de åker på tjänsteresor mellan 

Kalmar-Stockholm, det transportsätt som används mest är flyg kontra tåg. 

Tre personer angav dock flyg och lade sedan till en kommentar med tåg, 

därför antas de använda de båda transportsätten jämnt fördelat. 

 

Figur 5. Avstånd i km till tågstation 

och flygplats, antal svar: 108          
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Resultaten för hur respondenterna upplevde de olika transportsätten skiljer 

sig åt kraftigt. I figur 8 presenteras upplevelserna av tåg, blå kolumnerna, där 

de positiva faktorerna med högst andel procent var Bekväm, Lugn upplevelse 

och Billig. Det är dock även del negativa faktorer som har höga 

procentvärden, den med mest är Inte i tid, därefter Långsam, Dyr, Stressande 

och Obekväm. Respondenterna kunde kryssa i mer än ett alternativ. I samma 

figur presenteras respondenternas upplevelse av flyg, röda kolumnerna, 

faktorn med högst procentandel var Snabb med 91 %, därefter kommer de 

andra positiva faktorerna med högst procentandel, I tid, Bekväm och även 

Bra tidtabell. Negativa faktorer med högst procentandel för flyg var Dyr, 

Stressande och Obekväm. 

 

Figur 8. Transportupplevelse av tåg och 

flyg i enheten %, antal svar: 105 

 

Figur 9. Hur tjänsteresan bokas, 

antal svar: 107                 

 

Figur 10. Anställdas kännedom om 

Mötes-och Resepolicyn, antal svar: 106 
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Den största andelen av respondenterna bokade sina tjänsteresor via 

universitetets samarbetspartner Lingmerths resebyrå, vilket stämmer överens 

med informationen från resebyrån i fråga (figur 9). Enkäten tog även upp 

universitetets Rese- och Mötespolicy med syfte att undersöka om vetskapen 

om policyns innehåll kan var en påverkande faktor för transportval vid resor i 

tjänsten.  De som hade läst policyn var 57 % av respondenterna, resterande 

procent hade inte läst den eller kände endast till den (figur 10).  

Nästa fråga tog upp om miljötänk är något som betonas vid samtal med 

universitetet om tjänsteresor, även där var det ca 50 % som svarade ja med 

säkerhet, samtidigt som ca 29 % angav endast ibland och resterande hade 

inte den typen av samtal eller svarade nej (figur 11). Resultaten i figur 12 

visade att respondenterna till större del själva reflekterar över den mötesform 

de väljer, med tanke på att det i dagens samhälle går att hålla möten via 

Skype etc.  

 

Målgruppen anger att 

de till största del inte 

brukar åka på 

tjänsteresor i sällskap 

av en kollega (figur 

13). 

 

Figur 11. Miljötänk vid samtal 

med universitetet, antal svar: 105 

Figur 12. Reflekterar de anställda 

över mötesformen, antal svar: 104 

 

Figur 13. Reser de anställda oftast i 

sällskap, antal svar: 104                     
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Respondenterna kunde kryssa i flera alternativ, som redovisas i figur 14, 

angående hur deras tjänsteresor bekostas, de bekostades till största del av 

Institutionen/Fakulteten, sedan Forskningsmedel/Projektmedel. Annat och 

kombinationen av Forskningsmedel/Projektmedel och 

Institutionen/Fakulteten fick därefter flest röster. Minst antal personer 

bekostade resorna Med mina egna privata pengar samt 

Institutionen/Fakulteten, Fackligt, och Med mina privata pengar. I figur 15 

angav 74 % att hur tjänsteresan bekostas inte påverkar deras transportval. 

Webbenkäten bestod av flertalet fritextfrågor, både vanliga samt de som 

skulle ge utrymme för respondenternas tillägg. Efter frågorna angående hur 

målgruppen upplever transportsätten tåg och flyg hade de möjlighet att lägga 

till egna kommentarer, frågan om tåg fick 47 kommentarer. Vid 

sammanställning av dessa, var det flertalet punkter som var gemensamma för 

målgruppen. Den faktor som nämndes flest gånger var hur tåg upplevs som 

opålitlig, inte i tid, mycket förseningar, dåliga tidtabeller och anslutningar 

och att det försvårar endags-resande. En annan negativ faktor som 

respondenterna tar upp angående sin tåg-upplevelse vid tjänsteresor mellan 

Kalmar-Stockholm är att de måste kombineras med övernattning. De tar även 

upp att restiden inte räknas in i deras arbetstid och att komfort och hälsa 

påverkar deras tåg-upplevelse. De tar dock också upp de positiva faktorerna 

som att tåg är miljövänligt och att tågresande gör det möjligt att arbeta i 

samband med resandet. 

