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Förord 

Trivector Traffic fick i oktober 2012 i uppdrag av Gävle kommun att genomföra en 
resvaneundersökning för att kartlägga hur de boende inom kommunen reser. 

Undersökningen har genomförts som en enkätstudie. Enkäten skickades ut till 
7 200 slumpmässigt utvalda invånare i kommunen under hösten 2012. Studien är 
upplagd på samma sätt som resvaneundersökningen 2006 och ger därmed underlag 
för jämförelser. I denna rapport sammanställs de viktigaste resultaten. 

Arbetet har bedrivits i samverkan med Gävle kommun med Madelene Håkansson 
som kontaktperson. Från Trivector Traffic AB har Anja Quester varit projektledare 
och Lena Smidfelt Rosqvist uppdragsansvarig och kvalitetsgranskare. Annika 
Nilsson har bidragit med expertkunskap. Anja Quester och Lovisa Indebetou 
gjorde analyserna och skrev rapporten. Robin Billsjö har hjälpt till i fältskedet och 
med databasgranskningen. Fältarbetet har utförts av Kinnmark Information AB. 
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Sammanfattning 

Metod 
Utredningen har genomförts som en enkätundersökning till 7 200 boende i Gävle 
kommun. Av dessa har 39 % svarat på enkäten och redogjort för sina resor en dag 
under hösten 2012. De har dessutom besvarat mer allmänna frågor om resvanor 
och attityder. Svaren har viktats med hänsyn till ålder, kön och planeringsområde 
för att motsvara hela befolkningen i åldern 16-74 år.  

Befolkningen 
Sex av tio boende i kommunen som är 16-74 år förvärvsarbetar och var åttonde 
studerar. En av sex är pensionär. Fyra av tio hushåll består av två personer. Vart 
femte hushåll består av endast en person och vart fjärde hushåll består av minst 
fyra personer. 

Tillgång till olika färdmedel 
Av dem som är 18-74 år har 87 % körkort. En av åtta anger att man varken äger 
eller disponerar någon bil i hushållet. Sex av tio har alltid tillgång till bil när de 
behöver och åtta av tio har alltid eller nästan alltid tillgång till bil när de behöver. 
Fyra av fem som har en fast arbetsplats har tillgång till parkering vid arbetsplatsen.  

Fyra av fem invånare i åldern 16-74 år har alltid tillgång till ett busskort och drygt 
hälften har aldrig tillgång till ett.  

Attityder 
Tre av fyra invånare som tagit ställning till frågan anser att busstrafik bör priorite-
ras framför biltrafik. Ännu fler, fyra av fem av de som tagit ställning i frågan, 
anser att gång- och cykeltrafik bör prioriteras framför biltrafik 
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17% 
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bil? 
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Antal resor per dag 
Av samtliga invånare i åldern 16-74 år har fyra av fem gjort minst en resa under 
mätdagen. I genomsnitt gör varje person 2,7 resor per dag. Med drygt 70 000 
invånare i ålder 16-74 år i kommunen innebär detta att de tillsammans genomför 
190 000 resor per dag. 

Ärende 
Om man bortser från hemresor, som står för nästan 40 % av resorna, är resor till 
arbete det vanligaste ärendet. Därefter är inköpsresor vanligast. 

Reslängd 
De resor som invånarna gör är i medel 14 kilometer långa. Några få, mycket långa 
resor drar dock upp medelvärdet, hälften av alla resor är kortare än fyra kilometer. 
En fjärdedel av resorna är kortare än två kilometer. I genomsnitt reser man 38 
kilometer per person och dag. 

Färdmedel 
Nästan två av tre resor sker med bil, 
se figuren till höger. Var fjärde resa 
sker till fots eller med cykel och var 
tionde resa genomförs med buss eller 
tåg.  

Yngre personer under 30 år reser 
signifikant mindre med bil än de som 
är 30 år och äldre och signifikant mer 
med kollektivtrafiken. Personer i 
åldern 45-64 år har en signifikant 
lägre andel gångresor än de andra 
åldersklasserna. 

Under helgen görs fler resor med bil medan cykel- och kollektivtrafikandelen är 
lägre. Valet av färdmedel är starkt beroende av hur lång resan är; vid resor kortare 
än två kilometer går eller cyklar en majoritet. Trots korta avstånd används bilen för 
hälften av resorna som är kortare än fyra kilometer. 

Tjänsteresor, hämta/lämna barn och serviceärende vid vårdcentral har en signifi-
kant högre bilandel medan resor till utbildning har, med 18 %, en signifikant lägre 
andel bilresor. Vid de sistnämnda resorna är det istället vanligt att åka kollektivt. 
Tjänsteresor och hämta/lämna barn har en signifikant lägre andel resor till fots. 
Nöjes- och motions- samt resor med ärende inköp av livsmedel har en signifikant 
högre andel resor till forts. 

Tidpunkt för vardagsresorna 
Mellan klockan 7-8 och klockan 16-17 under vardagar är de timmar då flest resor 
påbörjas. Mellan klockan fem och åtta på morgonen är de flesta påbörjade resorna 
arbets- eller tjänsteresor samt resor i syftet att hämta/lämna barn. Från och med 
klockan nio till ungefär klockan 17 på eftermiddagen har service- och inköpsresor 
en jämn andel bland de påbörjade resorna per timme. Framåt eftermiddagen växer 
hemresornas andel. 
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Skillnader mellan könen 
Männen har körkort i betydligt högre grad än kvinnorna (91 % jämfört med 83 %) 
och större andel av männen bor i hushåll som äger eller disponerar minst en bil 
(89 % jämfört med 85 %). Männen har också i betydligt högre utsträckning 
tillgång till bil när de behöver; mer än dubbelt så många kvinnor som män har 
aldrig eller mer sällan tillgång till bil. En något större andel av männen har också 
tillgång till parkering vid arbetsplatsen; 86 % jämfört med 73 % för kvinnorna. 
Bara 40 % av männen har tillgång till busskort medan motsvarande andel för 
kvinnorna är 54 %.  

Män har en något högre andel resor i tjänsten än kvinnor. Kvinnor har däremot en 
något högre andel resor för att göra inköp av livsmedel än män. 

Männens resor är i genomsnitt betydligt längre än kvinnornas, i medeltal 17 
kilometer per resa medan kvinnornas är 12 kilometer. Sammanlagt reser männen i 
genomsnitt 45 kilometer per dag medan motsvarade siffra för kvinnorna är 31 
kilometer. 

Valet av färdmedel skiljer mellan män och kvinnor. Männen åker bil vid sju av tio 
resor medan kvinnorna åker bil vid knappt sex av tio resor. Kvinnorna går vid 
nästan dubbelt så stor andel av sina resor jämfört med männen och kvinnorna har 
dessutom nästan dubbelt så stor andel bussresor. 

Vid arbets- och studieresor reser kvinnor signifikant mer med kollektivtrafiken, 
vid en femtedel av alla dessa resor. Männen reser signifikant mer med bil, vid 
drygt 60 % av resorna jämfört med 46 % bilresor för kvinnorna. Vid inköpsresor 
åker kvinnor signifikant mer kollektivt samt som bilpassagerare jämfört med 
männen. 

Reserelationer 
87 % av resorna som Gävles invånare gör går inom Gävle kommun, ytterligare 
11 % har antingen sin start- eller målpunkt i kommunen. Färdmedelsfördelningen 
för resor inom kommunen är lik den för samtliga resor och den genomsnittliga 
reslängden för dessa är 6,2 kilometer. 

Nästan tre fjärdedelar av resorna över kommungränsen görs med bil och ytterli-
gare var femte med tåg. Dessa resor är i genomsnitt 77 kilometer långa. 

Färdmedelsfördelningen för inköpsresor till kommunens tre stora handelsområden 
City, Hemlingby och Valbo, som utgör 46 % av alla inköpsresor som Gävleborna 
gör, skiljer sig starkt med en betydligt högre bilandel för områdena Valbo och 
Hemlingby med över 90 % jämfört med cirka 40 % för City.  

Jämförelse med 2006 
Vid jämförelse med 2006 framgår att en majoritet av invånarna fortfarande är 
positiva till att prioritera buss och gång- och cykeltrafik framför biltrafik men 
andelen positiva har sjunkit något år 2012 jämfört med 2006. Andelen osäkra har 
blivit något fler när det gäller om man ska prioritera buss framför bil, när det gäller 
huruvida man ska prioritera gång- och cykeltrafik är andelen densamma i båda 
undersökningarna. 
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När det gäller färdmedelsfördelning finns inga statistiskt säkerställda skillnader 
jämfört med 2006. Av resorna som var kortare än fyra kilometer var det både i 
undersökningen år 2006 och år 2012 24 % som uträttades med cykel. Här har 
alltså inte heller skett någon förändring. 

