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Sammanfattning
VTI har fått i uppdrag att utvärdera NTF:s projekt ”Äldre oskyddade trafikanter”.

NTF:s syfte med projektet äldre oskyddade trafikanter kan kortfattat beskrivas 
enligt följande: 
¶ att via information öka äldres medvetenhet och engagemang kring viktiga 

trafiksäkerhetsfrågor 
¶ att via opinionsgrupper dels ta tillvara äldres erfarenheter, dels uppnå 

faktiska förändringar i den fysiska miljön som främjar äldres trafiksäkerhet 
och tillgänglighet som oskyddade trafikanter. 

Föreliggande utvärdering har haft följande syfte: 
¶ utvärdera i vilken utsträckning de äldre oskyddade trafikanterna har blivit mer 

engagerade och medvetna om trafiksäkerhetsfrågor med anledning av 
projektet ”Äldre oskyddade trafikanter” 

¶ utvärdera i vilken utsträckning de äldre oskyddade trafikanterna anser att de 
har kunnat påverka trafiksäkerheten i sin närmiljö inom ramen för projektet 
”Äldre oskyddade trafikanter” 

¶ utvärdera väghållarnas syn på:
o projektet ”Äldre oskyddade trafikanter” i stort, innehållet i rapporterna 
o rapporternas relevans för trafiksäkerheten 
o nyttan av kartläggningen
o i vilken utsträckning åtgärder vidtagits.

Då initieringen av utvärderingen skedde först under början av 2003 har det inte 
varit möjligt att göra en utvärdering av projektet i form av en före- efterstudie i 
egentlig mening. Utgångspunkten har därför varit att studera hur den praktiska 
verksamheten har fungerat, med fokus på de lokala trafiksäkerhetsombudens och 
väghållarnas bild av projektet.

Undersökningen har omfattat en nationell enkätundersökning bland ett urval av 
lokala trafiksäkerhetsombud utsedda av de sex pensionärsorganisationer som 
deltagit i projektet samt en intervjuundersökning avseende ett urval av väghållare 
som mottagit rapporter om brister i trafikmiljön. Urvalen har i båda fallen baserats 
på register sammanställda av NTF.

Enkäten till de lokala trafiksäkerhetsombuden konstruerades på basis av 
erfarenheter erhållna vid diskussioner i fokusgrupper. NTF:s register över 
potentiella kartläggare omfattade drygt 2 950 adresser (varav 2 906 unika) till 
pensionärsorganisationernas lokala trafiksäkerhetsombud. Det var 607 personer av 
800 slumpmässigt valda som svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 76 procent. 
Majoriteten av dem som besvarade enkäten var män, i stort sett samtliga hade 
körkort eller hade haft körkort. 

Väghållarnas erfarenheter och uppfattningar har insamlats via telefonintervjuer. 
Det adressregister som nyttjades omfattade 216 väghållare vilka kunde ha fått 
skrivelser från de lokala trafiksäkerhetsombuden. Ett slumpmässigt urval av 50 
väghållare ringdes upp. Av dessa var det 44 som kunde nås.  

Äldres engagemang och medvetenhet avseende trafiksäkerhet med anledning 
av projektet 
Bland svarande lokala trafiksäkerhetsombud borde samtliga ha känt till projektet, 
men det var endast 77 procent som hört talas om det.  



Ungefär fyra av fem bland dessa uppgav att de hade tillfrågats om de ville delta
i utbildning/information. Detta motsvarar uppskattningsvis knappt två av tre 
lokala trafiksäkerhetsombud i registret. Detta var förvånande lite med tanke på att 
samtliga i registret borde ha känt till projektet. Ungefär hälften av alla lokala
trafiksäkerhetsombud i registret har uppskattningsvis tackat ja till att delta. De 
som har deltagit i utbildningen har varit positiva.

Eftersom var tionde inte kände till eller hade fått den broschyr som NTF tagit 
fram för ändamålet, finns det anledning att arbeta för att samtliga som kommer att 
delta i projektet får broschyren. Detta känns särskilt angeläget då majoriteten av
dem som deltagit vid kartläggningarna ansåg att de hade haft användning av 
broschyren.

Alla som deltagit i utbildningen borde också ha erbjudits att vara med i 
kartläggningen. Så verkar inte vara fallet. Endast tre av fyra angav att de hade 
blivit tillfrågade. Totalt sett var det uppskattningsvis en av tre personer i registret 
som medverkat vid någon kartläggning. De som deltagit i kartläggningarna har 
ansett att dessa i stort sett har fungerat väl, även om respons på arbetet i alltför 
stor utsträckning har uteblivit. Glädjande var att många upplevde att det arbete de 
gjort, lett till att de fått en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet.

Väghållarnas uppfattning – projektet har bidragit till en ökad trafiksäkerhet 
Syftet med att ta reda på väghållarnas uppfattning om projektet var att indirekt 
beskriva om de äldres rapporteringar om brister i trafikmiljön har bidragit till en 
ökad trafiksäkerhet. Det register över väghållare som funnits inom länsorganisa-
tionerna omfattade 216 adresser. Av de 50 slumpmässigt utvalda adresserna var 
det 44 personer som nåddes. Endast hälften av dessa kände till projektet och ännu 
färre uppgav att de hade mottagit någon skrivelse eller påringning från NTF. Detta 
var en förvånande liten andel, med tanke på att registret skulle omfatta just sådana
väghållare som fått skrivelser.

I genomsnitt hade väghållarna fått tre till fyra skrivelser eller muntliga
rapporter om brister eller med önskemål om åtgärder. De skriftliga rapporterna 
dominerade. Varje rapport omfattade i genomsnitt två till tre påpekanden om 
brister eller önskemål om åtgärder. Till varje väghållare hade det således i 
genomsnitt kommit in närmare nio påpekanden om brister eller önskemål om
åtgärder.

Även om väghållarna får in rapporter om brister eller rapporter med önskemål
om åtgärder är det dock ingen garanti för att åtgärderna genomförts. I genomsnitt
hade uppskattningsvis hälften av de påpekade bristerna åtgärdats. Positivt var 
även att ytterligare åtgärder planerades.

Väghållarna har sammantaget en positiv inställning till projektet. Majoriteten
av de väghållare som mottagit skrivelser ansåg att dessa varit till nytta för dem 
och att skrivelserna bidragit till ökad säkerhet för de äldre trafikanterna. De ansåg 
dock att informationen kring projektet inte hade varit tillräcklig och att de vare sig
hade haft möjlighet att påverka utformningen av skrivelse/rapporteringssättet eller
utformningen av projektet. 

Sammantaget kan det konstateras att de lokala trafiksäkerhetsombud som 
erbjudits att delta har försetts med en bra grund för att genomföra kartläggningar. 
De material som användes uppfattades som bra av kartläggarna. Dessa ansåg även 
att projektet bidragit till att de personligen fått ett ökat engagemang för 
trafiksäkerhetsfrågor även om långt ifrån alla bedömde att kartläggningarna 
bidragit till en ökad trafiksäkerhet. Vi finner dock att det arbete som läggs ner 
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skulle få en avsevärd större genomslagskraft om fler av de lokala 
trafiksäkerhetsombuden får erbjudande om att vara med och om de kartläggningar 
som gjorts kommer till fler väghållares kännedom.

Majoriteten av de väghållare som mottagit skrivelser ansåg att dessa varit till
nytta för dem och att skrivelserna bidragit till en ökad säkerhet för de äldre 
trafikanterna.

NTF-förbundens adressregister över såväl lokala trafiksäkerhetsombud som 
väghållare har flera brister. Det kan förväntas att en insats avseende förbättrade
register skulle förbättra spridningen och resultatet av projektet avsevärt. 
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1 Inledning 
Äldre människor är den grupp av människor i befolkningen som ökar snabbast i 
de flesta av OECD:s medlemsländer. I flera av dessa länder kommer var fjärde 
person att vara 65 år eller äldre år 2030 (OECD, 2001).

I en resvaneundersökning omfattande åren 1995–1997 (SCB, 1997) 
konstaterades att en man i åldern 65–74 år i genomsnitt reser 25 km/dag. Detta 
minskar med åldern och när de är 75–84 år uppgick resandet till 15 km/dag.
Motsvarande för kvinnor var 27 km/dag respektive 10 km/dag. Vilka färdmedel
de äldre väljer för de transporter de genomför beror på flera faktorer (Hakamies-
Blomqvist, Henriksson & Heikkinen, 1999). Det kan dels handla om objektiva 
faktorer, dels subjektiva faktorer. De objektiva faktorerna kan vara sådant som
färdmedelstillgång, bilinnehav, fysiska begränsningar hos trafikanten själv eller i 
trafikmiljön. De subjektiva faktorer som författarna tar upp kan vara sådant som 
är speciellt viktiga för äldre t.ex. trygghet eller tillräcklig grad av komfort. Ett 
exempel som nämns är om gatubeläggningen är dålig. De subjektiva faktorerna
kan då vara att det blir obekvämt och ansträngande att gå. Samtidigt känns det 
otryggt eftersom nästan hela uppmärksamheten måste riktas på underlaget, för att 
undvika en fallolycka. Därmed blir det svårt att hålla reda på den övriga trafiken. 
För de äldre trafikanterna är ofta säkerhet och komfort nära kopplade så att det 
som är svårt och obekvämt även känns riskabelt. 

