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sammanfattning
Syftet med projektet var att göra pendlarna på stråket Hylte–Halm-
stad mer nöjda med sina resor . Arbetet har letts från lokalkontoret i 
Halmstad och skett i samarbete med Trivector Information i Lund .

För att få reda på vad kunderna tycker är viktigt och vad man 
är missnöjd med i sitt pendlande genomförde vi enkäter och fokus-
grupper . Utifrån dessa kunde vi utläsa att det största missnöjet 
gällde reskostnaden och vinterväghållningen . Även beläggningen 
och bilresans miljöpåverkan fanns det starka önskemål att göra 
någonting åt . Så även turtätheten på bussarna och för cyklisternas 
del belysningen, säkerheten, underhållet och fler cykelvägar .

Bilisterna var mycket nöjda med hastighetsgränserna och res-
tiden, samt vägskyltningen och tillgången till pendlarparkeringar . 
Även cyklisterna var mycket nöjda med restiden . Bussåkarna var 
mycket nöjda med hållplatsernas placering och antalet hållplatser . 

När vi fått fram resultatet av kundundersökningen bestämde vi 
oss för ett tiotal åtgärder som vi lovade att genomföra .

	 •	 Bättre snö- och halkbekämpning på cykelvägen Sennan–Åled 
	 •	 Handskottade busshållplatser
	 •	 Nyetablerad kontakt mellan bussbolag och vinterväghållare (ts 

och VV Prod)
	 •	 Smarta resval, Individuell rådgivning med ”Bästa resval”
	 •	 Cykelled för pendlare
	 •	 Förbättrade busshållplatser, 2 st
	 •	 Belysning vid Södra infarten till Oskarström
	 •	 Ombyggnad av vägskäl vid Spånstad 
	 •	 Ombyggnad av vägskäl vid Karlstorpsstugan/Kassakällor
	 •	 Ny belyst cykelväg i Sennan

Vi lade sedan upp en strategi för kommunikationen med kunderna . 
Vi ville göra allt för att visa att vi har lyssnat och att vi nu genomför 
åtgärder enligt kundernas önskemål . Vi ville också hålla öppet för 
fortsatt dialog . Vi skickade flera brev hem till alla hushåll i området 
och annonserade två gånger i tidningen . Vi gjorde också allt för att 
få media att rapportera om projektet . 

Såhär fick pendlarna information:
	 •	 Stora annonser i Hallandsposten om åtgärder till följd av enkäten
	 •	 3 tidningsartiklar och 4 radioinslag i media
	 •	 Brev till alla hushåll i området om våra beslutade åtgärder
	 •	 Brev till alla hushåll när 7 av 9 åtgärder var genomförda
	 •	 Brev till vissa hushåll om Smarta resval
	 •	 Brev till berörda om ombyggnad av vägskäl 
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För att målgruppsanpassa informationen i breven använde vi oss av 
den sk Mosaic-modellen .

Vi uppmanade hela tiden kunderna att höra av sig vilket ledde 
till ett 30-tal frågor och synpunkter via mejl och telefon . Mest om 
säkerhet på vägen .

resultat
Nöjdare pendlare! 35 % av de boende längs stråket är mer nöjda 
med sina resor nu än tidigare . Dessutom, som en bonus, är 44 % mer 
nöjda med Vägverkets arbete i stort . 

Nytt arbetssätt
Till följd av ett delvis nytt arbetssätt har 4-stegs-modellens tankesätt 
använts i praktiken . Åtta av elva åtgärder blev steg 1-2-åtgärder .

Nya lösningar
	 •	 Handskottning av busshållplatser
	 •	 Nyetablerad kontakt mellan bussbolag och vinterväghållare för 

gemensam kraftsamling
	 •	 Cykelled för pendlare enligt modell från Skåne
	 •	 Individuell rådgivning om den egna pendlarresan . Efter att ha 

fyllt i en blankett med sitt resbehov och sina önskemål får man 
hem en folder med ”Bästa resval” .

Individuell rådgivning 
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Bakgrund
Vägverket ska med ett mer kundorienterat arbetssätt effektivisera 
verksamheten så att vi i större utsträckning levererar kundnytta . 

Hösten 2005 började vi på lokalkontoret i Halmstad jobba med 
uppdraget att åstadkomma någonting som skulle göra en viss 
kundgrupp mer nöjda med Vägverket . Den utvalda kundgruppen var 
pendlare på stråket Hylte–Halmstad . 

Tankarna bakom
Vi bestämde oss för att vi skulle börja med att prata med pendlarna . 
Som pendlare räknar vi alla trafikanter, dvs . även gående, och även 
de som pendlar en mycket kort sträcka till arbete, gymnasium eller 
högskola . Vi hade sedan en idé om vilken typ av åtgärder det skulle 
kunna handla om:

 1 . Små kostnadseffektiva fysiska åtgärder
 2 . Samverkan med externa aktörer
 3 . Effektivare utnyttjande av befintligt system

Vi identifierade följande risker
Risk: Att vi gör ytterligare en marknadsundersökning där folk får 
lämna synpunkter och att det sen inte händer så mycket mer .

Risk: Vi måste se vilket behov som ligger bakom de önskemål och 
synpunkter som kommer fram . Annars är risken att vi åtgärdar fel 
saker och kunderna fortsätter att vara missnöjda .

Risk: Vi vet från tidigare enkäter att folk i allmänhet uppger pro-
blem som har med andra trafikanter att göra, inte med det egna 
beteendet i trafiken . Samtidigt finns lösningen på problemet ofta i 
att själv ändra beteende . Hur ska vi utan att bli utkastade tala om 
detta?

För att få hjälp med att lägga upp och genomföra projektet vände vi 
oss till Trivector Information i Lund . De arbetar med utveckling och 
utredning av kommunikationsprojekt och deras medarbetare är alla 
högskoleutbildade i kommunikation . Tillsammans med dem lade vi 
upp arbetsgången i projektet .
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Projektet steg för steg
 1 . Enkät
 2 . Fokusgrupper (gruppintervjuer)
 3 . Åtgärdsplan
 4 . Kommunikationsplan
 5 . Genomförande av åtgärder och kommunikation
 6 . Utvärdering (2007 eller 2008)
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1. Enkät
Enkätundersökningen har genomförts i mars och april 2006 . Urvalet 
har bestått av tre grupper; bussresenärer, boende utefter sträckan 
samt anställda på några av de stora arbetsplatserna i området .

Sammanlagt är det 1 265 personer som har fått enkäten, 500 per 
brev, 180 utdelat på bussen samt 585 via sin arbetsplats . Svarsfrek-
vensen är 45 % för dem som fått enkäten hem i brevlådan, 97 % för 
bussresenärerna och 17 % för de som fått enkäten via sin arbetsplats .

Enkäten utformades så att man fick svara på dels hur viktig en 
viss fråga är och dels hur nöjd man är med hur det fungerar idag . 
Detta för att vi inte skulle luras att göra åtgärder för något som 
man i och för sig inte är nöjd med men som heller inte är särskilt 
viktigt . Här är ett utdrag ur enkäten . 

resultatet av enkäten
För att hitta de saker som man är mest missnöjd med tittade vi på 
skillnaden mellan ”nöjdhet” och ”viktighet” . Det kallas gap-analys 
och gapet är skillnaden mellan nöjd-värde och viktig-värde, se 
diagram nedan . Man brukar säga om gap-analyser att förbättrings-
potentialen är stor om gapet är större än 1 . Mellan 1 och 0,5 är den 
relativt stor . Gap mindre än 0,5 är svårtolkat .