När det gäller antal resor per person visar resultaten på något lägre värde år 2012 
jämfört med år 2006 men skillnaden (0,16 resor per person och dag) är så liten att 
tillfälliga små skillnader i väder etcetera kan ha inverkat på resultaten och det är 
därför osäkert om antalet resor per person verkligen har minskat. 

Den genomsnittliga totala reslängden per person och dag är också något kortare år 
2012 jämfört med 2006: 40 kilometer jämfört med 42 kilometer. Reslängden med 
bil beräknas istället ha ökat något från 24 till 27 kilometer per person och dag. Då 
uppgifter om reslängder helt bygger på respondenternas uppskattningar blir 
uppgifterna mycket ungefärliga och då ett fåtal väldigt långa resor kan påverka 
medelvärdet väsentligt är det vanskligt att dra någon säker slutsats om reslängden 
per person verkligen har förändrats. 

I genomsnitt gjorde varje kommuninvånare i åldern 16-64 år 0,23 bussresor per 
person och dag år 2006. Motsvarande siffra år 2012 är 0,22 bussresor.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det inte är någonting som pekar på att 
man går i riktning mot målen i Trafikstrategin. När det gäller andelen cykelresor 
vid resor kortare än fyra kilometer har ingen förändring skett. När det gäller 
utvecklingen av trafikarbetet med bil och resandet med buss är resultaten mycket 
osäkra och inte statistiskt säkerställda, men pekar snarare på att utvecklingen har 
gått något i motsatt riktning än den önskade. 
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1. Bakgrund och syfte 

Trivector Traffic har i oktober och november 2012 på uppdrag av, och i 
samarbete med, Gävle kommun genomfört en resvanestudie som undersöker 
hur invånarna i Gävle kommun reser, vilken tillgång de har till olika färdmedel 
samt hur de anser att olika färdmedel ska prioriteras. I resvaneundersökningen 
ingår hela resandet inom samt till/från kommunen. 

Undersökningen är en uppföljning av liknande undersökningar som Gävle 
kommun har genomfört åren 1997 och 2006. Genom regelbundna uppföljningar 
kan förändringar i invånarnas resvanor sedan tidigare genomförda 
resvaneundersökningar spåras vilket ger underlag kring effekter av genomförda 
åtgärder samt för potentialen för framtida åtgärder. I föreliggande rapport 
redovisas de viktigaste resultaten. Det görs även översiktiliga jämförelser med 
undersökningen från 2006. Målen avseende resvanor för kommunens 
Trafikstrategi del 1 följs upp på en översiktlig nivå. 
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2. Studien 

I detta kapitel beskrivs upplägget av arbetet från urval bland befolkningen till 
analys av inkomna enkätsvar. 

2.1 Urval och geografisk indelning  

Undersökningen bland invånarna i Gävle kommun har genomförts som en 
enkät som skickats hem till 7 200 invånare. Urvalet är taget från folkbokfö-
ringsregistret och har gjorts av Trivector Traffic. Utvalda personer är i åldern 
16-74 år. Urvalet gjordes slumpmässigt av 400 personer bland befolkningen i 
vart och ett av de 18 planeringsområdena i kommunen: 

 Bomhus 
 Brynäs 
 Lexe-Hagaström 
 Nynäs-Norr 
 Öster-Alderholmen 
 Hamrånge 
 Hille 
 Stigslund-Strömsbro 
 Sätra 
 Andersberg 
 Furuvik 
 Hedesunda-Grååsen 
 Hemlingby-Järvsta 
 Söder-Hemsta 
 Sörby 
 Villastaden-Fridhem 
 Forsbacka 
 Valbo 

 

De områden som inte ingår i huvudtätorten är Forsbacka, Furuvik, Hamrånge, 
Hedesunda-Grååsen, Hemlingby-Järvsta, Hille och Valbo. I Figur 2-1 visas 
områdesindelningen i kommunen och i Figur 2-2 en förstoring av planerings-
områdesindelningen i tätorten.  

Bland de utvalda personerna har mätdagarna fördelats jämnt per planeringsom-
råde över de sju veckodagarna. 
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Figur 2-1. Planeringsområden Gävle kommun. 

 

 
Figur 2-2. Planeringsområdesindelning i Gävle tätort. 
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2.2 Innehåll enkät 

Enkäten är lik den från år 2006 för att säkerställa jämförbara resultat men har 
kortats ner något. Den innehåller liksom tidigare detaljerade frågor om allt 
resande en specifik dag (mätdagen) och mer allmänna frågor om resvanor och 
attityder samt bakgrundsfrågor om de som besvarat enkäten. Enkäten och 
resdagboken visas i bilaga 1. 

2.3 Utskick 

Med hänsyn till den snäva tidsramen för att hinna genomföra undersökningen, 
gjordes ett ordinarie utskick med enkät samt ett påminnelseutskick med ny 
enkät en vecka senare. Inget påminnelsevykort skickades ut. 

Påminnelsen med ny enkät och ny mätdag skickades till samtliga i urvalet som 
inte hade hunnit svara tills påminnelseutskicket gick ut. Den nya mätdagen 
inföll exakt två veckor efter den ursprungliga mätdagen. För de som besvarat 
enkäten blev det därmed samma veckodag för mätdagen oavsett om de besvarat 
den första enkäten eller besvarade påminnelseenkäten. Följebreven för de två 
utskicken återfinns i bilagorna 2 och 3. 

Den ordinarie mätveckan var vecka 43, det vill säga 22-29 oktober 2012. 
Mätvecka för påminnelseenkäten var vecka 45, det vill säga 5-11 november 
2012. 

För undersökningen år 2006 var mätveckorna vecka 42 och 43. Påminnelse-
enkäten skickades till samtliga personer i urvalet på grund av att mätveckorna 
följde direkt på varandra och ingen avprickning var möjlig. 

2.4 Svarsfrekvens 

Mottagning för inkommande enkäter stängdes den 21 november 2012, det vill 
säga tio dagar efter sista mätdagen. 

Av de 2 936 inkomna enkäterna var det 53 som var tomma. Ytterligare 98 kom i 
retur på grund av okänd adress vilket gör att nettourvalet, det vill säga antalet 
personer som har fått enkäten, blir 7 102. När returer och tomma enkäter tagits 
bort återstår 2 806 besvarade enkäter, vilket medför en bruttosvarsfrekvens på 
39,0 % (2806/7200) och en nettosvarsfrekvens på 39,5 % (2806/7102).  

Svarsfrekvensen ligger på samma nivå som för andra nyligen genomförda 
resvaneundersökningar i Sverige, exempelvis RVU Norrköping 2010 med 
42 %, Malmö RVU 2008 med 43 % eller Resvanor Syd 2007 med 46 %. 
Jämfört med undersökningen i Gävle år 2006 (43 %) kan man konstatera en 
stark avtagande benägenhet att svara på resvaneundersökningar. Detta ligger i 
linje med en allmän trend i Sverige som visar på snabbt minskande svarsfre-
kvenser.  
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I Tabell 2.1 visas hur stor bruttosvarsfrekvens som erhållits för de 400 enkäter 
som gått ut till vart och ett av de 18 planeringsområdena. Svarsfrekvensen 
varierar kraftigt mellan områdena. Den lägsta svarsfrekvensen har Brynäs med 
26 %, den högsta Stigslund-Strömsbro med 50 %. 

 

Tabell 2.1 Bruttosvarsfrekvens i respektive planeringsområde. 

Planeringsområde Andel svar av bruttourval 

Andersberg 36 % 

Bomhus 40 % 

Brynäs 26 % 

Forsbacka 34 % 

Furuvik 39 % 

Hamrånge 37 % 

Hedesunda-Grååsen 41 % 

Hemlingby-Järvsta 46 % 

Hille 48 % 

Lexe-Hagaström 47 % 

Nynäs-Norr 35 % 

Stigslund-Strömsbro 50 % 

Sätra 37 % 

Söder-Hemsta 36 % 

Sörby 37 % 

Valbo 41 % 

Villastaden-Fridhem 42 % 

Öster-Alderholmen 31 % 

 

Även svarsfrekvensen för män och kvinnor skiljer sig åt, se Tabell 2.2. 
Generellt svarar män i mindre utsträckning än kvinnor, oavsett ålder. Utöver 
könsskillnaden finns även en stor skillnad mellan åldersklasserna. Yngre 
personer svarar i betydlig sämre utsträckning än äldre personer. Svarsbeteendet 
liknar det som är känt från andra resvaneundersökningar. 