Vilken typ av färdmedel de äldre väljer varierar beroende på om man bor i
tätort eller på landsbygd. I rapporten om resvanor (SCB, 1997) konstateras att 
bilen har stor betydelse för dem som bor på landsbygd.

I en svensk studie från 1985 (Transportforskningsberedningen, 1984) visades 
att nästan 50 procent av de trafikdödade fotgängarna i Norden var äldre än 65 år.

Äldre människor skadar sig lättare än yngre vid olyckor eftersom ett naturligt 
åldrande medför att kroppen blir skörare. Risken att råka illa ut vid en olycka är 
alltså större för äldre människor än för yngre (Maycock, 1997).

Thulin (1997) presenterade en riskanalys vilken var baserad på en kombination
av exponeringsdata från VTI:s resvaneundersökning och olycksdata från SCB 
avseende äldre gåendes olycksinblandning under åren 1989–1993. Studien visade 
att bland män i åldern 65–74 år skadades 0,75 personer per miljonkilometer. För 
kvinnorna i samma ålder var antalet skadade 1,1 kvinnor per miljon person-
kilometer. För åldersgruppen 75–84 år var motsvarande siffra 2,9 skadade och 
dödade män per miljon personkilometer och 1,7 kvinnor.

Många bakgrundsfaktorer talar således för ett särskilt stort behov av att vidta 
riktade åtgärder för äldre oskyddade trafikanter. 

2 Bakgrund 
NTF:s nätverk, se figur i bilaga 2, består av ett centralt äldreråd med
representanter från sex centrala pensionärsorganisationer, 21 länsvisa äldreråd
samt lokala trafiksäkerhetsombud utsedda inom pensionärsorganisationernas 
lokala föreningar och avdelningar. I de länsvisa äldreråden finns 12–14 
personer/råd. De består av distriktsombud, utsedda av respektive 
pensionärsorganisation. De har ett övergripande ansvar för den lokala 
verksamheten med dess lokala trafikombud i samverkan med NTF-förbunden. Det 

8 VTI notat 57-2003 



är inte ovanligt att distriktsombuden även är lokala trafiksäkerhetsombud. I de 
lokala pensionärsföreningarna finns sammanlagt ungefär 3 000 lokala trafiksäker-
hetsombud.

Äldre oskyddade trafikanter är ett projekt som genomförs av de sex centrala 
pensionärsorganisationernas distriktsombud och lokala trafiksäkerhetsombud,
med stöd av 23 NTF-förbund och deras äldreråd. Projektet leds av en 
projektledare på NTF:s centrala kansli. 

Projektet, som är ett nationellt projekt, startades i januari 2001. En förbered-
ande utbildning av de centrala pensionärsorganisationernas ca 300 distriktsombud
ägde rum hösten 2000. Kartläggningen av äldres trafiksäkerhetsmiljö har pågått 
sedan våren 2001. Pensionärsorganisationernas distriktsombud har med stöd av 
NTF-förbunden genomfört sammanlagt 144 informationsträffar. Dessa träffar har 
haft totalt 4 291 deltagare. Vissa lokala trafiksäkerhetsombud har deltagit vid fler 
än en träff, vilket innebär att antalet utbildade trafiksäkerhetsombud är något 
lägre. Vid sammanlagt 900 tillfällen har kartläggningsgrupper varit ute. Totalt har 
vid dessa tillfällen 3 413 deltagare medverkat. Det kan konstateras att vissa 
kartläggningsgrupper har varit ute flera gånger och att samma personer kan ha
deltagit vid flera tillfällen. Således vill vi göra läsaren observant på att antalen inte 
beskriver antal grupper och personer utan snarare antal aktiviteter och antal 
gånger man aktiverat personer. 

Kartläggningarna har resulterat i att sammanlagt 4 683 problem och brister 
rapporterats skriftligt, antingen via NTF-förbunden till väghållaren eller direkt till 
väghållaren. Det senaste var vanligast förekommande under år 2001. Exakt hur 
många av samtliga brister som rapporterats direkt till väghållaren, muntligt eller 
skriftligt har inte registrerats. 

Enligt NTF har tanken varit att under 2002 knyta fler målgrupper och 
samverkanspartners till projektet. Handikapporganisationerna är en sådan. Att 
söka samarbete med handikapporganisationerna har av NTF bedömts som viktigt 
för att få kunskap om vilka problem äldre funktionshindrade har i trafiken. 

Projektet ”Äldre oskyddade trafikanter” förväntas pågå till 2004, då en 
omfattande uppföljning och analys görs av hela projektet. Föreliggande rapport är 
ett led i denna uppföljning. Projektet har pågått sedan 2001 varför det inte har 
varit möjligt att genomföra några förstudier. Det har inte heller varit möjligt att 
via en olycksanalys isolera eventuella effekter av ett eventuellt förändrat
engagemang/medvetande hos de äldre oskyddade trafikanterna. Det har således 
inte heller varit möjligt att avgöra vilken direkt effekt kartläggningen har haft på 
trafiksäkerheten, uttryckt i minskat antal olyckor eller skador.

NTF:s syfte med projektet äldre oskyddade trafikanter kan kortfattat beskrivas 
enligt följande:
¶ att via information öka äldres medvetenhet och engagemang kring viktiga 

trafiksäkerhetsfrågor
¶ att via opinionsgrupper dels ta tillvara äldres erfarenheter, dels uppnå 

faktiska förändringar i den fysiska miljön som främjar äldres trafiksäkerhet
och tillgänglighet som oskyddade trafikanter 
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3 Syfte
Syftet med föreliggande utvärdering var följande:
¶ utvärdera i vilken utsträckning de äldre oskyddade trafikanterna har blivit mer

engagerade och medvetna om trafiksäkerhetsfrågor med anledning av 
projektet ”Äldre oskyddade trafikanter” 

¶ utvärdera i vilken utsträckning de äldre oskyddade trafikanterna anser att de 
har kunnat påverka trafiksäkerheten i sin närmiljö inom ramen för projektet 
”Äldre oskyddade trafikanter” 

¶ utvärdera väghållarnas syn på: projektet ”Äldre oskyddade trafikanter” i stort, 
innehållet i rapporterna, rapporternas relevans för trafiksäkerheten, nyttan av 
kartläggningen samt i vilken utsträckning åtgärder vidtagits.

4 Metod 
Vid val av metoder har utgångspunkten varit att utvärdera hur projektet har 
fungerat avseende den praktiska verksamheten. Således har inriktningen varit att 
beskriva de lokala trafiksäkerhetsombudens och väghållarnas erfarenhet och åsikt 
om projektet.

4.1 Äldre 
Samtliga insatser i projektet har dokumenterats av NTF, se bilaga 1:
”Processbeskrivning”. Detta gäller i det här fallet projektplaner, antal möten, antal 
"aktiva" äldre, antal kartläggningar, reaktioner från inblandade under projektets 
gång, revideringar, använt material etc. De frågeställningar som berör de äldre har 
utvärderats genom en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder.

Kvalitativ studie
Inledningsvis genomfördes en så kallad diskussion i fokusgrupp. Syftet med
diskussionen var att belysa deltagarnas intryck av utbildningen, vad projektet 
innefattat samt eventuella nackdelar och fördelar i projektet. Metoden diskussion i 
fokusgrupp beskrivs närmare i bilaga 3.

I praktiken innebär metoden att man samlar en grupp för att lyssna på dem när 
de diskuterar med varandra. Utifrån detta material kan man sedan formulera
frågeställningar och antaganden. För att kunna uttala sig om huruvida 
frågeställningarna är giltiga för en större population kan detta undersökas med
hjälp av någon kvantitativ metod, t.ex. ett större antal intervjuer eller utskick av
frågeformulär. Diskussionen spelades in på bandspelare. Själva diskussionen i 
fokusgrupp genomfördes strukturerad, båda avseende själva innehållet i 
diskussionen och gruppdynamiken. Inför diskussionen togs en intervjuguide fram,
se bilaga 4. Denna användes som en grund i diskussion och i de fall diskussionen 
mellan deltagarna avstannades introducerades frågor från guiden. Att 
diskussionen var strukturerad avseende gruppdynamiken innebär att vi i de fall 
individer inte kom till tals försökte att styra diskussionen så att de fick ett större
utrymme.

Resultatet låg till grund för formuleringen av frågor till de lokala 
trafiksäkerhetsombuden.
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Genomförande
Diskussionen leddes av en moderator från VTI. Ytterligare två bisittare
medverkade, även de från VTI. 