Om man sammanfattar enkätsvaren kan man se att kunderna vill 
prioritera våra insatser enligt tabellen nedan, där 1 är viktigast för 
att de ska bli mer nöjda . Värdet anger gapets storlek, alla GAP som 
är större än 1 finns med .

C Frågor för dig som åker bil (Fylls även i dig som samåker eller åker bil till hållplatsen) 
            

 

Man kan vara olika nöjd med sitt resval. Nedan följer ett antal faktorer som kan påverka hur nöjd du är. 
Bedöm på en skala mellan 1-5. Faktorerna gäller dig som pendlar med bil. Ta även ställning till hur viktig 
du tycker att resp. faktor är. Skalan är 1 till 5. 1 innebär inte alls viktig och 5 innebär mycket viktig. 

            

 Hur nöjd är du med ditt 

resval om man tänker 
på… 

 
Inte alls 

nöjd 

 
Inte nöjd 

 
Varken 
eller 

 
Nöjd 

 
Helt nöjd 

Inte 
alls 
viktigt 

   
Mycket 
viktigt 

            

C1 Reskostnaden �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 
C2 Restiden �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

C3 
Tillgång till 

pendlarparkeringar �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

C4 Hastighetsbegränsningarna �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 
C5 Framkomligheten �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 
C6 Vägskyltningen �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 
C7 Gatubelysningen �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 
C8 Vägarnas beläggning  �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 
C9 Snöröjningen  �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 
C10 Halkbekämpningen  �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

 



Om ”Nöjdare peNdlare på stråket Hylte–Halmstad” 9

Önskemål med GAP större än 1, ordnade i rangordning

Bil Buss/tåg Cykel Gång

1 reskostnaden 2,0 reskostnaden 1,6 Halkbekämpning 2,4 Halkbekämpning 2,2

2 snöröjningen 1,7 turtätheten 1,1 snöröjning 
cykelvägar 2,3

snöröjning 1,9

3 Beläggning 1,7 Belysning 
cykelvägar 1,8

Underhåll 1,5

4 Halkbekämpning 1,6 säkerhet (trafik) 1,7

5 säkerhet vinter 1,6 Underhåll 
cykelvägar 1,6

6 Bilresans 
miljöpåverkan 1,1

Nöjdhet med 
cykelvägar 1,2

För bilisterna kommer sedan i tur och ordning önskemål om för-
bättringar när det gäller ”Säkerheten på sommaren på vägen”, ”den 
motion du få i samband med resan” samt ”säkerheten på 2+1-sträck-
an” . Dessa faktorer har GAP mellan 0,5 och 1 . ”Framkomligheten” 
har ett gap på 0,4 .”Hastighetsgränserna” och ”restiden” har båda 
GAP på 0,1 . Detta är man alltså mycket nöjd med!

Intressant är också att ”vägskyltningen” och ”tillgången till 
pendlarparkeringar” båda har positiva GAP, dvs . man är mer nöjd än 
frågan är viktig .

Bussåkarna önskar utöver det som framgår av tabellen bl a för-
bättringar vad gäller ”Information vid störningar”, ”Anpassning för 
gamla och funktionshindrade” och ”Säkerhet på buss/tåg” . Dessa har 
alla ett GAP på 1,0 .

Även ”hållplatsernas trygghet”, ”restiden” och ”hållplatsernas 
säkerhet” har relativt stora GAP, 0,7-0,8 . ”Bussresans miljöpåverkan” 
värderas till ett GAP på 0,5 . Faktorer som man är nöjd med är ”håll-
platsernas placering”, ”antalet hållplatser” och ”den motion man får 
i samband med sin pendling” .

 Cyklisterna prioriterar efter faktorerna i tabellen främst ”Trygg-
heten” som har ett GAP på 1,0 . Därefter följer ”säkerheten och 
framkomligheten på 2+1-sträckorna” samt ”cykelparkeringarna” . 
Dessa har GAP mellan 0,7 och 0,9 . ”Cykelresans miljöpåverkan” är 
man konstigt nog inte helt nöjd med, GAP 0,3 . Helt naturligt är man 
däremot mycket nöjd med ”reskostnaden” och ”den motion man får 
i samband med sin pendling” . Mer oväntat är det kanske att man 
också är mycket nöjd med ”restiden”!

Slutligen har de gående några önskemål utöver tabellen . ”Belys-
ningen” får ett GAP på 1,0 medan ”Säkerheten i trafiken” och ”trygg-
heten” båda har GAP strax under ett .

Foto: klara andersson
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2. Fokusgrupper
Fokusgrupper är en form av gruppintervjuer som leds av erfarna och 
kompetenta personer . Här kan man gå på djupet och få fram beho-
ven bakom de önskemål som enkätsvaren ger . 

På enkäten kunde man uppge om man var intresserad av att 
delta i en fokusgrupp . Dessa kontaktades sedan och man planerade 
när det skulle ske i samråd . Som ersättning fick deltagarna varsin 
trisslott .

resultatet av fokusgrupper
Resekostnad
	 •	 Dyrt med bil, men flera bilister anser sig inte ha något val .
	 •	 Bilister tycker att pris på buss är ok men ej konkurrenskraftigt- 

resan kan skilja sig åt mkt åt bekvämlighet och kvalitet .
	 •	 Unga tycker att buss är dyrt, äldre tycker att buss är billigt . Omo-

dernt att biljetter och kort endast kan köpas kontant på bussen .

Underhåll
	 •	 Bilresenärerna tycker att väg 26 har dålig beläggning .
	 •	 Busspendlarna anser att bortröjd snö inte ska placeras på buss-

hållsplatserna .
	 •	 Busspendlarna och cyklister är missnöjda med snö- och halkbe-

kämpning på GC-vägar .

Säkerhet
	 •	 Bilresenärerna är nöjda med 2+1 vägar, hastigheten är dock hög . 

Flera korsningar känns osäkra .
	 •	 Bilresenärerna tycker att hela sträckan Kärleken–Oskarström an-

ses trång .
	 •	 Bilister och cyklister saknar cykelbana Oskarström–Halmstad .
	 •	 Busspendlarna saknar ordentliga busshållplatser med väder-

skydd och belysning

Bekvämlighet & Service
	 •	 Busspendlarna tycker att det är bökigt med tre stationer i Halm-

stad .
	 •	 Busspendlarna tycker att numreringen av bussarna kan göras mer 

pedagogisk .
		•	 Busspendlarna anser att förarna är dåliga på att hjälpa till vid 

byten etc .

Hälsa
	 •	 Bilresenärerna anser att de skulle ha bättre hälsa om de bytte 

färdmedel .
	 •	 Bussresenärer och cyklister anser sig få viss motion som en följd 

av deras sätt att pendla .
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3. Åtgärdsplan
Alla avdelningar på lokalkontoret har varit inblandade när det gäl-
ler att hittar åtgärder som matchar de framkomna behoven . Projekt-
ledare, driftfolk, trafikingenjörer, vägingenjör och planerare har alla 
kommit med kreativa idéer inom de olika områdena . 

