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Energikontor Sydost AB arbetar för ökad energieffektivisering och tillförsel av förnybar energi i 

vårt samhälle. Verksamheten bedrivs inom olika samverkans och utvecklingsprojekt från lokal 

och regional nivå upp till europeisk nivå. Energikontor Sydost AB ägs av Föreningen 

Energikontor Sydost, vars medlemmar utgörs av kommuner, regionförbund och landsting i 

Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. 

 

Energikontor Sydost AB vill genomföra en kvalitativ undersökning bland pendlare på 

Öresundstågen för sträckan Kalmar-Växjö och Växjö-Kalmar. 

 

Syftet med undersökningen är att bereda för att restiden ska kunna ingå i arbetstiden genom 

att: 

• Få en statistiskt säkerställd undersökning som fokuserar på arbetspendlaren och hur 

restiden kan göras så effektiv att den kan ingå i arbetstiden. 

• Bilda underlag för en förstudie kring vilka IT-lösningar som kan effektivisera målgruppens 

resande på sträckan. 

• Hjälpa till att identifiera genomförbara steg 1- eller 2 åtgärder. 

Undersökningens bakgrund och syfte 

>> Bakgrund till undersökningen 

Bakgrund etc. 
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Undersökningen är giltig för resenärer som pendlar till arbete/studier mellan Kalmar-Växjö och 

Växjö-Kalmar. Respondenterna bor antingen i Växjö och jobbar/studerar i Kalmar eller; bor i 

Kalmar och jobbar/studerar i Växjö. Samtliga reser hela sträckan med tåg. 

 

 

Metod etc. 

 >> Målpopulation 

Datainsamlingsmetod: Undersökningen har genomförts i tre steg: 

 

 

 >> Datainsamlingsmetod 

Metod 

Ombordundersökning – 
ca 10 minuters personlig 

intervju  

Fokusgrupper – 

 med arbetande (en 
grupp i Växjö, och en 

grupp i Kalmar 

Valideringsenkät – 
ombord för validering av 

resultat från 
fokusgrupperna 
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Steg 1 – Ombordundersökning:  

106 stycken intervjuer (á ca 10 minuter) genomfördes av Intermetras fältintervjuare den 5-6:e 

november på avgångarna från Växjö, respektive Kalmar under morgonen (kl. 05.30-11.00) och 

eftermiddag/kväll (kl. 15.00-20.00). Följande avgångar täcktes in: 

  Från Kalmar: 05.40, 07.00, 08.05, 08.59  15.04, 17.03, 17.56 och 19.01 

  Från Växjö: 06.25, 07.33, 09.49  15.53, 16.54, 17.53 och 19.49 

Vi var i kontakt med 893 resenärer totalt, och de flesta som tillhörde målgruppen (reste hela 

sträckan mellan Kalmar-Växjö samt Växjö- Kalmar) ställde upp på intervjun.   

Totalt antal genomförda intervjuer:   106  

Reser ej sträckan:    560 

Arbetar/studerar ej på orterna:   13 

Reser för sällan:    65 

Talar ej svenska:    35 

Vill ej:     77 

För unga:     9  

Redan svarat under första dagen:  28 

Vi genomförde dessutom ytterligare 6 st. intervjuer via telefon i samband med rekrytering till 

fokusgrupperna, vilket bidrog till att vi fick totalt 112 st. intervjuer i denna del av undersökningen. 

 

Metod etc. 

 >> Datainsamlingsmetod 

Metod 
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Steg 2 – Fokusgrupper:  

Det utfördes totalt två stycken fokusgrupper; en gruppdiskussion den 27:e november med 6 st. 

arbetande pendlare i Kalmar, och en grupp den 28:e november med 5 arbetande pendlare i Växjö. 

(Det var totalt fyra män och sju kvinnor som deltog i grupperna). 

Vi hade för avsikt att genomföra gruppdiskussioner även med studerande på Linnéuniversitetet, 

men det visade sig att det var extremt svårt att få tag i pendlande studerande som ville delta i 

fokusgrupperna. Vi fick därmed ställa in de planerande grupperna med studerande. 

   

Steg 3 – Valideringsenkät:  

Det genomfördes 49 stycken självifyllnadsenkäter ombord på tågen den 10-11:e december, bland 

pendlande arbetare/studerande för att  erhålla en validering av resultaten från fokusgrupperna.  

 

 

Metod etc. 

 >> Datainsamlingsmetod 

Metod 
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Sammanfattning och 

rekommendationer 
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Sammanfattning – Steg 1; Ombordundersökningen (I)  

Sammanfattning 

• Tre av fyra av de som pendlar gör det på grund av arbete, resterande pga. skola. 

 

• Närapå hälften av de arbetande pendlar varje dag, och sju av tio arbetande reser 

minst 3-4 dagar per vecka. 
• Hälften av de studerande reser minst 3-4 dagar per vecka. 

 

• Hälften av resenärerna har mindre än två km till stationen från hemmet, samt från 

stationen till arbetet. 

 

• Avstånd och färdsätt mellan stationen och hemmet: 
• Sju av tio tar cykel eller promenerar till tåget. 

• De som pendlar en dag per vecka har lite längre avstånd till stationen – ca. nio av tio 

har mer än två kilometer till stationen 

• Majoriteten av de som kör bil har mer än fem km till stationen 

 

• Avstånd och färdsätt mellan stationen och arbetet/skolan: 
• Åtta av tio som arbetar tar cykel eller promenerar mellan tåget och arbetet. 

• Nio av tio studerande tar bussen. 

• De som pendlar en dag per vecka har lite längre avstånd till arbetet – ca. sju av 10 har 

mer än två kilometer till arbetet. 
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Sammanfattning – Steg 1; Ombordundersökningen (II)  

Sammanfattning 

• Linnéuniversitetet har flest anställda som pendlar, följt av Landstingen. 

 

• Sju av tio pendlare brukar arbeta/studera under resan.  
• Hälften av arbetspendlarna har idag möjlighet att omvandla restid till arbetstid. 

• Sju av tio som brukar arbeta på tåget kan räkna in det som arbetstid. 

• Huvudparten av resenärerna som idag inte kan omvandla restiden till arbetstid, 

hade velat ha den möjligheten. 

• Hälften av de som arbetar på tåget gör det minst 3-4 dagar per vecka. 

• Mer än hälften av de som arbetar på tåget gör det minst i 30 minuter av resan. 