Diskussionen inleddes med att moderator sade följande: 
”Eftermiddagen kommer att gå till så här. Grundidén med en diskussion i 

fokusgrupper är att ni som är här pratar med varandra om era upplevelser och 
tankar när det gäller projektet oskyddade trafikanter. Vi vill att ni ska försöka att 
glömma bort att vi är här och enbart prata med varandra. Vi kommer att lyssna 
och anteckna. Det kan hända att vi någon gång sticker in med en fråga, men det 
kommer att vara undantagsfall. För att vara säkra på att vi inte missar något viktig 
som ni pratar om så kommer vi att spela in er diskussion på band. Vi kommer inte
att i något skede av analys eller presentation koppla det som har sagts till någon 
individ. Man kan kort säga att vi inte är intresserade av vem som säger vad, utan 
endast av vad som faktiskt sägs eller inte sägs.

Vi börjar med att jag, yyy och zzz presenterar oss för er. Därefter får ni 
presentera er för varandra. Berätta lite om vad ni heter, vilken pensionärs-
organisation ni tillhör, var ni bor, om ni är ensamstående eller gift/sambo, hur ni 
mår, hur ni kom med i projektet.” 

Analys
Den bandade intervjun har skrivits av. Syftet med fokusgruppen var att få ett 
omfångsrikt underlag inför konstruktionen av enkäten. Det viktigaste resultatet 
var således de frågeställningar vi erhöll inför konstruktionen av enkäten. I 
resultatdelen presenteras därför bara en kort summering av diskussionens centrala 
innehåll.

Kvantitativ studie 
För att avgöra om erhållna idéer var möjliga att verifiera och generalisera över en
större population konstruerades ett frågeformulär.

Population
Den population vi vill uttala oss om är lokala trafiksäkerhetsombud. Det finns 
ingen exakt uppgift eller samlat register över lokala trafiksäkerhetsombud. Enligt 
uppgift från NTF är det cirka 3 000 personer. 

Urvalsram
Det fanns ingen samlad urvalsram att tillgå. NTF upprättade därför, med hjälp av 
pensionärsorganisationernas distriktsorganisationer, ett register för ändamålet.
Registret bestod av listor med namn på personer som stod anmälda hos NTF som
lokala trafiksäkerhetsombud. Registret omfattade drygt 2 950 personer. En 
noggrannare bearbetning visade att det fanns en mängd personer som förekom i
registret på flera ställen. Ett femtiotal togs bort på grund av att de var dubbletter 
eller inaktuella och av alla i registret kunde 2 906 personer ingå i urvalsramen.
Upprättandet av urvalsramen var inte helt problemfritt. Såväl undertäckning som 
övertäckning har identifierats i registret. Övertäckningen handlade i första hand 
om personer som avlidit eller inte längre var aktiva i trafiksäkerhetsarbetet samt
personer som förekom på fler än en plats i registret, dvs. dubbletter. Ett exempel
på undertäckning är att en del av de namn som erhölls inte var namn på personer 
utan namn på pensionärsföreningar. I detta sammanhang var det svårt att avgöra
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hur många aktiva som dessa namn representerade, dvs. hur stor undertäckningen 
var. Eftersom flera namn i urvalet visade sig vara inaktuella, var det rimligt att 
anta att delar av registret inte var uppdaterade. Därmed är det vidare troligt att 
dessa delar inte har omfattat nya medlemmar, vilket ger ytterligare ett exempel på
undertäckning.

Urval
Ett slumpmässigt urval av 800 personer drogs, från registret som omfattade 2 906 
lokala trafiksäkerhetsombud. Urvalet gick till så att vi direkt i pappersregistret 
försåg var och en av namnen med ett nummer. Därefter genomfördes en 
slumpning av 800 nummer. De personer som hade dessa nummer valdes ut.

Utskick
Enkäten sändes ut med post tillsammans med ett följebrev och ett frankerat
svarskuvert i slutet av augusti månad 2003. En påminnelse gick ut ca 14 dagar 
efter det första utskicket. Påminnelsen var i form av ett vykort. 

Enkäten
Konstruktionen av enkäten baserades på erfarenheterna från fokusgruppen. 
Enkäten omfattade 32 frågor, se bilaga 6. 

Frågorna var indelade i följande grupper: 
¶ Kännedom om projektet 
¶ Information/utbildning
¶ Medverkan i kartläggningen 
¶ Resultat av rapporteringen 
¶ Engagemang och bidrag till trafiksäkerhet 
¶ Bakgrundsfrågor

Statistisk redovisning 
Företrädesvis presenteras punktskattningar, dvs. rena beskrivningar av hur man i 
genomsnitt har svarat. Urvalet som analysen baseras på förutsätts representera
populationen. Vi har därför valt att presentera andelar. Dock återges antal svar 
som andelsberäkningen baseras på i parentes efter redovisade resultat. Vi har valt 
att inte presentera standardavvikelserna för var och en av de erhållna punkt-
skattningarna. I detta sammanhang anses de mer betungande än att det bidrar med
klarhet.

I de fall vi har varit intresserade av att studera skillnader mellan grupper har 
Chi-tvåtest använts på en signifikansnivå av 5 procent1.

4.2 Väghållare
Kartläggningarna av trafikmiljöerna har i många fall resulterat i skrivelser som
skickats till berörd väghållare. Ett led i utvärderingen har varit att studera dessa 
väghållares kännedom om projektet, deras inställning till detsamma samt i vilken 
utsträckning inskickade skrivelser lett till åtgärder. Syftet har varit att avgöra om 
genomförda kartläggningar har medfört faktiska förändringar i den fysiska miljön,

1 Med signifikans nivå 5 procent avses att man i erhållna test i 95 fall av 100 kan uttala sig om att
en eventuell skillnad föreligger.
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förändringar som främjar äldres trafiksäkerhet och oskyddade trafikanters 
tillgänglighet. För detta ändamål valdes metoden telefonintervjuer. 

Ett slumpmässigt urval gjordes bland de väghållare till vilka observerade 
brister i vägmiljön hade skickats från de lokala trafiksäkerhetsombuden.

Population
Den population som var intressant att studera var samtliga väghållare till vilka 
skrivelser hade skickats och som därmed borde ha erhållit dessa.

Urval
VTI fick ett register över väghållare till vilka skrivelser hade skickats. Registret 
omfattade 216 adresser till väghållare i hela Sverige. Vissa adresser var 
kompletterade med namn eller befattning, avseende vem som mottagit skrivelsen. 
Ett slumpmässigt urval av 50 väghållare gjordes. Det saknades uppgift om 
telefonnummer till de flesta angivna väghållarna. Telefonnumret har i dessa fall 
hämtats från Gula sidorna på Internet. 

För att identifiera och nå berörd person hos utvald väghållare har ett flertal 
telefonsamtal ringts, vanligtvis till den telefonväxel som respektive kommun har 
namngett som ansvarig väghållare. I några fall har berörd person inte lyckats nås,
trots stora ansträngningar. Anledningen har vanligtvis varit att personen varit 
upptagen. Ett bortfall på sex personer, av det slumpmässiga urvalet på 
50 personer, blev följden. 

Intervjuunderlag
Baserat på erfarenheterna från diskussionerna i fokusgrupp konstruerades ett 
intervjuunderlag, se bilaga 7. 

5 Resultat
5.1 Äldre – Kvalitativ studie
Gruppen bestod av aktiva äldre som diskuterade sina erfarenheter avseende 
projektet ”Äldre oskyddade trafikanter”. De aktiva rekryterades via NTF-
förbundet i Östergötland. Sammanlagt deltog 9 äldre personer (6 män och 
3 kvinnor). Samtliga hade enligt NTF deltagit vid information/utbildning
avseende ”Äldre oskyddade trafikanter”. Deltagarna kom från olika pensionärs-
organisationer i Östergötland. Såväl storstadsbor som boende i mindre tätorter 
fanns representerade. Det var 6 personer som varit ute och kartlagt och 3 som inte
varit ute. 

Vi har tidigare berättat att det huvudsakliga syftet med den kvalitativa studien 
var att erhålla en rik och bred beskrivning av hur projektet kan uppfattas av äldre. 
Denna kunskap har utgjort basen vid konstruktionen av enkäten. Förutom detta så 
har vi valt att mycket summariskt återge de centrala frågor som berördes vid
diskussionen. Vi vill dock betona att dessa stolpar inte kan ses som en beskrivning
av hur projektet har fungerat, utan ska snarare ses som en beskrivning av vad just 
denna grupp diskuterade kring.

Medverkande i projektet 
Deltagarna hade en vag och varierande uppfattning om projektet och hur de 
hamnade i projektet. Det fanns de som trodde att projektet var en engångs-
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företeelse och det fanns de som hävdade att de var med för att få ta del av 
samvaron. På olika sätt uttrycktes att orsaken till att medlemmar deltagit var i 
första hand kaffet och lotteridragningen. Diskussionsdeltagarna var övervägande 
positiva till NTF-förbundet och den personal som arbetade med projektet ”Äldre
oskyddade trafikanter”. 

Info/Utbildning
Det var oklart vem som hade erbjudit dem att deltaga i utbildningen. Det rådde 
förvirring mellan pensionärsorganisationen och NTF:s roller. En åsikt som 
framkom var att det var pensionärsorganisationen som kallat till möte och 
NTFsom utbildat. 

