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Förord 
 
Detta arbete har utförts av Luleå tekniska universitet och finansierats av Trafikverket. 
Projektet startade våren 2008 och denna publikation avser den enkätundersökning som 
genomförts som en del i projektet. Arbetet hade inte kunnat genomföras utan alla de 
respondenter i ett flertal orter i Norrbotten som lämnat sina svar och åsikter. Ett varmt tack till 
alla som på något sätt medverkat med hjälp och värdefull information till detta projekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författarna Luleå, december 2011 
 
 
Peter Rosander, Charlotta Johansson 
 
Peter.Rosander@ltu.se  -  Charlotta.M.Johansson@ltu.se 
Tfn: 0920-49 2409            0920-49 1867 
 
Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser (SBN) 
Luleå tekniska universitet 
 

 
 
 

 II  



 
 
 
 
 

 III  



 

Sammanfattning 
 
 
Ungefär 15 % av Sveriges befolkning bor idag i små orter, dvs. orter med färre än 200 
invånare (SCB, 2007). Boende i små orter har också ett behov av säkra och trygga transporter 
i sin närmiljö precis som boende i tätorter, dvs. man vill kunna besöka omgivningarna till fots 
och cykel, färdas till busshållplatsen eller gå och cykla för motionens skull. Om dessa kortare 
resor oftare utfördes till fots eller per cykel skulle det vara ett led mot det uthålliga 
transportsystemet samt ge miljövinster. 
 
Ett antal mindre orter eller byar i Norrbottens län identifierades för att genomföra en 
enkätundersökning där de boendes resvanor och åsikter undersöktes angående förhållandena 
på respektive ort. Ett kriterium för valet av orterna var att de skulle ligga längs med eller nära 
en större väg med en på något sätt samlad bebyggelse. 
 
För att kunna hantera den stora mängden information som skulle samlas in men ändå behålla 
de mest intressanta strukturerna och få ett brett urval begränsades det slutliga antalet orter 
till 15.  
 
Syftet med enkäten var att samla in uppgifter främst om de boendes vanor vid förflyttning, 
både inom och utom orten samt hur man upplever trygghet och trafiksäkerhet vid olika 
förhållanden. Respondenterna har också tillfrågats om postnummer, kön och födelseår.  
 
Enkäten delades ut till totalt 2921 hushåll i de utvalda orterna i mitten på maj 2010. Samtliga 
hushåll tilldelades två skriftliga enkäter oavsett hur många personer som var bosatta i 
respektive hushåll. Det delades därför ut totalt 5842 enkäter. Den ort där svarsfrekvensen var 
högst var Hortlax och lägst var Vitvattnet.  
 
En analys av antalet trafikolyckor under en tioårsperiod i de berörda orterna har genomförts. 
Den visar att flest antal olyckor skett i Harads följt av Svensbyn. 
 
Något fler män än kvinnor besvarade enkäten. Medelåldern var relativt hög, 60-64 år. 
Vanligaste färdsättet var bil oavsett årstid. Nästan hälften av respondenterna anser att vägen 
genom orten är otrygg och osäker, speciellt under vinterförhållanden eller mörker, och främst 
då man färdas som gående eller cyklist. Många cyklister och gående svarade att man var 
orolig för att råka ut för en olycka och en av de vanligaste synpunkterna var att man ansåg att 
utrymmet på vägen var för smalt. De flesta går till busshållplatsen, men fler åker bil till 
busshållplatsen än de som cyklar. Männen känner sig generellt något tryggare än kvinnorna. I 
sju av orterna anser man till övervägande del att vägen är bra medan resterande har tydligt 
motsatta åsikter. I så gott som samtliga orter anser en övervägande andel av respondenterna 
att vägen är vacker. Respondenterna i orterna Abborrträsk och Rian/Gammelgården är särskilt 
nöjda med vägunderhållet medan Lillpite och Svappavaara har flest missnöjda. Vanligaste 
målpunkten som bilförare var att besöka en vårdinrättning, faktiskt vanligare än att åka bil till 
jobbet eller mataffären. De som kör bil är mer oroliga för att bli inblandad i en trafikolycka 
med oskyddade trafikanter än med andra motorfordon.  
 
I respondenternas egna kommentarer var de vanligaste synpunkterna som framkommit i 
undersökningen framförallt en önskan om gång- och cykelvägar och att man anser att 
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fordonen färdas med för hög hastighet. Man anser också att vägarna är så smala att man 
känner sig otrygg att röra sig där som oskyddad trafikant och slutligen att man är orolig för 
barnens säkerhet. 
 
Avsaknaden av bra gång- och cykelvägar är ett problem i många orter enligt undersökningen. 
En möjlighet att skapa ett utrymme för oskyddade trafikanter skulle kunna vara så kallade 
bymijövägar, ett koncept som testats på flera orter i landet. 
 
För att minska användandet och behovet av biltransporter och öka möjligheten att gå eller 
cykla för att komma närmare ett hållbart resande måste även de som bor i mindre orter eller 
glesbygd ges möjlighet att ha realistiska, trygga och trafiksäkra alternativ. 
 
Resultaten i denna undersökning har i många avseenden visat att invånarna inte känner sig 
trygga och säkra när de gör förflyttningar inom orten, både som oskyddad trafikant och i 
fordon. Svaren varierar i vissa frågor mycket mellan orterna. Det visar att det finns stora 
lokala behov och att invånarnas kunskap och åsikter om sin egen ort bör beaktas i framtida 
diskussioner och vid planering av förbättringsåtgärder.  
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1. Inledning 
 
Forskningsprojektet Hållbara transporter påbörjades och planerades under 2008. Fokus har 
legat på att undersöka och utvärdera förflyttningar som människor gör, eller vilka 
förutsättningarna är för att göra förflyttningar i mindre orter eller byar, även kallad glesbygd. 
Förflyttningarna kan ske till fots, med cykel eller med någon typ av fordon, motordrivet eller 
ej. Förutsättningarna varierar och kan både upplevas och vara olika beroende på vilket färdsätt 
som används. Projektet har indelats i ett flertal etapper varav denna rapportering avser det 
enkätgenomförande som ingår som en del. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Ungefär 15 % av Sveriges befolkning bor idag i små orter, dvs. orter med färre än 200 
invånare (SCB, 2007). Boende i små orter har också ett behov av säkra och trygga transporter 
i sin närmiljö som boende i tätorter, dvs. man vill kunna besöka omgivningarna till fots och 
cykel, färdas till busshållplatsen eller gå och cykla för motionens skull. Av alla resor som görs 
i Sverige är ungefär hälften kortare än 5 km och en stor del av dessa utförs per bil. Om dessa 
kortare resor oftare utfördes till fots eller per cykel skulle det vara ett led mot det uthålliga 
transportsystemet samt leda till miljövinster. 
 
Ett antal mindre orter eller byar i Norrbottens län har identifierats som intressanta för detta 
projekt. Initialt togs en lista med 26 tänkbara orter fram som bedömdes vara intressanta 
utifrån en rad parametrar: storlek, utformning och utbredning, geografisk spridning, 
bebyggelsestruktur och trafikutformning, t.ex. förekomst av en väg som går genom orten, 
skyltad hastighet, aktuella fordonsflöden, förbifarter eller avsaknad av förbifarter, samt 
slutligen olika typer av utformningar av vägsektionen på vägen som går genom orten. För att 
kunna hantera den stora mängden information som skulle samlas in men ändå behålla de mest 
intressanta strukturerna och få ett brett urval begränsades det slutliga antalet orter till 15, se 
tabell 1. Ett av kriterierna för orterna var att de skulle ligga längs med eller nära en större väg 
med en på något sätt samlad bebyggelse. 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med projektet som helhet är att skapa en utvecklad trafikplanering för fotgängare och 
cyklister så att de har samma transportkvalité avseende säkerhet, trygghet och tillgänglighet 
på landsbygden som personer som färdas i bil, dvs. det uthålliga transportsystemet. Det 
övergripande syftet kan beskrivas med: 

 
 Gåendes och cyklisters anspråk som bas för utvecklingen av det uthålliga 

transportsystemet i landsbygdstrafik  
  Strategi för trafikplanering för landsbygdstrafik 

 
Denna rapport behandlar specifikt den enkät till boende i ett antal olika byar i Norrbotten som 
genomförts. Syftet med enkäten var att samla in uppgifter främst om de boendes vanor vid 
förflyttning, både inom och utom orten samt hur man upplever trygghet och säkerhet där man 
bor under olika förhållanden. 
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1.3 Metod 
 

1.3.1 Enkät 
Arbetet med enkäten har bestått av ett inledande arbete med planering och upplägg där ett 
urval av orter valts ut för att ingå i enkäten. Därefter har frågor till enkäten utarbetats, val av 
distributionssätt och logistik samt tryck av material skett. 
 
Med enkäten har uppgifter om de boendes vanor vid förflyttning samlats in, både inom och 
utom orten samt hur man upplever trygghet och säkerhet där under olika förhållanden. 
Dessutom har respondenterna tillfrågats om postnummer, kön och födelseår. Enkäten 
skickades till 15 orter.  
 
Enkäten i sin helhet redovisas i bilaga 2. Antalet boende i de utvalda orterna varierar, de 
uppgifter som redovisas i bilaga 1 baseras främst på uppgifter från Statistiska centralbyrån 
(SCB). Orternas utformning och hur bebyggelsen är samlad har hämtats från Metrias 
kartmaterial Digitala kartbiblioteket (Metria, 2011) samt i vissa fall även från studier på plats. 
 
Karttjänster tillgängliga på nätet har använts där det funnits täckning för tjänsten för att få en 
uppfattning om hur vägsträckorna ser ut i respektive ort. För en del av orterna fanns även 
kännedom om platsen sedan tidigare inom forskargruppen. 
 
För att få information om antal hushåll i respektive ort har uppgifter från Posten AB används. 
Enkäterna skickades till hushållen genom Postens tjänst ”ODR Total Lokal” vilket innebär att 
samtliga hushåll i de utvalda postnummerområdena får utskicken tillsammans med ordinarie 
postutdelning och delas även ut till dem som undanbett sig reklam. Eftersom enkäterna bara 
skulle delas ut till geografiskt avgränsade områden kompletterades uppgifterna till Posten 
med kartor med de aktuella områdena markerade. De har alltså sänts till hushållen utan 
mottagarnamn och inga påminnelser har skickats ut eftersom svaren varit anonyma. 
 
I de flesta fall då resultaten från enkäten redovisas är de procentuella värden som presenteras i 
tabeller avrundade. Däremot kan de exakta värdena presenteras i diagram och därför se ut att 
avvika något från tabellernas.  
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Tabell 1 Orter som ingår i enkätundersökningen. 

Kommun Ort Postnummer Antal hushåll 

Arvidsjaur Abborrträsk 930 82 109 

Boden Harads 960 24 524 

Gällivare Skaulo 982 04 113 

Kalix Björkfors 952 94 38 

Kalix Gammelgården 952 92 125 

Kalix Rian 952 92 54 

Kalix Vitvattnet 952 93 19 

Kiruna Svappavaara 980 20 227 

Piteå Lillpite 946 92 314 

Piteå Hortlax 944 31/32 562 

Piteå Blåsmark 944 92 173 

Piteå Hemmingsmark 944 93 177 

Piteå Svensbyn 946 40 309 

Älvsbyn Nygård 942 34/93 40 

Överkalix 
Östra Svartbyn (inkluderar 
Avabacken men ej Grelsbyn) 

956 93 137 

Totalt 15 orter  2921 

 
Enkäten delades ut till totalt 29211 hushåll i de utvalda orterna i mitten på maj 2010. Samtliga 
hushåll tilldelades två skriftliga enkäter oavsett hur många personer som var bosatta i varje 
hushåll. Ett beskrivande följebrev och ett portofritt svarskuvert medföljde också. Det delades 
därför totalt ut 5842 enkäter. Utskicket innehöll förutom enkäten även information om dess 
syfte samt en karta över den aktuella orten och den väg som frågorna avsåg. Informationen till 
hushållen var att i första hand skulle enkäten besvaras av två vuxna om det fanns möjlighet. 
Om det bara fanns en vuxen i hushållet skulle en enkät besvaras, men även ungdomar i åldern 
15-17 år kunde besvara enkäten med målsmans tillstånd.  
 
Respondenterna gavs möjlighet att svara på enkäten via Internet eller genom att returnera 
skriftliga svar i ett bifogat portofritt svarskuvert senast den 13 juni 2010. Även efter att 
datumet för sista inlämningstid passerat inkom enkäter via post under hela sommaren. De 
ingår också eftersom sammanställningen påbörjades först under hösten. Elva enkäter 
returnerades utan att några frågor besvarats. Anledningen till detta är okänt.  
 
Enkäten innehöll 10 avsnitt med delfrågor där respondenten fick ta ställning till påståenden 
angående sina resvanor men också val av färdmedel. Det har i vissa fall funnits möjlighet att i 
klartext skriva svar på frågorna om önskat alternativ inte funnits bland valmöjligheterna. 
Enkäten avslutades med en möjlighet att fritt lämna egna synpunkter och kommentarer 
angående förhållandena på den aktuella orten. 
 