• Fyra av tio som brukar arbeta på tåget får resan betald av arbetsgivaren. 

• Endast två av tio av de som brukar arbeta på tåget har möjlighet att utföra normala 

arbetsuppgifter, men ytterligare sex av tio anser att de kan göra det till en viss del. 

• Inga lämpliga arbetsuppgifter samt avsaknad av Internet är huvudorsakerna till att 

en del inte arbetar på tåget samt att normala arbetsuppgifter inte kan utföras. 

 

• Sex av 10 arbetsgivare är positiva till att omvandla restid till arbetstid, och det är 

främst ökad effektivitet och flexibilitet som bidrar till det. 
 

• Internet och bra mobiltäckning är viktigast för att kunna använda restiden som 

arbetstid, och det är också det som resenärerna framför allt anser behöver 

förbättras för att ge möjlighet till att arbeta effektivt under resan. 
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Sammanfattning – Steg 2; Fokusgrupperna (I)  

Sammanfattning 

• Pendlarna reser sällan med bil och det beror främst på att de kan göra andra 

saker under restiden (framför allt arbeta). 

 

• Resenärerna har en kritisk syn på dagens stationer, och framför allt på Kalmar 

station som upplevs som gammal och sliten. Växjö station/resecentrum är under 

ombyggnad och de har därmed lite svårt att bedöma stationen i dagsläget. 

 

• Resenärerna är negativa till dagens tåg – både generellt sett samt till 

möjligheten att arbeta på tåget: 
• Ingen Internettäckning 

• Dålig mobiltäckning 

• Trångt/ont om sittplatser – för få vagnar under rusningstid 

• För få tysta vagnar 

• Dåligt med eluttag för dator etc. 

 

• Resenärerna som även åker buss upplever att det inte tas någon större hänsyn 

till att anpassa busstidtabellerna efter ankommande tågtider, och det är 

mycket trångt på bussarna under rusningstrafik. 
 

• De som cyklar anser att det inte finns tillräckligt stora cykelparkeringar, 

framför allt i Kalmar, men även cykelparkeringen i Växjö kan utökas. 
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Sammanfattning – Steg 2; Fokusgrupperna (II)  

Sammanfattning 

• Resenärerna vill att deras drömstation ska uppfylla följande grundläggande krav: 
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Sammanfattning – Steg 2; Fokusgrupperna (III)  

Sammanfattning 

• Resenärerna vill att deras drömtåg ska uppfylla följande grundläggande krav: 
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Sammanfattning – Steg 2; Fokusgrupperna (IV)  

Sammanfattning 

• Resenärerna har dessa önskemål på vilka övriga tjänster (utanför 

stationen/tåget) som de tycker ska ingå i deras drömresa:  

Grundläggande 

Tjänster: 

• Få besked om förseningar och ändringar direkt i mobilen via app. 

• Flexiblare prislista – fler möjligheter, ex. att ”frysa” månadskortet 

• Registrera resekortet enklare – på samma dag 

• Resekort – köpa, betala och registrera på nätet 

• Enklare att köpa biljett – biljetterna ska gälla på alla tåg och bussar på sträckan 

• Någon typ av Priopoäng för resorna  
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Sammanfattning – Steg 3; Valideringsenkät  

Sammanfattning 

• När vi validerar resultaten från fokusgrupperna i en valideringsenkät ombord på 

tågen, ser vi att resenärerna anser att tydlig och uppdaterad 

realtidsinformation om tåget är det viktigaste på deras drömstation. 

• Även tillgång till en bemannad resebutik är viktigt för dem 

 

• När det gäller det viktigaste attributen som ska vara med på deras drömtåg (för att 

underlätta deras resa) nämner de; 

• Bra mobiltäckning 

• Eluttag på varje plats 

• Realtidsinformation om tågresan 

• Trådlöst Internet  

• Majoriteten kan dock inte tänka sig att betala något extra för trådlöst 

Internet 
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Rekommendationer (I) 

Rekommendationer 

Steg 1: 

• Det viktigaste (och grundläggande) för att restiden kan göras så effektiv att den 

kan ingå i arbetstiden är att se till att förbättra tågen genom att ha; 

• Heltäckande mobiltäckning  

• Fungerande trådlöst Internet   
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Rekommendationer (II) 

Rekommendationer 

Steg 2: 

• För att ytterligare underlätta för pendlarna bör det fortsätta att satsas på att 

förbättra/utveckla IT-lösningar – främst i form av realtidsinformation om 

deras resa (i olika skeden under resan). Försök att anpassa informationen 

så att den är lättillgänglig för resenären, dvs. att de kan få den utan att 

behöva leta efter den: 

Stationen (inkl. anslutningstrafik): 

• Realtidsinformation om var bussar befinner sig – tider, förseningar mm. 

• Realtidsinformation om var tåg befinner sig – tider, förseningar mm. 

• Informationsdisplay med förslag/info. om alternativa resvägar vid störningar. 

• Utöka antalet busshållplatser som har tillgång till digitala hållplatsskyltar. 

Tåget: 

• Realtidsinformation/display om tåget är i tid, samt beräknad ankomsttid till 

stationerna. 

• Realtidsinformation/display om tider för bussanslutningar. 

• Informationsdisplay med förslag/info. om alternativa resvägar vid större 

störningar. 

Övrigt (hemma/på jobbet): 

• Möjligt att betala/registrera resekortet (periodkortet) på nätet. 

• Prenumeration om aktuell trafikinformation om min resa via sms/app. 
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Rekommendationer (III) 

Rekommendationer 

Steg 2: 

• Andra faktorer som ska prioriteras/ses över för att effektivisera/öka kvaliteten på 

arbetspendlarnas resa på bästa möjliga sätt är framför allt: 

Stationen (inkl. anslutningstrafik): 

• Bemannad resebutik (som tillgodoser både Öresundtåget/SJ) 

• Anpassad busstidtabell (efter tågets tider och speciellt på de mest 

trafikerade linjerna – t ex till Universiteten och Sjukhusen) 

• Fler bussar vid rusningstrafik 

 

Tåget: 

• Tätare turer 

• Tillgång till arbetsplats/sittplats (fler tågset/vagnar samt utgå från att uppnå 

samma standard som SJ:s 1:a klass). 

• Fler eluttag (ett uttag per plats – gärna placerat mellan sätena/på väggen). 