 

Tabell 2.2 Bruttosvarsfrekvens i respektive grupp. 

 Andel svar av bruttourval 

Kön  

Kvinna 42 % 

Man 35 % 

Åldersgrupper  

16 - 29 år 19 % 

30 - 44 år 33 % 

45 - 64 år 46 % 

65 - 74 år 64 % 
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Fyra svarande är yngre eller äldre än det valda åldersintervallet 16-74 år och 
ingår därmed inte i analyserna. I dessa fall har en annan person än den utvalda 
besvarat enkäten.  

Av dem som har besvarat enkäten har 72 % redogjort för resandet under den 
ordinarie mätveckan och 28 % för resandet under påminnelseveckan. 

2.5 Hantering av bortfall 

Låg svarsfrekvens är i sig inte ett problem i en undersökning. Problem upp-
kommer om: 

1) antalet inkomna svar inte räcker för att uppnå den statistiska noggrann-
het som önskas i det svar man söker. 

2) individerna i bortfallsgruppen skulle ha ett annorlunda beteende än 
individerna i svarsgruppen.  

Punkt 1 har vi tagit höjd för vid urvalsdragningen genom att planera urvalet så 
att det blir tillräckligt antal svar för de analyser som önskas göra. Den statist-
iska säkerheten beror dels av antalet svar, dels hur nära 50 % som beräknade 
andelar ligger. För att bestämma det statistiska intervallet för 95 % säkerhet i 
svaren som svarsandelarna kan ligga inom beroende på antalet svar visas i en 
tabell i bilaga 4. 

Vill man vara säker på att undvika risken som formuleras i punkt 2 genomför 
man en bortfallsundersökning. Inom ramen av en sådan undersökning kartläggs 
huruvida bortfallsgruppen skiljer sig från svarsgruppen. Detta innebär att man 
genom telefonintervjuer undersöker hur de som inte svarat på enkäten skiljer 
sig från dem som svarat och huruvida denna skillnad kan påverka resultatet av 
resvaneundersökningen. I föreliggande undersökning har vi inte genomfört en 
bortfallsundersökning då samtliga bortfallsundersökningar som Trivector har 
genomfört gjort de senaste åren, bland annat för Malmö RVU 2008, Resvanor 
Syd 2007 och Stockholmsförsöket 2006 har visat att svarsgruppen och 
bortfallsgruppen inte skiljer sig åt i någon avgörande mening. 

2.6 Bearbetning och analys 

Inskanning och geokodning 
Inläsningen av enkät och resdagbok gjordes genom skanning, det vill säga 
optisk inläsning. Inför inläsningen korrigerades felaktiga uppgifter i resdagbo-
ken enligt beprövade kodningsinstruktioner. De adresser respondenterna angivit 
i resdagboken översattes till nyko-och planeringsområde med hjälp av en 
adress- och platsdatabas. Platser utanför kommunen har kodats i följande 
kategorier: 

 Sandviken  
 Heby, Ockelbo, Söderhamn, Tierp, Älvkarleby 
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 Övriga Sverige 
 Utomlands 

 

Samtliga data ingår i en SPSS-databas. 

Viktning av inkomna svar 
Som framgår i beskrivningen av svarsfrekvensen är en del grupper underrepre-
senterade bland inkomna svar. Exempelvis skiljer sig fördelningen mellan 
könen från hur det ser ut i verkligheten. Även fördelningen över åldersgrupper 
skiljer sig åt. Det tillkommer att urvalet är stratifierat efter planeringsområdena 
för att säkerställa tillräckligt många svar per planeringsområde.  

För att kunna göra korrekta analyser som motsvarar fördelningen i populationen 
har därför de inkomna svaren viktats med hjälp av viktningskoefficienter. 
Viktningen görs med avseende på tre variabler: 

 Åldersklass 
 Kön 
 Planeringsområde 

 

När viktningskoefficienterna togs fram gjordes två antaganden, dels att det 
urval som gjordes vid utskicket på ett bra sätt beskriver populationen, dels att 
de personer som skickat in sina resdagböcker var representativa för den grupp 
de tillhör vilket bortfallsundersökningar har visat. 

För enkät och resdagbok har två olika uppsättningar viktningskoefficienter 
beräknats. Enkätens viktningskoefficienter baserades på de personer som 
besvarat enkäten, medan resdagbokens viktningskoefficienter endast tar hänsyn 
till den del av respondenterna som fyllt i resdagboken. Alla siffror och analyser 
som redovisas i resterande del av rapporten bygger på viktade värden om inget 
annat anges. 

Analys 
Påkodning av nya variabler och statistiska analyser har gjorts med det statist-
iska programmet SPSS. Samtliga analyser har gjorts viktade.  

För varje resa identifieras ett huvudfärdsätt bland de angivna färdsätt. Detta 
sker enligt en beprövad prioriteringslista: 

 Båt 
 Flyg 
 Tåg 
 Färdtjänst 
 Buss 
 Taxi 
 Bil som förare 
 Bil som passagerare 
 MC 
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 Moped 
 Cykel 
 Till fots 

 

Exempelvis blir tåg huvudfärdsätt om personen har angett att man har åkt tåg 
och cyklat under en resa. 

I de fall som den svarande inte har angett kön eller ålder i enkäten har detta 
kodats på från urvalet. För kön gällde detta för åtta personer och för åldern 29 
personer. 

För att konstatera om skillnader i resultaten är statistiskt säkerställda har 
statistiska tester genomförts. I samband med varje diagram och tabell står det 
hur många som har svarat på frågan, t ex N = 2 931. Denna siffra baseras på det 
oviktade antalet svar och är grunden till att bedöma resultatets representativitet 
vilket kan göras med hjälp av tabellen i bilaga 4. För vissa diagram och tabeller, 
exempelvis vid färdmedelsfördelning i olika åldersklasser, redovisas ett 
intervall för N där den låga siffran visar antalet i åldersklassen med minst 
svarande och den höga siffran antalet svarande i åldersklassen med flest 
svarande. I en del fall motsvarar inte N antal personer som svarat på frågan, 
utan antal resor som resultaten baseras på. Detta står då angivet i figurtext som 
NResor. 

2.7 Vädret 

Sammanfattningsvis kan konstateras att vädret under de två undersöknings-
veckorna var av sådan karaktär att resultaten från undersökningen kan anses 
relativt representativa för årstiden. 

Den genomsnittliga temperaturen visar på liknande värden för båda mätperi-
oderna med en maxtemperatur på i genomsnitt cirka fyra grader och en 
minimitemperatur på cirka minus tre grader. Inga större nederbördsmängder är 
rapporterade men under några dagar under den ordinarie mätveckan låg lite snö 
i vissa delar av kommunen. 

2.8 Definitioner och avgränsning 

Begrepp 
Resa En förflyttning från en plats till en annan för att uträtta ett 

ärende. När man tar sig till arbetet är det en resa. Handlar 
man på vägen hem är det ytterligare en resa till affären. Hem-
resan från affären utgör en tredje resa. En promenad enbart 
för att få frisk luft eller rasta hunden innebär inte en resa. 
Flera färdmedel kan ingå i en resa och enbart byte av färd-
medel räknas inte som en separat resa. Definitionen av resa i 
denna undersökning motsvarar ”delresa” i den nationella 
resvaneundersökningen. 
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Planeringsområde Gävle kommun har delats in i 18 olika planeringsområden. 
Dessa utgör grund för geografisk indelning av respondenter-
na. 

Gävlebo I denna undersökning definieras Gävlebon som samtliga 
boende i Gävle kommun, mellan 16 och 74 år. 

Bilresa En resa som gjorts i bil, antingen som förare eller som 
passagerare.  

Huvudfärdmedel Huvudfärdmedlet per resa bestäms med hjälp av en rangord-
ning. Rangordningen i fallande ordning är: flyg, båt, tåg, 
färdtjänst, spårvagn, buss, taxi, bilförare, bil-passagerare, 
moped, cykel och till fots. T ex en resa med buss i kombinat-
ion med tåg får huvudfärdmedel tåg.  