Broschyr
Broschyren upplevdes positiv. Punktlistan som finns i broschyren hade använts av 
deltagarna. En del ansåg att broschyren inte var tillgänglig.

Kartläggningen
Deltagarna hade olika erfarenhet av kartläggning. Alla hade inte deltagit av olika
anledningar. Flertalet hade inte uppfattat kartläggningarna som en kontinuerlig 
aktivitet utan som en enstaka händelse. Avseende blankett för kartläggning/-
väghållare var erfarenheterna delade. Det var uppenbart att flera olika blanketter
använts och att man inte hade riktigt klart för sig skillnader/likheter och när de 
skulle användas. Det förekom att man inte hade någon uppfattning om vem man
skulle skicka in kartläggningsuppgifterna till. 

Vidare framkom att blanketten användes olika.

Rapportering
Deltagarna hade genomfört rapporteringen på olika sätt. Några hade rapporterat 
kartläggningarna till NTF medan andra hade rapporterat direkt till VV eller 
kommunen. Vad som rapporterats varierade, t.ex. hinder och buskar. Vidare hade 
det rapporterats om trasiga hissar, bristande gårdshantering, bristande drift och 
underhåll av vägar till soptunnor, brister i väghållning, markering, konflikt-
hantering g/c. De deltagande gav ett intryck av att ha svårt att veta vad som hörde 
till projektet ”Äldre oskyddade trafikanter”. Detta gällde såväl rapporteringen som 
projektet i stort. 

Respons
Det rådde delade meningar om förekomsten av respons på de insatser som
genomförts. Det framkom att ett sätt som respons erhållits på var genom att de 
noterat att rapporterade brister åtgärdats. Detta var dock något som inte alla 
erfarit.

Ökad aktivitet/spridning av resultatet 
Erfarenheterna var väldigt olika avseende om projektet lett till ett ökat 
trafiksäkerhetsengagemang i stort. Deltagarna i diskussionen hade inte själva varit 
aktiva i spridningen av resultatet. Media hade i något fall kontaktat dem.

De ifrågasatte varför inte projektet marknadsförts i TV. 
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5.2 Äldre – Kvantitativ studie – enkät
5.2.1 Svarsfrekvens 
Av 800 tillfrågade personer var det 607 som besvarade enkäten. Detta innebär en
svarsfrekvens på 76 procent.

Bland de 193 personer som inte besvarade enkäten var orsaken till bortfallet 
känt i 45 fall. Bland dessa 45 var det 15 av personerna som inte längre var i livet. 
Av olika anledningar ville inte 13 personer delta. I form av postreturer kom 
17 enkäter tillbaka.

5.2.2 Vem har besvarat enkäten
Ålder
De svarande var i genomsnitt födda 1929 (sd 5,56 år). Detta innebär att de 
svarande i genomsnitt var 74 år. Spännvidden på födelseår var från 1912 till 1969. 

Kön
Bland de svarande fanns det 467 män och 106 kvinnor, 34 personer har avstått 
från att besvara frågan.

Gift eller sammanboende
Bland de svarande var det cirka 78 procent som var gifta/samboende. Drygt 
22 procent var ensamstående, änka eller änkling. Det var 34 personer som avstod 
från att svara på frågan.

Boendeform
Bland de svarande var det 69 procent som bodde i enfamiljshus och 31 procent 
som bodde i flerfamiljshus. Samtliga besvarade frågan. 

Körkort
Bland de svarande var det 97 procent som hade haft eller hade körkort. Det var 
drygt 1 procent som inte hade heller hade haft körkort. Det var 7 personer som 
aldrig hade haft körkort och 32 personer som inte svarade på frågan.

5.2.3 Kännedom om projektet 
Fråga 1
Den inledande frågan löd ”Har du hört talas om det projekt som beskrevs på 
första sidan?” Av de 607 personer som besvarat enkäten var det 29 som avstod 
från att besvara denna fråga. Av dem som besvarade frågan var det 77 procent
(446 personer) som hade hört talas om projektet och 19 procent (111 personer) 
som inte hade hört talas om projektet. Fyra procent (21 personer) svarade att de 
inte visste.

5.2.4 Information/utbildning 
Fråga 2 
Vi ställde frågan ”Har du fått erbjudande om att delta i utbildning/-
information om projektet?”. Redovisningen baseras på svaren bland dem som 
hört talas om projektet eller inte visste om de hade hört talas om det. Det var 
17 personer som avstod från att besvara frågan. Av dem som besvarade frågan var 

VTI notat 57-2003 15



det 83 procent (358 personer) som hade fått erbjudande om att delta i 
utbildningen/informationen. Det var 15 procent (63 personer) som inte hade fått 
erbjudande och 2 procent (8 personer) som inte visste. 

De som fått erbjudande ombads att besvara frågan ”av vem har du fått 
utbildningen/informationen?”. I tabell 1presenteras resultaten.

Tabell 1  Fördelning över vem som man har fått erbjudandet av. 

Vem som gav erbjudandet Antal Procent
Äldrerådet i NTF-förbundet 128 33
Person på NTF centralt 35 9
Person på NTF-förbund 86 22
Distriktsombudet i din pensionärsorganisation, nämligen 127 33
Annan person 6 2
Vet ej 3 1
Totalt 385 100

Från fråga 2 kunde vi konstatera att det var 358 personer som fått erbjudande om 
att vara med i utbildning/informationen. Vi kan konstatera att det var ett antal 
personer som fått erbjudandet från flera håll. I tabellen är det 385 svar som 
redovisas och vi vill göra läsaren uppmärksam på att detta speglar antal 
erbjudanden som de 358 personerna har fått, inte antal personer som fått
erbjudande. Tabellen visar att uppfattningen bland de svarande var att de 
vanligtvis fått erbjudandet av äldrerådet i NTF-förbundet (33 % av erbjudandena) 
eller av distriktsombudet i den pensionärsorganisation man tillhör (33 % av 
erbjudandena).

Om de svarande ansåg att erbjudandet kom från distriktsombudet i den egna 
pensionärsorganisationen gavs följdfrågan – ”Vilken organisation har stått för 
utbildningen?”. Svaren fördelar sig enligt tabell 2. 

Tabell 2  Vilken organisation har stått för utbildningen? 
Vilken organisation gav erbjudandet? Antal Procent
PRO 41 32
SPF 43 34
SPRF 13 10
SKTF 1 1
SKPF 12 9
RPG 14 11
Annan 3 2
Vet ej 0 0
Totalt 127 100

Vi har tidigare konstaterat att det var 127 personer som fått erbjudanden från 
distriktsombudet i den egna pensionärsorganisationen. Tabellen visar att PRO 
eller SPF har stått för utbildningen i de flesta fall. 

De svar som följande analys baseras på representerar företrädesvis de personer 
som har fått erbjudande om att delta i informationen/utbildningen (358 personer). 
I de fall personerna även har deltagit så omfattar analysen endast dessa
282 personer. 
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Fråga 3 
Vi frågade om de ”deltagit i utbildningen/informationen om projektet?”, se 
tabell 3. Redovisningen är baserad på svaren från dem som fått erbjudande om att 
deltaga i informationen/utbildningen.

Tabell 3  Har du deltagit i utbildningen? 
Har du deltagit i utbildningen/informationen Antal Procent
Ja 282 80
Nej 69 20
Vet ej 1 0
Totalt 352 100

Det var 6 personer som inte svarade på frågan. Vi kan konstatera att av dem som
besvarade frågan var det 80 procent som hade tackat ja och deltagit i utbildning. 

5.2.5 Erfarenheter från utbildningen/informationen 
Redovisningarna av fråga 4–6 baseras på svaren bland dem som deltagit i 
utbildningen.

Fråga 4 
De fick frågan ”Har utbildningen/informationen om projektet varit 
tillräcklig?”. I tabell 4 redovisas i vilken utsträckning de som deltagit i 
utbildningen/informationen ansåg att innehållet var tillräckligt.

Tabell 4  Har utbildningen/informationen om projektet varit tillräcklig?
Har utbildningen/informationen varit tillräcklig? Antal Procent
Ja 213 79
Nej 25 9
Vet ej 31 12
Totalt 269 100

Det var 13 personer som inte svarade på frågan. Av dem som besvarade frågan var 
det således 79 procent som ansåg att innehållet i utbildningen/informationen var 
tillräcklig. Vidare var det 9 procent som ansåg att det inte varit tillräckligt och
12 procent som inte visste. 

Fråga 5
Vi bad de som deltagit att besvara frågan ”Var utbildningen/informationen 
användbar i kartläggningen?”, se tabell 5.

Tabell 5 Var utbildningen/informationen användbar i kartläggningen? 
Var utbildningen/informationen användbar i kartläggningen? Antal Procent
Ja 224 83
Nej 6 2
Vet ej 41 15
Totalt 271 100
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Det var 11 personer som inte besvarade frågan. Av dem som besvarade frågan var 
det 83 procent som ansåg att utbildningen/informationen hade varit användbar vid 
kartläggningen. Cirka 2 procent svarade att den inte varit det och 15 procent 
svarade ”vet ej”. 