Av de tre typer av åtgärder som fanns i tankarna bakom projektet 
blev bara två kvar . Inom området ”samverkan med externa aktörer” 
lyckades vi inte få till stånd några åtgärder . Vi har pratat med Hal-
landstrafiken och framfört kundernas önskemål, men eftersom man 
där håller på att omorganisera och nyanställa så är det dålig timing 
just nu . Däremot deltar de helhjärtat i de båda andra typerna av 
projekt .

Åtgärdsplan Fysiska åtgärder
Förbätt-
ringsområde ansvar åtgärd år kostnad (kkr)

2006 2007

Bättre 
cykelvägar

kundbehov/
trafikant-
service

skapa en cykelled på befintliga cykel-
banor och lågtrafikerade vägar, skylt-
ningen utföres med gula cykelledsskyl-
tar enligt modell från region skåne.

2006 60

säkerhet 
Buss

trafikant-
service

Busshållplatsen vid spånstad på rv 26, 
är smal och kort, vilket gör att bussarna 
står helt eller delvis ute på riksvägen. 
passagerarna har svårt att komma in i 
bussnr 2. Breddning och förlängning av 
befintlig busshållplats samt belysning.

2006 150

säkerhet 
bil/buss

trafikant-
service

Vägskälet mellan rv 26 och väg 639, 
södra infarten till Oskarström är place-
rat i svag kurva och svårt att upptäcka 
i mörker. Belysning sätts upp.

2006 100

säkerhet/
buss

trafikant-
service

Väg 26 spånstadskrysset, ta bort 
högersvängningsfält för att minska 
olyckor där högersvängande skym-
mer sikten i utfarten. åtgärden kom-
municeras med de boende eftersom 
den annars kan uppfattas som en 
försämring.

2007 100

säkerhet 
bil/buss

trafikant-
service

Väg 26, kassakällor måla vänster-
svängsfält åt båda håll för att undvika 
påkörningsolyckor vid vänstersväng. 
Nya bussfickor.

2006 300
600

Bättre 
cykelvägar

Vägbyggnad Väg 635, Cykelväg med belysning 
genom sennan. proj 2006, bygg 2007

2007 150 1 000

säkerhet 
Buss

trafikant-
service

Busshållplatsen vid Bronsgatan på 
rv 26 i Oskarström förbättras med 
plattform samt handikappanpassas.

2006 150

säkerhet 
bil/buss

trafikant-
service

Väg 26, Älvasjö, måla vänster-
svängsfält för att undvika påkör-
ningsolyckor vid vänstersväng.
Belysning av befintlig busshpl.
detta fick strykas pga att det 
andra vägskälet blev dyrare än 
beräknat

2006 300

summa 1 210 1 100
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Åtgärdsplan driftåtgärder
Förbätt-
ringsområde ansvar åtgärd år kostnad (kkr)

2006 2007

snö & halka trafikant-
service

Cykelväg sennan-åled. Förhöjd vinter-
standard för pendlare, max 2 cm snö 
vardagar kl 6-9 samt kl 15-19 (utom 
under extrema snöfall)

2006 
2007

Beredskap 
30 kkr
timpeng 14 
kkr
detta tas av 
driftanslaget!

snö & halka trafikant-
service

skotta busshållplatser för hand. 2006
2007

13 kkr
detta tas av 
driftanslaget!

snö & halka kundbehov 
och samhälle/ 
trafikant-
service

Upprätta kontaktvägar mellan buss-
chaufförer/swebus och entreprenören 
(VV prod) om snöröjning busshållplatser.

2006 0 0

Åtgärdsplan Kommunikativa åtgärder
Förbätt-
ringsområde ansvar åtgärd år kostnad (kkr)

2006 2007

reskost-
nad, miljö-
påverkan, 
Hälsa & 
säkerhet

kundbehov reseplaneringstjänst – smarta resval
Individuell rådgivning om den egna 
pendlarresan. efter att ha fyllt i en 
hemskickad blankett med uppgifter 
om resbehov och önskemål får man 
hemskickat en folder med en sam-
manställning över olika resalternativ 
och ”Bästa resval”.

2006 200

reseplaneringstjänst
Vi ska erbjuda en tjänst som gör det lättare för kunden att hitta det 
optimala sättet att genomföra sin pendlarresa . De olika resmöjlig-
heterna ska presenteras på ett sätt som gör att man lätt kan se för- 
och nackdelarna med de olika alternativen . Presentationen ska vara 
anpassad efter var och ens individuella behov .

Projektet går ut på att alla som bor utmed det aktuella stråket 
ska få ett brev från oss där vi erbjuder vår tjänst . För att man ska få 
vår hjälp måste man svara på några enkla frågor om hur man reser 
till arbete/skola idag samt kryssa i vad man skulle vilja förbättra . 
Här kan man välja Reskostnaden, Restiden, Hälsan, Miljöpåverkan 
och Säkerheten . I det svar man sedan får av oss i nästa utskick finns 
en jämförelse mellan de olika resealternativen när det gäller tiden, 
kostnaden, hälsan och miljön . För den som har kryssat i säkerheten 
får man en text anpassad till aktuellt färdmedel . Här är det viktigt 
att vi inte dyvlar på någon förbättringsförslag som man inte bett 
om, utan håller sig till de förkryssade alternativen .

Se vidare sidan 22 .
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den nya cykelleden för 
pendlare skyltas med gula 
skyltar enligt modell från 
region skåne.

Cykelbanan mellan sennan 
och åled hålls skottad 
vardagar mellan klockan 
sex och nio på morgonen 
och mellan tre och sju på 
eftermiddan.

Är det inte spår av en 
cykel här?

Åtgärdsplan övriga åtgärder
Vi bestämde oss i ett tidigt skede att göra en vägrevision som under-
lag för att eventuellt ompröva hastighetsgränserna på väg 26 . Detta 
gällde framför allt 2+1-sträckorna (Hylte–Oskarström) med nuva-
rande hastighet 90 km/tim . 

Teamet som arbetade med detta kom fram till att man behöver 
förbättra räcken och sidoområden m m för att kunna höja hastig-
heten till 110 eller 100 km/tim . Detta skulle kosta ca 500 kkr .

Denna åtgärd drivs numera fristående från pendlarprojektet efter-
som pendlarna visade sig vara mycket nöjda med både hastighetsgrän-
serna och restiden . Båda har ett GAP på endast 0,1 . Nöjdheten med 
hastighetsgränserna är 3,7 och med restiden 4,0 på en skala 1-5 .

Här är tabellen över enkätresultatet igen, nu med de 7 mest angeläg-
na förbättringsområdena . De önskemål som vi möter med åtgärder 
har färgade fält . Nedan förklaras vilken typ av åtgärd som motsva-
rar varje önskemål .

Bil Buss/Tåg Cykel Gång

1 reskostnaden reskostnaden Halkbekämpning Halkbekämpning

2 snöröjningen turtätheten snöröjning cykel-
vägar

snöröjning

3 Beläggning Info vid störningar Belysning cykel-
vägar

Underhåll

4 Halkbekämpning möjlighet till sitt-
plats

säkerhet (trafik) Belysning

5 säkerhet vinter avgångstiderna Underhåll cykel-
vägar

6 Bilresans 
miljöpåverkan

anpassning gamla 
och funktions-hin-
drade

Nöjdhet med 
cykelvägar

7 säkerheten på säkerhet (trafik) trygghet

sommaren på 
vägen

1. Fysiska åtgärder 2. driftåtgärder 3. reseplaneringstjänst
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4. Kommunikationsplan
Vi tror inte att det räcker med att genomföra en massa åtgärder 
för att få människor mer nöjda med sitt pendlande . För att de ska 
uppmärksamma förbättringarna tror vi att vi måste hjälpa dem lite 
på traven . Därför tog vi fram en kommunikationsstrategi (Trivector 
rapport 2006:10) och en kommunikationsplan (2006-10-12) .