N För varje figur och tabell redovisas det oviktade antalet svar 
för den redovisade frågan. Detta för att kunna avgöra resulta-
tens statistiska säkerhet (få svarande betyder att resultatet är 
mindre säkert, för en tabell för säkerheten för beräknade an-
delar se bilaga 4). För vissa diagram och tabeller, exempelvis 
vid färdmedelsfördelning i olika urvalsområden, redovisas ett 
intervall där den låga siffran visar antalet i urvalsområdet 
med minst svar och den höga siffran antalet svar i urvalsom-
rådet med flest svar. 

 

Resor som ingår 
Resvaneundersökningen fångar de resor som boende i Gävle kommun i åldern 
16 till 74 år genomför inom, till, från och utanför Gävle kommun, på vardagar 
samt helger. Detta innebär att resor som genereras av personer som bor utanför 
Gävle kommun inte ingår i denna resvaneundersökning. Ett exempel på detta är 
pendlingsresandet från grannkommuner in till Gävle som inte ingår i redovisade 
uppgifter. Yrkestrafik och godstransport ingår inte heller i resvaneundersök-
ningen. 
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3. Befolkningen 

De svarande har redovisat uppgifter om bland annat ålder, kön, sysselsättning, 
körkorts-, bil- och cykelinnehav samt innehav av busskort. 

3.1 Kön och ålder 

Åldersfördelning 
I Gävle kommun bor totalt drygt 71 000 personer som är 16-74 år. Åldersför-
delningen bland invånarna respektive bland dem som besvarat enkäten 
redovisas i Figur 3-1. Som figuren visar är personer över 45 år överrepresente-
rade i svaren i undersökningen och personer under 45 år underrepresenterade. 
De under 30 år är särskilt underrepresenterade och de över 64 år särskilt 
överrepresenterade. Vid analyserna viktas som tidigare redovisats bland annat 
utifrån ålder för att ta hänsyn till detta. 

 

 

Figur 3-1. Fördelning över de olika åldersklasserna bland dem som besvarat enkäten (oviktat) och den 
totala befolkningen. NSvar = 2 802, NBefolkning = 71 209. 
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Könsfördelning 
Könsfördelningen i Gävle kommun är totalt sett 50 % män och 50 % kvinnor i 
åldrarna 16-74 år. Av dem som har besvarat enkäten är 54 % kvinnor och 46 % 
män. Vid analyserna viktas därför svaren som tidigare redovisats också utifrån 
kön. 

Vissa skillnader i könsfördelningen mellan svaren från de studerade planerings-
områdena förekommer också. I Figur 3-2 visas könsfördelningen bland dem 
som besvarat enkäten i de arton studerade områdena. Efter namnet för plane-
ringsområdet anges inom parentes andel kvinnor av de boende i området. 

Bland dem som svarat på enkäten är andelen kvinnor mindre än andelen män i 
Hamråge. I detta område bor det också färre kvinnor, 47 % av invånarna är 
kvinnor. I Furuvik, Hille och Öster-Alderholmen är andelen män och kvinnor 
som svarat lika stora. I dessa områden bor det dock något färre kvinnor än män, 
47-48 % av invånarna är kvinnor. I övriga områden är andelen kvinnor som 
svarat större och andelen invånare som är kvinnor varierar mellan 47-52 % 
Högst är andel kvinnor som besvarat enkäten i Nynäs-Norr och Söder-Hemsta 
där 66 % respektive 60 % är kvinnor. I båda dessa områden är 51 % av 
befolkningen kvinnor.  

 

 
Figur 3-2. Könsfördelning bland dem som besvarat enkäten i de arton planeringsområdena (oviktat) 

N = 2 806. Procentandel vid namnet på området anger andel kvinnor av de boende i områ-
det. 
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3.2 Hushållens sammansättning 

De flesta hushållen, drygt 40 % består av två personer. Knappt vart femte 
hushåll består av endast en person och nästan vart fjärde hushåll består av minst 
fyra personer, se Figur 3-3. 

 

 
Figur 3-3. Hushållens sammansättning. N = 2 680. 

 

Befolkningen i hushållen i Gävle består till nästan en fjärdedel av barn, det vill 
säga personer under 18 år, se Figur 3-4. Drygt var tionde person tillhör 
åldersgruppen 18-24 år och lika stor andel är pensionärer. Drygt hälften är 25-
64 år. 

 

  
Figur 3-4. Åldersfördelning i hushållen. N = 2 680. 
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Av invånarna i åldern 16-74 år lever var tredje i hushåll med barn under 18 år 
vilket visas i Figur 3-5. 

 

  
Figur 3-5. Antal barn per hushåll. N = 2 680. 

3.3 Sysselsättning 

Sex av tio av de boende i kommunen som är 16-74 år förvärvsarbetar och drygt 
var tionde studerar. Nästan var femte är pensionär. 

 

  
Figur 3-6. Sysselsättning. N = 2 779. 
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3.4 Tillgång till olika färdmedel 

Körkort och tillgång till bil  
Merparten av de boende i kommunen har såväl körkort som tillgång till bil. 
87 % av dem som är 18-74 år har körkort.  

Männen har dock körkort i högre utsträckning än kvinnorna; 91 % av männen 
och 83 % av kvinnorna som är minst 18 år har körkort.  

13 % anger att man i hushållet varken äger eller disponerar personbil. I 85 % av 
hushållen har man tillgång till minst en privat bil och var tionde hushåll har 
tillgång till minst en tjänstebil. 

Det genomsnittliga antalet bilar per hushåll är 1,3. För de hushåll som har bil är 
det genomsnittliga antalet 1,5 bilar per hushåll. 

Av kvinnorna bor 15 % i hushåll som varken äger eller har tillgång till en bil. 
Motsvarande siffra för männen är 11 %.  

61 % av befolkningen i åldern 16-74 år har alltid tillgång till bil när de behöver 
och 82 % har alltid eller nästan alltid tillgång till bil när de behöver. Bland dem 
som är över 17 år är motsvarande andelar 62 % respektive 83 %. Av dem som 
är över 17 år och har körkort har 70 % alltid tillgång till bil när de behöver och 
91 % alltid eller nästan alltid tillgång till bil. 

Liksom för hushållens bilinnehav finns det skillnader mellan könen när det 
gäller tillgången till bil, se Figur 3-7. 71 % av männen över 17 år har alltid 
tillgång till bil medan endast 54 % av kvinnorna alltid har tillgång till bil. 
Nästan dubbelt så stor andel av kvinnorna som av männen har aldrig eller mer 
sällan tillgång till bil. 

 

  
Figur 3-7. Tillgång till bil för kvinnor respektive män över 17 år. NKvinnor = 1 483, NMän = 1 246. 
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Parkering vid arbetsplats 
Fyra av fem (79 %) av de som förvärvsarbetar har tillgång till parkering vid 
arbetsplatsen. Skillnaden mellan mäns och kvinnors tillgång till parkering vid 
arbetsplatsen skiljer mycket; 86 % av männen har tillgång till parkering medan 
endast 73 % av kvinnorna har det. 

Tillgång till kollektivtrafikkort och färdtjänst 
Var fjärde invånare har alltid tillgång till ett busskort och ungefär lika stor andel 
har ibland tillgång till ett busskort. Drygt hälften av invånarna har aldrig 
tillgång till ett sådant kort, se Figur 3-8. 

 

 
Figur 3-8. Andel invånare som har tillgång till någon typ av busskort. N = 2 780. 

 

Andelen som aldrig har tillgång till busskort varierar med kön; 60 % av männen 
har aldrig tillgång till busskort medan endast 46 % av kvinnor aldrig har det.  
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Män 

4. Attityder och förändringsbenägenhet 

4.1 Prioritering mellan olika färdmedel  

Nedan redovisas invånarnas attityder kring vilka färdmedel politiker bör 
prioritera då beslut om trafikplanering ibland kan leda till konflikter mellan 
olika trafikslag. Som framgår av figurerna anser en majoritet av kommuninvå-
narna att buss samt gång- och cykeltrafik ska prioriteras framför biltrafik. 

 
Figur 4-1. Svar på frågan om hur man bör prioritera mellan biltrafik och buss respektive mellan biltrafik 

och gång- och cykeltrafik. NBuss = 2 748 resp. NGC = 2 732. 

 

Ungefär lika stor andel av kvinnor och män anser att busstrafik ska prioriteras 
före biltrafik, se Figur 4-2. Däremot är en större andel av kvinnorna osäkra 
medan en större andel av männen än kvinnorna anser att biltrafiken bör 
prioriteras. 