                                                 
1 Uppgifterna om antal hushåll är hämtade från Posten AB, vilket har legat till grund för antalet enkäter som 
skickats ut.  
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De flesta frågorna besvarades genom att markera det alternativ, som respondenterna ansåg 
bäst överensstämde med det aktuella påståendet på en 8-gradig skala. 1 innebar ”aldrig” och 8 
”alltid” eller i vissa fall ”instämmer inte alls” eller ”instämmer helt”. Vissa av frågorna var 
beroende på yttre förhållanden som barmark eller vinterförhållanden. Dessutom fanns frågor 
där respondenterna fick välja vilka färdmedel man nyttjar beroende på målpunkt. 
 
De insamlade enkäterna har skannats in och sammanställts digitalt med hjälp av systemet 
EvaSys och därefter behandlats statistiskt. Systemet hanterar både pappersenkäter och digitalt 
inlämnade webbenkäter. 
 
Under hösten 2010 påbörjades arbetet med att sammanställa materialet. Tre enkäter inkom 
långt efter att enkäten sammanställts och dessa har således inte räknats med eller använts i 
sammanställningen. 
 

1.3.2 Trafikolycksstatistik 
För att få en bild över hur många trafikolyckor som skett under en 10-årsperiod i de berörda 
orterna har en sökning gjorts i STRADA. Förkortningen står för ”Swedish Traffic Accident 
Data Acquisition”, och är ett trafikskadeinformationssystem för data om skador på personer 
och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Systemet bygger på inrapporterade uppgifter 
från polis och sjukvård. Huvudman för informationssystemet är Transportstyrelsen som 
ansvarar för drift och utveckling. Exempel på användare är Trafikverket, Polisen, landstinget, 
kommuner och forskare. Systemet lagrar och ger tillgång till olycksstatistik för användarna. 
Statistiken är dock inte heltäckande för landet eftersom inte alla akutsjukhus registrerar i 
STRADA vilket däremot samliga polisdistrikt gör. Vid slutet av 2010 var 55 av landets 67 
akutsjukhus anslutna till STRADA. Överenskommelser finns med ytterligare 7 sjukhus att 
påbörja registrering under 2011. För Norrbottens län gäller att Sunderby sjukhus i Luleå har 
varit anslutet till STRADA sedan maj 2002. Under 2011 kommer även Gällivare sjukhus att 
ansluta sig. Det innebär att i denna undersökning saknas rapporteringar från detta sjukhus. 
 
Genom att rapporteringen till STRADA kommer dels från Polisen och dels från Landstinget 
ökar täckningsgraden av inrapporterade olyckor och skadade personer. Det finns dock ett visst 
mörkertal eftersom inte alla händelser blir kända av rapportörerna, och dels kan det vara svårt 
för Polisen att avgöra hur svår en skada är. Tidigare undersökningar har visat att ibland 
känner polisen endast till 10-15 % av andelen skadade gående under vintern (VTI 2011). 
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2. Beskrivning av orterna 
 
De 15 utvalda orterna är belägna i åtta av Norrbottens läns kommuner med en stor geografisk 
spridning, se figur 1. I vissa fall är orterna belägna relativt nära respektive kommuncentra 
men kan också ligga några mil därifrån. Orterna är vanligen små vilket ofta innebär att 
invånarna pendlar till arbete, skola eller service i tätorterna. Samtliga utvalda orter har någon 
form av kollektivtrafik genom Länstrafiken Norrbottens busslinjenät, dock med varierande 
turtäthet men samtliga saknar lokaltrafik med buss eller spårbundna alternativ. 
 

 
Figur 1. Utvalda kommuner för utskick av enkäter. 
 
 
Fakta om de 15 orterna har sammanställts i tabellform som visas i bilaga 1. Faktatabellen är 
inte helt komplett, till vissa orter saknas invånarantal beroende på att de är små och ingår i en 
större kommundel. De fordonsflöden som anges avser den väg som enkäten berört i första 
hand men även där saknas i vissa fall uppgifter eller att sättet det beräknats på är olika (som 
veckomedeltrafik eller årsdygnstrafik, ÅDT). 
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Den ort som har flest antal invånare är Hortlax i Piteå kommun. Den ort med lägst antal 
invånare (där uppgifter funnits) är Björkfors i Kalix kommun. De fordonsflöden som 
redovisas i tabellen visar att det förekommer stora skillnader mellan orternas trafikintensitet, 
ofta relaterat till ortens storlek men naturligtvis även det geografiska läget. I vissa orter är den 
väg som går genom centrum en huvudväg medan i andra fall det är en lokal slinga i form av 
en byaväg. I tabell 2 visas de viktigaste målpunkterna i orterna samt det totala antalet. 
Vanligast är någon form av skola följt av handel och kyrka.  
 
Tabell 2. Antal viktiga målpunkter på orterna, totalt. 
Målpunkter i samtliga orter Totalt antal 

barnomsorg/förskola/skola/ 10 

byagård/hembygdsgård/folkets hus 6 

idrott 6 

handel 7 

badplats/simhall 3 

drivmedel 4 

Apotek (ej endast utlämningsställe) 2 

vårdinrättning 2 

matservering 2 

bibliotek 2 

camping 1 

kyrka 6 

café 1 

 
Frågorna i den utskickade enkäten berör oftast den väg som sträcker sig genom respektive ort. 
Exempelvis finns frågor om hur man upplever säkerheten efter vägen. Variationen av vägar 
innebär att ibland avses en mindre byväg och i andra fall kan det avse en större riksväg eller 
europaväg. 
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3. Bebyggelsestruktur 
 
Inledningsvis togs det fram ett antal förslag på olika tänkbara bebyggelsestrukturer med 
någon eller några tydliga skillnader, och orterna har därefter klassificerats enligt tabell 3.  
 
Tabell 3. Bebyggelsestruktur, principbeskrivning. 
Struktur Beskrivning Ort 
 1. Långsträckt ort, utspridd 

sammanhållen bebyggelse med 
genomgående huvudväg. 

Abborrträsk, Lillpite, Nygård, 
Rian, Skaulo, Vitvattnet, Östra 
Svartbyn. 

 2. Sammanhållen bebyggelse med 
genomgående huvudväg samt 
byväg. 

 

 
3. Utspridd bebyggelse med 
genomgående huvudväg. 
 

 

 
4. Huvudväg utanför bebyggelse 
med genomgående byväg. 

Svappavaara 

 

5. Utspridd bebyggelse med 
angränsande sekundärvägar. 

Blåsmark, Harads, Gammelgården. 

 

6. Centrerad ort med genomgående 
vägnät. 

Hemmingsmark, Hortlax, 
Svensbyn, Björkfors. 

 

7. Övrigt  

 
Indelningen har skett utefter kartmaterial och personlig kännedom om orterna. De 15 utvalda 
orterna representerar ett urval från 8 av länets 14 kommuner samt består av en blandning av 
olika bebyggelsestrukturer. Någon ort kan kanske passa in i fler än en struktur men 
utgångspunkten har varit att arbeta utefter den aktuella indelningen. I tabellen kan man se att 
ingen av de undersökta orterna bedömdes passa in i struktur nummer 2, 3 och 7. I de flesta av 
analyserna längre fram i rapporten har orterna Rian och Gammelgården slagits samman trots 
att de har bedömts olika beträffande bebyggelsestruktur. Sammanslagningen beror på att 
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orterna gränsar mot varandra och de boende nyttjar samma genomfartsväg. Indelningen av 
orternas struktur återfinns även i bilaga 1. 
 

4. Trafikolycksstatistik 
 
I samlingstabellen med alla fakta om orterna bilaga 1 redovisas även resultaten från sökningar 
i STRADA (utförd 2011-06-22) efter samtliga trafikolyckor för samtliga orter i detta projekt 
för tidsperioden 2000-01-01 till 2011-05-31. Sökningarna har avgränsats till de aktuella 
orterna för att visa så exakta förhållanden som möjligt. Dessutom har en sökning skett där 
endast olyckor med gående, cyklister eller moped varit inblandade. Värdena avser antal 
olyckor som är kända av antingen Polisen eller sjukvården eller båda tillsammans. I 
respektive olycka kan fler än en person varit inblandad och samtliga personer behöver inte 
nödvändigtvis blivit skadade för att olyckan ska ha registrerats. Resultaten från STRADA har 
även summerats i ett stapeldiagram i figur 2. Totalt har flest olyckor skett i Harads följt av 
Svensbyn och Hortlax. 
 
Det har efter sammanställningens genomförande kommit information avseende Sunderby 
Sjukhus, ett av de akutsjukhus som geografisk ligger nära flera av de orter som ingått i 
enkätundersökningen. På grund av personalförändringar på sjukhuset har inga 
olycksrapporteringar registrerats i STRADA efter oktober 2010. Det innebär alltså att statistik 
från Sunderby Sjukhus saknas efter detta datum.  
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Figur 2. Totalt antal kända olyckor i respektive ort. 
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I figurerna 3 och 4 visas andelen olyckor i förhållande till antal boende i orten. Eftersom tre 
av orterna saknar befolkningsstatistik saknas de i sammanställningen. I figur 3 ingår samtliga 
olyckor redovisade i STRADA medan figur 4 visar endast olyckor med gående, cyklister och 
mopedister inblandade. Den ort där största andelen olyckor skett med oskyddade trafikanter är 
Harads följt av Svensbyn. Även om man räknar antal olyckor med oskyddade trafikanter är 
de två orterna de främsta. 
 
Harads är den näst största orten befolkningsmässigt och den ort där flest gående varit 
inblandade i någon olycka, 11 stycken, varav två av dessa omkom. För en av de avlidna var 
dock dödsorsaken inte med säkerhet relaterad till olyckan. Även i Svensbyn var olyckorna 
många, 19 stycken, men i de flesta fallen var endast fordon inblandade, alltså inte oskyddade 
trafikanter. Både Harads och Svensbyn har en större trafikerad väg i närområdet där också de 
flesta olyckorna skett. Hortlax har flest invånare bland alla de orter som ingår i 
undersökningen. Där skedde 12 olyckor varav en med gående och två med cyklister. 
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Figur 3. Samtliga olyckor, andel (%) i förhållande till folkmängd. 
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Figur 4. Andel olyckor (%) med gående, cyklister och mopedister i förhållande till 
folkmängd. 
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5. Resultat 
 

5.1 Inkomna svar 
 
Totalt bevarades 1101 enkäter varav 1061 skriftligt och 40 via Internet. Den totala 
svarsfrekvensen uppgick till 37,7 % beräknat utifrån att en person per hushåll kunde besvara 
enkäten. Svarsfrekvensen per postnummer framgår av tabell 4. Bland frågorna i enkäten 
ingick att besvara vilket postnummer man tillhör. Samtliga postnummer som enkäterna 
skickats till fanns med som kryssbara svarsalternativ. 43 respondenter valde att inte lämna ut 
sitt postnummer trots att man i övrigt besvarat enkäten. Utöver dessa har 23 personer angett 
andra postnummer. Orsaken kan vara att man förbisett att sitt eget postnummer fanns som ett 
alternativ i enkäten eller att Posten delat ut till hushåll i angränsande postnummerområden 
som ligger geografiskt nära.  
 
Tabell 4. Svarsfrekvens per ort och postnummer. 

Ort Postnummer: Antal Procent 
Abborrträsk 93082 44 4,0 
Nygård 94234 24 2,2 
Nygård 94293 3 0,3 
Hortlax 94421 0 0,0 
Hortlax 94431 128 11,6 
Hortlax 94432 92 8,4 
Blåsmark 94492 84 7,6 
Hemmingsmark 94493 73 6,6 
Svensbyn 94640 79 7,2 
Lillpite 94692 101 9,2 
Rian/Gammelgården 95292 77 7,0 
Vitvattnet 95293 6 0,5 
Björkfors 95294 16 1,5 
Östra Svartbyn 95693 52 4,7 
Harads 96024 129 11,7 
Svappavaara 98020 72 6,5 
Skaulo 98204 55 5,0 
Uppgett annat 
postnummer 

 23 2,1 

Ej uppgett 
postnummer 

 43 3,9 

Summa  1101 100,0 

 
 
Det totala antalet respondenter var som tidigare nämnts 1101 men alla har inte besvarat 
samtliga frågor. Det innebär att frågorna har varierande svarsfrekvens. Dessutom riktades 
vissa frågor endast till dem som nyttjar vissa färdmedel, till exempel buss eller bil. De 43 
besvarade enkäter som inkom utan känt postnummer saknas också i sammanställningarna i de 
fall frågan är relaterad till en viss ort.  
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5.2 Resultat av enkäten 
 

5.2.1 Frågor om respondenten 
Fråga 1.1 till 1.5 behandlar ålder, postnummer, kön samt om respondenten bor permanent på 
orten. Något fler kvinnor än män har svarat på enkäten, 52 % kvinnor mot 48 % män. Åldern 
på de svarande följer i stort den åldersfördelning som finns Norrbotten (SCB, 2010), vilket 
illustreras i figur 5 nedan. Tabell 5 visar åldersfördelningen på respondenterna då enkäten 
besvarades, alltså under år 2010. Det åldersintervall som innehåller flest svarande, ca 14 %, 
var 60-64 år. Drygt 48 % av samtliga svarande var mellan 55 och 74 år. Att inte fler personer 
under 30 år har svarat kan bäst förklaras med att antalet individer mellan 18 och 30 år i de 
aktuella orterna är färre än i exempelvis de större städerna. Ca 33 % av respondenterna var 
65 år eller äldre vilket för många förvärvsarbetande innebär pension och ett reducerat behov 
av arbetsresor. 
 