Här är ett axplock ur strategin och planen:

	 •	 Primära målgrupper är de som pendlar, de som svarat på enkäten 
och media

	 •	 Sekundära målgrupper är alla som bor eller arbetar i området 
samt företag 

	 •	 Budskapet är: Det här gör Vägverket för att det ska bli bättre för 
dig! Syftet är alltså både att informera om faktiska åtgärder och 
att stärka Vägverkets varumärke

	 •	 Tidpunkterna för kommunikationen bör vara 1) en tydlig start-
punkt, 2) involvera berörda parter innan spaden satts i jorden 3) 
under själva förändringen och 4) när arbetet är slutfört; ”så här 
blev det”

	 •	 Budskapet ska placeras så nära pendlarna och de platser som ska 
åtgärdas som möjligt

	 •	 Kanaler kan vara media, affischer, skyltar på arbetsplatsen, 
utskick till hushållen samt samrådsmöten .
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Är det verkligen förstasides-stoff?

Genomförande av 
kommunikation och åtgärder
Såhär blev det: 

	 •	 Annonser i Hallandsposten om åtgärder till följd av enkäten
	 •	 3 tidningsartiklar och 4 radioinslag i media
	 •	 Brev till alla hushåll i området om våra beslutade åtgärder
	 •	 Brev till alla hushåll när 7 av 9 åtgärder var avbockade
	 •	 Brev till vissa hushåll om Smarta resval
	 •	 Brev till berörda om ombyggnad av vägskäl 

Det hela började med en pressinbjudan den 10 nov . Det kom två 
journalister, en från Radio Halland och en från Hallandsposten . I ra-
dion blev det ett reportage samma dag och i HP blev det två artiklar:



Om ”Nöjdare peNdlare på stråket Hylte–Halmstad” 16

Hallandsposten 15 november 2006
Här handlar det om reseplaneringstjänsten

Hallandsposten lördag 11 nov 2006
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Den 11 och 18 november, båda lördagar, hade vi följande annons 
införd i Hallandsposten .

En av våra trafikingenjörer informerar regelbundet i Radion Halland 
om aktuella trafikfrågor . Den 21 nov tog han upp vårt projekt och 
pratade en stund om bl a resultatet av enkäten och reseplanerings-
tjänsten .
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Vi har också skickat brev direkt hem till hushållen i hela området . 
Den 28 november kom det här brevet . Budskapet var att visa att 
Vägverket gör någonting positivt för pendlarna och att vi har lyss-
nat på våra kunder . Målgruppen var framför allt de som pendlar och 
de som har svarat på enkäten, men även andra som bor och verkar i 
området .
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Breven skickades som oadresserade massbrev till 9 543 hushåll
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30 mejl och telefonsamtal
Till följd av det här brevet var det ett 30-tal kunder som tog kontakt 
med oss . Det vanligaste ärendet var att man ville påpeka upplevda 
brister i trafikmiljön, oftast säkerhetsfrågor . 

Ärende och beteckning i enkäten Färdsätt antal

C11 säkerhet på vägen Bil/mC 12

C8 Beläggning Bil 3

e3 Cykelvägar Cykel 3

d8 Hållplats säkerhet Buss 3

C15 miljö Bil 2

C9 snöröjningen Bil 2

F1 säkerheten som fotgängare Fotgängare 2

C4 Hastighetsbegränsningarna Bil 1

C6 Vägskyltningen Bil 1

 Vi vill också ha ett pendlarprojekt där vi bor! alla 2

C7 Gatubelysning Bil 2

öVr alla 1

antal synpunkter 34

De två journalister som nappade på pressträffen har fått direkt in-
formation via mejl så fort något nytt har funnits att rapportera om 
projektet . Detta ledde till ytterligare en artikel i HP den 20 dec . 
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Målgruppsanpassning
Nästa brev hem till hushållen kom den 15 januari 2007 . Det var då 
dags att redovisa vad vi åstadkommit fram tills dess . 7 av de 10 
åtgärderna var då genomförda .

I detta utskick prövade vi att använda en typ av målgruppsan-
passning som bygger på Mosaic-modellen .

Vägverket har under flera år arbetat fram en karta där man för 
varje geografiskt område har tagit reda på en massa saker om de 
som bor där, bland annat vilka preferenser de har avseende sina 
transporter . Av de nio kundsegment som finns i den ursprungliga 
Mosaic-modellen återfinns sju utmed sträckan . 

När vi utformade breven försökte vi skräddarsy vårt språk och 
tonfall efter just de olika kundsegmentens intressen och förutsätt-
ningar . Allt för att optimera möjligheterna att nå fram med vårt 
budskap . Detta utskick utformades på 12 olika sätt .
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reseplaneringstjänsten
I början av december var det dags att börja marknadsföra Resepla-
neringstjänsten . Den hade nu fått namnet ”Smarta resval” . Ett brev 
och en enkät att fylla i skickades ut den 6 december . För att vara 
säkra på att vi skulle hinna svara på alla insända svarsformulär så 
valde vi ut 3189 hushåll . Vi fick in 217 svar .
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 25 

 

A Mellan vilka orter pendlar du när du skall till arbetet eller skolan?  
 Kryssa i vilken ort du pendlar från och vilken ort du pendlar till. Om orterna inte stämmer exakt så kryssar du i den ort som ligger närmast. 
  

� Halmstad � Åled � Sennan �Oskarström 
A1 Jag bor i/närmast 

� Torup � Rydöbruk � Hyltebruk  
 

  
  

 Halmstad � Åled � Sennan � Oskarström  
A2 

 
Jag pendlar till/närmast 
 

� Torup � Rydöbruk � Hyltebruk   

       

A3 
 
Avståndet mellan hemmet och arbetsplats/skola är:                 ________________km.  
 

A4 

Ange bostadsadress (för mer detaljerat resultat)           
 
 
gata:     __________________________________ 
 
 
postnr: __________________________________ 
 
 
ort:       __________________________________ 

Ange arbetsplatsens/skolans adress (för mer detaljerat resultat) 
 
 
gata:     _________________________________________ 
 
 
postnr:  _________________________________________ 
 
 
ort:       _________________________________________ 

              
 

 

A5 
Hur många dagar i veckan pendlar du i genomsnitt  
utmed hela eller delar av sträckan Halmstad – Hyltebruk?     _______________dagar/vecka 

              
 
 

 

B Hur pendlar du? 
B1 Kryssa i det färdmedel som du i huvudsak använder för att pendla till och från arbetet/skolan. Markera endast ett alternativ.  
                      � Bil – Kör ensam  � Tåg    
                      � Bil – Samåker  !   ange totalt antal personer i bilen _____st. � Cykel  
                      � Buss                      � Går  
   

 

B2 Om du färdas med Bil, ange: 

 

 
 
Drivmedel: 
 
 
 

� Bensin              
� Diesel 
� Biogas/Naturgas + Bensin 
� Elhybrid 
� Etanol (E85) + Bensin 

 
Bilmodell (t ex. Volvo V70): 
 
___________________________________________ 
 
Årsmodell (t ex. 2002): 
 
___________________________________________ 
 
Total årlig körsträcka: 
 
___________________________________________ Mil/År 

  
  
B3 Om du färdas med Buss/Tåg, ange vilken typ av biljett du oftast använder: 

 

 
 
 
 

 
� Kontantbiljett           
� Värdekort 
� Minikort 
� Pendlarkort 
 

 
� Pluspendlarkort 
� Ungdomskort 
� Tågkort 
� Annat: ___________________________________________ 
 

C Vilka faktorer är viktigast för dig som pendlare  
    

 
Ange hur viktig du tycker respektive faktor är för just Din pendling?  
Endast ett kryss per rad tack! 