 
Figur 4-2. Kvinnors och mäns svar på frågan om hur man bör prioritera mellan biltrafik och busstrafik. 

NKvinnor = 1 495 resp. NMän = 1 253. 
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Liknande skillnader finns när det gäller kvinnors och mäns prioritering mellan 
biltrafik och gång- och cykeltrafik. Ungefär 60 % av både männen och 
kvinnorna anser att gång- och cykeltrafiken bör prioriteras. Av männen är det 
en av fem som anser att biltrafiken bör prioriteras medan endast var tionde 
kvinna anser detsamma.  

 
Figur 4-3. Kvinnors och mäns svar på frågan om hur man bör prioritera mellan biltrafik och gång- och 

cykeltrafik. NKvinnor = 1 488 resp. NMän = 1 244. 

 

När det gäller skillnader i attityd kring hur man ska prioritera mellan buss och 
biltrafik finns inga statistiska skillnader mellan olika åldersgrupper. När det 
gäller attityd till om man ska prioritera gång- och cykeltrafik framför biltrafik 
finns det dock en skillnad. I ålderskategorierna under 65 år är det 61-62 % som 
anger att man är positiv till att prioritera gång- och cykeltrafik framför biltrafik. 
I den äldsta gruppen, 65 år och uppåt är motsvarande andel bara 50 %. 
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4.2 Inställning till nuvarande och framtida 
bilanvändning 

Färdmedelsval och förändringsbenägenheten beror både på möjligheten att resa 
med olika färdmedel och olika individers vilja att förändra sitt beteende. 

I EU-projektet MAX1 utvecklades en modell, MaxSem, som syftar till att 
beskriva de stadier som en beteendeförändring består av. Genom analys av 
svaren på en enda fråga kan personerna i en grupp klassas till ett av följande 
stadier: 

1. Icke-begrundande stadie: Personer som kör bil och är nöjda med det 
eller helt saknar andra alternativ. (svarsalternativ 5 & 6) 

2. Begrundande stadie: Personer som funderar på att minska sin bilan-
vändning men är osäkra på hur och när. (svarsalternativ 4) 

3. Förberedande stadie: Personer som har som mål att minska sin bilan-
vändning eller som redan provat ett annat färdmedel än bil men det har 
ännu inte blivit en vana. (svarsalternativ 3) 

4. Bevarandestadie: Personer som reser på ett hållbart sätt vid majoriteten 
av sina resor. (svarsalternativ 1 & 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 närmaste 
månaderna. 

Stadie 4 

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

 

I Figur 4-4 visas vilka stadier avseende förändringsbenägenhet som de boende i 
Gävle kommun befinner sig i. Nästan hälften, 45 % av invånarna i Gävle 
kommun i åldern 16-74 år befinner sig i stadie 4 och har därmed ett hållbart 
resesätt för merparten av sina resor. Merparten i gruppen har tillgång till bil 
men använder andra färdsätt så mycket det går. Andelen utan bil, 15 % totalt, 
utgör dock en riskgrupp då en del av dem kan vara utan tillgång till bil på grund 
av ekonomiska orsaker och skulle med ändrade förutsättningar kunna börja 
använda bil mer än idag. 41 % befinner sig i det så kallade icke-begrundande 
stadiet och kan uppmuntras att börja fundera på en förändrad bilanvändning. 
14 % befinner sig i de två mellersta stadierna där det finns störst potential till 
förändring. 

 
1 http://www.max-success.eu (2012-12-10) 
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Figur 4-4. Gävlebornas (16-74 år) förändringsbenägenhet enligt MaxSem. N = 2 752. 

 

Det finns en stor skillnad mellan könen, se Figur 4-5. Drygt hälften av 
kvinnorna befinner sig i stadie 4 och har därmed ett hållbart resesätt för de 
flesta av sina resor. Motsvarande andel bland männen är betydligt lägre. 
Andelen män som befinner sig i stadie 1, det icke-begrundande stadiet är 
istället väsentligt högre. 

 

 
Figur 4-5. Gävlebornas (16-74 år) förändringsbenägenhet enligt MaxSem, uppdeldat på kvinnor och 

män. NKvinnor = 1 493 resp. NMän = 1 259. 

 

Det finns även skillnader beroende på åldern. Yngre personer under 30 år 
befinner sig med 60 % i betydligt större utsträckning i stadie 4 vilket delvis kan 
bero på att man inte har tillgång till bil än. Denna grupp utgör hälften av 
personerna i stadie 4 och kan anses som en riskgrupp som skulle kunna börja 
använda bil i större utsträckning om deras ekonomiska förutsättningarna ändras. 
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De övriga åldersgruppernas fördelning över de olika stadierna är mycket likt 
den för hela befolkningen mellan 16 och 74 år. 
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5. Antal resor 

Av den totala befolkningen i de studerade områdena i åldern 16-74 år är det 
80 % som gjort en resa den undersökta dagen. Denna andel stämmer relativt väl 
överens med resvaneundersökningar på andra platser. Av dem som uppgett att 
de inte gjort någon resa den aktuella dagen angav den största andelen att de inte 
haft några ärenden. Många uppger även att de varit sjuka. Flera anger också att 
de varit bortresta den aktuella dagen, vilket innebär att de kan ha gjort resor, 
fast inte i Gävle kommun. 

I genomsnitt gör varje invånare (16-74 år) i Gävle kommun 2,7 resor per dag. 
Det är ingen skillnad i antal resor mellan könen. Ett genomsnitt endast bland 
dem som faktiskt har rest visar på att det genomsnittliga antalet resor är 3,4 
resor per dag för denna grupp. Även detta stämmer relativt väl överens med 
resultaten från resvaneundersökningar från andra platser i Sverige.  

Med en total befolkning i Gävle kommun på drygt 71 000 personer i ålders-
gruppen 16-74 år skulle detta motsvara cirka 190 000 resor per dag som 
Gävleborna utför.  
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6. Ärende 

6.1 Fördelning över resorna 

I Figur 8-1 visas ärendefördelningen för samtliga av de resor som kommunin-
vånarna 16-74 år gör under en vecka. Näst efter hemresor som står för nästan 
fyra av tio resor är resor till arbetet det vanligaste ärendet. Nästan var femte 
resa utgörs av resor till arbetet. Därnäst är inköpsresor vanligast. 

 

 

Figur 6-1. Ärendefördelning för resor under en vecka. NResor = 7 091. 

 

Exkluderas hemresorna ser ärendefördelningen ut som i Figur 6-2. Med 28 % 
av resorna har arbetsresor den största andelen, följd av 11 % för inköp av 
livsmedel och 8 % vardera för tjänsteresor, besök av släkt och vänner, inköp av 
annat samt hämta/lämna barn. 
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Figur 6-2. Ärendefördelning för resor under en vecka, exklusive hemresor. NResor = 4 410. 

 

Indelningen i de övergripande ärendekategorierna arbete/skola, tjänsteresa, 
inköp/service och fritidsresor visar att vardera en tredjedel av resorna är arbets-/ 
skolresor respektive inköps- och serviceresor inklusive hämtning/lämning av 
barn, se Figur 6-3. En knapp fjärdedel av resorna är fritidsresor där ärendena 
besök av släkt och vänner, motion/friluftsliv, nöjes- och föreningsaktiviteter 
ingår. 

 

 
Figur 6-3. Ärendefördelning för resor under en vecka, exklusive hemresor, aggregerade ärendekate-

gorier. NResor = 4 410. 

 

I Tabell 6.1 visas antal resor per genomsnittlig dag och person för olika 
ärenden. Som framgår av tabellen gör man i genomsnitt en hemresa och en halv 
arbetsresa per person och dag. 
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Tabell 6.1 Genomsnittligt antal resor för olika ärenden per person och dag NTotalt = 2 106. 

Ärende Antal resor per person och dag 

Hemresa 1,02 

Arbete 0,46 

Resa i tjänsten 0,13 

Skola/utbildning 0,08 

Hämta/lämna barn 0,13 

Inköp livsmedel 0,18 

Annat inköp  0,13 

Besöka sjukvård 0,04 

Besöka post/bank ect 0,05 

Motion/friluftsliv 0,10 

Föreningsaktivitet 0,07 

Nöje 0,08 

Besöka släkt/vänner 0,14 

Annat 0,07 

Totalt, alla ärenden: 2,68 
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6.2 Hur ofta kvinnor respektive män reser till olika 
ärende per dag och person 

I Figur 6-4 visas antal resor per person och dag för olika ärenden, uppdelat på 
kön. Kvinnor och män gör lika många resor på en dag. Ärendefördelningen 
liknar den för andra resvaneundersökningar i Sverige. 