 

 
Figur 5 Befolkningspyramid över Norrbottens län från 2009 (SCB, 2010). 
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Tabell 5 Respondenternas åldersfördelning.  
Fråga 1.1 tillhör   
Jag är född år: åldersspann Antal Procent 

1910-1915 95-100 1 0,1 

1916-1920 90-94 1 0,1 

1921-1925 85-89 15 1,4 

1926-1930 80-84 36 3,4 

1931-1935 75-79 65 6,1 

1936-1940 70-74 109 10,2 

1941-1945 65-69 122 11,5 

1946-1950 60-64 149 14,0 

1951-1955 55-59 136 12,8 

1956-1960 50-54 92 8,6 

1961-1965 45-49 96 9,0 

1966-1970 40-44 75 7,0 

1971-1975 35-39 62 5,8 

1976-1980 30-34 56 5,3 

1981-1985 25-29 30 2,8 

1986-1990 20-24 9 0,8 

1991-1995 15-19 10 0,9 

1996-2000 10-14 1 0,1 

Totalt  1065 100,00 

 
 
 

5.2.2 Bostadsort 
Respondenterna har besvarat vilket postnummer man tillhör. Samtliga postnummer som 
enkäterna skickats till fanns som svarsalternativ men utöver dessa hade 23 personer angett 
andra postnummer, se tabell 6. Orsaken kan vara att man missat att sitt eget postnummer 
fanns som alternativ i enkäten eller att Posten delat ut till hushåll i angränsande 
postnummerområden. Ibland ligger områdena geografiskt nära varandra. 43 svar saknade 
postnummer och därmed kan svaren från dessa inte kopplas till en viss ort. Flest besvarade 
enkäter kom från Hortlax men det är också den orten med flest antalet invånare. 
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Tabell 6 Respondenternas postnummer. 

Jag har postnummer: Ort Antal Andel %

93082 Abborrträsk 44 4,2 

94234 Nygård 24 2,3 

94293 Nygård 3 0,3 

94431 Hortlax 128 12,1 

94432 Hortlax 92 8,7 

94492 Blåsmark 84 7,9 

94493 Hemmingsmark 73 6,9 

94640 Svensbyn 79 7,5 

94692 Lillpite 101 9,5 

95292 Rian/Gammelgården 77 7,3 

95293 Vitvattnet 6 0,6 

95294 Björkfors 16 1,5 

95693 Östra Svartbyn 52 4,9 

96024 Harads 129 12,2 

98020 Svappavaara 72 6,8 

98204 Skaulo 55 5,2 

Uppgett annat postnummer  23 2,2 

Totalt 
 

1058 100 

 
 
De allra flesta, 98 %, svarade att de bor permanent på den ort som frågorna berört, se tabell 7. 
De som uppgett att de inte bor stadigvarande på orten kan t.ex. vara personer med växelvis 
boende eller att man har ett fritidshus där. 
 
Tabell 7. Bor du permanent på orten? 
Bor du 
permanent på 
orten? 

Antal Procent % 

Ja 1050 98 
Nej 9 1 
Periodvis 14 1 
Totalt 1074 100 

 
 

5.2.3 Frågor vid barmarksförhållanden 
De frågor som berörde barmarks- eller vinterförhållanden bestod av en åttagradig skala där 
respondenterna markerat sina svar. 1 betyder ”aldrig” och 8 ”alltid”, se tabell 8. 
 
Svaren visar att en stor del av respondenterna alltid eller nästan alltid kör bil vid barmark. 
Cirka 82 % har svarat 6, 7 eller 8 på skalan angående frågan om de kör bil själv. Detta 
avspeglas också i svaren angående om man åker buss, cirka 90 % har svarat 1, 2 eller 3 på 
frågan om de åker buss. Vad det gäller antalet som cyklar eller går är svaren relativt jämt 
fördelade över skalan, med tyngdpunkt på de mittersta svarsalternativen. Det bör dock 
påpekas att 15 % svarat att de aldrig cyklar på den aktuella vägsträckan. 
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Tabell 8. Frågor avseende barmarksförhållanden, andel svar (%). 

Svarsalternativ 
totalt antal 

svar 
aldrig 

1 
2 3 4 5 6 7 

alltid 
8 

Kör jag själv bil 1016 3 1 2 3 9 14 29 39 

Är jag 
passagerare i bil 

827 8 13 21 16 16 12 8 7 

Åker jag buss 754 68 12 9 4 2 2 1 1 

Cyklar jag 851 15 8 17 17 18 13 9 5 

Promenerar jag 840 9 6 14 16 19 16 11 10 

Annat 276 65 8 6 6 5 5 1 3 

 
 
Bland dem som svarat att de förflyttar sig på ”Annat” sätt har de flesta sagt att de springer, 
åker inlines eller motorcykel. 
 
En fördjupad analys har gjorts av hur respondenterna besvarat frågorna som avser hur vanligt 
det är att man nyttjar olika färdmedel vid olika underlag (barmark, vinter). De tre högsta 
alternativen av totalt åtta som innebär att man alltid eller nästan alltid nyttjar de olika 
transportmedlen har slagits samman. Dessa svar har sammanställts mot de svar som samma 
respondent lämnat på fråga 4.3 ”Jag tycker vägen är trygg”. 
 
Sammanställningen i tabell 9 visar resultaten från hur de som ofta använder något färdsätt vid 
olika underlag också ser på hur trygg vägen är. Tabellen visar andel respondenter och består 
av svar från samtliga orter. 
 
 
Tabell 9. Upplevd trygghet på vägen genom orten vid olika underlag, andel svar (%). 

alternativ 
instämmer inte 

alls 1-3 4-5 
instämmer helt 

6-8 
 barmark vinter barmark vinter barmark vinter 
Kör jag själv bil 40 42 31 29 30 29 
Är jag passagerare i bil 44 46 30 29 26 24 
Åker jag buss 36 52 36 28 28 20 
Cyklar jag 47 55 28 23 25 23 
Promenerar jag 46 49 26 23 28 29 
 
 
De som anser att vägen är minst trygg är de som cyklar och promenerar, såväl sommar som 
vinter. Skillnaderna mellan barmark och vinter är inte så stora. Den största skillnaden är att 
fler av de som åker buss eller cyklar känner sig mindre trygga under vinterförhållanden 
jämfört med barmark. 
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5.2.4 Frågor vid vinterförhållanden 
Resultaten vid vinterförhållanden påminner om de för barmark, se tabell 10. Det är dock färre 
som både cyklar och går. Antalet gående har minskat med några få procent jämfört med 
barmarksförhållanden och störst ökning är de som aldrig går. Cyklandet har minskat mer och 
74 % säger att det aldrig cyklar. 40 % uppger att de alltid kör bil själv. Antal som åker buss 
har inte förändrats nämnvärt. Noterbart är att det är fler som svarat att de aldrig åker buss på 
vintern i förhållande till barmarkssäsongen, 70 %. Ett fåtal personer har också svarat att de 
använder spark för att förflytta sig under vintern. 
 
Tabell 10. Respondenters åsikter avseende vinterförhållanden, andel svar (%). 

Svarsalternativ 
totalt antal 

svar 
aldrig 

1 
2 3 4 5 6 7 

alltid 
8 

Kör jag själv bil 1029 4 1 2 3 7 12 31 40 

Är jag 
passagerare i bil 

840 8 13 22 14 15 12 9 7 

Åker jag buss 776 70 12 9 3 2 1 1 1 

Cyklar jag 778 74 8 5 4 4 2 3 1 

Promenerar jag 858 11 8 14 14 17 16 10 9 

Annat 312 67 7 7 4 6 3 2 3 
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5.2.5 Allmänna frågor om den aktuella vägen 
De frågor som berör den aktuella vägen där respondenterna bor bestod också av en åttagradig 
skala där 1 betyder ”instämmer inte alls” och 8 ”instämmer helt”. Tabell 11 visar hur andelen 
respondenter från samtliga orter svarat. Första frågan var ifall man anser att vägen är bra. 
Innebörden av ”bra väg” kan variera för olika personer men svaren är utspridda med tonvikt 
på alternativ 5 på skalan. Många instämmer inte alls med att vägen är säker och trygg men 
även här är svaren utspridda. Fler anser att man kan färdas obehindrat på vägen då det är 
barmark jämfört med vinterförhållanden. Fler är nöjda med förhållandena vid dagsljus jämfört 
med mörker och många instämmer i att vägsträckan är vacker. Angående om man tycker att 
vägunderhållet på vägen är bra har de flesta svarat 5 på den 8-gradiga skalan. I figur 6 visas 
svaren grafiskt. 
 
 
Tabell 11. Respondenters åsikter avseende den aktuella vägen, andel svar (%). 

Svarsalternativ 
totalt 

antal svar 

instäm-
mer inte 

alls 1 
2 3 4 5 6 7 

instäm-
mer helt 

8 
Jag tycker att vägen är 
bra 

1042 12 6 9 11 20 19 14 10 

Jag tycker att vägen är 
säker 

1044 17 8 14 14 17 15 10 6 

Jag tycker att vägen är 
trygg 

1042 17 9 14 14 16 16 8 6 

Jag tycker att jag kan 
färdas obehindrat på 
vägen då det är 
barmark 

1049 6 6 8 12 13 16 19 19 

Jag tycker att jag kan 
färdas obehindrat på 
vägen då det är 
vinterväglag 

1049 11 9 13 17 15 15 11 8 

Jag tycker att jag kan 
färdas obehindrat på 
vägen när det är 
dagsljus 

1046 5 6 8 11 14 18 19 19 

Jag tycker att jag kan 
färdas obehindrat på 
vägen när det är mörkt 

1045 13 10 14 14 15 15 10 9 

Jag tycker att vägen är 
en vacker vägsträcka 

1042 5 5 7 11 19 15 16 22 

Jag tycker att 
vägunderhållet är bra 
på vägen 

1050 15 10 13 12 18 16 9 7 
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Figur 6. Respondenters åsikter avseende den aktuella vägen, andel svar (%). 
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Resultaten från fråga 4 har också analyserats per ort. Vitvattnet och Björkfors ingår ej 
eftersom få svar inkommit från de två orterna på denna fråga. Orterna Rian och 
Gammelgården har slagits samman eftersom de ligger alldeles intill varandra och nyttjar 
samma väg. Således visas resultaten från 12 platser i figur 7. 
 
De 8 svarsalternativen som fanns till respektive fråga på enkäten har delvis slagits samman 
för att ge en enklare översikt av resultaten och visar andel respondenter enligt följande: De tre 
lägsta svarsalternativen, 1, 2 och 3 bildar tillsammans ”instämmer inte alls”, blå stapel. De två 
mittersta svarsalternativen 4 och 5 bildar ”varken eller”, röd stapel, och slutligen värde 6, 7 
och 8 blir ”instämmer helt”, ljusgul stapel. Respondenternas svar anges här som andel, dvs. 
procent. Intill respektive orts staplar i diagrammet finns även ett värde för hur många 
respondenter (n) i respektive ort som besvarat frågan. 
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Figur 7. Samlade svar på frågan ”Jag tycker att vägen är bra”, andel svar (%). 
 
 
I sju av orterna anser man till övervägande del att vägen är bra. De är Abborrträsk, Hortlax, 
Blåsmark, Hemmingsmark, Svensbyn, Rian/Gammelgården och Harads. De fem återstående 
orterna Nygård, Lillpite, Östra Svartbyn, Svappavaara och Skaulo har ganska tydligt motsatta 
åsikter. Vägen genom Lillpite har dock genomgått en upprustning under sommaren 2011 efter 
att enkäten besvarats. 
 
Det förekommer rätt så varierande svar avseende säkerheten på vägen mellan orterna, se 
figur 8. Nygård utmärker sig speciellt mycket där 84 % inte instämmer i att vägen är säker. 
Även i Skaulo är det 62 % som svarat instämmer inte alls. Högst andel positiva åsikter har 
respondenterna i Abborrträsk och Hortlax lämnat, 54 respektive 44 % instämmer helt i 
påståendet. 
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Figur 8. Samlade svar på frågan ”Jag tycker att vägen är säker”, andel svar (%). 
 
 
Det föreligger inga stora skillnader mellan respondenternas svar angående hur säker eller 
trygg man anser vägen är. I figur 9 visas respondenternas svar angående vägens trygghet. 
Generellt överväger de svarsalternativ som visar att man inte instämmer i att vägen är trygg. 
Även här har Nygård och Skaulo flest andel respondenter som inte anser att vägen är trygg. 
Högst andel positiva svar på detta påstående kommer även här från Abborrträsk och Hortlax. 
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Figur 9. Samlade svar på frågan ”Jag tycker att vägen är trygg”, andel svar (%). 
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Det är stora skillnader mellan hur man uppfattar vägen då det är barmark jämfört med 
vinterväglag, se figurerna 10 och 11. Generellt är det en betydligt större andel som uppfattar 
att de kan färdas obehindrat på vägen vid barmark än då det är vinterväglag. Det sker överlag 
en omfördelning mot att färre respondenter ”instämmer helt” då det är vinterväglag. 
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Figur 10. Samlade svar på frågan ”Jag tycker att jag kan färdas obehindrat på vägen då det är 
barmark”, andel svar (%). 
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Figur 11. Samlade svar på frågan ”Jag tycker att jag kan färdas obehindrat på vägen då det är 
vinterväglag”, andel svar (%). 
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Det är även stora skillnader mellan hur man uppfattar vägen då det är dagsljus eller mörkt. 
Några orter utmärker sig dock jämfört med de övriga. Abborrträsk, Hortlax, Hemmingsmark 
och Östra Svartbyn har en övervägande andel respondenter som anser att det går att färdas 
obehindrat på vägen oavsett vilka ljusförhållanden som råder. I Nygård och Skaulo är det rakt 
motsatt, en övervägande andel respondenter som oavsett ljusförhållanden inte instämmer i att 
de kan färdas obehindrat, se figurerna 12 och 13. 
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Figur 12. Samlade svar på frågan ”Jag tycker att jag kan färdas obehindrat på vägen när det är 
dagsljus”, andel svar (%). 
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Figur 13. Samlade svar på frågan ”Jag tycker att jag kan färdas obehindrat på vägen när det är 
mörkt”, andel svar (%). 