• Ett resekort för hela resan/regionen. 
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Steg 1 

Ombordundersökning 



Bakgrundsvariabler 

 >> Urvalets fördelning över kön, ålder och sträcka 

Ombordundersökning 
19 

Kön 

Total 

n: 112 

% 

Män 55 

Kvinnor 45 

100 

Ålder 

Total 

n: 112 

% 

 

 18-24 år 22 

 25-34 år 24 

 35-44 år 22 

 45-54 år 17 

 55-64 år 12 

 65+ år eller äldre 1 

Total  100 

Sträcka 

Total 

n: 112 

% 

Kalmar-Växjö 43 

Växjö-Kalmar 57 

100 



Bakgrundsvariabler 

 >> Urvalets fördelning över kön och ålder relativt sträcka 

20 

Total 

n: 112  

% 

Kalmar-

Växjö 

n: 48  

% 

Växjö-

Kalmar 

n: 64  

% 

Man 55 56 55 

Kvinna 45 44 45 

100 100 100 

Total 

n: 112 

% 

 

Kalmar-Växjö 

n: 48 

% 

Växjö-Kalmar 

n: 64 

% 

 18-24 år 22 25 20 

 25-34 år 24 31 19 

 35-44 år 22 17 27 

 45-54 år 17 23 13 

 55-64 år 13 4 20 

 65+ år eller 

äldre 
1 0 2 

Total  100 100 100 

Sju av tio som pendlar är under 

45 år. 

Lite större andel män som 

pendlar till arbetet/studierna. 

 

  

Ombordundersökning 



Majoriteten är arbetspendlare 

 >> Vad är orsaken till att du reser med detta tåg? 

 Bas: alla (n=112)  

21 

73 

27 

Arbete

Studier

 Tre av fyra som pendlar gör 

det på grund av arbete. 

% 

Ombordundersökning 



Resefrekvens – flertalet reser minst 3-4 dagar per vecka 

 >> Hur ofta reser du med den här tåglinjen? 

 Bas: alla (n=112) 

22 

36 

46 

7 

34 

29 

48 

24 

18 

38 

6 

6 

7 

Total (n=112)

-

Arbetande (n=83)

Student (n=29)

0 20 40 60 80 100

   5 dagar per vecka

   3-4 dagar per vecka

   1-2 dagar per vecka

   1 dag per vecka

 Närapå hälften av de 

arbetande pendlar varje dag, 

och sju av tio arbetande reser 

minst 3-4 dagar per vecka. 

  

 Hälften av de studerande 

reser minst 3-4 dagar per 

vecka. 

% 

Ombordundersökning 



Hälften av resenärerna har mindre än två km till stationen 

från hemmet, samt från stationen till arbetet 
 >> Avstånd mellan tågstation samt hem eller arbete/skola 

 Bas: alla (n=112) 

23 

13 

13 

29 

20 

15 

11 

Avstånd: hemifrån till station Avstånd: station till arbete/skola 

2 
8 

37 

17 

21 

16 

% % 

Ombordundersökning 



Avstånd och färdsätt mellan hemmet och stationen 

24 

 Sju av tio tar cykel eller promenerar till 

tåget. 

 De som pendlar en dag per vecka har 

lite längre avstånd till stationen – ca. 

nio av tio har mer än två kilometer till 

stationen. 

 Majoriteten av de som kör bil har mer 

än fem km till stationen. 

4 

18 

10 

14 

10 

11 

14 

19 

8 

20 

21 

15 

22 

18 

23 

21 

20 

20 

43 

30 

24 

30 

34 

27 

29 

29 

15 

13 

10 

14 

13 

13 

14 

11 

18 

8 

17 

10 

13 

0 50 100

1 dag per vecka…

1-2 dagar per…

3-4 dagar per…

5 dagar per vecka…

Student (n=29)

Arbetande (n=83)

Total (n=112)

Avstånd: hemifrån till station 

   Mindre än 500 meter    500-1000 meter
   1-2 kilometer    2-5 kilometer
   5-10 kilometer    Mer än 10 kilometer

14 

30 

21 

25 

14 

28 

24 

43 

52 

39 

43 

52 

41 

44 

29 

11 

26 

10 

21 

15 

17 

14 

11 

18 

25 

10 

22 

19 

3 

0 50 100

1 dag per vecka…

1-2 dagar per…

3-4 dagar per…

5 dagar per vecka…

Student (n=29)

Arbetande (n=83)

Total (n=112)

Färdsätt: hemifrån till station 

Till fots Med cykel Med bil

Med buss Med tåg

24 

52 

81 

46 

41 

11 

38 

15 

29 

36 

90 

10 

4 

26 

0% 50% 100%

Med buss (n=17)

Med bil (n=19)

Med cykel (n=48)

Till fots (n=27)

Total (n=112)

Avstånd kontra färdsätt hemifrån 

Mindre än 2 kilometer 2-5 kilometer Mer än 5 kilometer

% % 

% 

Ombordundersökning 



Avstånd och färdsätt mellan stationen och arbetsplatsen 

57 

44 

45 

63 

7 

68 

52 

29 

7 

8 

15 

10 

11 

12 

4 

1 

1 

48 

53 

28 

90 

24 

41 

0 50 100

1 dag per vecka…

1-2 dagar per…

3-4 dagar per…

5 dagar per…

Student (n=29)

Arbetande (n=83)

Total (n=112)

Färdsätt: station till arbetsplats/skola 

   Till fots    Med cykel    Med bil    Med buss

25 

 Åtta av tio som arbetar tar cykel eller 

promenerar mellan tåget och arbetet. 

 Nio av tio studerande tar bussen. 

 De som pendlar en dag per vecka har 

lite längre avstånd till arbetet – ca. sju 

av tio har mer än två kilometer till 

arbetet. 