Fråga 6
Vi bad dem som deltagit att ta ställning till följande fråga: ”Var det något som 
saknades i utbildningen/informationen?”. Hur svaren fördelade sig redovisas i 
tabell 6. 

Tabell 6 Var det något som saknades i utbildningen/informationen? 
Var det något som saknades? Antal Procent
Ja 19 7
Nej 154 58
Vet ej 93 35
Totalt 266 100

Det var 16 personer som inte besvarade frågan. Av dem som besvarade frågan var 
det 58 procent som inte ansåg att det saknades något. Det kan konstateras att det 
var 7 procent som ansåg att det var något som saknades. Bland dem som svarat att 
de saknat något i utbildningen fanns synpunkter av mer allmän karaktär t.ex. mer
information och materiel, OH-bilder, bättre utbildning för länet, bättre kvalitet på 
informatörerna. De specifika önskemål som framkom avseende föreliggande 
studie var information om hur svårt det är att få en ändring godkänd av 
kommunen, information om nya bestämmelser, efterfrågar broschyrer som kan 
delas ut, mer grundkunskap om nollvision, mera praktiska övningar ute i fält, nya 
trafikregler och vägmärken, vidareutbildning och uppfriskning. 

5.2.6 NTF:s broschyr
Fråga 7 
I utbildningen/informationen användes broschyren ”Säker trafikmiljö”. Vi bad de 
svarande att ta ställning till om de hade ”... sett broschyren säker trafikmiljö?”.
I tabell 7 presenteras dels svaren bland alla svarande på enkäten (607 personer), 
dels svaren bland dem som deltagit i utbildningen (282 personer). 

Tabell 7 Har du sett broschyren "Säker trafikmiljö"? 
Har du sett broschyren? Antal Procent
Ja 341 72
Nej 89 19
Vet ej 41 9
Bortfall 136

Bland alla 607 som svarat

Totalt 607 100
Ja 245 88
Nej 20 7
Vet ej 15 5
Bortfall 2

Bland de 282 som deltagit i
utbildningen

Totalt 282 100
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Av de 607 personer som besvarade enkäten var det 136 som inte besvarade denna 
fråga. Av dem som svarade var det 72 procent (341 personer) som sett broschyren 
”Säker trafikmiljö”. Det var 19 procent (89 personer) som inte sett broschyren och
9 procent (41 personer) som inte visste. Bland dem som deltagit i utbildningen var 
det ungefär 88 procent (245 personer) som hade sett den och 7 procent (20 
personer) som inte sett den. 

Fråga 8
Broschyren är tänkt att fungera som ett underlag vid kartläggningen och det är 
därför av intresse att ta reda på om de som deltagit i utbildningen/informationen
har fått denna. Vi frågade ”Har du fått broschyren?”. Resultaten presenteras i 
tabell 8 och baseras på de 245 personer som varit med i utbildningen och som sett
broschyren.

Tabell 8  Har du fått broschyren? 
Har du fått broschyren? Antal Procent
Ja 224 93
Nej 11 4
Vet ej 7 3
Totalt 242 100

Det var 3 personer som inte svarade på frågan. Cirka 93 procent (224 personer) 
som hade fått broschyren och 4 procent (11 personer) som inte hade fått den. 

5.2.7 Kartläggningen 
Fråga 10
Det är av intresse dels att se hur många totalt sett (av de 607 svarande) som fått
erbjudande om att delta i kartläggningen, dels att se hur många av dem som
deltagit i utbildningen som har fått erbjudande att delta i själva kartläggningen. Vi 
frågade om de fått ”… erbjudande om att delta i kartläggningen av 
trafikmiljön?”. I tabell 9 presenteras hur många av alla 607 svarande som fått 
erbjudande om att vara med i kartläggningen. 

Tabell 9 Har du fått erbjudande om att delta i kartläggning av trafikmiljön? 
Har du fått erbjudande om att
delta i kartläggningen?

Antal Procent

Ja 269 58
Nej 174 38
Vet ej 19 4
Totalt 462 100
Bortfall 145
Totalt 607

Det var 145 personer som inte svarade på frågan. Detta är sannolikt sådana som 
inte deltagit i utbildningen/informationen. Det kan noteras att av dem som
besvarade frågan var det cirka 58 procent (269 personer) som hade fått erbjudande 
att delta. Det var 38 procent som inte fått något erbjudande. Om man däremot
enbart tittar på dem som erbjudits och deltagit i utbildningen/informationen blir
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procentandelarna betydligt högre. Av dessa 282 personer var det 12 som valde att 
inte svara på frågan. Av de utbildningsdeltagare som besvarade frågan var det
76 procent (204 personer) som erbjudits att vara med i kartläggningen, 22 procent 
(58 personer) som inte hade fått erbjudanden och 3 procent som inte visste.

Fråga 11 
För att ta reda på hur många gånger man har varit med ute och gjort 
kartläggningar bad vi samtliga att svara på frågan ”Hur många gånger har du 
deltagit i kartläggning av trafikmiljön?”. Svaren redovisas för alla svarande 
(607) oavsett om man sagt att man erbjudits att vara med i kartläggningen eller 
inte, eller om man deltagit i utbildningen eller inte, se tabell 10.

Tabell 10  Antal kartläggningar man har deltagit i.
Antal kartläggningar man deltagit i? Antal Procent
Ingen gång 146 24
1 gång 93 15
2 gånger 61 10
3 gånger 43 7
4 gånger eller fler 63 10
Vet ej 16 3
Totalt 422 100

Det var 185 personer som inte svarade på frågan. Dessa är sannolikt sådana som 
inte har deltagit i kartläggningen. Det var 45 procent (276 personer) av alla som 
besvarade enkäten som varit ute minst en gång och kartlagt. Det var 87 procent 
(234 personer) av dem som tillfrågades om de ville vara med och kartlägga som 
varit ute minst en gång.

Bland dem som fått erbjudande om att delta i kartläggningen (269 personer), 
oavsett om de deltagit i utbildningen eller inte, var det 13 procent som inte varit 
med och kartlagt. Knappt 60 procent har varit med fler än en gång och cirka 
29 procent har varit med om en kartläggning.

Aktiva kartläggare 
I följande avsnitt baseras resultaten på svaren från dem som deltagit i
kartläggningen minst en gång. 

Fråga 9 
På frågan om ”… broschyren varit användbar i samband med 
kartläggningen?” fördelade sig svaren för de som svarat att de deltagit i 
kartläggningen minst en gång (276 personer), enligt tabell 11. 

Tabell 11  Var broschyren användbar? 
Var broschyren användbar? Antal Procent
Ja 189 82
Nej 4 2
Vet ej 36 16
Totalt 229 100
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Det var 47 personer som inte svarade på frågan. Bland dem som besvarade frågan
var det 82 procent som ansåg att broschyren var användbar. Det var 2 procent som 
svarade nej och 16 procent som svarade vet ej. 

Synpunkter från de personer som svarat att de inte ansåg att broschyren varit 
användbar var t.ex. att de bor på ren landsbygd och inte har påtagliga problem, att 
de har beställt den men inte fått den, att de har delat med sig av den till andra, att 
de har använt broschyren i annat sammanhang, att den kan göras ännu bättre. 

Fråga 12
Hur själva kartläggningen har gått till var av intresse. Vi frågade ”…hur många 
som var med vid kartläggningen?”. Svaren redovisas i tabell 12.

Tabell 12  Antal personer som var med vid kartläggningen. 
Antal personer som deltagit i kartläggningen? Antal Procent
Endast jag 11 4
2–3 personer 64 25
4–5 personer 60 23
6 personer eller fler 105 41
Vet inte 15 6
Totalt 255 100

Det var 21 personer som inte svarade på frågan. Från tabellen kan vi konstatera att 
det var vanligt att kartläggningarna genomfördes i grupp om 6 personer eller fler. 
Det minst vanliga var att man genomförde kartläggningen på egen hand. 

Fråga 13 
Vi frågade ”Har kartläggningen fungerat bra?”. I tabell 13 presenteras 
resultatet.

Tabell 13  Har kartläggningen fungerat bra? 
Har kartläggningen fungerat bra? Antal Procent
Ja 172 68
Nej 25 10
Vet ej 58 23
Totalt 255 100

Det var 21 personer av de 276 som inte svarade på frågan. Av dem som svarade 
var det 68 procent (172 personer) som ansåg att kartläggningen fungerat bra. Det 
var 10 procent som inte ansåg att det fungerat bra. Cirka 23 procent visste inte. 

Av kommentarerna till frågan framgår bl.a. att det varit mycket svårt att få
kommunens tjänstemän att förstå problemen. Ett annat problem som belystes var 
att det var många påpekanden som inte åtgärdats av ekonomiska skäl och att de 
upplevde ett dåligt gensvar från såväl kommunen som väghållarna. 
Kommentarerna relaterar således inte till själva kartläggningen utan mer till 
resultatet av den. 
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Fråga 14 
För att veta i vilken utsträckning de som genomfört kartläggningar (276 personer) 
har fått stöd bad vi dem besvara frågan ”Har ni fått stöd från någon i samband 
med kartläggningen?”. Flera svar kunde ges på frågan som presenteras i tabell 
14.