 

Hur viktigt är… 
 

Oviktigt 
 

Viktigt 
 

Mycket viktigt 

C1 Reskostnaden � � � 

C2 Restiden � � � 

C3 
Hälsan (att du får möjlighet att 
röra på dig) 

� � � 
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C4 Miljön � � � 

C5 Säkerheten � � � 

 
 
 
 
 
 
 
 

D Adress  
    

 Ange adress eller e-postadress så får du kostnadsfritt Smarta resval hemskickad. 

 
 
För- och efternamn:  _____________________________________________________________________ 

 
 
Adress:                  _____________________________________________________________________ 
 
 
 _____________________________________________________________________ 

 
 
Telefonnummer _____________________________________________________________________ 

 

 
 
E-post _____________________________________________________________________ 

  

 

Nu är det bara att posta ditt svar i det bifogade kuvertet så får du snart tjänsten 

Smarta resval direkt hem i brevlådan eller via e-post. 
 
 
 
 
 
De som skickade in sin enkät fick sedan en folder i A5-format där man kunde 
jämföra sin resa med andra resealternativ.  De svar man får styrs helt av hur 
man har kryssat i enkäten. Endast de frågor som är viktiga kommer med i 
svaret. Det är också ordnat så att det viktigaste kommer först på sidan. 
 
Vår konsult i Lund, Trivector, anlitade studenter för att göra jobbet med att 
lägga in alla enkätsvar i en databas. Denna databas är speciellt framtagen för 
det här projektet och är bl a kopplad till Hallandstrafikens uppgifter om 
biljettpriser och busstider.  
 
Den folder som den enskilda pendlaren sedan får hemskickad ser ut så här.  
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C4 Miljön � � � 

C5 Säkerheten � � � 

 
 
 
 
 
 
 
 

D Adress  
    

 Ange adress eller e-postadress så får du kostnadsfritt Smarta resval hemskickad. 

 
 
För- och efternamn:  _____________________________________________________________________ 

 
 
Adress:                  _____________________________________________________________________ 
 
 
 _____________________________________________________________________ 

 
 
Telefonnummer _____________________________________________________________________ 

 

 
 
E-post _____________________________________________________________________ 

  

 

Nu är det bara att posta ditt svar i det bifogade kuvertet så får du snart tjänsten 

Smarta resval direkt hem i brevlådan eller via e-post. 
 
 
 
 
 
De som skickade in sin enkät fick sedan en folder i A5-format där man kunde 
jämföra sin resa med andra resealternativ.  De svar man får styrs helt av hur 
man har kryssat i enkäten. Endast de frågor som är viktiga kommer med i 
svaret. Det är också ordnat så att det viktigaste kommer först på sidan. 
 
Vår konsult i Lund, Trivector, anlitade studenter för att göra jobbet med att 
lägga in alla enkätsvar i en databas. Denna databas är speciellt framtagen för 
det här projektet och är bl a kopplad till Hallandstrafikens uppgifter om 
biljettpriser och busstider.  
 
Den folder som den enskilda pendlaren sedan får hemskickad ser ut så här.  
 
 
 
 

Nu är det bara att posta ditt svar i det bifogade kuvertet så får du 
snart tjänsten Smarta resval direkt hem i brevlådan eller via e-post .
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De som skickade in sin enkät fick sedan en folder i A5-format där 
man kunde jämföra sin resa med andra resealternativ . De svar man 
får styrs helt av hur man har kryssat i enkäten . Endast de frågor 
som är viktiga kommer med i svaret . Det är också ordnat så att det 
viktigaste kommer först på sidan .

Vår konsult i Lund, Trivector, anlitade studenter för att göra job-
bet med att lägga in alla enkätsvar i en databas . Denna databas är 
speciellt framtagen för det här projektet och är bl a kopplad till Hal-
landstrafikens uppgifter om biljettpriser och busstider . 

Den folder som den enskilda pendlaren sedan får hemskickad ser 
ut så här . 
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Förutom foldern har tagit fram sju olika minikort, stora som spel-
kort, som vi kan stoppa med om det är aktuellt . Vi utgår hela tiden 
ifrån vad den resande har uttryckt intresse för . 
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resultat
Enkätutvärdering
Den eftermätning som har genomförts ska svara på frågorna:

	 •	 Är pendlarna mer nöjda med sina resor till och från arbete/skola 
nu än tidigare?

	 •	 Är de mer nöjda vad gäller, reskostnad, snöröjning, säkerhet, 
framkomlighet osv?

	 •	 Är de mer nöjda med Vägverket?

Eftermätningen genomfördes våren 2007 . Vi skickade ut 1000 enkä-
ter till ett slumpmässigt urval av hushållen längs stråket . Till stor 
del innehöll enkäten samma frågor som den första enkäten, före-
mätningen . Enkäten skickades också ut till de företag som ingick i 
föremätningen .

Enkätsvaren visar följande

Nöjdhet generellt
35 % är mer nöjda med sina resor nu än tidigare!
19 % är mer nöjda med Vägverkets bemötande!
44 % är mer nöjda med Vägverkets arbete i stort!

Nöjdhet med olika aspekter
När det gäller frågorna om reskostnad, snöröjning osv är det svårt 
att avläsa någon större nöjdhet hos bil- och bussåkarna . Det finns 
en viss tendens till att man har blivit lite mer nöjd men samtidigt 
har kraven ökat, alltså frågan har samtidigt blivit viktigare .

Cyklisterna däremot är mer nöjda med snö- och halkbekämp-
ningen vilket var den viktigaste frågan för dem . 

Betygssättning av åtgärderna
På frågan: ”Hur upplever du Vägverkets insatser?” fick man först 
bedöma vilken nytta/hjälp man har haft av de olika åtgärderna . 
Åtgärderna fick då följande betyg på skalan 1-5 där 1 är ingen nytta 
alls och 5 mycket stor nytta . Det fanns också en ruta för ”Åtgärden 
berör inte mig”:
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Vilken nytta/hjälp har du haft av...

prio åtgärd Betyg

1 Ombyggnad av två vägskäl 3,9

2 Belysning södra infarten Oskarström 3,8

3 Ny belyst cykelväg i sennan 3,7

4 Cykelled för pendlare 3,6

5 Handskottade busshållplatser 3,5

6 Bättre snö- och halkbekämpning cykelvägen sennan-åled 3,4

7 Förbättrade busshållplatser 3,2

8 smarta resval 2,9

Här bör sägas att Smarta resval bara erbjudits 3 189 hushåll av 
totalt 10 000 . De som svarat på enkäten är som sagt 1000 slumpvis 
utvalda personer .