7 

18 

23 

22 

16 

14 

15 

18 

28 

3 

27 

21 

14 

19 

13 

20 

10 

20 

17 

57 

44 

45 

20 

69 

24 

37 

11 

5 

10 

14 

6 

8 

14 

4 

3 

1 

2 

0 50 100

1 dag per vecka…

1-2 dagar per…

3-4 dagar per…

5 dagar per vecka…

Student (n=29)

Arbetande (n=83)

Total (n=112)

Avstånd: station till arbetsplats/skola 

   Mindre än 500 meter    500-1000 meter
   1-2 kilometer    2-5 kilometer
   5-10 kilometer    Mer än 10 kilometer

17 

41 

82 

54 

59 

50 

17 

37 

25 

8 

10 

0% 50% 100%

Med buss  (n=41)

Med cykel (n=12)

Till fots (n=58)

Total (n=112)

Avstånd kontra färdsätt vid arbetsplats/skola 

Mindre än 2 kilometer 2-5 kilometer Mer än 5 kilometer

% % 

% 

Ombordundersökning 



Linnéuniversitetet har flest anställda som pendlar 

 >> På vilket företag/skola arbetar/studerar du? 

26 

 Notera: 1. De flesta av Linnéuniversitetets anställda arbetar både i Kalmar och Växjö, och har 

därmed resan betald av arbetsgivaren.  

 2. Tabellen visar endast företag som har mer än två anställda som deltagit i undersökningen. 

Arbetsplats 
Antal 
respondenter 

Arbetar på Linnéuniversitet 21 

Regionsteatern Blekinge Kronoberg 4 

Landstinget Kronoberg 4 

Landstinget Kalmar 3 

Kalmar Kommun 3 

Arbetsförmedlingen 2 

Da Vinci 2 

Göta Media 2 

JB Gymnasiet 2 

Växjö Energi 2 

Ombordundersökning 



Sju av tio pendlare brukar arbeta/studera under resan  

 >> Brukar du arbeta/studera under resan? 

 Bas: alla (n=112) 

27 

71 

29 

Brukar arbeta/studera på tåget

Brukar inte arbeta/studera på tåget

De flesta som pendlar 

brukar nyttja resan till 

arbete. 

% 

Ombordundersökning 



Hälften av de arbetande pendlarna, arbetar minst 3-4 

dagar per vecka 

28 

Ungefär hur lång tid (i minuter) 
av din tågresa, brukar du 
vanligtvis arbeta? (n=60) 

Hur ofta brukar du arbeta på 
tåget ? (n=60) 

Brukar du arbeta under resan? 
(n=83) 

Ja 

72 % 

5 dagar 
per vecka 

20 % 

Mindre än 
10 

minuter 

4 % 

10-30 
minuter 

12 % 

3-4 dagar 
per vecka 

33 % 

Mellan 31-
40 

minuter 

20 % 

1-2 dagar 
per vecka 

28 % 

1 dag per 
vecka 

12 % 

Mellan 41-
50 

minuter 

13 % 

Mer sällan 

7 % 

Mer än 50 
minuter 

29 % 

Vet ej 

 

22 % 

Nej 

28 % 

Bas: Arbetande (n=83) 
Ombordundersökning 



Nedbrytningar på de som brukar arbeta på tåget 

0

10

20

30

40

50

60

70

Man (n=47) Kvinna (n=36)

Kön 

Brukar arbeta
på tåget (n=60)

Brukar inte
arbeta på tåget
(n=23)

0

10

20

30

40

50

60

 18-34 år
(n=28)

 35-54 år
(n=39)

55+ år eller
äldre

(n=16)

Ålder 

Brukar arbeta
på tåget (n=60)

Brukar inte
arbeta på tåget
(n=23)

29 

0

10

20

30

40

50

Inkomst Brukar
arbeta
på
tåget
(n=60)

Brukar
inte
arbeta
på
tåget
(n=23)

 De som brukar arbeta på tåget är 

generellt sett något äldre än de som 

inte arbetar. 

 Små skillnader i könsfördelning och 

inkomst mellan de två grupperna. 

% 

% % 

Ombordundersökning 



Hälften av arbetspendlarna har idag möjlighet att 

omvandla restid till arbetstid 

17 

66 

52 

83 

32 

46 

0 50 100

Brukar inte arbeta
på tåget (n=23)

Brukar arbeta på
tåget (n=60)

Arbetande (n=83)

Möjlighet att omvandla restid till arbetstid? 

   Ja    Nej Vet ej

30 

13 

39 

32 

87 

61 

68 

0 50 100

Brukar inte arbeta
på tåget (n=23)

Brukar arbeta på
tåget (n=60)

Arbetande (n=83)

Vem betalar resan? 

   Arbetsgivaren betalar hela resan
   Jag betalar hela resan

13 

24 

21 

35 

58 

51 

52 

17 

27 

0 50 100

Brukar inte arbeta
på tåget (n=23)

Brukar arbeta på
tåget (n=60)

Arbetande (n=83)

Möjligt att utföra normala arbetsuppgifter? 

 Ja  Till viss del  Nej Vet ej

 Sju av tio som brukar arbeta på tåget 

kan räkna in det som arbetstid. 

 Fyra av tio som brukar arbeta på tåget 

får resan betald av arbetsgivaren. 

 Endast två av tio av de som brukar 

arbeta på tåget har möjlighet att utföra 

normala arbetsuppgifter, men ytterligare 

sex av tio anser att de kan göra det till 

en viss del. 

% 

% % 

Ombordundersökning 



En av tre arbetspendlare får tågresan betald av 

arbetsgivaren (inkl. arbetsgivare som betalar) 
 >> Betalar du själv för din resa, eller betalar din arbetsgivare någon del av resan? 

 Bas: arbetande (n=83)    Bas: Får resan betald (n=26) 

  

31 

32 

68 

Arbetsgivaren betalar hela resan

Jag betalar hela resan

Arbetsgivare som betalar resa Antal 
(absoluta tal) 

Arbetar på Linnéuniversitet 15 

Da Vinci 2 

Alexis Café 1 

Crepido systems 1 

Egendomsnämnden Växjö 1 

Göta Media 1 

Infranord 1 

Naturbolaget 1 

Riksteatern Kronoberg 1 

SEB 1 

Studentföretag i Växjö 1 

De flesta som arbetar på Linnéuniversitetet får resan betald av arbetsgivaren – 

pga. av att de arbetar på båda orterna, dvs universiteten i Kalmar och Växjö.  

% 

Ombordundersökning 



Huvudparten av resenärerna som idag inte kan omvandla 

restiden till arbetstid, hade velat ha den möjligheten 

32 

Hade du velat ha möjligheten att 
omvandla restiden till arbetstid? 

(n=36) 

Har du idag möjlighet från din 
arbetsgivare att omvandla 

restiden till arbetstid? 