Samma typ av fråga ställdes angående respondenternas upplevelse av 

tjänsteresor via flyg och fick 37 kommentarer. Där tog flest upp flygets 

negativa inverkan på miljön, tiden som går åt till att vänta, incheckningstid 

Figur 15. Påverkar 

bekostnadssättet val av 

transport, antal svar: 106 

 

 

Figur 14. Hur tjänsteresan 

bekostas, antal svar: 106     
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samt svårigheterna med att jobba. Den positiva faktor som togs upp var dock 

att flygande möjliggör endagstripper. Slutligen var det några som även angav 

att de aldrig flyger eller inte flyger inrikes. 

 

Målgruppen ombads ange de för dem viktigaste positiva och negativa 

faktorer vid transportval i en textfråga. Följande faktorer är de med störst 

frekvens och sammanställdes från respondenternas fritextsvar angivna utan 

inbördes ordning, antal svar: 83. 

• Total Restid/ Övernattning/väntetid  

• Miljö  

• I tid/pålitlighet/säkerhet/förseningar  

• Komfort  

• Pris  

• Hälsoskäl/ Åksjuka  

• Stressfaktor   

• Smidighet, byten m.m.  

• Social hållbarhet  

• Jobba under tiden  

• Restid räknas ej in i jobbtiden, inverkan på fritid  

• Personliga omständigheter/familjeliv  

• Kommunikation av trafikstörningar 

 

Det var flera av respondenterna som på denna fråga verkade ange 

anledningar till varför de valde det ena transportsättet istället för det andra. 

Respondenterna påpekade att de helst skulle tagit tåget men att faktorer 

såsom tid och tillförlitlighet gör att de tar flyget istället, eller att de tar tåg då 

de bor nära tågstationen m.m.  

 

I slutet av enkäten hade respondenterna möjlighet att lägga till egna 

kommentarer, antalet kommentarer var 37 stycken. Vid sammanställning av 

kommentarerna, var det följande punkter som återkom och stack ut. 

- Respondenterna tog upp problemen med många byten med tåg och 

efterlyser snabbtåg med färre stopp då resor via Växjö ökar restiden.  

- De tog vidare upp hur det krävs övernattning om man ska ta tåg, då 

första tåget på morgonen inte kommer fram förrän efter exempelvis 

första mötet vanligtvis börjat. Respondenterna här anser att det krävs 

incitament från universitetets sida med beviljande av hotellvistelser 

samt att restiden borde kunna räknas som flextid. Utan den typen av 

incitament anser flera att det är för dyrt. Både kostnads- och 

tidsmässigt då det är svårt att kombinera med familjeliv och att det är 

den privata tiden som går åt. Dessa faktorer gör att respondenterna 
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anser att tåg passar bättre vid flerdags-möten och att flyg är bättre 

lämpat vid endagstripper. 

- En annan påverkande faktor är hur bristen på kollektivtrafik i vissa 

områden försvårar användandet av annat transportmedel än bil till 

och från tåg och flyg.  

- En möjlig lösning som också efterfrågas av respondenterna är fler e-

möten och kurser som sker via nätet. En respondent ansåg dock att 

det kan vara problematiskt om de anställda ska ta sig an 

internationella uppdrag, som är vanligt för den typen av universitet 

som Linnéuniversitetet är. 

Problem med enkäten framkom också från dessa kommentarer, det var en 

person som inte kunde svara på alla frågor, framkom dock inte vem då ingen 

av frågorna var obligatorisk att svara på och det därför har skett ett blandat 

bortfall på flertalet frågor. Det var även flera som tog upp att de ej tillhörde 

någon av de yrkeskategorier som togs upp i enkäten, samt att hur tjänsteresan 

bekostas inte heller stämmer i det fallet. De ytterligare kategorier som de 

föreslår på både yrkesgrupp och bekostnad är Avdelningen/Förvaltningen, 

gästföreläsare, tillhör ej fakultet. Slutligen kom även förslag på ytterligare 

enkätstudier inom ämnet, exempelvis en enkät för sträckan Växjö-

Stockholm, privata och interkontinentala resor och utsläppen till följd av 

digital överanvändning. 

 

 3.2 Indelningar och jämförelser 

Vid uppdelning av respondenterna i grupperna flyg-och tågresenärer använde 

de olika transportmedel när de tog sig till tågstation respektive flygplats. 

Tågresenärerna tog sig till tågstationen (figur 16) främst genom att Cykla/Gå 

och kollektivtrafik, men mer sällan med Privat bil och Taxi, jämfört med 

flygresenärerna. Flygresenärerna (figur 17) använde främst Privat bil för att 

ta sig till flygplats samt kollektivtrafik och sedan Cyklar/går. De använde 

Taxi och Hyrbil/Tjänstebil i mindre utsträckning. 

Figur 16. Tågresenärers 

transportsätt till 

Tågstation                        

Figur 17. Flygresenärers 

transportsätt till Flygplats 
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I figur 18 och 19 redovisas det avstånd de olika grupperna, flygresenärer och 

tågresenärer, hade till tågstation respektive flygplats. De båda grupperna 

hade som flest antal personer med avståndet 0–5 km och sedan 5–10 km till 

både tågstation och flygplats. Grupperna för flygresenärer och tågresenärer 

var lika stora till antalet för avståndet 0–5 km till tågstationen, 

flygresenärerna hade dock störst antal inom avståndet 5–10 km från 

tågstationen. Avståndet till flygplats skiljer sig mer för de båda grupperna, 

där har flygresenärerna ett högre antal som bor inom 0–5 km från flygplatsen 

än tågresenärerna, likaså inom 5–10 km.  