Därefter fick man svara på hur viktig man tycker att åtgärden är . 
1 är ”inte alls viktig” och 5 är ”mycket viktig” .

prio åtgärd Betyg

1 Ombyggnad av två vägskäl 4,1

2 Cykelled för pendlare 3,8

2 Belysning södra infarten Oskarström 3,8

4 Handskottade busshållplatser 3,7

5 smarta resval 3,3

5 Ny belyst cykelväg i sennan 3,3

5 Bättre snö- och halkbekämpning cykelvägen sennan-åled 3,3

8 Förbättrade busshållplatser 3,0

Upplevelse av kommunikationen kring åtgärderna
Vi frågade också hur man uppmärksammat projektet och vad man 
tyckte om informationen . De olika kommunikationsåtgärderna, brev 
hem, annons i tidningen m m, har genomgående värderats som vik-
tiga trots att de kanske inte uppmärksammats i så hög grad . Breven 
hem värderades högst med ett medelvärde 3,6 av 5 .

Nytt arbetssätt & Nya lösningar 
Projektet har också resulterat i ett nytt arbetssätt på lokalkonto-
ret och inom Vägverket . 4-stegs-modellens tankesätt har använts 
i praktiken - åtta av elva åtgärder blev steg 1-2-åtgärder . Vi kan se 
fyra orsaker till detta:

	 •	 Vi var tvungna att åstadkomma snabba och relativt billiga åtgär-
der, dels därför att vi med enkäten väckt förväntningar och dels 
därför att projektpengarna inte räckte till några större ombyggna-
der . 

	 •	 Vi har arbetat gränsöverskridande på lokalkontoret . Det har inne-
burit att både driftfolk, vägbyggare, sektorsfolk, samhällsplane-
rare och andra har hjälpt till att hitta lösningar . 
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	 •	 Kundernas främsta önskemål har gällt reskostnad, vinterväghåll-
ning och beläggning . Därefter miljöpåverkan och säkerhet samt 
fler cykelbanor . Med denna lista ständigt för ögonen har valen av 
åtgärder blivit annorlunda än de brukar bli . Dessutom har önske-
målen inte alltid varit knutna till en viss plats vilket också lett till 
nya lösningar . 

	 •	 Med en Miljösamordnare/sektorsarbetare som projektledare lig-
ger det nära till hands att jobba med steg 1-2-åtgärder . 

Exempel på nya lösningar är:

	 •	 handskottning av busshållplatser
	 •	 nyetablerad kontakt mellan bussbolag och vinterväghållare för 

gemensam kraftsamling
	 •	 Cykelled för pendlare enligt modell från Skåne
	 •	 Smarta resval, en reseplaneringstjänst med individuell rådgivning 

kring den egna pendlarresan . Efter att ha fyllt i en blankett med 
sitt resbehov och sina önskemål får man hem en folder med 
”Bästa resval” .

definierade risker
I början av projektet definierade vi några risker som vi skulle tänka 
särskilt på . Såhär blev det:

Risken att vi gör ytterligare en marknadsundersökning där folk 
får lämna synpunkter och att det sen inte händer så mycket mer har 
vi hanterat på ett bra sätt . Vi har varit noga med att åstadkomma 
snabba åtgärder och redan den 15 januari 2007, mindre än 1 år efter 
den första enkäten, kunde vi skicka hem ett brev till hushållen där 
vi kunde redovisa att 7 av 10 åtgärder var klara .

Farhågan om att det kan bli svårigheter med att få med övriga 
parter i arbetet har besannats . Hallandstrafiken kom aldrig riktigt 
in i projektet och gjorde heller inga åtgärder .

Slutligen hade vi tankar om att vi måste se vilka behov som lig-
ger bakom de önskemål som kommer fram . Det är svårt att säga om 
vi lyckats med detta, men vi har haft med det i tankarna . Fokus-
grupperna har varit ett sätt att se djupare på önskemålen .
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Erfarenheter och 
förbättringsförslag
Enkäten
	 •	 Vi måste försöka få upp svarsfrekvensen, ev skicka ett brev och 

förvarna
	 •	 Lämna postnummer i enkätsvaret för att vi ska kunna använda 

Mosaic-modellen
	 •	 Det var svårt att få företagen att vilja lämna ut enkäten, bl a där-

för att det kom olägligt . Vi bör komma i mer god tid till företagen .

Fokusgrupperna
	 •	 Vi fick inte ut så mycket av dem som vi hoppats . Kanske inte värt 

kostnaden . Till nästa gång kan vi göra kvalitativa intervjuer i stället .

Åtgärdsplanen
	 •	 Boka en (hel) dag i god tid där hela lokalkontoret kan diskutera 

hur vi ska möta kundernas önskemål 
	 •	 Ev anlita en grupp studenter som får i uppdrag att hitta lösning-

ar på de problem och synpunkter som kommer fram i enkät och 
intervjuer, ev använda case-metodik

	 •	 Mer tid behövs för diskussioner med regionkontoret om hur 
mycket pengar vi ska lägga på åtgärder och hur vi ska prioritera . 
Vi hade alldeles för lite tid till det! Bättre kostnadsberäkningar 
behövs också .

Reseplaneringstjänsten – Smarta Resval
Vi lutar åt att Smarta resval bör vara en hemsida .

Kommunikation åt båda håll
 Vi har fått mycket bra uppmärksamhet i media – tre artiklar i Hal-
landsposten och fyra inslag i Radio Halland . Breven till hushållen 
har genererat ett 30-tal mejl och telefonsamtal .

Inför nästa projekt bör vi vara ännu mer noggranna med att få 
med Hallandstrafiken .
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resursbehov
arbetstid internt kostnad (kr)

enkät, fokusgrupper och 
kommunikationsstrategi

ca 20 % av heltid 
under ca 1,5 år

350 000

Framtagande av åtgärdsplan 0

kommunikation 250 000

Fysiska åtgärder 2 310 000

driftåtgärder 60 000

reseplaneringstjänst 200 000

Utvärdering 100 000

summa 3 270 000
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Bilaga – Enkäten

 38 

Bilaga - Enkäten, Är du nöjd med ditt dagliga resande 

 

  

A 
Först några frågor om 
dig 

        

             

A1 Du är  �1 man 
�2 
kvinna 

      

               

A2 Ålder  �1 13-19 
år 

�2 20-30 
år 

�3 31-40 
år 

�4 41-50 år �5 51 år eller äldre  

               
               

A3 
Huvudsaklig 
sysselsättning 

�1 
Förvärvsarbetar 

�2 Studerar �3 Arbetssökande �4 Sjukskriven 

  �5 Föräldra-
/tjänstledig 

�6 Pensionär �7 Annat_______________________________ 

               
               

A4 
Jag bor i 
/närmast 

�1 
Halmstad 

�2 Åled 
�3 
Sennan 

�4 Oskarström �5 Torup  

   �6 
Rydöbruk 

�7 
Hyltebruk 

�8 
Annat__________________________ 

  

               
               

A5 
Jag pendlar 
till /närmast 

�1 
Halmstad 

�2 Åled 
�3 
Sennan 

�4 Oskarström �5 Torup  

   �6 
Rydöbruk 

�7 
Hyltebruk 

�8 
Annat__________________________ 

  

               

 
 
 

B Frågor om dina resvanor 
               

B1 
Hur pendlar du huvudsakligen till arbete/skola? (Uppge även hur lång sträcka du pendlar 
med respektive färdmedel, enkel resa) OBS! Du som använder mer än ett färdmedel ska 
fylla i frågor inom de områden som berör dig. 