(n=83) 

Ja 

52 % 

Nej 

46 % 

67 

100 

58 

71 

69 

33 

0 

42 

29 

31 

0 50 100

1 dag per vecka (n=3)

1-2 dagar per vecka (n=4)

3-4 dagar per vecka (=12)

5 dagar per vecka (n=17)

Arbetande (n=36)

Ja Nej
OBS! Små baser 

Ombordundersökning 



Ej lämpliga arbetsuppgifter samt avsaknad av Internet är 

huvudorsakerna till att en del inte arbetar på tåget samt 

att normala arbetsuppgifter inte kan utföras 

33 

Varför tror du inte att det är 
möjligt att utföra samma 
arbete på tåget, som du i 
normala fall skulle göra på 
arbetsplatsen? 

 

Bas: Kan inte utföra 

samma arbete på tåget 

n=65 

% 

Kan inte utföra alla 

arbetsuppgifter på tåg 
48 

Behöver Internet 45 

Dålig mobiltäckning                 17 

Ej tillgång till material           12 

Skakigt/vibrerar                  2 

Dåligt med utrymme                  2 

För mycket folk                    2 

Vad är orsakerna till att du inte 
brukar arbeta på tåget? 
 
 
Bas: arbetande som inte arbetar på 
tåget (n=23) 

 

Bas: Brukar inte  

arbeta 

på tåget 

n=23 

% 

Kan inte utföra arbetsuppgifter 

på tåg 
39 

Vill ta det lugnt 17 

Ej tillgång till material 13 

Behöver Internet 13 

Dåligt med utrymme 9 

Dålig mobiltäckning 9 

 ”Jag behöver ett bra internet. Idag saknar jag en bra internetuppkoppling ombord, det 

svajar mycket och finns mycket skuggområden.” 

Ombordundersökning 



Ökad effektivitet och flexibilitet ger arbetsgivaren en 

positiv inställning till att omvandla restiden till arbetstid 

59% 

35% 

6% 

Ja Nej Vet ej

>> Fråga: Tror du att 

din arbetsgivare är 

positivt inställd till 

möjligheten att 

omvandla din restid 

till arbetstid?  

Bas: Arbetande (n=83) 

34 

Vad är det som bidrar till att din 

arbetsgivare har en POSITIV inställning? 

Total 

n=49 

% 

Effektivisera: utnyttja restid, få klart saker innan 

man kommer till jobbet 24 

Styr tiden själv                     18 

Inte platsbundet arbete              18 

Arbetsplats på två ställen           12 

Spelar ingen roll var, bara det görs 10 

Bra chefer/tillmötesgående           6 

Effektivitet, flexibilitet och möjlighet till arbete 

utanför arbetsplatsen är de vanligaste 

anledningarna till att arbetsgivaren har en 

positiv inställning till möjligheten att omvandla 

restid till arbetstid. 

 

Inga lämpliga arbetsuppgifter är den främsta 

orsaken till att arbetsgivaren har en negativ 

inställning till arbete ombord på tåget. 

 Vad är det som bidrar till att din 

arbetsgivare har en NEGATIV 

inställning? 
 

Total 

n=29 

% 

Har inte den typen av arbetsuppgifter: t.ex. 

läkare, chaufför 38 

Behövs på plats                       17 

Behövs inte/ inte obligatoriskt       10 

Ombordundersökning 



Trådlöst Internet 

är det viktigaste 

för att kunna 

arbeta på tåget 

0 20 40 60 80 100

 Vet ej

 Har inte arbetsuppgifter som går att
utföra på tåget

 Bra belysning

 Mindre skakigt/krängigt

 Större utrymmen

 Lugn miljö

 Fler sittplatser/platser

 Bord/bra bord

 Eluttag

 Bra tillgång till arbetsplats/utrymme
på tåget

 Stor tyst kupé

 Heltäckande mobiltäckning

 Trådlöst Internet

Total (n=112) Arbetande (n=83)
Studerande (n=29) 5 dagar i veckan (n=40)
3-4 dagar i veckan (n=38) 1-2 dagar i veckan (n=27)
1 dag i veckan (n=7)

% 

 >> Fråga: Vad är viktigt för dig, 

för att kunna arbeta/studera 

ombord?  (spontana svar) 

 Bas: alla (n=112) 

35 

 Det är framför allt de 

arbetande pendlarna 

som reser fem dagar 

per vecka som 

efterfrågar trådlöst 

Internet 

 

Ombordundersökning 



Internet och bra 

mobiltäckning 

är viktigast för 

att kunna 

använda 

restiden som 

arbetstid 

3,4 

6 

6,4 

7,3 

7,5 

8,3 

8,3 

0 5 10

Grupprum

Uppdelning på arbetsplatser och
vanliga sittplatser

Stor tyst kupé

Bra tillgång till arbetsplats på
tåget

Tidtabellerna

Trådlöst Internet

Heltäckande mobiltäckning

Total (n=112) Arbetare (n=83)

Student (n=29) 5 gånger per vecka (n=40)

3-4 gånger per vecka (n=38) 1-2 gånger per vecka  (n=27)

1 gång per vecka (n=7)

 >> Fråga: Hur viktiga är 

följande attribut för att kunna 

använda restiden som 

arbetstid /studietid? 

 Bas: alla (n=112) 

36 

 Utöver Internet och 

mobiltäckning är 

tidtabellerna samt 

tillgång till arbetsplats 

på tåget viktigt 

Mycket 

viktigt 
Inte alls 

viktigt 

Ombordundersökning 



Internet samt bättre mobiltäckning behöver förbättras för 

att  ge möjlighet till att arbeta effektivt under resan 

 >> Vilka förändringar på tåget krävs, för att du ska kunna arbeta/studera effektivt under 

resan? Något mer? (spontana svar) Bas: alla (n=112) 

  

37 

  

 