I figur 20 redovisas det syfte de olika grupperna, tågresenärer och 

flygresenärer, haft med tjänsteresan. Flyg har högre andel på möte och 

konferens än tåg, samtidigt som tåg har högre på utbildning och annat än 

flyg. 

Figur 18. Jämförelse avstånd 

till tågstation                      

Figur 19. Jämförelse avstånd till 

flygplats 

 

Figur 20. Tjänsteresan syfte i 

enheten %, flygresenärer och 

tågresenärer 
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För de olika yrkesgrupperna var det ungefär samma syften som hade flest 

procentandelar med vissa variationer beroende på yrkestyp. Tjänsteresornas 

syften skiljde sig åt till viss del (figur 21). Det som till största del var 

gemensamt för alla yrkesgrupper var Möte, Konferens, Utbildning och 

Forskning. 

 

Vid indelning utefter svaren angående universitetets Mötes- och Resepolicy 

(Figur 22), är det den grupp som angav att Känner till men har inte läst 

policyn, som flyger i störst utsträckning. Det var gruppen som angav Känner 

inte till policyn som i större utsträckning använder tåg. Av de som angav 

Känner till och har läst policyn tog ca hälften tåget, varav de som svarade 

Vet ej hade en jämn fördelning mellan båda transportsätten.  

Figur 22. Kännedom om policy kopplat till 

transportval i enheten %                           

Figur 21. Yrkesgruppernas syfte med 

tjänsteresan i enheten %                  
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Det fanns dem som angav att sättet deras tjänsteresa bekostas påverkar deras 

transportval, sättet den bekostas på beskrivs i figur 23. De bekostnads-sätt 

med högst andel procent är Forskningsmedel/Projektmedel samt 

Institutionen/Fakulteten. 

 

 

3.3 Conjointanalys 

Medelvärde för varje faktor som togs upp i conjoinjtanalysen redovisas i 

figur 24, där de negativa faktorerna har fått lägre värden och de mer positiva 

högre värden. Det som är viktigt här är storleken på siffran, resultaten 

baseras på svar från 8 respondenter. Resultaten visade att avsaknaden av 

övernattning samt ett lågt pris är viktigast, då kategoriernas siffervärden är 

högst. Utefter storleken på siffrorna kom sedan restyp som innebar att tåg 

föredrogs framför flyg samt väntetid, som visade att en kort väntetid var vad 

respondenterna föredrog. Den faktor vars siffra hade minsta värde var 

restiden, vilket gör det till den minst viktiga faktorn för respondenterna. 

 

 

 

Figur 23. Påverkar 

bekostnadssätt transportval 

 

Figur 24. Medelvärden för 

conjointens faktorer 
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4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion enkät 
Syftet med studien var att ta reda på vilka faktorer som påverkar 

Linnéuniversitetets anställdas val av transportsätt vid tjänsteresor sträckan 

Kalmar-Stockholm. Detta genom att svara på följande frågeställningar. 

• Vilka faktorer påverkar Linnéuniversitetets anställdas val av 

transportsätt när det kommer till tjänsteresor mellan Kalmar och 

Stockholm där både tåg och flyg finns tillgängliga samma sträcka? 

• Vad anser de universitetsanställda att det krävs för att de ska välja 

mer miljövänliga transportsätt när de åker på tjänsteresor? 

 

Frågeställningarna besvarades med resultatet från webbenkäten samt 

conjointanalysen. Resultaten diskuteras utifrån de faktorer som ansågs 

viktigast av respondenterna och utifrån de olika indelningarna av målgruppen 

i transportsätt, yrkesgrupp, syftet med tjänsteresan och slutligen kunskap om 

universitetets Mötes- och Resepolicy. De viktigaste faktorerna som de 

anställda angav var den totala restiden, miljön, pålitlighet, komfort, pris, 

hälsoskäl, stress, smidighet, social hållbarhet, jobba under tiden, inverkan på 

fritiden, personliga omständigheter och kommunikation av trafikstörningar. 

Alla dessa faktorer framkom från respondenternas svar på enkäten. Flertalet 

av dessa har studierna som tas upp i diskussionen tagit upp. 

 

Antalet tjänsteresor mellan Kalmar och Stockholm de senaste tolv 

månaderna varierade stort för respondenterna. Det vanligaste antalet var en 

till två gånger, men 18 personer angav att de åker mellan 7–25 gånger. Även 

om det är en mindre andel av målgruppen innebär det att de åker på många 

tjänsteresor på ett år. Frågan är vilket transportsätt de valt och vilken 

yrkesgrupp de tillhör, det har inte undersökts vidare i denna studie. 