 

 
Figur 6-4. Genomsnittligt antal resor för olika ärenden per person och dag för kvinnor respektive män. 

NKvinnor = 1 125, NMän = 981. 

 

Även om skillnaderna i ärenden mellan kvinnor och män är relativt små, så 
finns det ett par signifikanta skillnader. Män har en något högre andel resor i 
tjänsten än kvinnor, 7 % jämfört med 3 %. Kvinnor har istället en något högre 
andel resor för inköp av livsmedel än män, 22 % jämfört med 15 %. Övriga 
skillnader är inte statistiskt säkerställda. 
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7. Reslängd 

I genomsnitt är resorna som kommuninvånarna gör en vanlig dag 14 kilometer 
långa. Med 2,7 resor per person och i genomsnitt innebär det att man i genom-
snitt reser 38 kilometer per person och dag.  

Män reser i genomsnitt längre än kvinnor och deras resor är i genomsnitt 
17 kilometer långa medan kvinnornas resor i genomsnitt bara är 12 kilometer 
långa. Det innebär att männen i genomsnitt reser 45 kilometer per dag medan 
motsvarade siffra för kvinnorna bara är 31 kilometer. 

Resornas fördelning på olika längd visas i Figur 7-1. Nästan hälften av resorna 
är kortare än fyra kilometer. Drygt var femte resa är kortare än två kilometer.  

 

 
Figur 7-1. Fördelning efter resornas längd i kilometer. NResor = 5 705. 
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8. Färdmedel 

8.1 Huvudsakligt färdmedel 

I Figur 8-1 visas färdmedelsfördelningen för samtliga av de resor som invånar-
na i kommunen gör under en vecka. Nästan två tredjedelar av alla resor som 
kommuninvånarna i åldern 16-74 år gör sker med bil. En dryg fjärdedel av 
resorna sker till fots eller med cykel och var tionde resa genomförs med buss 
eller tåg.  

Den redovisade fördelningen gäller för huvudsakligt färdmedel, det vill säga 
har resenären gått till busshållplats räknas hela resan som en bussresa. De resor 
som går under beteckningen ”Annat” utgörs i huvudsak av resor med moped, 
motorcykel, taxi, färdtjänst eller flyg. 

 

 
Figur 8-1. Färdmedelsfördelning för resor under en vecka. NResor = 6 878. 

 

Jämför man den faktiska färdmedelsfördelningen med stadierna avseende 
förändringsbenägenhet som de boende i Gävle kommun befinner sig i så kan 
konstateras att Gävleborna i dagsläget gör 35 % av resorna med andra färdsätt 
än bil vilket kan jämföras med en andel på 45 % bland Gävleborna som 
befinner sig i det så kallade bevarande stadiet det vill säga man anser sig ha ett 
hållbart färdsätt för de flesta av sina resor. 
   

Bil som 
förare 53% 

Bil som 
passagerare 

11% 

Buss 8% 

Tåg 2% 

Cykel 14% 

Till fots 11% 
Annat 1% 



28 

Trivector Traffic 

 

8.2 Färdmedel beroende på ålder 

Yngre personer, under 30 år, har en signifikant mindre andel av resorna som 
sker med bil än de som är 30 år och äldre, se Figur 8-2. Den yngsta åldersgrup-
pen åker bil vid drygt hälften av resorna medan de som är 30-64 år reser med 
bil vid cirka 70 % av resorna. Samtidigt reser denna grupp signifikant mer med 
kollektivtrafiken; vid 17 % av resorna jämfört med övriga åldersgruppers andel 
på 4-8 %. Andelen cykelresor skiljer sig däremot inte signifikant mellan 
åldersklasserna. Personer i åldern 45-64 år har en signifikant lägre andel 
gångresor än de andra åldersklasserna. 

 

 
Figur 8-2. Fördelning av huvudsakligt färdsätt under en vecka för olika åldersgrupper. NResor = 842-

2 852. 

  



29 

Trivector Traffic 

 

8.3 Färdmedel olika veckodagar 

Under vardagar görs 62 % av resorna med bil, men under helgen ökar denna 
andel till 73 % på lördagar och 76 % på söndagar, se Figur 8-3. Det är andelen 
resor som bilpassagerare som skiljer sig signifikant mellan helgen och vardagar.  

Under vardagar cyklar 15 % medan endast 8 % respektive 10 % cyklar på 
lördagar respektive söndagar. Skillnaden är signifikant mellan helgen och 
vardagar. Skillnaden i andelen resor till fots är däremot inte signifikant mellan 
vardag och helg.  

Buss- och tågresandet minskar också signifikant under helgen; på vardagar 
reser 11 % med buss eller tåg men endast 4-5 % under helgen. 

 

 
Figur 8-3. Färdmedelsfördelning för resandet under vardagar, lördagar och söndagar. NResor vardag = 

5 574, NResor lördag = 679 och NResor söndag = 652. 
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8.4 Färdmedel vid olika ärende 

Störst andel bilresor har tjänsteresor med mer än 80 % bilresor för detta ärende, 
se Figur 8-4. Skillnaden jämfört med andra ärenden är dock endast statistiskt 
säkerställd när man jämför med inköp av livsmedel och annat inköp där 
bilandelen är 70 %. Jämfört med en genomsnittlig resa har tjänsteresor, 
hämta/lämna barn och serviceärende vid vårdcentral en signifikant högre 
bilandel. Resor till utbildning har med 18 % en signifikant lägre andel bilresor 
än samtliga andra ärenden.  

Vid resor till skola eller utbildning är det istället vanligt att åka kollektivt där 
andelen bland resorna är signifikant högre jämfört med samtliga ärenden. 
Cykelandelen för utbildningsresor är däremot inte signifikant högre än samtliga 
ärenden, till skillnad från arbetsresornas andel cykelresor. 

Tjänsteresor och hämta/lämna barn har en signifikant lägre andel resor till fots 
jämfört med resor oavsett ärende. Nöjes- och motions- samt resor med ärende 
inköp av livsmedel har en signifikant högre andel resor till forts. 

 

 
Figur 8-4. Fördelning på huvudsakligt färdsätt för olika typer av ärende. NResor: se diagrametiketter. 
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8.5 Färdmedel vid olika reslängder 

Valet av färdmedlet är starkt beroende av resans längd, vilket framgår av Figur 
8-5. Som figuren visar står bilen även för en stor del av resorna som är kortare 
än fyra kilometer.  

 

 
Figur 8-5. Färdmedelsfördelning vid resor av olika längd. NResor: se diagrametiketter. 
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8.6 Färdmedel beroende på kön 

Samtliga resor 
Färdmedelsfördelningen varierar också med kön, se Figur 8-6. Samtliga 
skillnader i färdmedelsvalet är signifikanta förutom andelarna för cykelresor. 
Männen kör bil vid 65 % av resorna medan kvinnorna endast kör bil vid 42 % 
av resorna. Kvinnorna är också betydligt oftare passagerare när de åker bil. 

Kvinnorna går vid nästan dubbelt så stor andel av sina resor jämfört med 
männen och kvinnorna har dessutom nästan dubbelt så stor andel bussresor.  

 

 
Figur 8-6. Färdmedelsfördelning under en vecka för män respektive kvinnor. NResor kvinnor = 3 625, 

NResor män = 3 253. 
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Vid arbets-/studieresor  
För arbets- och studieresor är det framförallt andelen kollektivtrafikresor som 
skiljer sig signifikant mellan könen med 21 % bland kvinnorna och 13 % bland 
männen, se Figur 8-7. Men även den totala andelen bilresor, det vill säga resor 
som förare och passagerare tillsammans visar på en signifikant skillnad med 
46 % bilresor för kvinnorna och 61 % bilresor för männen. 

 

 
Figur 8-7. Färdmedelsfördelning under en vecka för män respektive kvinnor vid arbets- och 

studieresor. NResor kvinnor = 668, NResor män = 628. 
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Vid inköpsresor 
Vid inköpsresor reser kvinnor med 6 % av alla resor signifikant mer kollektivt 
jämfört med männen som endast använder kollektivtrafiken vid 2 % av 
inköpsresorna, se Figur 8-8. Andelen resor som bilpassagerare är också 
signifikant högre för inköpsresor bland kvinnor jämfört med bland män. 

 

 
Figur 8-8. Färdmedelsfördelning under en vecka för män respektive kvinnor vid inköpsresor. 