Total 

n=112 

% 

Arbetande 

n=83 

% 

Studerande 

n=29 

% 

5 dagar per 

vecka 

n=40 

% 

3-4 dagar 

per vecka 

n=38 

% 

1-2 dagar 

per vecka 

n=27 

% 

1 dag per 

vecka 

n=7 

% 

 Internet                      42 46 31 45 42 30 71 

 Bättre mobiltäckning         18 20 10 18 24 11 14 

 Lugn och ro                   12 10 17 5 11 22 14 

 Bord                          11 7 21 15 0 15 29 

 Mer utrymme                   9 7 14 5 13 11 0 

 Fler uttag                    5 7 0 8 5 4 0 

 Bekvämare sittplatser        5 6 3 8 8 0 0 

 Större/längre tåg             5 5 7 8 5 4 0 

 Har allt/ bra som det är     4 6 0 3 3 11 0 

 Mindre skakigt                4 1 14 0 13 0 0 

 Platsbokning                  3 2 3 3 3 4 0 

Ombordundersökning 



Internet samt kaffe/te är de tjänster som de frekventa 

resenärerna anser borde ingå/vara rabatterade 
 >> Vilka, om några, tjänster borde ingå/vara rabatterade/möjliga att lägga till 

periodkortet? (spontana svar) 

 Bas: alla (n=112) 

  

38 

  

 

Total 

n=112 

% 

Arbetande 

n=83 

% 

Studerande 

n=29 

% 

5 dagar per 

vecka 

n=40 

% 

3-4 dagar 

per vecka 

n=38 

% 

1-2 dagar 

per vecka 

n=27 

% 

1 dag per 

vecka 

n=7 

% 

 Kaffe/Te 23 22 28 30 21 19 14 

 Internet  22 24 14 28 18 26 0 

 Fika/frukost  5 5 7 5 3 7 14 

 Andra färdmedel/andra      

områden 4 4 7 3 3 7 14 

 Andra rabatter  4 5 3 8 0 7 0 

 Tidning 4 2 7 3 3 7 0 

 Aktuell trafikinformation  

om min resa via sms/app 3 4 0 5 0 0 14 

 Studeranderabatt  3 0 10 0 8 0 0 

 Pendlarparkering för bil 2 2 0 3 3 0 0 

 Gym/motion ombord 2 1 3 3 3 0 0 

 Cykeluthyrning i 

anslutning till stationen 1 1 0 3 0 0 0 

 Vet ej 32 31 34 25 37 29 57 

Ombordundersökning 



Fler turer/avgångar efterfrågas för att underlätta resandet 

 >> Är det något annat som du saknar som skulle underlätta för din resa? (spontana 

svar)   

 Bas: alla (n=112) 

  

39 

  

 

Total 

n=112 

% 

Arbetande 

n=83 

% 

Studerande 

n=29 

% 

5 dagar per 

vecka 

n=40 

% 

3-4 dagar 

per vecka 

n=38 

% 

1-2 dagar 

per vecka 

n=27 

% 

1 dag per 

vecka 

n=7 

% 

 Fler turer                      32 38 17 43 34 22 0 

 Billigare                       6 1 21 3 11 7 0 

 Internet                        4 2 10 0 5 7 14 

 Bättre buss/tågförbindelser     4 4 7 5 5 4 0 

 Biljettköp på internet          4 5 0 5 3 4 0 

 Fungerande toalett              4 5 0 3 8 0 0 

 Platsbokning                    2 1 3 0 3 4 0 

 Skönare stolar                  2 2 0 3 3 0 0 

 Tyst vagn                       2 2 0 3 3 0 0 

 Gym/möjlighet att röra på sig   1 1 0 3 0 0 0 

Ombordundersökning 



40 

Steg 2 

Fokusgrupper 



Resenärerna tar sällan bilen istället för tåget  

Anledningar till att ta bilen Vad hade fått er att ta tåget istället för 

att ta bilen tid de här tillfällena 

• Förseningar på tågen 

• Viktiga möten 

• Få avgångar på kvällstid  

• Behov av bilen under arbetstid – köra 

till möten etc. 

 
 

• Mer säkerhet på avgångarna – att 

tågen går som de ska 

• Minst en avgång per timme  

• Fler turer/avgångar på kvällstid 

 
 
 

  

”Ibland har jag viktiga möten på 

förmiddagen, och då vågar jag inte chansa 

på att tåget ska gå. Då tar jag bilen”. 

”Att inte sista tåget går vid nio, som det gör i 

Växjö. De hade i alla fall kunnat ha avgångar 

vid tio eller elva på kvällen”.  

”Jag jobbar ibland på kvällen, och då 

finns det inte alltid tåg som passar. Har 

inte lust att stå två timmar på stan och 

vänta på tåget”. 

• Resenärerna reser sällan med bil och det beror främst på att de kan göra andra 

saker under restiden (framför allt arbeta). De tänker även på miljöaspekten samt att 

det är relativt långt avstånd mellan Kalmar och Växjö, vilket gör att det blir dyrt att 

köra bil.  

Fokusgrupper 



Resenärerna har en negativ syn på dagens tågstationer 

Positivt Negativt 

• Växjö station:  
• Centralt läge – lätt att ta sig dit 

• Trygg – personer i rörelse 

 
• Kalmar station:  
• Centralt läge – lätt att ta sig dit 

 

 

• Växjö station:  
• Trångt/för få sittplatser 

• Inga platser där man kan sitta och arbeta 

• För liten pendelparkering (för bil) 

• Dålig av- och påstigningszon för bilar 

• Ingen bemannad resebutik (SJ) 

• Nerskräpad (dålig städning av miljöerna) 

• Saknar info. tavla var tåget är någonstans 

 

• Kalmar station:  
• Gamla/slitna lokaler 

• Otrygg – ödslig/få personer i rörelse 

• Inga platser där man kan sitta och arbeta 

• Saknar tak/skydd mot regn på perrongen 

• Saknar info. tavla var tåget är någonstans 

”Det är väldigt trångt i Växjö station. Det 

finns nästan aldrig plats att sitta. Det vore 

bra om det hade funnits utrymme så att 

man kunde sitta och jobba när man 

väntar på tåget på kvällen”.  

• Resenärerna har i huvudsak en kritisk syn på dagens stationer, och framför allt på 

Kalmar station som upplevs som gammal och sliten. Växjö station/resecentrum är 

under ombyggnad och de har lite svårt att bedöma stationen samt slutresultatet i 

dagsläget. 