 22  



 
I så gott som samtliga orter anser en övervägande andel av respondenterna att vägen är 
vacker. Speciellt i Rian/Gammelgården är man mycket belåten, 83 % har svarat instämmer 
helt. Minst nöjd är man i Svappavaara, Hortlax och Hemmingsmark, se figur 14. 
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Figur 14. Samlade svar på frågan ”Jag tycker att vägen är en vacker vägsträcka”, andel 
svar (%). 
 
 
I figur 15 nedan framgår att respondenterna i orterna Abborrträsk och Rian/Gammelgården är 
särskilt nöjda med vägunderhållet medan Lillpite och Svappavaara har flest missnöjda. Enligt 
de personliga kommentarerna som respondenterna har lämnat är svaren i många fall 
samstämmiga med de resultat som framgår av frågan i figuren ovan. Lillpite och Svappavaara 
var de orter med den högsta andelen kommentarer gällande dåligt eller bristande 
vägunderhåll. 
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Figur 15. Samlade svar på frågan ”Jag tycker att vägunderhållet är bra på vägen”, andel 
svar (%). 
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I tabell 12 redovisas de samlade resultaten från samtliga orter angående hur trygg man anser 
den aktuella vägen genom orten är uppdelat på män och kvinnor. Männen känner sig något 
tryggare.  
 
Tabell 12. Andel kvinnor och män som anser att vägen är trygg 
Jag tycker att vägen är trygg    

sammanslagna 
svarsalternativ 

instämmer inte 
alls 
1-3 4-5 

instämmer 
helt 
6-8 

kvinnor 41 % 30 % 29 % 
män 37 % 31 % 32 % 

 
 

5.2.6 Målpunkter 
I den femte frågan tillfrågades respondenterna till vilka målpunkter man färdas under en 
normalvecka längs vägen till platser utanför den ort eller by där man bor och vilket färdsätt 
man använt till de olika målpunkterna. Det var tillåtet att ange flera färdsätt till en målpunkt. 
Tabell 13 visar de inkomna svaren. 
 
Tabell 13. Respondenternas åsikter avseende målpunkter utanför orten, andel svar (%). 
 Färdsätt 

Målpunkt 
totalt 
antal 
svar 

Gå Cykla 
Köra 
bil 

Passagerare 
i bil 

Buss Annat 
Färdas aldrig 

dit/saknas 

Hälsar på bekanta 2198 17 17 44 19 2 2 1 
Arbete 1273 5 11 52 8 4 3 16 
Skolan 928 8 7 18 3 3 3 58 
Dagis 883 6 6 17 3 1 3 64 
Vård 1442 9 8 58 16 3 1 6 
Social service 1336 8 8 52 13 2 1 17 
Busshållplats 1019 33 4 12 4 2 2 45 
Mataffär 1758 15 14 51 14 1 1 3 
Handel 1532 7 8 57 18 2 1 7 
Café 1382 6 8 42 14 2 1 28 
Restaurang 1451 4 7 51 20 2 1 16 
Föreningslokal 1517 17 13 40 13 1 1 16 
Motionslokal 1300 10 10 34 10 1 2 33 
Idrottsplats 1469 15 16 37 10 1 1 20 
Rekreationsområde 1520 22 17 31 10 1 2 17 
Motionerar 1585 48 34 -- -- -- 9 8 

 
Det var vanligare att köra bil för att besöka social service, en vårdinrättning eller handla än för 
att åka till arbetet. Dock var bil det färdmedel som de flesta nyttjade till arbetet. De som åkte 
som passagerare i bil åkte oftast med för att besöka en restaurang, hälsa på bekanta eller för 
att handla. Vanligaste målpunkten då man åkte buss var arbete följt av skola, men det var 
mycket få respondenter som uppgett att man åker buss oavsett målpunkt. Knappt 45 % uppger 
att de aldrig färdas till busshållplatsen eftersom den saknas eller att man aldrig nyttjar den. 
Samtidigt var bil det vanligaste färdmedlet till skola. Åldersfördelningen bland 
respondenterna var ganska hög, därför kan man anta att de som angett att man kör bil till 
skola är vuxna som skjutsar skolelever. Bland de respondenter som använde cykel var främsta 
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skälet tydligt att motionera, likaså bland dem som promenerade. Näst vanligaste orsaken till 
att promenera var att ta sig till busshållplatsen. Den var troligen inte en målpunkt utanför 
orten men däremot den bussresa man då gjorde. 
 
6 Inom orten 
Fråga sex var liknande fråga fem men avsåg målpunkter inom orten där de bor. Även här 
kunde flera alternativ anges. I tabell 14 redovisas svaren i procent, värdena är avrundade. 
  
Tabell 14. Respondenternas åsikter avseende målpunkter inom orten, andel svar (%). 
 Färdsätt 

Målpunkt 
totalt 
antal 
svar 

Gå Cykla 
Köra 
bil 

Passagerare 
i bil 

Buss Annat 
Färdas aldrig 

dit/saknas 

Hälsar på bekanta 2462 31 23 31 12 0 2 1 
Arbete 1171 9 10 35 6 2 2 36 
Skolan 1087 16 12 17 3 2 2 49 
Dagis 991 12 9 15 3 0 3 59 
Brevlådan 1368 67 13 13 3 0 1 3 
Vård 1431 15 11 39 9 1 0 25 
Social service 1254 11 9 31 7 1 1 41 
Busshållplats 1019 43 4 7 2  1 2 42 
Mataffär 1888 24 18 36 10 0 1 11 
Handel 1460 14 12 36 9 1 1 28 
Café 1258 12 9 23 7 0 1 49 
Restaurang 1277 10 8 27 8 0 1 45 
Föreningslokal 1733 29 20 27 8 0 1 15 
Motionslokal 1282 22 13 19 5 0 1 40 
Idrottsplats 1515 27 20 23 6 0 2 23 
Rekreationsområde 1600 35 22 19 5 0 3 17 
Motionerar 1714 52 36 - - - 9 Aldrig: 4 % 

 
 
Bland de svarsalternativ som fanns i enkäten var den absolut vanligaste målpunkten inom 
orten att hälsa på bekanta, och då promenerade man eller körde bil. Den främsta anledningen 
till att promenera var för att gå till brevlådan följt av att motionera och gå till busshållplatsen. 
De som cyklade gjorde det i första hand för att motionera följt av hälsa på bekanta eller för att 
besöka något rekreationsområde eller idrottsplats. De som körde bil besökte främst någon 
vårdinrättning tätt följt av mataffär och handel. På fjärde plats kom alternativet att köra bil till 
arbetet. Det var 13 % som uppgett att man åker bil till brevlådan. En orsak kan vara att många 
av orterna ligger i glesbygd där postlådorna kan vara samlade på en plats eller att man bor 
efter en mindre väg där inte posten delas ut. Om man åkte med som passagerare i bil var 
vanligaste orsaken att hälsa på bekanta. Bussresandet var mycket lågt men är inte förvånande 
då man knappast åker buss inom en mindre ort i glesbygd. 
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5.2.7 Gå och cykla 
I tabell 15 har de samlade resultaten från samtliga orter från fråga sju sammanställts. Frågan 
innehåller flera delfrågor om den aktuella vägen genom respektive ort. Frågeställningen 
riktades endast mot gående och cyklister som nyttjar vägen och berör både sommar- och 
vinterförhållanden. De respondenter som aldrig går eller cyklar hade möjlighet att utelämna 
denna fråga. Resultaten visas även grafiskt i figur 16. Resultaten visar att många är oroliga för 
att på något sätt bli inblandad i en trafikolycka och anser att utrymmet på vägen är för litet. 
Ungefär lika många har svarat ”aldrig” och ”alltid” på den 8-gradiga skalan angående hur lätt 
det är att korsa vägen eller hur orolig för olycka man är då. De mellersta alternativen har fått 
flest svar. På frågan om trygghet går svaren i ungefär samma riktning som till hur orolig för 
olycka man känner sig. Då man svarade på förhållanden vid vinterförhållanden eller mörker 
kände man sig mindre trygg. 
 
 
Tabell 15. Respondenternas åsikter avseende att gå och cykla inom orten, andel svar (%). 

 

Svarsalternativ 
totalt 
antal 
svar 

aldrig 
1 

2 3 4 5 6 7 
alltid 

8 

Jag är orolig för att bli inblandad i en 
trafikolycka när jag går eller cyklar längs 
vägen 

929 10 8 10 11 16 16 12 18 

Jag är nöjd med det utrymme som finns för 
gående och cyklister längs vägen 

926 33 15 15 9 11 5 4 8 

Jag tycker att det är lätt att korsa vägen 920 9 6 12 15 21 14 12 10 

Jag är orolig för att bli inblandad i en 
trafikolycka när jag ska korsa vägen 

893 12 11 18 13 18 10 8 11 

Jag känner mig trygg när jag går eller cyklar 
längs vägen under barmarksförhållanden 

928 16 10 14 12 14 14 10 10 

Jag känner mig trygg när jag går eller cyklar 
längs vägen under vinterförhållanden 

926 28 16 17 12 11 7 4 6 

Jag känner mig trygg när jag går eller cyklar 
längs vägen när det är dagsljus 

930 13 9 13 14 16 14 10 11 

Jag känner mig trygg när jag går eller cyklar 
längs vägen när det är mörkt 

926 27 17 17 14 10 7 3 6 
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Figur 16. Fråga 7 riktad mot gående och cyklister, andel svar (%). 
 
 
Gående och cyklister per ort 
 
Resultaten från fråga 7 har också analyserats per ort och syftar på svar på påståenden som 
gående eller cyklist avseende vägen genom orten. Vitvattnet och Björkfors ingår ej eftersom 
få svar inkommit från de två orterna även på denna fråga. Orterna Rian och Gammelgården 
har slagits samman eftersom de ligger alldeles intill varandra och nyttjar samma väg. Således 
visas resultaten från 12 platser. 
 
De 8 svarsalternativen som fanns till respektive fråga på enkäten har delvis slagits samman 
enligt följande för att ge en enklare översikt av resultaten: De tre lägsta svarsalternativen, 1, 2 
och 3 bildar tillsammans andel respondenter som svarat ”instämmer inte alls”, den första 
stapeln, blå färg. De två mittersta värdena, 4 och 5 bildar andel ”varken eller”, röd stapel och 
slutligen värde 6, 7 och 8 blir ”instämmer helt”, den sista stapeln, gul färg. Respondenternas 
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svar anges här som andel, dvs. procent. Intill respektive orts staplar i diagrammet finns även 
ett värde för hur många respondenter (n) i respektive ort som besvarat frågan. 
 
I orterna Nygård, Rian/Gammelgården och Svappavaara är man tydligt mest orolig för att bli 
inblandad i en trafikolycka som gående eller cyklist. I Abborrträsk är de flesta respondenter 
minst oroliga, se figur 17. 
 

37 74 59 190 85 24 72 45 70 41211 62
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Abborrträ
sk

Blåsmark
Harads

Hemmingsmark
Hortlax

Lillpite
Nygård

Rian/Gammelgården
Skaulo

Svappavaara
Svensbyn

Östra Svartbyn

%

instämmer inte alls/skala 1-3

varken eller/skala 4-5

instämmer helt/skala 6-8

 
Figur 17. Samlade svar på frågan ”Jag är orolig för att bli inblandad i en trafikolycka när jag 
går eller cyklar längs vägen”, andel svar (%). 
 
Abborrträsk är den enda av orterna som har en andel personer som är nöjda med utrymmet för 
gående och cyklister längs vägen som är större än de som inte är lika nöjda, se figur 18. I 
övriga orter är det en tydligt övervägande andel som inte är nöjd. Flest andel missnöjda är 
man i Rian/Gammelgården med 87 %. Tio av orterna har en andel missnöjda som överstiger 
50 %.  
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Figur 18. Samlade svar på frågan ”Jag är nöjd med det utrymme som finns för gående och 
cyklister längs vägen”, andel svar (%). 

 28  



Respondenterna fick även ange hur lätt man anser det vara att korsa vägen. Resultaten skulle 
kunna vara en indikation på trafikmängden längs vägen, hastigheten, målpunkters läge eller 
tillgången till bra placerade övergångsställen. Svaren från orterna är ganska blandade, se 
figur 19. Vissa orter har en övervägande andel personer ansett det lätt medan det i andra orter 
är det motsatta. Abborrträsk, Blåsmark, Hemmingsmark, Lillpite och Rian/Gammelgården har 
flest svar som instämmer i att det är lätt. I orterna Nygård, Skaulo och Svappavaara finns den 
största andelen som svarat att man inte instämmer i påståendet. 
 