 

Avståndet till tågstation respektive flygplats hade för respondenterna ingen 

inverkan på deras val av transportsätt trots att andra studier visat att detta val 

kan påverkas av avstånd (Jain et al., 2014). Det kan bero på att större andelen 

av respondenterna bodde inom 5–10 km från både tågstation och flygplats. 

Sättet respondenterna tog sig till och från tågstation respektive flygplats var 

främst via privat bil, kollektivtrafik samt att cykla/gå. Vid indelning av vilka 

transportsätt som valdes av respondenterna, visade det sig att de som tog 

flyget använde främst privat bil i jämförelse med tågresenärerna som främst 

valde cyklar/går. Anledningen till detta kan vara respondenternas avstånd till 

respektive transportval eller att tågresenärerna, som oftast cyklar/går, tar 

tåget då de redan har som vana att välja det mer miljövänliga alternativet 

(Schoenau & Müller, 2017). 
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Det vanligaste syftet för tjänsteresan oavsett indelning och jämförelse var 

möte och konferens. Universitetets Mötes- och Resepolicy (2012) poängterar 

bland annat hur möten inte alltid behöver ske i fysisk form. Detta möjliggörs 

av universitetet då det tillhandahåller flertalet olika E-mötestjänster 

(Linnéuniversitetet, 2018). Större andelen av respondenterna reflekterar över 

mötesformen, frågan är vad det är som gör att mötet kräver en fysisk närvaro 

istället för att använda de tjänster som är tillgängliga via universitetet. Den 

yrkesgrupp som störst andel av respondenterna utgjordes av var Teknisk-och 

Administrativ personal, huvudsyftet med deras tjänsteresor var möte, 

konferens och även utbildning. Syftet med tjänsteresan för respondenterna 

som valde flyg var också i störst utsträckning möte och konferens, därför är 

det av stort intresse för universitetet att minska på resorna med det syftet och 

försöka med distans för att dra ner på resandet med flyg och tåg. För att 

kunna säkerställa detta samband krävs det dock ytterligare studier inom 

ämnet. Det är även intressant utifrån universitetets policy och miljöfrågan att 

försöka få denna grupp att välja tåg i högre utsträckning. 

 

Det verkar ske konversationer mellan universitetet och de anställda om 

miljötänk. Därför är det möjligt att respondenterna blir påverkade till viss del 

av sin omgivning, som studien utförd av Schoenau och Müller (2017) tar upp 

när det kommer till transportval. Vid uppdelning av de två olika 

transportsätten tåg och flyg var respondenternas upplevelser mest positiva 

kring flyg. Flyg var även det transportsätt som valdes av respondenterna i 

högst grad. Resultaten indikerar därför att resenärernas attityder om 

transportsättet kan ha en betydelse för val av transport (Schoenau & Müller, 

2017). Samtidigt var det 43% som tog tåget, trots den mer negativa 

upplevelsen av tåg i jämförelse med flyg. Frågan är då varför attityden verkar 

påverka mer i det ena fallet än det andra, varför väljs tåget bort av 

flygresenärerna samtidigt som tågresenärerna väljer tåget trots den negativa 

upplevelsen. Resultaten från conjointanalysen visade att det transportsätt som 

föredras av respondenterna är tåg, vilket kan bero på att urvalet ur 

målgruppen inte representerade de olika grupperna som tar flyg eller tåg. Det 

kan också bero på att respondenterna svarade annorlunda på enkäten och 

conjointanalysen eller att de tar flyget vid tjänsteresor men att de egentligen 

föredrar tåget.  

 

Det är via universitetets partnerföretag, Lingmerths resebyrå (Oscarsson, 

2019), som ca 70 % av respondenterna bokar sina tjänsteresor. De ska i 

enlighet med universitetets Mötes- och Resepolicy (2012) förse de anställda 

med miljövänliga alternativ där det är möjligt. Frågan är om de faktiskt gör 

det eller ifall de anställda inte efterfrågar mer än ett alternativ. En möjlighet 

för resebyrån att informera sina resenärer om flygets utsläpp m.m. är att börja 

informera om flyget utsläpp via exempelvis en energimärkning i enlighet 

med EU som en studie av Åkerman et. al (2016) tar upp. Samma studie tog 
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även upp hur flygsektorn inte betalar särskilt mycket för koldioxidutsläpp 

och moms inrikes, och tar därför upp en annan form av momssats som ett 

möjligt sätt för att dra ner på flygandet. Det som kan tillämpas är då olika 

höga momssatser för korta och långa reseavstånd (Åkerman, et. al, 2016). 