Fokusgrupper 



Resenärerna är negativa till dagens tåg – både generellt 

sett samt till möjligheten att arbeta på tåget 

Negativt med dagens tåg - generellt sett Negativt med dagens tåg - arbete 

• Dåligt bagageutrymme 

• Obekväma sittplatser 

• Smutsiga/ostädade säten 

• Toaletterna är ofta avstängda/trasiga, och 

dessutom är de ofta ofräscha 

• För få obokningsbara vagnar 

• För få 2-säten (jämfört med 4-säten) 

• Saknar info om platsen är reserverad 

• Saknar information vid förseningar 

• Saknar information om alternativa 

resmöjligheter 

• Någon av dörrarna är ofta ur funktion – vilket 

leder till köer i de andra dörrarna 

• Kallt på vintern 

• Ingen ombordservering under hela resan 

• Krångligt biljettsystem – inte samma system 

mellan de olika länsbolagen. 
• Krångligt resegarantisystem 

• Ingen Internettäckning 

• Dålig mobiltäckning 

• Trångt/ont om sittplatser – för få vagnar under 

rusningstid 

• För få tysta vagnar 

• Dåligt med eluttag för dator etc. 

• Resenärerna har många negativa synpunkter på dagens tåg:  

Fokusgrupper 



De som åker buss i samband med resan tycker inte att 

anslutningstrafiken är synkroniserad med tågtiderna 

”När man pendlar till Växjö så är det väldigt många 

som ska ut till universitetet, och de bussarna är aldrig 

synkade med tågen. Och det är alltid väldigt mycket 

folk på dessa. Vore bra att ha en buss som väntar in 

tåget och är synkat med detta”. 

• Resenärerna upplever att det inte tas någon större hänsyn till att anpassa 

busstidtabellerna efter ankommande tågtider.  

• De tycker även att det är mycket trångt på bussarna under rusningstrafiken.  

• De anser därmed att det borde vara tätare bussförbindelser på de mest trafikerade 

linjerna under rusningstid (morgon/eftermiddag), som bidrar till att lösa dessa 

problem.  

• De efterfrågar även tillgång till realtidsinformation när nästa buss går (via 

hållplatsdisplay) på de flesta hållplatserna. Det finns i dagsläget på tågstationerna 

samt på en del busshållplatser. De hade velat utöka antalet hållplatser som har 

tillgång till hållplatsskyltar. 

”Det vore bra om man kunde 

se på någon skylt när nästa 

buss går även på de lite 

mindre hållplatserna”. 

Fokusgrupper 



De som cyklar i samband med resan tycker inte att 

cykelparkeringen uppfyller deras krav 

”Om jag vet att jag jobbar sent, så vågar 

inte jag ha min cykel stående på stationen 

så då går jag istället”. 

• Cyklisterna anser att det inte finns tillräckligt stora cykelparkeringar, framför allt i 

Kalmar, men även cykelparkeringen i Växjö kan utökas. 

• De tycker inte att det känns säkert att ha cykeln stående där under resan, speciellt 

om de vet om att de kommer hem lite senare från arbetet. 

”Jag cyklar till stationen i Kalmar, det är 

väldigt mycket cyklar, borde bygga ut 

cykelställen”. 

Fokusgrupper 



Drömresan; Stationen inklusive anslutningstrafik – 

grundläggande krav 

Grundläggande 

Lokaler/verksamheter: 

• Resebyrå/biljettförsäljning med personal 

• Manuell informationsdisk 

• Fler biljettautomater 

• Café/Butik 

• Rena fräscha lokaler/toaletter 

• Bra belysning 

• Gott om utrymme/fler sittplatser 

• Bekväma sittplatser 

• Längre öppettider 

• Wifi/Trådlöst internet 

• Eluttag 

 

Information: 

• Tydliga och aktuella informationstavlor 

• Monitor som visar relevant information vid 

trafikstörningar - alternativa transporter vid 

uteslutna turer 

• Information om var tåget befinner sig 

Parkering mm: 

• Cykelparkering – stor, belysning och säker 

• Stor gratisparkering för pendlare 

• Fri 15-minutersparkering för av- och 

upphämtning 

 

Anslutningstrafik mm: 

• Tydlig karta över spåren/busshållplatser 

• Nära till bussar 

• Anpassade bussanslutningar 

 

• Pendlarna anser att detta är de grundläggande kraven som stationen ska ha för att 

uppfylla deras drömstation:  

Fokusgrupper 



Drömresan; Stationen – övriga önskemål 

Önskvärt Bonus - 

Betalningstjänster 

• Sittplats med arbetsbord 

• Plats för bagage 

• Trevligare matställen med 

olika alternativ 

• Tak på perrongen 

• Uppdelade miljöer – ex. 

arbetsplatser, väntplatser, 

ställen att umgås på etc. 

• Ljuddämpad miljö  

• Fria lånecyklar 

 

• Vilorum 

• Förvaringsskåp 

• Nattöppet med bekväma 

sittplatser - Lounge 

 

• Resenärernas har dessutom ett antal önskemål som inte är lika viktiga, men hade 

varit önskvärda respektive några som de anser kunna vara bonus/betalningstjänster 

på deras drömstation:   

Fokusgrupper 



Drömresan; Tåget – grundläggande krav 

Grundläggande 

Tider/avgångar: 

• Håller tiderna 

• Tätare avgångar – minst varje timme 

• Snabbare, inga onödiga stopp 

• Fler tåg-set på populära avgångar 

 

Teknik: 

• Wifi/Internetuppkoppling 

• Bra mobiltäckning 

 

Information: 

• Information vid sittplatserna om dom är 

bokade eller inte 

• Bättre kommunikation vid förseningar 

• Ständig uppdatering av hur tågen håller sig 

tidsmässigt, förslag är att visa plus/minustid 

i monitor ovanför dörren  

• Tydlig och pålitlig information från 

personalen 

Interiör mm.: 

• Bättre och bekvämare sittplatser – gott om 

plats samt avlastningsyta för datorer 

• Eluttag vid varje plats 

• I varje vagn en avskärmad plats att prata i 

mobil ostört 

• Mer utrymme för väskor – även små 

• Större tyst avdelning 

• Fungerande dörrar (av och påstigning) 

• Rena/fräscha fungerande toaletter 

• Rena/fräscha säten/kupéer 

• Bra belysning (ställa in själv) 

• Fler tysta avdelningar (en hel tyst vagn för 

”stammisar”/tågpendlare) 

• Värme/AC 

 

Priser: 

• Bättre/rabatterade priser för periodkort 

 

• Pendlarna anser att detta är de grundläggande kraven som tågen ska ha för att 

uppfylla deras drömtåg:  

Fokusgrupper 



Drömresan; Tåget – övriga önskemål 

Önskvärt Bonus – Betalningstjänster 

Tider/avgångar mm.: 