Om man tittar på vad respondenterna angett i egna kommentarer så är Blåsmark den plats där 
flest personer lämnat kommentarer angående farliga övergångsställen eller att det behövs fler 
och bättre trottoarer medan flest svarande samtidigt tycker att det är lätt att korsa vägen. 
Svaren nedan avser endast gående och cyklister medan kommentarerna kan ha lämnats av alla 
oavsett vilket trafikslag man mest nyttjar. 
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Figur 19. Samlade svar på frågan ”Jag tycker att det är lätt att korsa vägen”, andel svar (%). 
 
I Nygård är det en övervägande andel (60 %) som är oroliga för att bli inblandad i en olycka 
då man ska korsa vägen som gående eller cyklist. I Östra Svartbyn är det ungefär lika många 
(59 %) som anser det motsatta, man är inte orolig för att bli inblandad i olycka, se figur 20. 
 

37 71 56 184 83 25 69 45 67 41211 56
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Abborrträ
sk

Blåsmark
Harads

Hemmingsmark
Hortlax

Lillpite
Nygård

Rian/Gammelgården
Skaulo

Svappavaara
Svensbyn

Östra Svartbyn

%

instämmer inte alls/skala 1-3

varken eller/skala 4-5

instämmer helt/skala 6-8

 
Figur 20. Samlade svar på frågan ”Jag är orolig för att bli inblandad i en trafikolycka när jag 
ska korsa vägen”, andel svar (%). 
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Angående trygghet som gående eller cyklist vid barmark varierar svaren mellan de olika 
orterna. Tryggast känner man sig i Abborrträsk, Hortlax och Lillpite och minst trygg är man i 
Rian/Gammelgården, Nygård och Skaulo, se figur 21. Under vinterförhållanden förändras 
åsikterna tydligt. Betydligt fler svarar att man inte instämmer i att man känner sig trygg, se 
figur 22. 
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Figur 21. Samlade svar på frågan ”Jag känner mig trygg när jag går eller cyklar längs vägen 
under barmarksförhållanden”, andel svar (%). 
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Figur 22. Samlade svar på frågan ”Jag känner mig trygg när jag går eller cyklar längs vägen 
under vinterförhållanden”, andel svar (%). 
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Slutligen fick man besvara hur trygg man känner sig som cyklist i dagsljus respektive mörker. 
Nygård, Rian/Gammelgården och Skaulo utmärker sig mot de övriga orterna genom att ha en 
övervägande andel som inte instämmer i att man känner sig trygg i dagsljus, se figur 23. I 
mörkerförhållanden är det däremot en övervägande andel respondenter från samtliga orter 
som svarat att man inte känner sig trygg i mörker. I Rian/Gammelgården är det 89 % som 
svarat att de inte instämmer i att de känner sig trygg i mörker som gående eller cyklist. 
Hortlax är den ort där den största andelen känner sig trygg såväl i dagsljus som i mörker, även 
om man det är fler som är otrygg i mörker än i dagsljus, se figur 23 och 24. 
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Figur 23. Samlade svar på frågan ”Jag känner mig trygg när jag går eller cyklar längs vägen 
när det är dagsljus”, andel svar (%). 
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Figur 24. Samlade svar på frågan ”Jag känner mig trygg när jag går eller cyklar längs vägen 
när det är mörkt”, andel svar (%). 
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5.2.8 Bil 
Den åttonde frågan i enkäten riktades till de som kör bil längs vägen där de bor. De som 
aldrig kör bil behövde inte besvara denna fråga. Tabell 16 visar hur man besvarat frågorna, 
sammanslaget alla orter, och presenteras som andel svar i procent. På den åttagradiga skalan 
ligger de flesta svaren omkring mitten med en förskjutning uppåt mot alternativ fem och sex 
på frågan om man är orolig att bli inblandad i en trafikolycka med gående eller 
cyklister/mopedister. Respondenterna är något mindre oroliga för att detta ska ske med andra 
motorfordon. De har svarat ganska jämnt fördelat över hela skalan hur nöjda de är med 
utrymmet för bilar på vägen. På frågan om trygghet vid bilkörning under vinter- respektive 
barmarksförhållanden är fler trygga då det är barmark. Svaren visas även grafiskt i figur 25. 
 
 
Tabell 16. Påståenden att besvara för dem som kör bil längs den aktuella vägen i respektive 
ort, andel svar (%). 

Svarsalternativ 
totalt 
antal 
svar 

aldrig 
1 

2 3 4 5 6 7 
alltid 

8 

Jag är orolig för att bli inblandad i 
en trafikolycka med fotgängare eller 
cyklister/mopedister 

972 9 7 13 14 17 18 11 12 

Jag är orolig för att bli inblandad i 
en trafikolycka med andra 
motorfordon, till exempel personbil, 
buss eller lastbil 

979 8 9 17 14 18 15 9 9 

Jag är nöjd med det utrymme som 
finns för bilar längs vägen 

975 14 12 13 12 14 14 13 8 

Jag känner mig trygg när jag kör bil 
längs vägen under 
barmarksförhållanden 

984 6 5 8 11 17 20 20 13 

Jag känner mig trygg när jag kör bil 
längs vägen under 
vinterförhållanden 

987 11 10 16 15 16 17 10 6 
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Figur 25. Påståenden att besvara för dem som kör bil, andel svar (%). 
 
 
 
Även bilförarna har studerats närmare från respektive ort. Många har svarat att de använder 
bil vid olika tillfällen, därför är det intressant att analysera deras svar närmare. Vitvattnet 
ingår ej eftersom få svar inkommit även på denna fråga. Orterna Rian och Gammelgården har 
liksom tidigare slagits samman eftersom de ligger alldeles intill varandra och nyttjar samma 
väg. 
 
De 8 svarsalternativen som fanns till respektive påstående i enkäten har delvis slagits samman 
enligt följande för att ge en enklare översikt av resultaten: De tre lägsta svarsalternativen, 1, 2 
och 3 bildar tillsammans andel respondenter som svarat ”aldrig”, den första stapeln, blå färg. 
De två mittersta värdena, 4 och 5 bildar andel ”varken eller”, röd stapel och slutligen värde 6, 
7 och 8 avser ”alltid”, den sista stapeln, gul färg. Respondenternas svar anges här som andel, 
dvs. procent. Intill respektive orts staplar i diagrammet finns även ett värde för hur många 
respondenter (n) i respektive ort som besvarat frågan. 
 
Abborrträsk och Björkfors är de orter där man är minst orolig för att som bilförare bli 
inblandad i en trafikolycka med gående eller cyklister. Mest orolig är man i Nygård, se 
figur 26. 
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Figur 26. Samlade svar på frågan ”Jag är orolig för att bli inblandad i en trafikolycka med 
fotgängare eller cyklister/mopedister”, andel svar (%). 
 
 
Angående hur orolig man är för att råka ut för en trafikolycka med andra fordon är orterna 
Nygård och Skaulo särskilt utmärkande medan de övriga är ganska lika, se figur 27. 
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Figur 27. Samlade svar på frågan ”Jag är orolig för att bli inblandad i en trafikolycka med 
andra motorfordon, till exempel personbil, buss eller lastbil”, andel svar (%). 
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Man har varierande åsikter beträffande det utrymme som finns för bilar på vägen i de olika 
orterna. I ungefär hälften av orterna anser många att man är nöjd medan andra anser det 
motsatta, se figur 28. Respondenterna från Hemmingsmark är de som lämnat flest positiva 
synpunkter medan de i Skaulo var mest missnöjda. Där har man också i andra frågor lämnat 
många negativa synpunkter på vägen. 
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Figur 28. Samlade svar på frågan ”Jag är nöjd med det utrymme som finns för bilar längs 
vägen”, andel svar (%). 
 
I de flesta orterna förutom i Skaulo tycks bilförarna känna sig ganska trygga då man kör bil 
och det är barmark, se figur 29. Åsikterna förändras ganska kraftigt då man jämför med 
vinterförhållanden och då är Skaulo tydligt den ort där man anser sig minst trygg. I 
Abborrträsk är man mest trygg såväl barmark som vinter, se figur 30. 
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Figur 29. Samlade svar på frågan ”Jag känner mig trygg när jag kör bil längs vägen under 
barmarksförhållanden”, andel svar (%). 
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Figur 30. Samlade svar på frågan ”Jag känner mig trygg när jag kör bil längs vägen under 
vinterförhållanden”, andel svar (%). 
 
 

5.2.9 Buss 
Fråga 9 angående hur man färdas till busshållplatsen har besvarats av totalt 220 respondenter, 
se tabell 17. Det har angetts i instruktionen till frågan att den endast skall besvaras av dem 
som åker buss. De allra flesta, 200 respondenter eller 91 % har svarat att man går till 
busshållplatsen, 13 stycken åker bil, 4 cyklar och 3 har angett annat färdsätt. 
 
Tabell 17. Färdsätt till busshållplats, andel svar (%). 

Svarsalternativ 
totalt antal 

svar 
Gå Cykla Åka bil Annat 

Jag färdas oftast till busshållplatsen genom att: 220 91 2 6 1 
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Något fler respondenter har svarat på frågan angående trygghet på väg till och från 
busshållplatsen eller trygghet vid denna än det antal som svarat på frågan om hur man färdas 
till busshållplatsen. Orsaken till detta är inte känt. De flesta har angett att de alltid känner sig 
trygga då de färdas till busshållplatsen oavsett om det råder vinter- eller 
barmarksförhållanden. Nära 91 % har angett att de går till busshållplatsen och svaren bör 
därför i första hand kopplas till detta färdsätt. Respondenterna känner sig ganska trygga både 
då man väntar vid busshållplatsen och då man åker buss enligt de svar de lämnat, se tabell 18 
och figur 31. 
 
Tabell 18. Frågor till bussresenärer, andel svar (%). 

 

Svarsalternativ 
totalt 
antal 
svar 

aldrig
1 

2 3 4 5 6 7 
alltid 

8 

Jag känner mig trygg när jag färdas på 
vägen till och från busshållplatsen 
under barmarksförhållanden 

220 6 2 7 8 8 16 19 35 

Jag känner mig trygg när jag färdas på 
vägen till och från busshållplatsen 
under vinterförhållanden 

217 7 8 8 12 10 15 18 23 

Jag känner mig trygg när jag väntar vid 
busshållplatsen 

221 4 3 3 5 9 19 23 36 

Jag känner mig trygg när jag åker buss 224 4 3 2 7 7 17 28 33 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jag känner mig trygg när jag

färdas på vägen till och från

busshållplatsen under

barmarksförhållanden

Jag känner mig trygg när jag

färdas på vägen till och från

busshållplatsen under

vinterförhållanden

Jag känner mig trygg när jag

väntar vid busshållplatsen

Jag känner mig trygg när jag åker

buss

1 = aldrig

2

3

4

5

6

7

8 = alltid

 
Figur 31. Frågor till respondenter som åker buss, andel svar (%). 

 37  



 

5.2.10 Egna kommentarer 
I enkäten fanns möjlighet för respondenterna att lämna egna kommentarer. De kunde med 
egna ord beskriva vad de ansåg vara viktigt angående den huvudväg genom orten som berörts 
i enkäten. Totalt lämnade 504 respondenter någon form av kommentar, dock har inte alla som 
lämnat en kommentar angett sin postadress vilket gör att vissa kommentarer inte kunnat 
kopplas till en speciell ort. De som angett något postnummer uppgick till 486 stycken. Notera 
också att en respondent kan ha lämnat flera kommentarer. Gammelgården och Rian ligger 
nära intill varandra och därför har respondenternas kommentarer från de två platserna slagits 
samman i sammanställningen nedan. 
 
Svarsfrekvensen per ort angående ”egna kommentarer” redovisas i tabell 19. Både antal 
respondenter och andel i förhållande till det totala antalet respondenter som besvarat hela 
enkäten redovisas. Värdena avser endast de respondenter som angett sitt postnummer. 
Svarsfrekvensen varierar mellan 25 till 63 %. Längst ned i kolumnen med postnummer står 
”annat”. Det avser de respondenter som angett ett annat postnummer än de som fanns 
fördefinierade i enkäten.  
 
 
Tabell 19. Antal och total andel respondenter som lämnat egna kommentarer. 

Ort Postnummer 
Antal respondenter som 
lämnat kommentarer 

Total andel respondenter som 
lämnat kommentarer 

Abborrträsk 93082 17 39 % 
Nygård 94234/93 17 63 % 
Hortlax 94431/32 99 45 % 
Blåsmark 94492 44 52 % 
Hemmingsmark 94493 28 38 % 
Svensbyn 94640 42 53 % 
Lillpite 94692 37 37 % 
Rian/Gammelgården 95292 43 56 % 
Vitvattnet 95293 2 33 % 
Björkfors 95294 4 25 % 
Östra Svartbyn 95693 20 38 % 
Harads 96024 68 53 % 
Svappavaara 98020 27 38 % 
Skaulo 98204 26 47 % 
 Annat 12 52 % 
 
 
De flesta har valt att beskriva vad man anser om de lokala förhållandena i och omkring 
respektive ort, inte enbart den väg som enkäten berört. Oberoende av ort är det många 
kommentarer och önskemål från de boende som är likvärdiga. Den absolut vanligaste 
kommentaren oavsett ort avser behovet av fler gång- och cykelvägar, 183 stycken eller 16 % 
av alla kommentarer med känt postnummer. Höga fordonshastigheter på vägar som är smala 
med dåligt utrymme för oskyddade trafikanter är också mycket vanliga kommentarer. 
Synpunkter angående skymd sikt har ibland varit relaterade till vinterförhållanden då 
plogvallar skapar sämre siktförhållanden. De allra flesta har skrivit kommentarer om vad man 
tycker är dåligt eller saknas men några har berömt de befintliga gång- och cykelvägarna eller 
kollektivtrafiken. 
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5.2.11 Sammanfattning egna kommentarer 
Nedan följer en sammanställning av de vanligaste kommentarerna som lämnats, sorterade per 
ort. De har även sammanställts i tabell 20 längre ned. 
 