Tabell 14  Har ni fått stöd från någon i samband med kartläggningen. 
Har ni fått stöd….? Antal
Ja, från äldrerådet i NTF-förbundet 73
Ja, från person på NTF centralt 25
Ja, från person på NTF-förbundet 66
Ja, från distriktsombudet i din pensionärsorganisation, nämligen 53
Ja, från annan person 24
Nej 51
Vet ej 12
Totalt 304

Vi kan notera att av de 276 personerna så var det 18 procent (51 personer) som 
svarat att de inte fått något stöd. Det mest frekventa svaret på var man fått hjälpen 
från var från äldrerådet i NTF-förbundet. Det andra vanligaste svaret var från 
person på NTF-förbundet.

Fråga 15 
De kartläggningar som genomfördes noterades på olika sätt. I tabell 15 
presenteras hur noteringarna gjordes. 

Tabell 15 Hur noterades identifierade trafikfaror under själva kartläggningen? 
Antal

På löst/tomt papper 45
På blankett från NTF 156
I ”minnet” 21
På annat sätt…. 42
Totalt 264

Tabellen visar att de identifierade trafikfarorna vanligtvis noterades på blankett 
från NTF. Bland dem som svarat ”på annat sätt” nämndes bland annat foto, 
kartskisser och bilagor, muntlig diskussion, overhead, tavla och krita samt
videoband.
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Fråga 16 
Vi frågade ”Om blanketten från NTF har använts var den då lätt/svår att 
fylla i?”, setabell 16.

Tabell 16 Var blanketten lätt/svår att använda? 
Antal Procent

Lätt 147 61
Svår 10 4
Vet ej 23 9
Använde ej 61 25
Totalt 241 100

Det var 35 personer som inte svarade på frågan. Av dem som svarat att de använt 
denna blankett ansåg 61 procent (147 personer) att den varit lätt att fylla i.

Fråga 17 
Vi frågade om ”Har du fått lämna synpunkter på blanketten/-
rapporteringssättet i förväg?”. Det var 31 personer som inte svarade på frågan. 
Av dem som besvarade frågan var det 23 procent (53 personer) som svarade att de 
fått lämna synpunkter, 71 procent (174 personer) som svarade att de inte hade det 
och 6 procent (15 personer) som inte visste. 

Fråga 18 
Vart rapporterna har skickats är av intresse bland annat för att veta vem de
svarande kan förvänta sig respons ifrån. Vi ställde frågan ”Till vem har 
vanligtvis blanketten skickats?”. Resultaten som presenteras i tabell 17 baseras
på svaren bland dem som svarat att de deltagit i kartläggningen. 

Tabell 17  Vem har blanketten skickats till? 
2001 2002

NTF centralt 13 17
NTF förbundet 125 143
Väghållaren 91 79
Annan 24 25
Totalt 253 264

Det kan konstateras att blanketten vanligtvis skickats till NTF-förbundet i länet 
detta gäller både år 2001 och 2002. Det var också vanligt att den skickades till 
väghållaren direkt. 

Fråga 19 
Det finns flera faktorer som påverkar om man upplevt att det har varit 
meningsfullt och haft en positiv effekt avseende ökad trafiksäkerhet. En sådan
faktor är om de som varit med och kartlagt har fått någon respons på den 
rapportering som gjorts. Resultaten på frågan ”Har du/ni fått någon respons på 
er rapportering och från vem fick ni då vanligtvis svaret?” presenteras i 
tabell 18. 

VTI notat 57-2003 23



Tabell 18  Har du/ni fått någon respons på er rapportering? 
Har du/ni fått någon respons..? Antal Procent
Ja 135 63
Nej 64 30
Vet ej 16 7
Totalt 215 100

Bland de 276 som deltagit i kartläggningen var det 61 personer som inte 
besvarade frågan. Av dem som svarade var det 63 procent (135 personer) som 
svarat att de fått respons, 30 procent (64 personer) ansåg att de inte fått det och 
7 procent (16 personer) svarade att de inte visste. Det var 61 personer som inte 
besvarade frågan. 

Bland dem som fått respons på rapporteringen var det av intresse att se varifrån 
de fått detta. Tabell 19 baseras på svaren från dem som hade varit med vid 
kartläggningen och som fått respons. Det var möjligt att ange flera svar på frågan. 

Tabell 19  Om man har fått respons från vem har man fått det? 
Antal

NTF centralt 13
NTF förbundet 68
Väghållaren 68
Annan 13
Totalt

Vi bad de som fått respons att tala om hur de fått det. Resultaten presenteras i 
tabell 20.

Tabell 20 Hur fick ni responsen?
Antal

Brev 91
Fax 1
Telefon 16
e-post 3
Annat 55
Totalt

Fråga 20 
De som varit ute och kartlagt har utgått från den förteckning över platser och 
brister som finns i broschyren som nämnts tidigare. Vi bad de svarande att 
”Markera vilka platser eller vilka brister som ni oftast rapporterade?”. I
tabell 21 markerar röd färg de mest frekventa anmärkningarna (>125) medan gul 
färg markerar anmärkningar som förekommit 100–125 gånger bland de 
rapporterade.
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Tabell 21  Platser eller brister som oftast rapporterades.
Antal Procent av de 276 som 

deltagit i kartläggningen
Landsvägen 44 18
Vägrenen 26 11
Vid korsningar 114 47
Vid enkelriktad gata 12 5
Vid parkerade bilar 33 14
Där häckar skymmer sikten 154 64
Vid obevakade övergångsställen 81 33
Vid bevakade övergångsställen 29 12
Vid utfart från tomten 24 10
Vid parkeringen vid affären 33 14
Vägen till busshållplatsen 30 12
Vid busshållplatsen 40 16
Kring servicehuset 20 8
Bristande snöröjning och sandning 108 45
För höga trottoarkanter 107 44
Håligheter, ojämnheter 114 47

Antal Procent av de 276 som 
deltagit i kartläggningen

Vägen till centrum 12 5
Vägen till affären 14 6
Där vägarbete pågår 12 5
Vid brandstationen
Vid järnvägskorsningen 6 2
I vägtunneln 9 4
Vid gång- och cykelbanor 93 38
Där cykelbanan mynnar ut i körbanan 41 17
Vid cykelnedfarten till vägtunneln 15 6
Vid cykeluppfarten från vägtunneln 14 6
Vid cykelparkeringen 7 3
I kurvan med skymd sikt 38 16
På backkrönet 17 7
Vid okynnesåkning i bostadsområdet 40 16
Felparkerade bilar 30 12
För korta intervaller på grön gubbe, svårt 
att hinna över 

46 19

För hög hastighet 126 52
Annat

De mest frekventa anmärkningarna var ”där häckar skymmer sikten” och ”för hög 
hastighet”. Även ”bristande snöröjning”, ”för höga trottoarkanter”, ”håligheter 
och ojämnheter” samt ”vid korsningar” var vanligt förekommande anmärkningar.
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5.2.8 Resultat av rapporteringen 
Fråga 21 
De som kartlagt fick i uppgift att tänka sig 10 påpekade brister/önskemål och 
utifrån dessa ta ställning till hur många de trodde hade åtgärdats. Frågan löd ”Hur
många av 10 tänkta påpekade brister/önskemål tror du har åtgärdats?” och 
svaren presenteras i tabell 22. 

Tabell 22  Hur många av 10 tänkta brister/önskemål tror du har åtgärdats?
Antal Procent

Ingen 36 15
1 av 10 29 12
2 av 10 32 13
3 av 10 36 15
4 av 10 18 8
5 av 10 18 8
6 av 10 10 4
7 av 10 3 1
8 av 10 3 1
9 av 10 2 1
Alla 7 3
Vet inte 45 19
Totalt 239 100

Det var 37 personer som inte svarade på frågan. Cirka 15 procent av dem som 
besvarat frågan trodde inte att någon av 10 tänkta rapporterade brister hade 
åtgärdats. Cirka 40 procent trodde att 1–3 brister av 10 rapporterade skulle ha 
åtgärdats. Cirka 23 procent trodde att 4–9 brister skulle ha åtgärdats och 3 procent 
trodde att alla brister skulle ha åtgärdats.

5.2.9 Engagemang och bidrag till ökad trafiksäkerhet 
Förutom att projektet har haft som syfte att bidra till en ökad trafiksäkerhet har
man också velat öka äldres medvetenhet och engagemang kring viktiga 
trafiksäkerhetsfrågor. För att belysa i vilken utsträckning detta har införlivats har 
en mängd frågar avseende de äldres engagemang ställts. Frågorna ställdes till 
samtliga men är främst relevanta för dem som deltagit i utbildning. Följande
resultat baserar sig därför på dem som deltagit vid minst en kartläggning.