• Fler obokade vagnar 

• Skicka inte alla bussar via Emmaboda vid 

tågersättning 

• Bättre restidsgaranti 

• Godståg ska inte prioriteras vid förseningar 

• Styv tidtabell – dvs. fasta minutslag för turerna 

 

Interiör mm.: 

• Ytterklädeshängare 

• Mugghållare 

• Bekvämare stolar som går att fälla ryggstödet och 

inte stenhårda nackstöd 

• Välsorterad servering på hela sträckan 

• Eluttagen flyttas från hatthyllan, ex. mellan sätena 

• Mer plats för bagage 

• Handtag på skjutdörrarna, folk som inte får upp 

dörrarna stoppar upp och bildar köer 

• Glutenfria alternativ i serveringen 

• Tidsskrifter 

 

• Pendlarna har dessutom ett antal önskemål som inte är lika viktiga, men hade varit 

önskvärda respektive några som de anser kunna vara bonus/betalningstjänster på 

deras drömtåg:   

Fokusgrupper 



Drömresan; Övriga tjänster 

Grundläggande 

Tjänster: 

• Få besked om förseningar och ändringar direkt i mobilen via app. 

• Flexiblare prislista – fler möjligheter, ex. att ”frysa” månadskortet 

• Registrera resekortet enklare – på samma dag 

• Resekort – köpa, betala och registrera på nätet 

• Enklare att köpa biljett – biljetterna ska gälla på alla tåg och bussar på sträckan 

• Någon typ av Priopoäng för resorna  

 

• Resenärerna har dessa önskemål på vilka övriga tjänster (utanför stationen/tåget) 

som de tycker ska ingå i deras drömresa:  

Fokusgrupper 
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Steg 3 

Valideringsenkät 



Bakgrundsvariabler 

 >> Urvalets fördelning över kön och ålder 

Validering 
52 

Kön 

Total 

n: 49 

% 

Män 55 

Kvinnor 45 

100 

Ålder 

Total 

n: 49 

% 

 

 18-24 år 31 

 25-34 år 27 

 35-44 år 16 

 45-54 år 10 

 55-64 år 12 

 65+ år eller äldre 2 

Ej svar 2 

Total  100 



Majoriteten av pendlarna reser pga. arbetet, och åtta av 

tio reser minst 3-4 dagar per vecka 
 >> Vad är orsaken till att du reser med detta tåg? Hur ofta reser du med den här 

tåglinjen? Bas: alla (n=49)  

53 

71 

29 
Arbete (n=35)

Studier (n=14)

% 

47 

49 

43 

31 

34 

21 

10 

9 

14 

2 

7 

8 

9 

7 

2 

7 

Total (n=49)

Arbetande
(n=35)

Student
(n=14)

0 50 100

5 dagar per vecka
3-4 dagar per vecka
1-2 dagar per vecka
1 dag per vecka
Mer sällan
Vet ej

Validering 



På stationen: 

Realtidsinformation 

om tåget samt 

bemannad resebutik 

är viktigast för 

resenärerna 

4,3 

4,9 

5,3 

5,6 

5,7 

5,9 

6,1 

6,5 

6,8 

7,1 

7,3 

7,3 

4,7 

5,5 

6 

5,6 

5,7 

5,5 

6 

6,3 

7 

7,5 

7,4 

7,9 

0 2 4 6 8 10

Lånecyklar i anslutning till
stationen

Stor pendlarparkering

Säker cykelparkering

Fler sittplatser på stationen där
man även får plats att arbeta

Mysigare/mer ombonad
caf´verksamhet

Fler eluttag på stationen

Långa öppettider (ex. 05.30-24.00)

Wifi/Trådlös IT-uppkoppling

Anpassad busstidtabell (efter
tågets tider)

Informationsdisplay med
förslag/info. om alternativa…

Bemannad resebutik

Realtidsinformation om var tåg
befinner sig - tider, förseningar…

Student (n=14) Arbetare (n=35) Total (n=49)

 >> Fråga: Hur viktiga är följande 

attribut för Dig när det gäller Din 

drömresa, dvs. för att hela resan ska 

passa så bra som möjligt in i Din 

arbets-/studiedag? Svara utifrån en 

skala på 1-10. Där 1 är "Inte alls 

viktigt" och 10 är ”Mycket viktigt”. 

 Bas: validering (n=49) 

54 

Det är framför allt de 

arbetande som tycker att 

det är viktigt att få 

information i realtid om 

tider, förseningar samt var 

tåget befinner sig. 

Mycket 

viktigt 

Inte alls 

viktigt 

78 % kan inte 

tänka sig att 

betala för Wifi 

Validering 



På tåget: 

Bra mobiltäckning, 

eluttag, realtids- 

information om 

tågresan och 

Internet är viktigast   

5,7 

6,2 

6,4 

6,5 

6,7 

6,9 

6,9 

7,1 

7,1 

7,1 

7,4 

7,5 

7,8 

8,0 

0 2 4 6 8 10

Fler obokningsbara vagnar

Större/fler "tysta avdelningar"

Fler sittplatser (tåg-set/vagnar)

Prenumeration om aktuell
trafikinformation om min resa via…

Bra arbetsplats på tåget, inkl.
bättre utrymme för dator/väskor…

Realtidsinformation/display om
tider för bussanslutningar.

Ett resekort för hela
resan/regionen

Informationsdisplay med
förslag/info. om alternativa…

Möjligt att betala/registrera
resekortet på nätet

Tidtabellerna/täta turer

Wifi/Trådlös IT-uppkoppling

Realtidsinformation/display om
tåget är i tid, samt beräknad…

Eluttag vid varje plats

Bra mobiltäckning

Student (n=14) Arbetare (n=35) Total (n=49)

 >> Fråga: Hur viktiga är följande 

attribut för Dig när det gäller Din 

drömresa, dvs. för att hela resan ska 

passa så bra som möjligt in i Din 

arbets-/studiedag? Svara utifrån en 

skala på 1-10. Där 1 är "Inte alls 

viktigt" och 10 är ”Mycket viktigt”. 

 Bas: validering (n=49) 

55 

Pendlarna värderar högt 

möjligheten att få 

realtidsinformation om 

tåget är i tid, förseningar 

etc. direkt på tåget. 

Mycket 

viktigt 

Inte alls 

viktigt 

Validering 