 

Transporternas pålitlighet är en faktor som tas upp av andra studier (Jain et 

al., 2014) samtidigt som komfort listas som en viktig fråga. Faktorerna, 

pålitlighet och komfort, var även viktiga för denna studies respondenter. Den 

generella upplevelsen av tåg framkom som bland annat opålitlig med mycket 

förseningar och dylikt samtidigt som tåg var transportsättet med högst 

komfort. Trafikverkets rapport från februari 2019, tog upp att ca 88 % av alla 

tåg inte var försenade med mer än fem minuter (Trafikverket, 2019). Det 

stämmer inte överens med respondenternas svar i studien då tåg ändå upplevs 

som opålitligt. En möjlig anledning till denna uppfattning kan vara att 

förseningar sker i högre grad sträckan Kalmar till Stockholm. 

 

Linnéuniversitetets anställda var till större del medvetna om universitetets 

Mötes-och Resepolicy och hade läst den. Frågan är dock ifall policyn har en 

inverkan på de anställdas transportval, av de som svarat på enkäten var det 

flest som tog flyget vid tjänsteresor, samtidigt som de som kände till men ej 

hade läst policyn var de med högst andel procent som tog flyget. En möjlig 

lösning kan vara att göra policyn mer central på verksamheten och göra att 

den diskuteras med personalen regelbundet. Ett annat verktyg som 

universitetet kan tillämpa är att få de högre uppsatta på universitetet att 

föregå med gott exempel. Visar de att förändringen gäller alla på 

universitetet gör det att de anställda får en mer positiv bild av förändringen 

(Schoenau & Müller, 2017; Thomas, et al, 2014). Slutligen kan det krävas att 

även kollektivtrafiken förbättras för att öka sin konkurrenskraft och för att 

tåg ska väljas före flyg i högre grad. Det kräver dock större förändringar och 

arbete, samtidigt som det kräver större engagemang av politiker och personer 

i högt uppsatta positioner (Schoenau & Müller, 2017). 
 

Flertalet av respondenterna tar upp problemet med att restiden inte räknas in i 

arbetstiden och efterlyser möjlighet till flex vid tjänsteresor samt möjlighet 

till övernattning på universitetets bekostnad. Utifrån detta kan incitament för 

att ta tåget mer från universitetets sida vara ett sätt för universitetet att jobba 

mer med sitt ledningssystem. Erikssons studie från 2008 tar bland annat upp 

hur kombinationen av både tryck- och dragåtgärder fungerade för att policys 

skulle accepteras. Därför kan universitetets policy som ställer krav på de 

anställda, kanske fungera bättre i kombination med någon form av 

incitament. Ett incitament till att resa mer miljövänligt skulle agera som en 

mer positiv vinkel istället för ett tvång som kan upplevas frihetsinskränkande 

(Thomas, et al, 2014). Detta gäller även hur respondenterna anser att 

transport med tåg vid tjänsteresor tar deras privata tid i anspråk både under 
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själva resan samt att övernattning oftast också krävs. Resultaten från 

conjointanalysen stödjer även det här eftersom övernattning var en av 

faktorerna som valdes bort i högsta grad. De anser därför att valet att åka mer 

miljövänligt har en stor påverkan på dem själva samtidigt som transportsättet 

inte uppfattas som effektivt tidsmässigt. Dessa faktorer tar Eriksson (2008) 

upp i sin studie som avgörande faktorer vid val av transport. 

 

Det var många respondenter som tog upp tid som en viktig faktor samt att 

vissa faktorer leder till stress. Andra studier har inom detta område kommit 

fram till att längre restider och åkande med kollektivtrafik kan leda till ökad 

stress och sämre humör hos resenären (Morris & Guerra, 2015; Gatersleben 

& Uzzel, 2007). Eftersom den totala restiden skiljer sig åt för det två olika 

transportsätten (Bilaga1), kan det därför vara en viktig del att betänka utifrån 

universitetets Mötes-och Resepolicy för att dra ner på tjänsteresor. Flera 

angav även tid som en viktig faktor till att tåg inte väljs, då det exempelvis 

inte går att kombinera med familjeliv. I det fallet borde det mest attraktiva 

valet vara att inte behöva åka på en tjänsteresa till att börja med eftersom det 

upplevs som svårt att at tåg istället för flyg (Schoenau & Müller, 2017). För 

att minska på tjänsteresor med flyg behöver ett större fokus läggas på möten 

och konferenser på distans. Resultaten från conjointanalysen visade att 

faktorn som fick positiva värden var den högre restiden, vilket indikerar att 

rent hypotetiskt är inte tiden den största faktorn för respondenterna. Det kan 

bero på att conjointanalysen endast var hypotetisk och att respondenterna inte 

svarade helt i samklang med hur de faktiskt agerar. Restiden kan även vara 

starkt förknippad med transportsätt och att respondenterna därför inte lade 

lika stor vikt på denna. 