NResor kvinnor = 500, NResor Män = 370. 
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9. Tidpunkt för vardagsresorna 

Den största andelen av resorna under ett vardagsdygn startar på eftermiddagen 
mellan klockan 15 och 18, se Figur 9-1. Tre av tio resor startar denna tid och de 
utgörs i huvudsak av resor åter till hemmet, vilket framgår av Figur 9-2 där 
starttiden för vardagsresor med olika ärenden över dygnet visas.  

 

 
Figur 9-1. Resornas fördelning över ett genomsnittligt vardagsdygn. NResor = 6 287. 

 

Av Figur 9-2 framgår också att just timmen mellan klockan 7 och 8 tillsammans 
med timmen mellan klockan 16 och 17 är de enskilda timmar då flest resor 
startar.  

Mellan klockan fem och åtta på morgonen är de flesta påbörjade resor arbets- 
eller tjänsteresor samt resor i syftet att hämta/lämna barn. Från och med 
klockan nio till ungefär klockan 17 på eftermiddagen har service- och inköpsre-
sor en jämn andel bland de påbörjade resorna per timme. Framåt eftermiddagen 
växer hemresornas andel. 
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Figur 9-2. Resornas fördelning över ett genomsnittligt vardagsdygn per starttimme, fördelat på olika 

ärenden. NResor = 5 104. 
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10. Resande i viktiga relationer 

87 % av resorna som Gävles invånare gör går inom Gävle kommun, ytterligare 
11 % har antingen sin start- eller målpunkt i kommunen. Endast 2 % av 
Gävlebornas resor görs helt utanför kommunen. Här kan dock några resor 
saknas då många väljer att inte svara på enkäten när man är bortrest. 

10.1 Resande inom kommunen 

Färdmedel 
Färdmedelsfördelningen för resor som både startar och slutar inom Gävle 
kommun visas i Figur 10-1. Fördelningen är mycket likt den för samtliga resor 
(se kapitel 8.1). 

 
Figur 10-1. Färdmedelsfördelning för resor inom Gävle kommun under en vecka. NResor = 5 353. 

 

Reslängd 
Resor inom Gävle kommun är i genomsnitt 6,2 kilometer långa och hälften är 
3,5 kilometer och kortare. Fördelningen på olika avståndsklasser visas i Figur 
10-2. En fjärdedel är kortare än två kilometer och ytterligare drygt 50 % kortare 
än åtta kilometer. 
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Figur 10-2. Fördelningen av reslängden för resor inom Gävle kommun under en vecka. NResor = 4 700. 

 

Viktiga relationer 
De fem starkaste relationerna för resor inom kommunen listas nedan. Deras 
andel bland alla resor inom kommunen redovisas inom parentes: 

 Söder-Hemsta - Nynäs Norr (5 %) 
 Brynäs-Bomhus (4 %) 
 Villastaden-Fridhem – Nynäs Norr (3 %) 
 Bomhus-Nynäs Norr (3 %) 
 Söder-Hemsta - Villstaden-Fridhem (3 %) 

 

Färdmedelsfördelningen för dessa relationer är mycket olika, se Figur 10-3. 
Medan 70 % av resorna i relationen Brynäs-Bomhus görs med bil, är bilandelen 
mycket liten i relationen Villstaden-Fridhem – Nynäs Norr. Mellan Villstaden-
Fridhem och Nynäs Norr görs 44 % av resorna med cykel. 
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Figur 10-3. Färdmedelsfördelningen i de fem starkaste relationerna inom Gävle kommun. NResor: se 

diagrametiketter. 
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10.2 Pendling över kommungränsen 

Färdmedel 
Färdmedelsfördelningen för alla resor som går över kommungränsen visas i 
Figur 10-4. Nästan tre fjärdedelar av dessa resor görs med bil och var femte 
med tåg. 

 

 
Figur 10-4. Färdmedelsfördelning för resor till/från Gävle kommun under en vecka. NResor = 632. 

 

Reslängd 
Resor över kommungränsen är i genomsnitt 77 kilometer långa och fördelar sig 
på olika reslängder enligt Figur 10-5. En knapp tredjedel är mellan 20 och 29 
kilometer långa och ytterligare en knapp tredjedel 100 kilometer och längre. 

 

 
Figur 10-5. Fördelningen av reslängden till/från Gävle kommun under en vecka. NResor =581. 
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Relationer 
För resor över kommungränsen har start- respektive målpunkten som ligger 
utanför Gävle kommun tilldelats fyra kategorier. Dessa är desamma som i 
resvaneundersökningen år 2006: 

 Sandviken  
 Grannkommunerna Heby, Ockelbo, Söderhamn, Tierp, Älvkarleby 
 Övriga Sverige 
 Utomlands 

 

44 % av resorna som Gävleborna gör över kommungränsen går till områden i 
övriga Sverige och 42 % till Sandviken. 14 % går till Heby, Ockelbo, Söder-
hamn, Tierp eller Älvkarleby. 

En uppdelning i de olika start- och målpunkterna utanför kommunen visar att 
färdmedelsfördelningen för resorna skiljer sig åt beroende på var utanför 
kommunen resan startar eller slutar, se Figur 10-6. Resor till eller från Sandvi-
ken och grannkommunerna Heby, Ockelbo, Söderhamn, Tierp och Älvkarleby 
gör Gävleborna till mer än 80 % med bil medan resor till eller från övriga 
Sverige görs till 33 % med tåg och endast 44 % av dessa resor görs med bil. 

 

 
Figur 10-6. Färdmedelsfördelning för resor till/från Gävle kommun under en vecka, uppdelat på start-

/målpunkten utanför kommunen. (Grannkommuner = Heby, Ockelbo, Söderhamn, Tierp, 
Älvkarleby). NResor: se diagrametiketter. 
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10.3 Inköpsresor till Centrum och externhandels-
områden 

Inköpsresor till kommunens planeringsområden City (Nynäs-Norr), Valbo och 
Hemlingby utgör 46 % av alla inköpsresor som Gävleborna gör. I dessa tre 
områden finns kommunens stora handelsområden. 

Färdmedel 
Färdmedelsfördelningen för inköpsresor till eller från de tre områdena skiljer 
sig starkt beroende på område, se Figur 10-7 och Figur 10-8. I Figur 10-7 ingår 
inköpsresor som görs inom områdena medan dessa har valts bort i redovisning-
en i Figur 10-8. Generellt är bilandelen med över 90 % betydligt högre för 
områdena Valbo och Hemlingby jämfört med City. 

Om resor inom områdena inkluderas är andelen gångresor 10 % högre för 
inköpsresor till och från City jämfört med om resor inom området exkluderas. 
Bil- och i viss utsträckning buss- och cykelandelen går åt motsatt håll det vill 
säga deras andel är mindre jämfört med om man endast ser på resor till och från 
områdena.  

Den högre andelen gångresor för City när inköpsresor inom området tas med i 
analysen beror förmodligen på att just de resor som görs inom området City är 
kortare och på grund av trafikinfrastrukturen enkla att göra till fots. Underlaget 
i form av antalet resor är för litet för att kunna bevisa detta antagande med 
någon större statistisk säkerhet men de oviktade 23 inköpsresorna inom 
området City är i genomsnitt 1,3 kilometer långa jämfört med 5,0 kilometer för 
resor till/från City. Detta kan ses som en fingervisning till att ovanstående 
antagande om kortare resor och därmed större möjlighet till resor till fots 
stämmer. Cirka tre fjärdedelar av dessa resor görs av boende från området, men 
även denna siffra är statistiskt osäker på grund av att det är få rapporterade 
resor.  

Däremot är det ingen större skillnader i färdmedelsfördelningen för områdena 
Valbo och Hemlingby om resor inom områdena tas med vilket exempelvis kan 
bero på en annan trafikinfrastruktur i dessa mer externa områden. 
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Figur 10-7. Färdmedelsfördelningen för inköpsresor med start- eller målpunkt i planeringsområdena 

City/Nynäs-Norr, Valbo och Hemlingby, inklusive resor inom områdena. NResor: se diagrame-
tiketter. 