               

 �1 Bil _____________km, gå vidare till 

fråga C1 

�4 Tåg ____________km, gå vidare till 

fråga D1 
  

 �2 Samåker ________km, gå vidare till 

fråga C1 

�5 Cykel __________km, gå vidare till 

fråga E1 
  

 �3 Buss ___________km, gå vidare till 

fråga D1 
�6 Går ____________km, gå vidare till 

fråga F1 
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C Frågor för dig som åker bil (Fylls även i dig som samåker eller åker bil till hållplatsen) 
            

 

Man kan vara olika nöjd med sitt resval. Nedan följer ett antal faktorer som kan påverka hur nöjd du är. 
Bedöm på en skala mellan 1-5. Faktorerna gäller dig som pendlar med bil. Ta även ställning till hur viktig 
du tycker att resp. faktor är. Skalan är 1 till 5. 1 innebär inte alls viktig och 5 innebär mycket viktig. 

            

 Hur nöjd är du med ditt 

resval om man tänker 

på… 

 
Inte alls 

nöjd 

 
Inte nöjd 

 
Varken 
eller 

 
Nöjd 

 
Helt nöjd 

Inte 
alls 
viktigt 

   
Mycket 
viktigt 

            

C1 Reskostnaden �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 
C2 Restiden �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

C3 
Tillgång till 

pendlarparkeringar �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

C4 Hastighetsbegränsningarna �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 
C5 Framkomligheten �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 
C6 Vägskyltningen �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 
C7 Gatubelysningen �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 
C8 Vägarnas beläggning  �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 
C9 Snöröjningen  �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 
C10 Halkbekämpningen  �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

 

 
            

Forts. bil 
 Hur nöjd är du med ditt 

resval om man tänker 

på… 

 
Inte alls 

nöjd 

 
Inte nöjd 

 
Varken 
eller 

 
Nöjd 

 
Helt nöjd 

Inte 
alls 
viktigt 

   
Mycket 
viktigt 

            

C11 
Säkerheten på sommaren 

på vägen �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

C12 
Säkerheten på vintern på 

vägen �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

C13 
Säkerheten på 2+1-

sträckorna på väg 26  �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

C14 
Framkomligheten på 2+1-

sträckorna på väg 26 �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

C15 Bilresans miljöpåverkan �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

C16 
Den motion du får i 

samband med din 

pendling 
�1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

   

C17 
Nämn någon plats utmed din väg till daglig 

sysselsättning som du upplever som särskilt farlig eller 

av annat skäl vill göra oss uppmärksam på 
__________________________________ 
__________________________________ 
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D 
Frågor för dig som åker buss/tåg (Fylls även i av dig som åker buss en liten del av den 
sträcka du pendlar) 

    

 

Man kan vara olika nöjd med sitt resval. Nedan följer ett antal faktorer som kan påverka hur nöjd du är. 
Bedöm på en skala mellan 1-5. Faktorerna gäller dig som pendlar med buss. Ta även ställning till hur 
viktig du tycker att resp. faktor är. Skalan är 1 till 5. 1 innebär inte alls viktig och 5 innebär mycket 
viktig. 

            

 Hur nöjd är du med ditt 

resval om man tänker 

på… 

 
Inte alls 

nöjd 

 
Inte nöjd 

 
Varken 
eller 

 
Nöjd 

 
Helt nöjd 

Inte 
alls 
viktigt 

   
Mycket 
viktigt 

            

D1 Reskostnaden �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 
D2 Restiden �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

D3 
Turtätheten (Kör 

bussen/tågen tillräckligt 

ofta?) 
�1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

D4 
Avgångstiderna i 

förhållande till dina 

resbehov 
�1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

D5 
Möjligheten att byta mellan 

olika bussar/tåg �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

D6 Antalet hållplatser �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 
D7 Hållplatsernas placering �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

D8 
Hållplatsernas säkerhet 

(trafik) �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

D9 
Hållplatsernas trygghet (rån, 

överfall etc.) �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

D10 
Säkerheten på buss/tåg 

(trafik) �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

D11 
Tryggheten på buss/tåg (rån, 

överfall, misshandel) �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

D12 
Möjligheten att få sittplats 

på buss/tåg �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

D13 
Anpassningen för gamla 

och funktionshindrade på 

buss/tåg 
�1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

D14 
Utrymmena för barnvagnar 

på buss/tåg �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

D15 
Städning och vård av 

buss/tåg �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

D16 Förarnas körsätt �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 
D17 Förarnas servicevilja  �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

 

 

 
            

Forts. 
buss/tåg 

 
Hur nöjd är du med 
ditt resval om man 

tänker på… 

 
Inte alls 

nöjd 

 
Inte nöjd 

 
Varken 
eller 

 
Nöje 

 
Helt nöjd 

Inte 
alls 
viktigt 

   
Mycket 
viktigt 

            

D18 
Förarnas förmåga att 

svara på frågor �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

D19 
Informationen om 

buss- och tågtrafiken i 

allmänhet 
�1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 
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D20 
Information vid 

trafikstörning  �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

D21 
Bussresans 

miljöpåverkan  �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

D22 
Den motionen du får i 

samband med din 

pendling 
�1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

            

D23 
Nämn någon plats utmed din väg till daglig 

sysselsättning som du upplever som särskilt farlig 

eller av annat skäl vill göra oss uppmärksam på 
__________________________________ 
__________________________________ 

   

 

E 
Frågor till dig som cyklar (Fylls även i av dig som cyklar en kortare sträcka exempelvis till 
bussen) 

    

 

Man kan vara olika nöjd med sitt resval. Nedan följer ett antal faktorer som kan påverka hur nöjd du är. 
Bedöm på en skala mellan 1-5. Faktorerna gäller dig som pendlar som cyklist. Ta även att ställning till 
hur viktig du tycker att resp. företeelse är. Skalan är 1 till 5. 1 innebär inte alls viktig och 5 innebär 
mycket viktig. 

            

 Hur nöjd är du med 

ditt resval om man 

tänker på… 

 
Inte alls 

nöjd 

 
Inte nöjd 

 
Varken 
eller 

 
Nöjd 

 
Helt nöjd 

Inte 
alls 
viktigt 

   
Mycket 
viktigt 

            

E1 Reskostnaden �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 
E2 Restiden �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 
E3 Cykelvägarna �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

E4 
Underhållet av 

cykelvägarna  �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

E5 
Snöröjning av 

cykelvägarna  �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

E6 
Halkbekämpning av 

cykelvägarna �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

E7 
Cykelvägarnas 

belysning �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

E8 Cykelparkeringar �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

E9 
Säkerheten som cyklist 

(trafik) �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

E10 
Tryggheten som cyklist 

(rån, överfall etc.) �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

E11 
Cykelresans 

miljöpåverkan �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

E12 
Den motionen du får i 

samband med din 

pendling 
�1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

E13 
Säkerheten på 2+1-

sträckorna på väg 26 �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

E14 
Framkomligheten på 

2+1-sträckorna på väg 

26 
�1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

            

E15 
Nämn någon plats utmed din väg till daglig 

sysselsättning som du upplever som särskilt farlig 

eller av annat skäl vill göra oss uppmärksam på 
__________________________________ 
__________________________________ 
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D20 
Information vid 

trafikstörning  �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

D21 
Bussresans 

miljöpåverkan  �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

D22 
Den motionen du får i 

samband med din 

pendling 
�1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

            

D23 
Nämn någon plats utmed din väg till daglig 

sysselsättning som du upplever som särskilt farlig 

eller av annat skäl vill göra oss uppmärksam på 
__________________________________ 
__________________________________ 

   

 

E 
Frågor till dig som cyklar (Fylls även i av dig som cyklar en kortare sträcka exempelvis till 
bussen) 

    

 

Man kan vara olika nöjd med sitt resval. Nedan följer ett antal faktorer som kan påverka hur nöjd du är. 
Bedöm på en skala mellan 1-5. Faktorerna gäller dig som pendlar som cyklist. Ta även att ställning till 
hur viktig du tycker att resp. företeelse är. Skalan är 1 till 5. 1 innebär inte alls viktig och 5 innebär 
mycket viktig. 