 

Det sätt som tjänsteresorna till största del bekostades på var via 

institutionen/fakulteten och det påverkade till större delen inte de anställdas 

val av transport. Det var dock ca 17 % som angav att det påverkar, men det 

gick inte att hitta något samband mellan ett särskilt bekostnadssätt och 

påverkan på transportval. Rangordningen av det lägre priset i 

conjointanalysen indikerar att respondenterna kan bli påverkade av de 

externa kostnader som kan uppstå vid resande med mer miljövänliga 

alternativ (Jain et al., 2014). Detta indikerar även rangordningen av 

övernattningarna, respondenterna informerades om att dessa innebar en extra 

kostnad utöver resekostnaden och är därför en möjlig anledning till att 

övernattningen valdes bort. 

 

Eftersom universitetet jobbar aktivt med miljöfrågan i form av sin Mötes- 

och Resepolicy har större delen av de anställda en kunskap och medvetenhet 

om miljöproblemen kopplade till tjänsteresor. Detta är väsentligt för att en 

förändring ska kunna ske till att börja med (Eriksson, 2008). Det är dock en 

känslig fråga, andra studier har visat att transportval oftast är kopplat till en 
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känsla av frihet (Thomas, et al, 2014). I samma studie uppvisade 

målgrupperna som ej använde sig av de mer miljövänliga transportsätten att 

trots vetskap om problemen med deras transportsätt, var de inte positiva till 

någon form av förändring. De pratade hellre om problemen i större skala och 

ville förminska sin roll och inverkan i det hela. De målgrupperna kände sig 

utsatta eftersom de visste om problemen, men hade ingen drivkraft att ändra 

på sina vanor som Eriksson (2008) tar upp i sina studier.  

 

Ett liknande fenomen förekom i denna studie, där respondenterna på 

förfrågan om vilka faktorer som avgjorde deras transportval istället 

framställdes som anledningar till att de exempelvis väljer flyg över tåg. Detta 

kräver dock en mer detaljerad undersökning och ytterligare frågor behöver 

ställas för att den tesen ska kunna fastställas. Det som är intressant här är att 

många av respondenterna samtidigt angav miljö som en viktig faktor vid val 

av transport. Frågan är vilket transportsätt de som svarade valde, var det dem 

som angav miljöfrågan som viktig som är tågresenärer och att de som 

verkade ange anledningar till att de inte kan ta tåget tar flygresenärer. Miljön 

kanske är en viktig fråga för alla utan att påverka transportvalet.  

 

4.2 Metoddiskussion 
Svarsfrekvensen skiftade på frågorna då ingen av frågorna var obligatoriska 

att svara på, det kan bero på tekniska problem med enkäten som en 

respondent skrev i egna kommentarer. Det kan även vara respondenterna 

som har valt att inte svara på vissa frågor. Det är svårt att veta ifall resultaten 

speglar en rättvis bild av de anställda som har åkt på tjänsteresor sträckan 

Kalmar till Stockholm då vissa yrkesgrupper hade en större representation än 

andra. Detta kan i sin tur bero på att det är vissa yrkesgrupper som åker på 

fler tjänsteresor eller att vissa yrkesgrupper är mer eller mindre benägna att 

svara på enkäter.  

 

4.3 Ytterligare studier 
Det krävs ytterligare studier för att fastställa sambandet mellan attityd och 

transportval. Fastställande av betydelsen av fysisk närvaro på exempelvis 

möten behöver undersökas, är den fysiska närvaron väsentlig, går mötet att 

hållas på distans. Är det inte mötets innehåll som är av vikt eller är det mer 

för att det är prestigefyllt att åka på tjänsteresa och en attitydförändring kring 

attityden som krävs. Hur fyller universitetets partnerföretag Lingmerths 

resebyrå Mötes-och Resepolicyns krav. Den största yrkesgruppen som 

representerades bland respondenterna var Teknisk-och administrativ 

personal, därför behöver universitetet se över den gruppens mötesvanor och 

ta till vara på deras insikt i ärendet för att kunna förbättra och utveckla 

möjligheterna för fler e-möten och dylikt. 
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4.4 Slutsats 

De viktigaste faktorerna som påverkar Linnéuniversitetets anställdas val av 

transportsätt var tid, kostnad, miljö, pålitlighet och inverkan på fritid, vilket 

resultaten från enkäten och conjointanalysen visade. 

 

Förslag på åtgärder från universitetets sida för att målgruppen i denna studie 

ska välja mer miljövänliga transportsätt är att en form av flex-system 

implementeras samtidigt som de externa kostnaderna som tillkommer 

bekostas av universitetet. Universitetet kan även jobba med att göra policyn 

mer central i sin verksamhet. Det kan även göras via partnerföretaget då de 

kanske inte uppfyller miljökraven i enlighet med policyn. Det krävs som 

andra studier också har kommit fram till att samhället behöver förbättrad 

infrastruktur, här i form av förbättrad kollektivtrafik samtidigt som högt 

uppsatta personer bör agera som gott exempel, både i samhället och inom 

universitetet. En annan möjlig lösning är att resebyråer börjar informera mer 

om flygets utsläpp eller att en märkning med denna information tillämpas. 
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Bilaga 1, Total restid 
Tåg 

Första tåget till Stockholm C avgår från Kalmar C kl. 04:59 och anländer kl. 