Abborrträsk 
Ganska få respondenter har kommenterat Abborrträsk, men bland dem som svarat skriver de 
flesta kommentarer avseende hastigheten både på personbilar och tunga fordon som passerar. 
Några beskriver också huvudvägen som smal med dåligt utrymme. Man efterlyser en bättre 
vinterväghållning och anser att tryggheten inte är den bästa, speciellt för oskyddade 
trafikanter. 
 
Nygård 
De respondenter som skrivit kommentarer har i första hand synpunkter på att öka säkerheten 
för barnen samt att det byggs en gång- och cykelväg in mot centralorten. Man anser att 
fordonshastigheterna är höga och vägen smal med dåligt utrymme för oskyddade trafikanter. 
Några har också kommenterat att det är mycket tung trafik av timmertransporter. 
 
Hortlax 
Totalt sett är Hortlax den ort som fått flest kommentaren i undersökningen men den är också 
den ort med flest invånare bland dem som ingått i enkätundersökningen. De flesta 
kommentarerna berör hastigheten på de fordon som passerar genom orten. Andra 
kommentarer är att man önskar fler gång- och cykelvägar samt bättre vägunderhåll. Hortlax är 
också den plats som fått flest kommentarer avseende dålig sikt, man anser att många utfarter 
från privata gårdar har dålig sikt och detta är ett problem då det är mycket trafik samt då 
snövallar tillkommer under vintern. Idag finns ett farthinder (gupp) kombinerat med 
övergångsställe vid skolan i centrala Hortlax, se figur 32. Detta har fått flera kommentarer då 
man anser att det är farligt, minskar uppmärksamheten på barn vid vägen, att det är för stort, 
ger de oskyddade trafikanterna en falsk trygghet samt att skyltarna på refugen skymmer 
sikten. Några har också skrivit att vissa trafikanter sneddar över skolområdet intill för att 
undvika farthindret. Generellt nämns ofta barnens säkerhet som ett ämne som många anser 
bör förbättras. Den befintliga gång- och cykelvägen mot Bergsviken får beröm även om vissa 
anser att underhållet kunde vara bättre. Några har skrivit kommentarer om störande 
buskörning med mopeder genom orten. Vägen från Hortlax mot Bergsviken har en chikan 
intill en busshållplats som en del kommenterat som farlig.  
 

 
Figur 32. Hortlax, farthinder vid skola och till höger busshållplats. 
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Blåsmark 
De boende i Blåsmark i Piteå kommun har lämnat 101 kommentarer om sin ort. Allra 
vanligast är en önskan om gång- och cykelvägar. Höga fordonshastigheter i kombination med 
smala vägar skapar en osäker miljö för oskyddade trafikanter anser man. Ett befintligt 
farthinder vill någon ta bort och någon annan önskar bättre kollektivtrafikförbindelser. 
 
Hemmingsmark 
Respondenterna i Blåsmark har satt förbättrat vägunderhåll och då främst vintertid som sitt 
främsta önskemål beträffande förhållandena på orten. Även här anser man att det är höga 
hastigheter och mycket tung trafik som inte är bra för de oskyddade trafikanterna. Några har 
föreslagit att det ska byggas förbifarter runt byarna för att minska genomfartstrafik och bättre 
förbindelser mot väg E4. Någon anser också att den tunga trafiken genererar buller. 
 
Svensbyn 
De främsta önskemålen har varit gång- och cykelvägar eftersom man anser att vägen är smal 
med höga hastigheter och man vill öka säkerheten för främst barn. Man tycker också att det är 
stor andel tung trafik. Svensbyn är den plats där flest personer bland alla undersökta orter 
önskat förbättrad gatubelysning.  
 
Lillpite 
De boende i Lillpite har i första hand framfört synpunkter på vägunderhållet, såväl sommar 
som vinter.2 De höga fordonshastigheterna är också en återkommande kommentar. 
Spridningen på andra synpunkter och kommentarer är stor och berör många områden. Här 
förekommer också flest kommentarer angående bristande trygghet på vägarna. 
 
Rian/Gammelgården 
Respondenterna i byarna Gammelgården och Rian i Kalix kommun har lämnat totalt 125 
kommentarer. Inom fyra områden har man lämnat flest antal kommentarer bland de 
undersökta orterna. Det man anser viktigast är en gång- och cykelbana som leder in mot 
centrala Kalix. Därefter anser man vägen smal med dåligt utrymme för oskyddade trafikanter 
och att den tunga trafiken är omfattande med höga hastigheter. 
 
Vitvattnet 
Vitvattnet ligger ca 25 kilometer norr om Kalix. Totalt har 8 kommentarer lämnats vilket är 
det lägsta antalet bland alla orterna. Två har kommenterat fordonshastigheterna som man 
anser för höga. Vägens bredd (för smal) och vinterväghållningen har också fått två 
kommentarer vardera. De resterande har önskat bättre gatubelysning och bättre vägunderhåll.  
 

Björkfors 
Björkfors som också ligger i Kalix kommun har liksom Vitvattnet få kommentarer men det är 
den ort med lägst antal invånare där invånarantalet är känt blad de jämförda orterna. Höga 
fordonshastigheter och bristande vägunderhåll är de främsta kommentarer man lämnat. 
 

Östra Svartbyn 
23 % av de kommentarer som invånarna i Östra Svartbyn lämnat behandlar behovet av en 
gång- och cykel väg på sträckan in mot centrala Överkalix. Man anser att vägen är smal med 
dåligt utrymme för oskyddade trafikanter, att vinterväghållningen behöver förbättras och att 
fordonshastigheterna är alltför höga. 

                                                 
2 En rad förbättringsåtgärder genomfördes under sommaren 2011 efter enkäten besvarats. 
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Harads 
Harads är den ort som har näst flest invånare bland de undersökta. Det avspeglar sig också i 
antalet kommentarer. Det man anser allra viktigast är att åtgärda de höga hastigheterna genom 
orten, man menar att respekten för den skyltade hastigheten är låg. Likaså vill man få gång- 
och cykelväg längs väg 97 genom hela orten för att öka säkerheten och tryggheten för 
oskyddade trafikanter. Man efterlyser också farthinder och fler övergångsställen och några 
anser att den chikan som finns är farlig. Unikt för Harads är 6 kommentarer angående bron 
över Luleå älv intill samhället. Den anses som smal utan speciellt utrymme för oskyddade 
trafikanter och upplevs som obehaglig att passera då fordonen kommer mycket nära, speciellt 
vid möte. Behovet att passera bron finns bland annat på grund av en idrottsplats och för de 
boende i Bodträskfors som besöker Harads för att besöka affärer eller andra målpunkter. 
 
Svappavaara 
Allra tydligast önskar de boende i Svappavaara att vägunderhållet förbättras, såväl barmark 
som vinter, 44 % av respondenterna i Skaulo har kommenterat detta. Det är också en av 
orterna som har flest kommentarer om vägunderhåll. Även här önskar man gång- och 
cykelvägar och bättre gatubelysning. Dessutom finns några kommentarer om fler 
övergångsställen och dålig sikt speciellt vintertid på grund av snövallar. 
 
Skaulo 
Smal väg med dåligt utrymme för oskyddade trafikanter är det som tydligt fått flest 
kommentarer från invånarna i Skaulo. Andra åtgärder man efterlyser inom orten är gång- och 
cykelvägar. Man tycker också att flödet av tung trafik är stort och att höga hastigheter 
förekommer. 
 
Resultaten av respondenternas egna kommentarer har också sammanställts i tabell 20. Vid 
sammanställningen i tabellen valdes initialt ca 10 nyckelord ut som tänkbara kommentarer 
och svarsalternativ i sammanställningen. De utökades allt eftersom fler synpunkter framkom 
för att slutligen bli 21 nyckelord som kodats in i tabellen.  
 
 



Tabell 20. Antal kommentarer från respektive ort kopplade till nyckelord. 

Ort 
Abborr-
träsk Nygård Hortlax Blåsmark

Hemmings-
mark Svensbyn Lillpite 

Rian/ 
Gammelgården Vitvattnet Björkfors

Östra 
Svartbyn Harads Svappavaara Skaulo 

 

Postnummer 93082 94234/93 94431/32 94492 94493 94640 94691/92 95292 95293 95294 95693 96024 98020 98204 summa 

bättre gatubelysning 0 0 12 3 6 17 7 2 1 1 1 4 7 1 62 

farthinder behövs 0 0 4 3 1 1 1 2 0 0 0 5 1 0 18 

gc-vägar 1 7 20 25 2 26 5 33 0 1 14 29 7 13 183 

halka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

hastighet 6 6 27 19 7 15 22 12 2 3 7 31 3 8 168 

hastighet tunga 3 2 5 5 3 2 5 6 0 1 1 4 1 0 38 

vinterväghållning 3 2 18 3 8 2 13 3 2 1 8 8 10 4 85 

vägunderhåll 1 3 20 2 7 7 22 1 1 2 2 3 22 3 96 

vägen smal/dåligt utrymme 4 5 10 18 5 17 11 24 2 0 12 13 5 22 148 

farligt övergångställe 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 5 

behövs fler 
övergångsställen/trottoar 

2 1 11 1 0 2 1 0 0 0 1 9 5 2 35 

busshållplats 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 

mycket tung trafik 2 5 12 4 8 9 9 16 0 0 4 5 1 13 88 

ökad säkerhet för barn 1 8 19 5 5 13 11 5 0 0 2 2 2 1 74 

otrygghet 2 4 5 2 2 7 8 7 0 0 3 4 1 2 47 

dålig säkerhet för oskyddade 
trafikanter 

1 2 6 7 7 4 6 10 0 0 3 17 1 3 67 

farliga omkörningar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 5 

dålig sikt 0 0 10 0 3 1 0 1 0 0 0 0 5 5 25 

reflexer på gående behövs 1 0 0 2 0 2 4 1 0 1 1 1 0 2 15 

bron över älven smal, litet utrymme för oskyddade trafikanter (endast Harads)        6   6 

hastighetskamera behövs 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 6 

                

Summa kommentarer3 27 46 180 101 64 125 125 125 8 10 61 148 72 83  

 
 

                                                 
3 En respondent kan ha lämnat flera kommentarer. Det innebär att summan av kommentarer inte är detsamma som antal svarande respondenter 
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6 Analys 
 

6.1 Om metoden 
Enkätutskick är en relativt vanligt förekommande undersökningsmetod. Den ger möjlighet att 
på ett effektivt sätt samla in önskade data som kan behandlas med ett enkelt tillvägagångssätt. 
En förhoppning är att samtliga tillfrågade ska besvara frågorna men svarsfrekvensen kan 
variera beroende på många faktorer. Vissa målgrupper kan vara mer villiga att besvara frågor 
medan andra undviker i större utsträckning. Ett sätt att öka svarsfrekvensen kan vara att 
erbjuda de som svarar olika belöningar eller liknande, men i denna undersökning bestämdes 
inledningsvis att ingen utlottning av premier eller liknade skulle ske, ej heller skulle det 
skickas påminnelser. Detta hade kunnat påverka svarsfrekvensen men är också en fråga om 
resurser. Enkäterna hade inte heller något löpnummer eller liknande som kunde avskräcka 
någon respondent från att besvara på grund av rädsla för att röja sin identitet. 
 
Några respondenter har engagerat sig mycket i frågeställningarna och bifogat separata brev 
med beskrivningar hur de arbetat för att få en förbättrad trafiksäkerhet där de bor eller kopior 
av handlingar som de tillsänt kommuner eller Trafikverket. Innehållet i dessa handlingar ingår 
ej och påverkar inte på något sätt de resultat som presenterats här.  

6.2 Färdmedelsval 
Samtliga undersökta orter ligger i Norrbotten där det ofta är vanligt att pendla längre sträckor 
med bil och resultaten styrkte detta genom att enkäten visade att respondenterna i hög grad 
använder egen bil till förflyttningar framför kollektivtrafik eller andra alternativ. Det är 
kanske inte så förvånande med tanke på att flera av orterna ligger i glesbygd eller har långt till 
närmaste större tätort med viktiga målpunkter som arbete, skola, vård eller affärer.  
 
En stor del av respondenterna har uppgett att de kör bil då de ska till en målpunkt utanför 
orten, oavsett om det är barmark eller vinterförhållanden. Det är totalt sett en låg andel som 
åker buss, men de som åker buss gör det i första hand till arbete eller skola, 7 %. Det är inte 
känt om orsaken till den låga andelen bussresande beror på att lämpliga förbindelser saknas, 
att tiderna ej är lämpliga eller annat. Totalt sett är det vanligare att man använder bilen till en 
vårdinrättning än till arbete, 58 % jämfört med 52 %. 
 