Fråga 25
Ett sätt som kan sporra de som deltagit i kartläggningen är om de insatser de gjort 
har uppmärksammats i media. Vi frågade ”Har det du/ni gjort i samband med 
kartläggningen uppmärksammats i tidning, radio/tv eller i andra media?”. 
Av de 276 som deltagit i kartläggningen var det 20 som inte svarade på frågan. Av 
dem som besvarade frågan var det 33 procent (85 personer) som svarade ”ja”, 
51 procent (131 personer) som svarade ”nej” och 16 procent (40 personer) som
svarade ”vet inte”.
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Fråga 23
Ett sätt att beskriva om de äldres engagemang ökat var att ställa frågan ”Upplever
du att din medverkan i projektet gett dig ett ökat medvetande om 
trafiksäkerhetsfrågor?”. Resultaten på frågan presenteras för dem som deltagit i
kartläggningen (276 personer), se tabell 23. 

Tabell 23  Upplever du att din medverkan i projektet 
gett dig ett ökat medvetande om trafiksäkerhetsfrågor? 

Antal Procent
Ja 199 77,4
Nej 24 9,3
Vet ej 34 13,2
Totalt 257 100,0

Det var 19 personer som inte svarade på frågan. Av dem som besvarade frågan var 
det 77 procent som ansåg att deras medvetenhet om trafiksäkerhetsfrågor hade 
ökat i och med deras medverkan.

Fråga 24
Ett annat sätt att beskriva de äldres engagemang var via frågan ”Har arbetet i 
projektet lett till nya ’uppdrag’, inom trafiksäkerhetsområdet eller inom 
andra områden?”, se tabell 24.

Tabell 24 Har arbetet i projektet lett till nya "uppdrag" inom 
trafiksäkerhetsområdet eller inom andra områden? 

Antal Procent
Ja 69 27,4
Nej 166 65,9
Vet ej 17 6,7
Totalt 252 100,0

Det var 27 procent (69 personer) av dem som hade hört talas om projektet som 
svarade att detta arbete hade lett till nya trafiksäkerhetsuppdrag. 

Fråga 22
En aspekt som inte direkt har bäring på trafiksäkerhet, men som kan tänkas 
påverka de äldres situation i positiv riktning, är om de i och med projektet har fått 
nya vänner. Vi ställde frågan ”Har arbetet i projektet gett dig nya vänner?”. 
Det var 23 personer som avstod från att svara på frågan. Av dem som svarade var 
det 44 procent (111 personer) som svarade ja på denna fråga, 29 procent 
(74 personer) svarade nej och 27 procent (68 personer) svarade ”vet inte”.

Fråga 26
Vi frågade om man ”…ansåg att projektet känts meningsfullt”. Det var 
22 personer av de 276 som deltagit i kartläggningen avstod från att svara. Av dem
som besvarade frågan var det 75 procent (190 personer) som svarade ja, 9 procent 
(22 personer) som svarade nej och 16 procent (42 personer) som svarade ”vet
inte”.
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Fråga 27
Vi frågade om de ansåg ”…att rapporteringen av ”trafikfällor” har bidragit till 
ökad säkerhet för trafikanterna?”, se tabell 25. 

Tabell 25  Anser du att rapporteringen av "trafikfällor"
har bidragit till ökad säkerhet för trafikanterna?

Antal Procent
Ja 134 52,5
Nej 53 20,8
Vet ej 68 26,7
Totalt 255 100,0

Det var 22 personer som inte svarade på frågan. Cirka 52 procent (134 personer)
svarade att de anser att rapporteringen har bidragit. Cirka 21 procent (53 personer) 
svarade ”nej” och 27 procent (68 personer) svarade ”vet ej”. 

5.2.10 Avgörande eller inte avgörande för deltagande i kart-
läggningen

Det kan vara av intresse att studera om det finns systematiska skillnader i vilka av
de tillfrågade som deltagit i kartläggningarna. Vi valde att studera om det fanns
signifikanta skillnader mellan vilka som valt att vara med respektive inte vara med
beroende på kön, ålder, boendeform, gift/sambo samt om man har körkort eller 
inte. Inte i något fall kunde skillnader säkerställas statistiskt. Det bör emellertid
noteras att det var väldigt få av de deltagande som inte hade körkort, vilket inte är
fallet vid ett slumpmässigt urval av hela äldrepopulationen. 

5.3 Väghållare – Telefonintervju 
Arbetet med att kartlägga trafikmiljön mynnade i de flesta fall ut i att ansvariga 
för vägutformning och vägmiljö, dvs. väghållarna, kontaktades. Detta var tänkt att
ske i form av en skrivelse. Under projektets inledning skickade merparten av 
kartläggningsgrupperna in sina skrivelser direkt till berörd väghållare. Så 
småningom ändrades rutinerna så att underlaget i stället skickades till NTF som
ombesörjde att väghållaren fick skrivelsen. 

I tätort är det oftast kommunen som är väghållare, men det kan också finnas 
privata eller statliga vägar. Fastighetsägare är på många håll ansvariga för drift 
och underhåll av trottoarer utanför deras fastigheter. Vägverket är väghållare för 
de statliga vägarna, som huvudsakligen är landsvägar. Det finns sju vägverks-
regioner som var för sig ansvarar för väghållningen inom sin geografiska region. 

Bland de 216 väghållare som enligt NTF:s register hade mottagit skrivelser
fanns såväl vägverksregioner som enskilda kommuner. Däremot förekom inga
privata vägföreningar eller fastighetsägare i registret. På listan förekom i några 
fall andra problemägare än väghållarna. Det rörde sig då om bussbolag eller polis.

Intervjuundersökningen omfattade ett slumpmässigt urval av 50 väghållare/-
problemägare. Majoriteten av de 50 utvalda utgjordes av enskilda kommuner. 
Vidare ingick ett mindre antal vägverksregioner samt i ett fall en person hos 
polisen. Ett intervjuunderlag innehållande ett tjugotal frågor, se bilaga 7, användes 
vid telefonintervjuer med de utvalda väghållarna. 
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5.3.1 Svarsfrekvens 
Telefonintervjuer har genomförts med 44 personer. Sex personer har inte gått att 
nå för intervju. I det slumpmässiga urvalet av de 50 väghållarna saknades 
vanligtvis namn på ansvarig person. Aktuellt namn förekom endast i 16 procent 
av fallen. Övriga ansvariga har huvudsakligen identifierats via telefonväxeln vid 
respektive arbetsplats samt via kollegor till den ansvarige.

5.3.2 Intervjuresultat 
Fråga 1 
Den inledande frågan som ställdes till väghållaren var följande: ”Vi arbetar just
nu med ett uppdrag som innebär att utvärdera NTF:s projekt kring äldre 
oskyddade trafikanter som handlar om äldres kartläggning av trafikmiljön.
Känner du till projektet? Av de 44 identifierade personerna var det hälften som
svarade att de inte kände till projektet. Ytterligare en person svarade att någon
tidigare ringt om projektet men att han inte hade tillräcklig vetskap för att kunna
besvara frågorna. För de väghållare där det fanns ett aktuellt namn angivet i 
NTF:s register var det närmare 90 procent som kände till projektet. Noteras bör att 
en person som satt med i en NTF-grupp inte hade hört talas om projektet. 
Samtliga 44 besvarade frågan.

Fråga 2 
Samtliga uppringda väghållare fick även ta ställning till frågan: ”Har du fått 
någon/några skrivelser eller har det skett någon muntlig rapportering från
NTF eller från någon pensionärsorganisation?”.

Av de 44 intervjuade var det endast 18 (ca 40 %) som uppgav att de hade fått 
någon skrivelse eller påringning från NTF eller pensionärsorganisation.  Samtliga
44 besvarade frågan.

Av de arton väghållarna som hade fått skriftlig eller muntlig rapport fördelade
sig rapporteringssättet enligt figur 1. 

Både ochM untl ig rapportSkrivelse

A
nd

el
 (%

)

100

80

60

40

20

0

11

22

67

Figur 1  Procentuell fördelning avseende rapporteringssätt vid erhållen rapport. 
Andelsberäkningen baseras på svar från 18 väghållare. 

VTI notat 57-2003 29



Av figuren framgår att närmare 70 procent av dem som mottagit rapporter hade 
enbart fått skrivelser, drygt 20 procent hade enbart fått muntliga rapporter medan
drygt 10 procent hade fått såväl skrivelser som muntliga rapporter.

Fortsättningsvis redovisas svaren från de 18 väghållare som mottagit skrivelser 
eller muntliga rapporter.

Fråga 3 
Flera följdfrågor ställdes. Den första av dessa var: ”Från vem eller vilka har du 
fått skrivelse/muntlig rapport?”. Det vanligaste svaret från de 18 väghållarna på 
denna fråga var att de hade fått skrivelser eller muntliga rapporter från NTF-
person i länet eller från någon kartläggningsgrupp, se figur 2. 
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Figur 2. Fördelning i procent avseende vilka som inlämnat skrivelser eller avgett 
muntliga rapporter. Andelsberäkningen baseras på 18 svar. 