09:34, restiden är 4 timmar och 35 minuter. Sista tåget går från Stockholm C 

kl. 18:23 och anländer till Kalmar C kl. 22:59, restiden är 4 timmar och 36 

minuter (SJ, 2019). 

Flyg 

Första flyget till Arlanda från Kalmar flygplats lyfter kl. 06:25 och landar kl. 

07:15, restiden är 50 minuter. Flyget efter det lyfter kl. 09:55 och landar 

11:00, restiden är 1 timme och 5 minuter. Sista tåget från Arlanda flygplats 

lyfter kl. 21:50 och landar 22:40, restiden är 50 minuter (går ej på lördagar) 

(SAS, 2019a). Första flyget till Bromma flygplats från Kalmar flygplats 

lyfter kl. 06:45 och landar 07:45. Sista tåget hem från Bromma flygplats till 

Kalmar flygplats avgår 18:10 och ankommer kl. 19:10, restid på 1 timme 

(BRA, 2019). Plus ca 20–30 min för att ta sig till sin slutgiltiga destination. 

Vid resande via flyg rekommenderas resenären även att infinna sig på 

flygplatsen en viss tid innan flygets avgång för incheckning m.m. SAS anser 

att resenären bör infinna sig på flygplatsen senast 30 minuter innan flygets 

avgång vid inrikesresor (SAS, 2019b). 

Total restid  

För att räkna ut den totala restiden för respektive transportsätt måste den 

förväntade tidsåtgången utgå ifrån transportsättets position i relation till 

slutdestinationen, exempelvis ett möte. Om mötet hålls i centrala Stockholm, 

nära T-banan, krävs det förmodligen inte mer än ett tillägg på tid på ca 15 

minuter och med transporten till tågstationen i Kalmar inräknad, 30 minuter. 

Om destinationen ligger längre ifrån, men ändå inom Stockholm stad, räcker 

det med att lägga till ytterligare 10 minuter. Med detta tidstillägg blir den 

totala restiden för tåg ca 5 timmar och 10 minuter, enkel resa (SJ, 2019). Det 

som inte är inberäknat är eventuell väntetid ifall tunnelbanans tidtabell eller 

bussens tidtabell för avgångar inte “matchar” tågets ankomsttid. 

För flyg ser den totala restiden annorlunda ut beroende på vilken flygplats i 

Stockholm resenären väljer. Restiden med flyg tar ca 1 timme, tiden som går 

åt för incheckning samt restid till flygplats ca 45. Om mötet hålls i centrala 

Stockholm tillkommer restid på ca 20 minuter från Arlanda flygplats och 30 

minuter från Bromma flygplats. Hålls mötet närmare respektive flygplats 

räcker det med ett tids-pålägg på ca 10 minuter. Vid utgång från Arlanda 

flygplats och ett möte i centrala Stockholm blir den totala restiden ca 2 

timmar och 10 minuter (SAS, 2019a). Från Bromma blir den totala restiden 

ca 2 timmar och 20 minuter (BRA, 2019). Det som inte är inberäknat är 

eventuell väntetid ifall tunnelbanans tidtabell eller bussens tidtabell för 

avgångar inte “matchar” flygets ankomsttid. 
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Bilaga 2, Enkät
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Bilaga 3, Missiv 

Hej,  

Jessika Rasmussen heter jag och läser till Miljöanalytiker på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Anledningen till att jag kontaktar dig är att jag 

skulle vara väldigt tacksam om du vill svara på en webbenkät jag skickar ut i 

samband med mitt examensarbete. Syftet är att ta reda på vilka faktorer som påverkar ditt 

val av transportsätt när du åker på tjänsteresor mellan Kalmar och Stockholm. Resultaten 

kommer att redovisas i mitt examensarbete som 

kommer att presenteras i samband med ett seminarium på campus i 

Kalmar samt att läggas upp på databasen DiVA. Ditt deltagande är frivilligt 

och du svarar anonymt. Enkäten tar ca 10–15 min att besvara.  

Var vänlig och svara på enkäten innan 18/4–19. 

 

Enkäten når du via följande länk: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVZl5KhVjY8mQ_O0wZIDN3_eMB9Otcabvh1

WVSZPOwCldx4Q/viewform?usp=sf_link 

Tack på förhand! 

Mvh 

Jessika Rasmussen 

Påminnelse: 

Hej, 

Tack för att du tagit dig tid att svara på enkäten om resvanor gällande tjänsteresor mellan 

Kalmar och Stockholm! 

 För dig som ännu inte svarat på enkäten har du fortfarande chansen fram till och med 22 

april. På Linnéuniversitetet pågår ett aktivt arbete för att främja hållbart resande och för att 

möjliggöra beteendeförändringar är det viktigt att ha förståelse för de bakomliggande 

faktorer som påverkar valet av transportmedel. I ett examensarbete på 

miljöanalytikerprogrammet genomförs nu en resvaneundersökning gällande tjänsteresor 

mellan Kalmar och Stockholm som syftar till att försöka förstå valen av transportmedel vid 

tjänsteresor. Vi blir mycket tacksamma om du tar dig tid att besvara denna webbenkät 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVZl5KhVjY8mQ_O0wZIDN3_eMB9Otcabvh

1WVSZPOwCldx4Q/viewform). Mer information om enkäten finns nedan. 