            

 Hur nöjd är du med 

ditt resval om man 

tänker på… 

 
Inte alls 

nöjd 

 
Inte nöjd 

 
Varken 
eller 

 
Nöjd 

 
Helt nöjd 

Inte 
alls 
viktigt 

   
Mycket 
viktigt 

            

E1 Reskostnaden �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 
E2 Restiden �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 
E3 Cykelvägarna �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

E4 
Underhållet av 

cykelvägarna  �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

E5 
Snöröjning av 

cykelvägarna  �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

E6 
Halkbekämpning av 

cykelvägarna �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

E7 
Cykelvägarnas 

belysning �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

E8 Cykelparkeringar �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

E9 
Säkerheten som cyklist 

(trafik) �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

E10 
Tryggheten som cyklist 

(rån, överfall etc.) �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

E11 
Cykelresans 

miljöpåverkan �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

E12 
Den motionen du får i 

samband med din 

pendling 
�1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

E13 
Säkerheten på 2+1-

sträckorna på väg 26 �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

E14 
Framkomligheten på 

2+1-sträckorna på väg 

26 
�1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

            

E15 
Nämn någon plats utmed din väg till daglig 

sysselsättning som du upplever som särskilt farlig 

eller av annat skäl vill göra oss uppmärksam på 
__________________________________ 
__________________________________ 
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F Frågor till dig som går (Fylls även i av dig som går en kortare sträcka exempelvis till bussen) 
    

 

Man kan vara olika nöjd med sitt resval. Nedan följer ett antal faktorer som kan påverka hur nöjd du är. 
Bedöm på en skala mellan 1-5. Faktorerna gäller dig som pendlar som fotgängare. Ta även att ställning 
till hur viktig du tycker att resp. företeelse är. Skalan är 1 till 5. 1 innebär inte alls viktig och 5 innebär 
mycket viktig. 

            

 Hur nöjd är du med ditt 

resval om man tänker 

på… 

 
Inte alls 

nöjd 

 
Inte nöjd 

 
Varken 
eller 

 
Nöjd 

 
Helt nöjd 

Inte 
alls 
viktigt 

   
Mycket 
viktigt 

            

F1 
Säkerheten som 

fotgängare (trafik) �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

F2 
Tryggheten som 

fotgängare (rån, överfall 

etc.) 
�1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

F3 
Underhållet av 

gångvägarna/trottoarer �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

F4 
Belysningen av 

gångvägarna  �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

F5 
Snöröjningen av 

gångvägarna  �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

F6 
Halkbekämpningen av 

gångvägarna �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 
   

F7 
Nämn någon plats utmed din väg till daglig 

sysselsättning som du upplever som särskilt farlig 

eller av annat skäl vill göra oss uppmärksam på 
__________________________________ 
__________________________________ 

   

 

 

 

G Ännu nöjdare som pendlare (Fylls i av alla) 
               

G1 Vilka förändringar skulle göra dig nöjdare som pendlare? (Kryssa max i tre alternativ) 
               

 �1 
Säkrare vägar �9 

Tätare buss/tågturer   

 �2 Säkrare korsningar �10 
Säkrare hållplatser   

 �3 Bättre gatubelysning �11 
Bättre cykelvägar   

 �4 
Mer förlåtande miljö bredvid vägen 

(inga träd och stenar vid sidan av vägen) �12 
Fler cykelparkeringar   

 �5 Bättre snö- och halkbekämpning �13 
Bättre underhåll av cykelvägar   

 �6 Lägre hastighet �14 
Att resan tar mindre tid   

 �7 Högre hastighet på vägarna �15 
Billigare resa   

 �8 Fler hållplatser �16 
Mer miljövänlig resa   

 �17 Annat_______________________________________________________________ 
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F Frågor till dig som går (Fylls även i av dig som går en kortare sträcka exempelvis till bussen) 
    

 

Man kan vara olika nöjd med sitt resval. Nedan följer ett antal faktorer som kan påverka hur nöjd du är. 
Bedöm på en skala mellan 1-5. Faktorerna gäller dig som pendlar som fotgängare. Ta även att ställning 
till hur viktig du tycker att resp. företeelse är. Skalan är 1 till 5. 1 innebär inte alls viktig och 5 innebär 
mycket viktig. 

            

 Hur nöjd är du med ditt 

resval om man tänker 

på… 

 
Inte alls 

nöjd 

 
Inte nöjd 

 
Varken 
eller 

 
Nöjd 

 
Helt nöjd 

Inte 
alls 
viktigt 

   
Mycket 
viktigt 

            

F1 
Säkerheten som 

fotgängare (trafik) �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

F2 
Tryggheten som 

fotgängare (rån, överfall 

etc.) 
�1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

F3 
Underhållet av 

gångvägarna/trottoarer �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

F4 
Belysningen av 

gångvägarna  �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

F5 
Snöröjningen av 

gångvägarna  �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 

F6 
Halkbekämpningen av 

gångvägarna �1 �2 �3 �4 �5 �1 �2 �3 �4 �5 
   

F7 
Nämn någon plats utmed din väg till daglig 

sysselsättning som du upplever som särskilt farlig 

eller av annat skäl vill göra oss uppmärksam på 
__________________________________ 
__________________________________ 

   

 
 

 

G Ännu nöjdare som pendlare (Fylls i av alla) 
               

G1 Vilka förändringar skulle göra dig nöjdare som pendlare? (Kryssa max i tre alternativ) 
               

 �1 
Säkrare vägar �9 

Tätare buss/tågturer   

 �2 Säkrare korsningar �10 
Säkrare hållplatser   

 �3 Bättre gatubelysning �11 
Bättre cykelvägar   

 �4 
Mer förlåtande miljö bredvid vägen 

(inga träd och stenar vid sidan av vägen) �12 
Fler cykelparkeringar   

 �5 Bättre snö- och halkbekämpning �13 
Bättre underhåll av cykelvägar   

 �6 Lägre hastighet �14 
Att resan tar mindre tid   

 �7 Högre hastighet på vägarna �15 
Billigare resa   

 �8 Fler hållplatser �16 
Mer miljövänlig resa   

 �17 Annat_______________________________________________________________ 
  

    

 





Om ”Nöjdare peNdlare på stråket Hylte–Halmstad” 40

Vägverket
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405 33 Göteborg
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