De sammanslagna resultaten från samtliga orter visar att det överlägset mest nyttjade 
färdmedlet då man färdas på huvudvägen genom respektive ort är bil för respondenterna som 
en grupp, oavsett barmark eller vinterförhållanden, därefter kommer att promenera och cykla. 
Buss är det färdmedel som nyttjats minst bland de färdmedel som nämnts. Många av orterna 
har inte bra tillgång till kollektivtrafik vilket naturligtvis påverkar. 

6.3 Respondenternas uppfattningar 
Bland de företeelser man överlag är mest nöjd med är utseendet på vägen genom orten, man 
tycker det är en vacker väg. Därefter anser många att man kan färdas obehindrat på vägen då 
det är barmark och dagsljus. Många anser också att man känner sig trygg när man kör bil och 
färdas till busshållplatsen under barmarksförhållanden. 
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I respondenternas egna kommentarer var de vanligaste synpunkterna som framkom i 
undersökningen framförallt önskan om nya gång- och cykelvägar; man anser att fordonen 
färdas med för hög hastighet, att vägarna är så smala att man känner sig otrygg att röra sig där 
som oskyddad trafikant och slutligen att man är orolig för barnens säkerhet. Farliga 
övergångsställen eller omkörningar, önskar fartkamera (trafiksäkerhetskamera) eller fler 
busshållplatser är exempel som förekom i mycket begränsad omfattning. En typ av 
kommentar som aldrig förekom var halka, ingen av respondenterna har nämnt något om halka 
eller halkbekämpning En av kommentarerna, nämligen att bron är smal och saknar bra 
utrymme för gående och cyklister, var unik för Harads och avsåg bron över Luleå älv. De 
andra orterna saknar någon bro som storleksmässigt är likvärdig den i Harads. 
 
De svar som respondenterna lämnat tyder på att man är minst nöjd med faktorer i samband 
med att man färdas som gående eller cyklist. Om svaren från samtliga orter slås samman är 
utrymmet på vägen den parameter man ofta angett att man inte är nöjd med. Också trygghet 
som gående eller cyklist både vid barmark- och vinterförhållanden är många mindre nöjda 
med. Slutligen har man problem med trygghet vid mörker då man cyklar och går och kör bil i 
vinterförhållanden samt att man anser att vägunderhållet inte är bra. 

6.4 Resultat kopplade till bebyggelsestruktur 
De principiella sju bebyggelsestrukturer som tagits fram har kopplats till de orter som ingått i 
enkäten. En analys av bebyggelsestrukturer blir något bristfällig då flera av de undersökta 
orterna kopplats till samma struktur. Exempelvis har sju orter bedömts tillhöra struktur 
nummer 1 och ingen ort tillhör struktur nummer 2, 3 och 7. De resultat som skulle komma 
fram vid en analys kan därför vara mer kopplade till orternas underhåll och utformning av de 
berörda vägarna än dess struktur. 

6.5 Bortfall av information 
Andra viktiga synpunkter från respondenterna kan ha fallit bort på grund att de ej ingått i 
frågeställningarna i enkäten. Även om det gavs möjlighet att lämna egna kommentarer kan 
man ha missat den möjligheten eller helt enkelt glömt bort eller inte insett att det kunnat vara 
viktig information för den sammanställning som gjorts. 

7. Slutsats och diskussion 
Dagens trafikplanering i Sverige tillgodoser till viss del de oskyddade trafikanternas anspråk i 
tätbebyggda områden, men det saknas teorier och modeller för hur trafikplaneringen för 
landsbygdstrafik ska tillgodose gåendes och cyklisters anspråk på att färdas säkert och tryggt 
med god tillgänglighet. I landsbygdstrafiken finns ofta motsättningar mellan fordonstrafikens 
krav på hög framkomlighet och hastighet, och fotgängares och cyklisters krav på säkerhet, 
trygghet och tillgänglighet samt kostnadseffektiva lösningar. Åtgärder för ökad säkerhet, 
trygghet och framkomlighet för oskyddade trafikanter, t.ex. genom att separera fordon från 
oskyddade trafikanter med gång- och cykelvägar, är i dagsläget oftast inte aktuella på grund 
av ekonomiska skäl och begränsad tillgång till ytor för den typen av åtgärder. 
 
De orter som ingått i enkätundersökningen är alla förhållandevis små och ligger i många fall i 
glesbygd. Syftet har också varit att belysa de förhållanden som råder på sådana platser. 
Orternas läge gör att man ofta är beroende av en bra kollektivtrafik eller egen bil för att kunna 
nå närmaste större tätort men hur löser man på ett tryggt och trafiksäkert sätt förflyttningar 
inom orten? Att göra så självklara saker som gå på en promenad med hunden, hälsa på 
bekanta, hämta posten eller gå till busshållplatsen kan vara eller i vart fall upplevas som 
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riskfyllda. De lokala förflyttningar som man oftast gjorde var för att hälsa på bekanta och då 
valde man främst att promenera eller köra bil, 31 % för respektive färdsätt. En stor andel av 
respondenterna i enkäten var äldre och i många fall minskar bilkörningen med stigande ålder. 
Detta ökar också kraven på god tillgänglighet och bra kollektivtrafik för en bibehållen 
rörlighet i samhället för dessa personer. Ska man dessutom vänta på en buss vid en större 
trafikerad väg är vindskyddade hållplatser att föredra, men sådana krav kan vara svåra att 
uppfylla på glest befolkade platser. 
 
Några av de vanligaste synpunkterna från respondenternas egna kommentarer var framförallt 
att man önskade gång- och cykelvägar; eller förbättra och utöka de befintliga. Höga 
fordonshastigheter, tung trafik, smala vägar med litet utrymme som medför att man känner sig 
otrygg att röra sig där som oskyddad trafikant samt oro för barnens säkerhet var också vanligt 
förekommande åsikter. De förekom både vid barmark- och vinterförhållanden. Önskan om 
förbättrat vägunderhåll var också en ofta återkommande kommentar. Man nämnde också 
problem med trygghet vid mörker då man cyklar och går, eller kör bil i vinterförhållanden. 
Trafikanternas känsla av säkerhet, dvs. trygghet, behöver inte alltid överensstämma med den 
verkliga säkerheten, en person kan uppleva en hög känsla av säkerhet och agera därefter, 
samtidigt som den verkliga säkerheten är låg. Därmed kan uttryck för hög känsla av säkerhet 
vara ett uttryck för en falsk känsla av säkerhet. En person kan också ha en känsla av låg 
säkerhet trots att den verkliga säkerheten är hög, vilket avspeglas i de faktiska låga antalet 
olyckor. 
 
Det finns olika åtgärder som görs i mindre orter eller byar för att rationalisera viss 
samhällsservice, t.ex. att samla flera postlådor på ett ställe istället för som tidigare vid 
respektive bostad. Detta sker dels för att underlätta för utdelningen av post och dels för att det 
resulterar i färre stopp. Det resulterar i vissa fall till att man måste promenera längs eller korsa 
vägar som inte är anpassade för detta.  
 
Likaså blir fler vägar ombyggda till mötesfria 2+1-vägar med mittseparerade körfält ofta i 
kombination med sidoräcken. Många av åtgärderna syftar till att öka säkerheten för 
fordonstrafikanter medan de samtidigt försvårar för oskyddade trafikanter om inte alternativa 
lösningar skapas samtidigt. Vissa vägar med farliga sidoområden har också fått enbart 
sidoräcken för att öka säkerheten. Räckenas placering har i vissa fall vållat debatt där 
oskyddade trafikanter uppgett att man känner otrygghet att promenera eller cykla där räckena 
monterats. Räckena kan också försvåra för snöröjningen vintertid med smalare körbanor eller 
högre plogkanter som följd. 
 
Så kallade bymiljövägar är ett koncept som testats på några platser i Sverige under de senaste 
åren där det saknats förutsättningar för separata gång- och cykelvägar (Johansson et al. 2008). 
Åtgärden innebär att vägar genom ett oftast mindre samhälle har smalnats av med intermittent 
eller heldragen kantlinje eller liknande samtidigt som högsta tillåtna fordonshastighet har 
sänkts. Syftet med avsmalningarna har varit att skapa ett extra utrymme för de oskyddade 
trafikanterna och öka framkomligheten och säkerheten där det saknats praktiska eller 
ekonomiska möjligheter att anlägga särskilda gång- och cykelvägar. Försöken har i första 
hand testats på lågtrafikerade vägar men även på infartsleder med relativt höga fordonsflöden. 
Någon av dessa åtgärder skulle kunna vara ett alternativ att arbeta vidare med för att förbättra 
förhållandena i de undersökta orterna. 
 
För att minska användandet och behovet av biltransporter och öka möjligheten att gå eller 
cykla för att komma närmare ett hållbart resande måste även de som bor i mindre orter eller 
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glesbygd ges möjlighet att ha realistiska, trygga och trafiksäkra alternativ. Alla har inte 
möjlighet eller en önskan av att bo i tätbebyggda områden där förutsättningarna för ett säkert 
och väl utbyggt nät av gång- och cykelvägar ofta är mer ekonomiskt försvarbara. 
 
De så kallade transportpolitiska målen (Regeringen 2011) är uppdelade i funktionsmål och 
hänsynsmål. De tillsammans beskriver bland annat att transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska medverka till att skapa en grundläggande tillgänglighet med god 
kvalitet för resor och transporter. Allra viktigast i detta sammanhang är att man också skriver 
att förutsättningarna för att välja att färdas som gående eller cyklist ska förbättras. Vidare 
säger man att det ska vara jämställt mellan könen, det ska vara säkert så att ingen skadas 
allvarligt eller dödas, bidra till en utvecklingskraft i hela landet och hjälpa till en ökad hälsa. 
Man har också preciserat målen mer i detalj och där kan man se att barnens möjligheter för att 
själva på ett säkert sätt kunna nyttja transportsystemet och vistas i trafikmiljön ska öka samt 
att förutsättningarna för att välja kollektivtrafik ska förbättras. 
 
Ovanstående mål tyder på att man strävar efter att öka förutsättningarna för att kunna förflytta 
sig som oskyddad trafikant. Resultaten i denna undersökning har i många avseenden visat att 
invånarna inte känner sig trygga och säkra när de gör förflyttningar inom orten, både som 
oskyddad trafikant och i fordon. Det finns således mycket att gå vidare med och förbättra. 
 
Det har framkommit många intressanta resultat från de olika orterna. Något som förvånade 
var hur ofta respondenter i samma ort lämnade likartade synpunkter angående 
trafiksituationen inom orten oavsett underlag och årstid. Framför allt förekom detta ofta i de 
egna kommentarerna man lämnat. Svaren varierar ibland mycket mellan orterna. Det visar att 
finns stora lokala behov och att invånarnas kunskap om sin egen ort är mycket god. Detta kan 
och bör beaktas i högre utsträckning i framtida diskussioner och vid planering av 
förbättringsåtgärder.  
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KOMMUN
Ort

Typ av bebyggelse- 
struktur

Fordonsflöde, 
ÅDT, vecko- eller 
vardagsmedel

Hastighet
genom 
orten

Medel-
hastighet 
km/h

Typ av GC- 
avskiljning

Typ av 
separation i 
korsning

2000-01-01—2011-05-31
Totalt antal olyckor i närområdet varav 
antal olyckor med G/C/M (gående, 
cyklister, moped)

Antal invånare Målpunkter

Kollektiv-
trafik med läge i 
eller utanför 
centrum

Kommentar

alla tung Olyckor G C M

ARVIDSJAUR 6626 (SCB 2009)

Abborrträsk 1 480 80 50 km/h
PU60
LS60

trottoar inget 6 0 0 0 143 (Wikipedia 2005) affär, byagård, utebad länstrafik  genom

BODEN 27444 (SCB 2009)

Harads 5 ÅDT 1420 120 50 km/h
PU56-51 
LS60-50

trottoar och 
separerad GC- 
väg delvis

inget (ÖG) 24 11 3 1 558 (SCB 2005)
skola, drivmedel, vård, handel, 
simhall, bibliotek, apotek, camping, 
verkstäder, kyrka

länstrafik  genom

GÄLLIVARE 18556 (SCB 2009)

Skaulo 1

vecko- 
medel 1818

240 50 km/h
Alla 54 LB 
57

inget separerat i plan 3 0 0 0
222 (Landsbygdsrådet 
2008)

folkets hus, kyrka, handel, drivmedel, länstrafik  genom
vecko- 
medel 1645

230 70 km/h
Alla 68
LB 70

KALIX 16957 (SCB 2009)

Björkfors 6 670 110

mätplats 
norr om 
centrum 
90 km/h

PU80-92 
LS75-83

inget inget 2 0 0 0 77 (Wikipedia 2005)
kyrka, hembygdsmuseum/café, 
barnomsorg

länstrafik  genom

Gammelgården 5 1460 50

mätplats 
öster om 
centrum 
70 km/h

PU68-74 
LS63-72

GC-väg
ett gupp vid skola 
samt chikan

0 0 0 0 307 (SCB 2005) skola, idrottsplats, länstrafik  genom

Rian 1

samma väg 
som 
Gammel- 
gården men 
längre 
västerut

samma 
väg som 
Gammel- 
gården 
men 
längre 
västerut

inget inget 0 0 0 0 okänt -- länstrafik  genom

Vitvattnet 1 ÅDT 100 saknas

Väg 767 
öster om 
byn, 70 
km/h

PU57-73 
LS52-63

inget inget 2 1 0 0 okänt förskola,  handel, drivmedel länstrafik  genom

KIRUNA 22974 (SCB 2009)