  

Med vänliga hälsningar 

Elin Voxberg 

______________________________________________________________ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVZl5KhVjY8mQ_O0wZIDN3_eMB9Otcabvh1WVSZPOwCldx4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVZl5KhVjY8mQ_O0wZIDN3_eMB9Otcabvh1WVSZPOwCldx4Q/viewform
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Hej, 

 Jag vill börja med att tacka för din tid och ditt deltagande i min webbenkät! 

  

Om du inte har hunnit svara på enkäten än, bifogar jag nedan en ny länk. Syftet med enkäten 

är att ta reda på de faktorer som påverkar ditt val av transportsätt när du åker på 

tjänsteresor mellan Kalmar och Stockholm. Resultaten kommer att redovisas i mitt 

examensarbete som kommer att presenteras i samband med ett seminarium på campus i 

Kalmar samt att läggas upp på databasen DiVA. Ditt deltagande är frivilligt och du svarar 

anonymt. Enkäten tar ca 10–15 min att besvara. 

  

Var vänlig och svara på enkäten innan 22/4–19. 

Länk till enkäten: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVZl5KhVjY8mQ_O0wZIDN3_eMB9Otcabv

h1WVSZPOwCldx4Q/viewform?usp=sf_link 

  

Tack på förhand! 

  

Mvh 

  

Jessika Rasmussen 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVZl5KhVjY8mQ_O0wZIDN3_eMB9Otcabvh1WVSZPOwCldx4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVZl5KhVjY8mQ_O0wZIDN3_eMB9Otcabvh1WVSZPOwCldx4Q/viewform?usp=sf_link
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Bilaga 4, Conjointanalys 
 

Conjointanalys, uppbyggnad;   

            Restyp            Pris              Restid             Väntetid          Övernattning 

A         Flyg               2200 kr             3 h                 20 min                 Ja                                                   

B         Tåg                600 kr               4,5 h               20 min                 Nej 

C        Flyg                600 kr                3 h                120 min               Nej 

D        Tåg                 600 kr               4,5 h              120 min               Ja 

E         Flyg               600 kr               4,5 h               20 min                Nej 

F        Tåg                 2200 kr              3 h                 120 min              Nej 

G        Flyg                2200 kr            4,5 h                120 min              Ja 

H        Tåg                 600 kr               3 h                  20 min                Ja 
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Conjointanalys, scenarier; 

 

  

Resa A innebär att du reser med flyg till 

Arlanda i Stockholm från Kalmar flygplats, 

priset är 2200 kr, resan tar 3 h och 

väntetiden är totalt 20 min. Resan 

kombineras med övernattning. Mötet är kl. 

13:00 och slutar kl. 16:00. 

 

Resa B innebär att du reser med tåg från 

Kalmar C till Stockholm C, priset är 600 kr, 

resan tar 4,5 h och väntetiden är totalt 

20min. Mötet är kl. 13:00 och slutar kl. 

16:00. 

 

Resa C innebär att du reser med flyg 

Arlanda i Stockholm från Kalmar flygplats, 

priset är 600 kr, resan tar 3 h och 

väntetiden är totalt 120 min. Mötet börjar 

kl. 13:00 och slutar kl. 16:00. 

 

Resa D innebär att du reser med tåg från 

Kalmar C till Stockholm C, priset är 600 kr, 

resan tar 4,5 h och väntetiden är totalt 120 

min. Resan kombineras med övernattning. 

Mötet börjar kl. 13:00 och slutar kl. 16:00. 

 

Resa E innebär att du reser med flyg till 

Arlanda i Stockholm från Kalmar flygplats, 

priset är 600 kr, resan tar 4,5 h och 

väntetiden är totalt 20 min. Mötet börjar kl. 

13:00 och slutar kl. 16.00. 

 

Resa F innebär att du reser med tåg från 

Kalmar C till Stockholm C, priset är 2200 

kr, resan tar 3 h och väntetiden är 120 min. 

Mötet börjar kl. 13:00 och slutar kl. 16.00. 
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Resa G innebär att du reser med flyg till 

Arlanda i Stockholm från Kalmar flygplats, 

priset är 2200 kr, resan tar 4,5 h och 

väntetiden är 120 min. Resan kombineras 

med övernattning. Mötet börjar kl. 13:00 

och slutar kl. 16.00. 

 

Resa H innebär att du reser med tåg från 

Kalmar C till Stockholm C, priset är 600 kr, 

resan tar 3 h och väntetiden är totalt 20 

min. Resan kombineras med övernattning. 

Mötet börjar kl. 13:00 och slutar kl. 16:00. 

 