 

 
Figur 10-8. Färdmedelsfördelningen för inköpsresor med start- eller målpunkt i planeringsområdena 

City/Nynäs-Norr, Valbo och Hemlingby, exklusive resor inom områdena. NResor: se diagram-
etiketter. 
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11. Jämförelse med RVU 2006 

I undersökningen år 2006 var mätveckorna (ordinarie mätvecka samt påminnel-
sevecka) vecka 42 och 43, det vill säga 16-29 oktober. I den nya undersökning-
en 2012 har mätveckorna varit något senare på året, vecka 43 och 45, det vill 
säga 22-29 oktober och 5-11 november. Vädret under mätveckorna 2012 har 
dock inte präglats av vinterväder utan det har för det mesta varit barmark 
liksom i den tidigare undersökningen. Vid jämförelse mellan åren bör därför 
den lilla tidsförskjutningen knappast spela någon roll. 

Eftersom resvaneundersökningen 2006 endast omfattade personer 16-64 år har 
uppgifterna nedan, som ska visa på om det skett några förändringar sedan den 
tidigare undersökningen, för 2012 också bara analyserats för denna ålders-
grupp. Detta för att det ska vara möjligt att göra en rättvisande jämförelse. 

Attityder 
Av de invånare som tagit ställning i frågan anser 75 % år 2012 att busstrafik bör 
prioriteras framför biltrafik. Detta är en statistiskt säkerställd minskning från 
2006 då motsvarande andel var 82 %. 

På samma sätt har andelen av de som tagit ställning i frågan om att gång- och 
cykeltrafik bör prioriteras framför biltrafik minskat från 83 % år 2006 till 79 % 
år 2012. Även denna skillnad är statistiskt säkerställd. 

Andelen osäkra har blivit något fler när det gäller om man ska prioritera buss 
framför bil; 33 % 2012 jämfört med 29 % 2006. Men även om man tar hänsyn 
till detta finns det en statistisk nedgång i andelen som anger att man vill 
prioritera bussen framför bilen. Andelen osäkra när det gäller huruvida man ska 
prioritera gång- och cykeltrafik är desamma i de båda undersökningarna. 

När det gäller minskningen av andelen positiva är den genomgående i alla 
åldersklasser. Både kvinnor och män är något mindre positiva till prioritering av 
buss framför biltrafik men när det gäller prioritering av gång- och cykeltrafik är 
det bara männen som minskat i andel positiva.  

Ser man på hur utvecklingen har varit för boende i olika områden har andelen 
positiva till att man prioriterar buss framför biltrafik minskat i nästan alla 
områden och bara i tre områden har andelen positiva ökat (Bomhus, Öster-
Alderholmen och Hedesunda). När det gäller prioritering av gång- och 
cykeltrafik har andelen positiva ökat i cirka en tredjedel av områdena men 
minskat i två tredjedelar av områdena. 

Färdmedelsfördelning 
När det gäller färdmedelsfördelning finns inga statistiskt säkerställda skillnader 
jämfört med 2006.  
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Antal resor och resta kilometer 
2006 gjorde invånarna (16-64 år) i Gävle kommun i genomsnitt 3,0 resor per 
person till/från eller inom kommunen. Motsvarande siffra år 2012 är lite lägre, 
2,8 resor per person och dag. Skillnaden (0,16 resor per dag) är dock så liten att 
små skillnader i väder och ekonomiskt läge etcetera kan ha inverkat på 
resultaten och det är därför osäkert om antalet resor per person verkligen har 
minskat. 

År 2006 reste kommuninvånarna i åldern 16-64 år i genomsnitt 42 kilometer 
per person och dag vid resor till/från och inom kommunen. 2012 var den 
genomsnittliga reslängden något kortare; 40 kilometer. Noteras bör här dock att 
uppgifter om reslängder helt bygger på respondenternas uppskattningar. Då 
sådana uppskattningar är svåra att göra blir uppgifterna mycket ungefärliga och 
då ett fåtal väldigt långa resor kan påverka medelvärdet väsentligt är det 
vanskligt att dra någon säker slutsats om reslängden per person verkligen har 
minskat mellan 2006 och 2012.  
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12. Uppföljning av Trafikstrategin Del 1 

I kommunens del 1 av Trafikstrategin2 har mål satts upp för hur trafiken i 
kommunen ska utvecklas. Nedan visas de uppsatta målen som följs upp med 
hjälp av resvaneundersökningens resultat: 

 Trafikarbetet med bil per invånare ska minska.  
 Andelen resor kortare än fyra kilometer som sker med cykel ska öka.  
 Antalet resor med buss inom Gävle kommun ska öka. 

 

Dessutom finns mål om att klimat- och hälsopåverkande utsläpp från biltrafiken 
ska minska per invånare, det vill säga trafikarbetet med bil måste minska per 
invånare. 

För att studera om utvecklingen går i rätt riktning har därför studerats hur 
genomsnittligt antal resor respektive kilometer med bil respektive buss per 
person och dag har förändrats. Även andelen cykelresor bland resorna som är 
kortare än 4 kilometer har följts upp. För att jämförelserna ska bli rättvisande 
studeras bara hur dessa aspekter har förändrats i åldersgrupperna 16-64 år 
eftersom åldersgruppen 65-74 år saknas i den tidigare studien.  

Utveckling av trafikarbete med bil 
I genomsnitt gjorde varje kommuninvånare i åldern 16-64 år 1,9 bilresor per 
person och dag år 2006. Motsvarande siffra år 2012 är 1,8 bilresor per person 
och dag. År 2006 var bilresorna i genomsnitt 13 kilometer långa och år 2012 
var de i genomsnitt 15 kilometer långa. Persontrafikarbetet med bil beräknas då 
ha ökat under perioden från 24 till 27 kilometer per person och dag, motsva-
rande en ökning från 8 800 till 9 900 personkilometer per år. I beräkningen tas 
inte hänsyn till att man ibland är fler än en som färdas i bilen. På grund av det 
och andra skillnader i beräkningsmetoden kan det därmed vara svårt att jämföra 
med siffror som har tagits fram i andra sammanhang. Det tillkommer en viss 
osäkerhet vid framtagning av medelvärdet, se resonemanget på föregående sida. 

År 2006 var befolkningen i åldern 16-64 år cirka 59 500 personer. Antalet 
bilresor som kommuninvånarna utförde inom och till/från kommunen uppgick 
då till cirka 110 000 resor per dag. Då bilresorna i genomsnitt var 13 kilometer 
långa motsvarar det ett trafikarbete på 1,5 miljoner personkilometer per dag. 

År 2012 har befolkningen i åldern 16-64 ökat något till cirka 60 600 personer 
och antalet bilresor uppgår fortfarande till cirka 110 000 per dag. Den genom-
snittliga längden på en bilresa uppgår till 15 kilometer och trafikarbetet uppgår 
då till 1,6 miljoner personkilometer per dag.  

 
2 Trafikstrategi Gävle kommun Del 1 - vision och mål. April 2008. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att beräkningarna tyder på att utvecklingen 
avseende trafikarbetet med bil inte har gått i rätt riktning utan har ökat under 
perioden. Tidigare analyser har dock visat att förändring i färdmedelsval inte är 
statistiskt säkerställd. Svårigheter för respondenter att avgöra hur långa resor är 
samt att ett par riktigt långa resor kan påverka resultaten mycket ger också stor 
osäkerhet i beräkningar av förändringar av trafikarbetet.  

Utveckling av resandet med buss 
I genomsnitt gjorde varje kommuninvånare i åldern 16-64 år 0,23 bussresor per 
person och dag år 2006. Motsvarande siffra år 2012 är 0,22. Det innebär att år 
2006 utförde kommuninvånarna knappt 14 000 bussresor per dag inom och 
till/från kommunen medan motsvarande siffra för år 2012 är cirka 13 500 resor 
med buss per dag. Resultaten tyder alltså på att förändringen skulle gå i fel 
riktning i förhållande till målet om att öka antalet bussresor. Noteras bör här 
dock så som tidigare påpekats att förändringarna i färdmedelsval inte är 
statistiskt säkerställda och resultaten därmed ska ses som mycket osäkra. 

Andel cykelresor bland resor som är kortare än fyra kilometer 
Av resorna som var kortare än fyra kilometer var det både i undersökningen år 
2006 och år 2012 24 % som uträttades med cykel. Här har alltså inte skett 
någon förändring. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det än så länge inte är någonting 
som pekar på att man går mot målen i Trafikstrategin. När det gäller andelen 
cykelresor vid resor kortare än fyra kilometer tycks ingen förändring ha skett. 
När det gäller utvecklingen av trafikarbetet med bil och resandet med buss är 
resultaten mycket osäkra och inte statistiskt säkerställda, men pekar snarare på 
att utvecklingen har gått något i motsatt riktning än den önskade. 