Svappavaara 4 400 40 50 km/h
PU37-45
LS27-49

okänt okänt
ej inräknat väg 

(E10) 2
0 0 1 394 (SCB 2005) handel, drivmedel, skola

länstrafik  genom 
(ej bara E10)

avser slingan genom 
byn, E10= medel alla: 
78 km/h, pb=77,5, 
lb=78,5 (skyltat 90)

PITEÅ 40871 (SCB 2009)

Blåsmark 5 ÅDT 440 15 50 km/h
PU47-52 
LU38-50

1 0 0 0 332 (SCB 2005) bygdegård, skola, kyrka, länstrafik  genom

Hemmingsmark 6 ÅDT 320 40 50 km/h PU84 LS79 3 0 0 0 398 (SCB 2005) kyrka, idrottsplats, skola, länstrafik  genom

Hortlax 6
Trio: 
Vecko- 
medel 4133

250 50 km/h
alla 60
LB 57

12 1 2 0 1247 (SCB 2005)
handel, skola, kyrka, idrottsplats, vård, 
apotek, simhall, bibliotek

länstrafik  genom

Lillpite 1
Trio: 
Vecko- 
medel 890

33 50 km/h
alla 50
LB 50

inget inget 4 0 2 1 454 (SCB 2005)
handel, hembygdsområde, skola, 
idrottsplats, 

länstrafik  genom

sommaren 2011 efter 
enkäten samlats in 
genomfördes 
förbättringsåtgärder på 
vägen genom orten

Svensbyn 7 ÅDT 1300 40 50 km/h
PU50-55 
LS48-54

19 2 3 2 362 (SCB 2005) idrottsplats, skola, matservering, länstrafik  genom

ÄLVSBYN 8432 (SCB 2009)

Nygård 1 ÅDT 830
ÅDT 
80

50 km/h
PU59-61 
LS58-62

inget inget 2 0 0 0 okänt inga länstrafik  genom

ÖVERKALIX 3668 (SCB 2009)

Östra Svartbyn 1 ÅDT 770
ÅDT 
50

50 km/h
PU54-56 
LS48-57

inget inget 2 0 0 0 281 (SCB 2005) museum, bygdegård, matservering länstrafik  genom
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BILAGA 1.



F888U9597P1PL0V0 27.04.2010, Page 1/12

EvaSys Färdas i små orter (VFD)

Peter Rosander
Research surveys Färdas i små orter (p)

Mark as shown: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically.

Correction: Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading results.

1. Frågor om dig

1.1 Jag är född år:
före 1910 1910-1915 1916-1920
1921-1925 1926-1930 1931-1935
1936-1940 1941-1945 1946-1950
1951-1955 1956-1960 1961-1965
1966-1970 1971-1975 1976-1980
1981-1985 1986-1990 1991-1995
1996-2000

1.2 Jag är: Kvinna/Flicka Man/Pojke
1.3 Jag har postnummer:

93082 94234 94293
94421 94431 94432
94492 94493 94640
94692 95292 95293
95294 95693 96024
98020 98204 Annat

1.4 Om du valt Annat i frågan ovan, skriv ditt postnummer här:

1.5 Bor du permanent på orten? Ja Nej Periodvis

På följande sidor presenteras olika påståenden som handlar om att färdas längs vägen som är markerad på kartan
på det separata informationsbladets baksida som du fått per post. Under varje påstående finns en skala där 0
innebär Aldrig och 7 Alltid. Det kan också vara så att 0 innebär Instämmer inte alls och 7 Instämmer helt.

Din uppgift är att markera Din inställning till respektive påstående med ett kryss på skalan ifråga. Kom ihåg att det
finns inga rätta eller felaktiga svar utan det är Din egen inställning/åsikt som är av intresse
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2. Barmark

Allmänna frågor om att färdas längs vägen under en normalvecka och under barmarksförhållanden:
När jag färdas längst den aktuella vägen:

0 1 2 3 4 5 6 7

2.1 Kör jag själv bil Aldrig Alltid
2.2 Är jag passagerare i bil Aldrig Alltid
2.3 Åker jag buss Aldrig Alltid
2.4 Cyklar jag Aldrig Alltid
2.5 Promenerar jag Aldrig Alltid
2.6 Annat Aldrig Alltid
2.7 Om du valt annat i frågan ovan, specificera vad här:
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3. Vinter

Allmänna frågor om att färdas längs vägen under en normalvecka och under vinterförhållanden:
När jag färdas längst den aktuella vägen:

0 1 2 3 4 5 6 7
3.1 Kör jag själv bil Aldrig Alltid
3.2 Är jag passagerare i bil Aldrig Alltid
3.3 Åker jag buss Aldrig Alltid
3.4 Cyklar jag Aldrig Alltid
3.5 Promenerar jag Aldrig Alltid
3.6 Annat Aldrig Alltid
3.7 Om du valt annat i frågan ovan, specificera vad här:
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4. Allmänna frågor om den aktuella vägen

0 1 2 3 4 5 6 7
4.1 Jag tycker att vägen är bra Instämmer inte

alls
Instämmer helt

4.2 Jag tycker att vägen är säker Instämmer inte
alls

Instämmer helt

4.3 Jag tycker att vägen är trygg Instämmer inte
alls

Instämmer helt

4.4 Jag tycker att jag kan färdas obehindrat på vägen
då det är barmark

Instämmer inte
alls

Instämmer helt

4.5 Jag tycker att jag kan färdas obehindrat på vägen
då det är vinterväglag

Instämmer inte
alls

Instämmer helt

4.6 Jag tycker att jag kan färdas obehindrat på vägen
när det är dagsljus

Instämmer inte
alls

Instämmer helt

4.7 Jag tycker att jag kan färdas obehindrat på vägen
när det är mörkt

Instämmer inte
alls

Instämmer helt

4.8 Jag tycker att vägen är en vacker vägsträcka Instämmer inte
alls

Instämmer helt

4.9 Jag tycker att vägunderhållet är bra på vägen Instämmer inte
alls

Instämmer helt
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5. Utanför orten

Frågor om orsak till varför du färdas under en normalvecka längs vägen, till platser utanför den ort eller by
du bor i. Sätt kryss i rutorna för olika orsaker och färdsätt. Du kan ange flera färdsätt per rad.

5.1 Hälsar på bekanta
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort

5.2 Arbetet
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort

5.3 Skolan
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort

5.4 Dagis
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort

5.5 Vård
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort

5.6 Social service
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort

5.7 Motionerar
Gå Cykla Annat
Aldrig

5.8 Busshållplats
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort

5.9 Mataffär
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort

5.10 Handel
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort

5.11 Café
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort
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5. Utanför orten   [Continue]

5.12 Restaurang
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort

5.13 Föreningslokal
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort

5.14 Motionslokal
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort

5.15 Idrottsplats
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort

5.16 Rekreationsområde
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort
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6. Inom orten

Frågor om orsak till varför du färdas under en normalvecka längs vägen, till plats i den ort eller by du bor i.
Sätt kryss i rutorna för olika orsaker och färdsätt. Du kan ange flera färdsätt per rad.

6.1 Hälsa på bekanta
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/saknas på min
ort

6.2 Arbete
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/saknas på min
ort

6.3 Skola
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort

6.4 Dagis
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort

6.5 Brevlådan
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort

6.6 Vård
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort

6.7 Social service
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort

6.8 Motionerar
Gå Cykla Annat
Aldrig

6.9 Busshållplats
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort

6.10 Mataffär
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort

6.11 Handel
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort
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6. Inom orten   [Continue]

6.12 Café
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort

6.13 Restaurang
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort

6.14 Föreningslokal
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort

6.15 Motionslokal
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort

6.16 Idrottsplats
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort

6.17 Rekreationsområde
Gå Cykla Kör bil
Bilpassagerare Buss Annat
Färdas aldrig dit/Saknas på min
ort
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7. Gå & Cykla

Frågor till Dig som går eller cyklar längs vägen en normalvecka (om du aldrig går eller cyklar behöver du inte
svara på dessa frågor, fortsätt till nästa frågegrupp):

0 1 2 3 4 5 6 7
7.1 Jag är orolig för att bli inblandad i en trafikolycka

när jag går eller cyklar längs vägen
Aldrig Alltid

7.2 Jag är nöjd med det utrymme som finns för
gående och cyklister längs vägen

Aldrig Alltid

7.3 Jag tycker att det är lätt att korsa vägen Aldrig Alltid
7.4 Jag är orolig för att bli inblandad i en trafikolycka

när jag ska korsa vägen
Aldrig Alltid

7.5 Jag känner mig trygg när jag går eller cyklar längs
vägen under barmarksförhållanden

Aldrig Alltid

7.6 Jag känner mig trygg när jag går eller cyklar längs
vägen under vinterförhållanden

Aldrig Alltid

7.7 Jag känner mig trygg när jag går eller cyklar längs
vägen när det är dagsljus

Aldrig Alltid

7.8 Jag känner mig trygg när jag går eller cyklar längs
vägen när det är mörkt

Aldrig Alltid
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8. Bil

Frågor till dig som kör bil längs vägen en normalvecka (om du aldrig kör bil behöver du inte svara på dessa
frågor, fortsätt till nästa frågegrupp):

0 1 2 3 4 5 6 7
8.1 Jag är orolig för att bli inblandad i en trafikolycka

med fotgängare eller cyklister/mopedister
Aldrig Alltid

8.2 Jag är orolig för att bli inblandad i en trafikolycka
med andra motorfordon, till exempel personbil,
buss eller lastbil

Aldrig Alltid

8.3 Jag är nöjd med det utrymme som finns för bilar
längs vägen

Aldrig Alltid

8.4 Jag känner mig trygg när jag kör bil längs vägen
under barmarksförhållanden

Aldrig Alltid

8.5 Jag känner mig trygg när jag kör bil längs vägen
under vinterförhållanden

Aldrig Alltid
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9. Buss

Du som åker buss längs vägen (om du aldrig åker buss så behöver du inte svara på dessa frågor, fortsätt till
sista uppgiften):

9.1 Jag färdas oftast till busshållplatsen genom att:
Gå Cykla Åka bil
Annat

9.2 Om du angett annat i frågan ovan, specificera vad?

0 1 2 3 4 5 6 7
9.3 Jag känner mig trygg när jag färdas på vägen till

och från busshållplatsen under
barmarksförhållanden

Aldrig Alltid

9.4 Jag känner mig trygg när jag färdas på vägen till
och från busshållplatsen under vinterförhållanden

Aldrig Alltid

9.5 Jag känner mig trygg när jag väntar vid
busshållplatsen

Aldrig Alltid

9.6 Jag känner mig trygg när jag åker buss Aldrig Alltid
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10. Egna kommentarer

10.1 Beskriv gärna med Dina egna ord vad Du tycker är viktigt när Du färdas i och genom Din ort:

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!



 
 
 
 
 

 
Information om enkät om att färdas i små orter 
 
Vid Avdelningen för Arkitektur och infrastruktur vid Luleå tekniska universitet 
pågår under 2009-2011 ett forskningsprojekt finansierat av Trafikverket i syfte 
att öka kunskapen om trafiksituationen i små orter med avseende på fotgängares 
och cyklisters säkerhet, framkomlighet och trygghet. 
 

Du kan hjälpa oss genom att besvara en enkät. 
 

Du har fått enkäten därför att Du bor i en ort som är utvald för studierna. 
Enkäten vänder sig till Dig som cyklar, går, kör/åker bil eller färdas på 
annat sätt på de allmänna vägarna.  
 

Till varje hushåll skickas två skriftliga enkäter. Om ni är flera vuxna i hushållet 
ber vi att två av er fyller i var sin enkät. Om hushållet består av en vuxen ber vi 
dig fylla i ett exemplar. 
 

Ungdomar i åldrarna 15 - 17 år kan med målsmans tillstånd gärna fylla i 
enkäten. 
 

Som ett alternativt till den skriftliga enkäten kan Ni istället fylla i enkäten via 
internet på adressen:  http://www.ltu.se/shb/trafik 
och behöver då inte skicka tillbaka den skriftliga enkäten per post. 
 

Frågorna i enkäten gäller den väg som är markerad i kartan på baksidan av detta 
informationsblad. Om du väljer att fylla i enkäten på webben gäller frågorna 
även då samma väg. 
 

Skicka tillbaka de ifyllda skriftliga enkäterna i det medföljande portofria 
svarskuvertet ELLER svara via internet senast den 13 juni 2010.  
 

Du svarar helt anonymt. Resultaten kommer att användas på ett sådant sätt att 
ingen enskild person kommer att kunna identifieras. Om Du undrar över något 
när det gäller enkäten är Du välkommen att kontakta: 
 
 

Peter Rosander 
Avdelningen för Arkitektur och infrastruktur  
Luleå tekniska universitet 
Tfn: 0920-49 24 09 
 
 

TACK PÅ FÖRHAND FÖR DIN MEDVERKAN!  
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Frågorna i enkäten gäller den sträcka av vägen som är markerad med rött i 
kartan nedan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGUR, unik till respektive ort 
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