
Förstudie 
”Hållbara flygförbindelser till norra Värmland” 



Enkätundersökning om elflyglinjer från Torsby flygplats;

Metod 
öppen för alla och
marknadsfördes på 
Torsby kommuns FB‐
sida.

Enkät tillgänglig 9 april 
– 31 april, 3 v. 



Enkätundersökning om elflyglinjer från 
Torsby flygplats



En fråga som vi ville särskilt få besvarad av enkäten var;

Hur påverkas kvinnors respektive mäns resmönster av 
tillgängligheten av hållbara flyglinjer och vad innebär 
det för kvinnors respektive mäns karriärmöjligheter?



• Enkäten bestod av 19 frågor varav;

• 6 frågor om socioekonomi

• 13 frågor som handlade om elflyg och där 
samtliga kunde kommenteras.

• Vi fick in 246 svar och 501 kommentarer. 

Enkätundersökning om elflyglinjer från Torsby flygplats;



Kön Ålder

Enkätresultat, samtliga respondenter



Boende Om du arbetar i Torsby - arbetar du då inom

Enkätresultat, samtliga respondenter



Fråga; Hur funkar det att flyga från Torsby flygplats i dagsläget?

MYCKET BRA ‐
 Är otroligt smidigt, enkelt och med bra service, bra parkering och 

inga långa väntetider.
 Vi behöver flyget för att utveckla Torsby!
 Super att inte behöva stanna över natten eller resa via Karlstad
BRA ‐
 Hade gärna haft en avgång till, mitt på dagen.
 Gamla flygplan 
SÅ DÄR ‐
 Osäkerhet kring om flyget kommer att gå eller ställas in har 

periodvis gjort att vi avstått från flyg och i stället tagit tåg el bil 

Använder du möjligheterna att flyga 
från Torsby flygplats i dagsläget?



NEJ –

 Tänker på miljön åker tåg
 Tycker att flygplatsen är alldeles för dyr för kommunen
 Nej, tycker flyget helt onödigt. Lägg pengarna på fryksdalsbanan

istället, bygg ev ett spår till Karlstad flygplats
 Jag undviker att flyga för klimatets skull: för mänsklighetens 

överlevnads skull.
 Mina kunder på campingen skulle gärna flyga hit. Vi driver ett 

miljöcertifierat företag som skulle gynnas av elflyg.
 Hög miljöpåverkan gör att jag väljer tåg. Skulle flyga väldigt gärna 

om det var elflyg
 För dyrt
 Flygrädd

Använder du möjligheterna att flyga från 
Torsby flygplats i dagsläget?



Skulle ditt intresse för att flyga öka om 
det fanns elflyg med låg miljöpåverkan på 
Torsby flygplats?

JA –
 Absolut! Det blir ju hundra gånger mindre oetiskt då.
 Bra sätt att nå platser snabbt.
 Beror på biljettpriset.
 Följer förslaget med stort intresse.
KANSKE –
 Det känns bra med lägre miljöpåverkan.
 Det beror på om jag har något ärende till de ställena som flyget går

till då.
VET INTE –
 Jag har för lite kunskap om det men mycket möjligt.
NEJ –
 Att ha låg miljöpåverkan vid utbyggt flygande är förstås bra ‐ men

det torde inte för mig öka intresset.
 Infrastrukturvärdet i att det finns flyg är i sig större än huruvida

dess driftslag är.
 Flyger vid behov.



JA –
 God tillgänglighet är avgörande. Flyg är det enda 

realistiska alternativet för norra Värmland.
 Verkligen! I synnerhet Stockholm och Oslo.
 Utbildning på annan ort men att få bo kvar här med 

familjen
KANSKE –
 Att kunna pendla möjliggör ju att arbeta på annan 

ort och ändå ha boende och familj i Torsby.
VET INTE –
 Det krävs nog mer än flygmöjligheter för att få 

personer att flytta hit för att sedan arbetspendla till 
en storstad.

NEJ –
 Om jag varit 10 år yngre; ja 
 Har ingen karriär att tänka på.
 Jag är pensionär
 Har redan bra karriär

Tror du att etablering av elflyg skulle kunna 
gynna och påverka dina karriärmöjligheter?

Enkätresultat, samtliga respondenter



Tror du att etablering av elflyg skulle kunna gynna 
och påverka dina karriärmöjligheter?

Enkätresultat, endast mänEnkätresultat, endast kvinnor



Tror du att etablering av elflyg skulle kunna 
gynna och påverka dina karriärmöjligheter?

Enkätresultat, endast månadsinkomst 19 001‐ 24 000 kr Enkätresultat, endast månadsinkomst 39 001 kr ‐



JA –
 Ökad möjlighet till att resa och förflytta sig på ett MILJÖVÄNLIGT 

sätt ‐ jättebra!
 Mina barn bor i Stockholm, med bil är det en dagsresa att ta sig 

dit.
 Bullret skulle minska dagligen i Torsby
 Turista i Värmland
KANSKE –
 Fritidsaktiviteter
 Luften blir ren, jag andas den.
NEJ –
 Inte mer än vanligt flyg. 
 Jag tror faktiskt inte på allas ökande flygande för att ta sig fram. 

Det är under alla former för miljöskadligt

Skulle etablering av linjetrafik med elflyg på Torsby 
flygplats för övrigt kunna påverka dina livsvillkor?

Enkätresultat, samtliga respondenter



Skulle etablering av linjetrafik med elflyg på Torsby 
flygplats för övrigt kunna påverka dina livsvillkor?

Enkätresultat, endast mänEnkätresultat, endast kvinnor



Skulle etablering av linjetrafik med elflyg på Torsby 
flygplats för övrigt kunna påverka dina livsvillkor?

Enkätresultat, endast månadsinkomst 19 001‐ 24 000 kr Enkätresultat, endast månadsinkomst 39 001 kr ‐



En fråga som vi ville särskilt få besvarad av enkäten var;

Hur påverkas kvinnors respektive mäns resmönster av 
tillgängligheten av hållbara flyglinjer och vad innebär 
det för kvinnors respektive mäns karriärmöjligheter?



UTIFRÅN ENKÄTUNDERLAGET HAR VI KOMMIT FRAM TILL FÖLJANDE SLUTSATSER;

 Att flyget blir eldrivet ökar efterfrågan kraftigt. 

 Elflyg gynnar män och kvinnor ungefär lika mycket, men de med högre 
inkomst gynnas mer än de med lägre.

En övrig reflektion av enkätsvaren var att det var ovanligt många av respondenterna 
som kommenterade sina svar och av kommentarerna var det övervägande positiva svar.



UTIFRÅN ENKÄTUNDERLAGET HAR VI KOMMIT FRAM TILL FÖLJANDE;

Etablering av elflyglinje på Torsby Flygplats skulle kunna gynna 
kvinnor och mäns karriär och skapa större möjlighet och 
förutsättningar till att bo, leva och verka i Norra Värmland.  