Fråga 5 
Nästa fråga rörande skrivelserna var: ”Hur många skrivelser har du fått och
från vilka år?”. Bland de väghållare som hade fått skrivelser visade det sig att de 
hade fått mellan en och femton skrivelser vardera, med undantag av en väghållare 
som hade fått ca 60 skrivelser. Hur skrivelserna fördelade sig andelsmässigt för de 
tre åren framgår av tabell 26. 

Tabell 26  Andel skrivelser som inkommit under de tre åren.

År
Andel

skrivelser
2000 11 %
2001 63 %
2002 27 %
Totalt 100 %

Av tabellen framgår att störst andel rapporter inkom under år 2001.
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Fråga 6 
En fråga som rörde de muntliga rapporterna var: ”Hur många muntliga 
rapporter har du fått och från vilka år?”. De väghållare som uppgav att de 
hade fått muntliga rapporter hade fått mellan 1 och 15 muntliga rapporter vardera,
med undantag av två som avstod från att ange antalet. De muntliga rapporterna
fördelade sig andelsmässigt jämnt över de tre åren.

Beräknat på alla uppringda väghållare, både de som hade fått skrivelser och de 
som inte hade fått några, hade i genomsnitt närmare tre skrivelser per väghållare
mottagits under hela perioden.

För att skatta motsvarande andel för dem som hade fått muntliga rapporter har 
en skattning av antalet rapporter för de två som inte besvarat frågan satts till 
medianvärdet för de övriga som mottagit muntliga rapporter (median=6 muntliga 
rapporter). Detta medför uppskattningsvis att varje väghållare i genomsnitt har 
mottagit ungefär en muntlig rapport.

Totalt hade mellan tre och fyra skrivelser eller muntliga rapporter inkommit i 
genomsnitt per väghållare. Noteras bör att en ensam väghållare hade mottagit mer
än en tredjedel av alla rapporter. 

Fråga 7
Av intresse var att veta svaret på följande fråga: ”Hur många brister/önskemål 
har tagits emot?”. Av svaren att döma omfattade varje rapport i genomsnitt
mellan två och tre identifierade brister eller önskemål om åtgärder. Utslaget över
de 44 intervjuade väghållarna motsvarar detta i genomsnitt närmare nio önskemål
om åtgärd eller påpekande om brister per väghållare. Hur dessa fördelade sig över
perioden framgår av tabell 27.

Tabell 27 Andelen brister/önskemål som
inrapporterats under de tre åren. 

År
Andel

brister/önskemål
2000 13 %
2001 52 %
2002 35 %
Totalt 100 %

Tabellen visar att flest brister/önskemål rapporterades under år 2001. Bland de 
18 väghållare som hade mottagit rapporter av muntligt eller skriftligt slag
varierade antalet rapporterade brister/önskemål mellan 5 och 80. Noteras bör att 
den väghållare som hade fått in flest rapporter (60) hade endast fått en brist/åtgärd 
per rapport.

Fråga 8
Vi frågade ”Vad har rapporterats och hur lång tid har det tagit från rapport 
till åtgärd?”. Svarsalternativen var identiska med den checklista som finns i 
NTF:s informationsbroschyr kompletterat med rutor för annat som kan ha
rapporterats. Det fanns även en ruta för att ange hur många rapporter av respektive 
slag som hade inlämnats. Ingen väghållare hade dock fyllt i denna uppgift.
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Därmed går det bara att beskriva hur stor andel av väghållarna som fått en viss typ 
av ärende på sitt bord. Däremot går det inte att ange hur många sådana ärenden 
varje väghållare fått eller hur många sådana ärenden som totalt inkommit till alla 
väghållare.

En väghållare hade fått rapporter avseende 14 olika typer av ärenden. I övrigt 
varierade antalet olika typer av ärenden som hade inrapporterats till varje 
väghållare mellan 1 och 5. En väghållare avstod helt från att besvara frågan.

Vissa ärenden förekom hos många väghållare medan andra var unika för en 
väghållare. Drygt hälften av dem som fått rapporter hade angett att de hade fått 
påpekanden avseende att häckar skymde sikten. Vidare var brister vid 
övergångsställen och längs vägen till centrum något som påpekats för mer än 20 
procent av dem som hade mottagit rapporter, se tabell 28.

Tabell 28 Typ av brist/åtgärd och andel väghållare som fått rapporteringar
avseende dessa. 
Rapporten gällde Andel

väghållare
Vägen/gatan 12 %
Vid korsningar 6 % 
Vid parkerade bilar 6 % 
Där häckar skymmer sikten 53 % 
Vid obevakade övergångsställen 29 % 
Vid bevakade övergångsställen 12 % 
Vid utfart från tomten 6 % 
Vid parkering vid affären 6 % 
Vägen till busshållplatsen 6 % 
Kring servicehuset 6 % 
Bristande snöröjning och sandning 6 % 
För höga trottoarkanter 12 % 
Håligheter/ojämnheter 18 %
Vägen till centrum 24 % 
Vägen till affären 6 % 
Där vägarbete pågår 6 % 
Där cykelbana mynnar ut i körbanan 18 % 
Felparkerade bilar 6 % 
För korta intervall på grön gubbe 6 % 
Annat 65 %

Av tabellen framgår att 65 procent av väghållarna fått påpekanden som gällde 
annat än vad som fanns med bland de föreslagna rapportärendena. En och samma
väghållare kan ha angett fler än en orsak under ”Annat”. Det som rapporterats 
under ”Annat” var överskridande av hastighetsbegränsning 30 km/h, parkerings-
platser för handikappade, mopeders framfart, motorcykeltrafik, parkering i 
korsningar, räcke för kö till bankomat, allmänt hållna synpunkter, skyltar, 
P-förbud, bristande snöröjning som medför problem för rollatorer, bristfällig 
skyltning, höga brunnskanter, permobil har svårt att ta sig fram, framkomlighet
sparkstötting, avsaknad av trottoar samt stationsområdet.
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Angående frågan hur lång tid det tagit från rapport till åtgärd, var det endast en 
väghållare som svarade. Denne angav att pengar tagits upp i budget för 2002 och 
att åtgärder satts in under året. 

Fråga 9 
Vi frågade ”Hur stor andel av de påpekade bristerna/önskemålen har 
åtgärdats?”. I genomsnitt hade hälften av de påpekade bristerna åtgärdats enligt
väghållarna, men svaren varierade mellan 10 och 100 procent. Svaret på denna 
fråga bör även ses mot bakgrund av hur många brister varje väghållare fått rapport 
om. Svaren har därför räknats om till en produkt av antalet påpekanden per 
väghållare och andelen åtgärdade påpekanden hos denne. För de väghållare som 
angav att de inte visste hur stor andel som åtgärdats har medianvärdet för de 
övriga använts. Därmed framkommer att uppskattningsvis knappt hälften (ca 
43 %) av alla påpekade brister har åtgärdats.

Fråga 10 
Vissa åtgärder kan av olika anledningar inte genomföras omedelbart. Vi frågade 
därför: ”Hur stor andel av de påpekade bristerna/önskemålen kommer att
åtgärdas?”. Det är dessvärre svårt att veta om alla väghållare har tolkat denna 
fråga på samma sätt. Vissa har angett hur stor andel av de påpekade bristerna
som kommer att åtgärdas, men av svaren att döma har vissa tolkat det som om
frågan avsåg hur stor andel av de kvarstående bristerna som kommer att åtgärdas.
Vi avstår därför från att göra några skattningar och nöjer oss istället med att 
konstatera att fler än en väghållare planerade ytterligare åtgärder och vissa avsåg 
att åtgärda samtliga påpekade brister.

Fråga 11 
Vi frågade ”Har de inlämnade skrivelserna varit till nytta för dig som 
väghållare?”. Majoriteten av de väghållare som mottagit skrivelser ansåg att 
dessa varit till nytta för dem, vilket framgår av figur 3. 
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Figur 3  Fördelning avseende andel väghållare som uppgett att skrivelserna varit 
till nytta respektive inte varit till nytta för dem. 
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Kommentarerna var av följande slag:
¶ Skrivelserna har varit till bra hjälp för mig som väghållare 
¶ Det mesta som skrivelserna innehållit har varit bekant men en del nya brister

har framkommit
¶ Det har varit bra att få synpunkter utifrån 
¶ Påminnelse om att blandningen gående-cyklister kan ställa till bekymmer

¶ Observans på var problem finns
m problemen

Alltid bra med påpekanden så att man blir uppmärksam på brister. 

na. I följande förteckning återges några av 

tar problemen
kunna bemöta synpunkter 

t få tips!

Uppskattar att få in synpunkter på vägnätet. 

ämndes var att skrivelserna hade varit dåligt specificerade
ch för allmänt hållna. 

ras att drygt 20 procent inte
mnat någon bekräftelse på att skrivelsen mottagits.

nt
m ansåg att skrivelserna bidragit till ökad säkerhet för de äldre trafikanterna.

av förhandsinformation. Av dem som svarade ja på frågan om de fått någon 

¶ Genom vetskap o
¶ Kanon att få tips 
¶ Bra att föra dialog kring hur de äldre uppfattar frågan 
¶

Fråga 12 
Vi frågade ”Vilka brister/fördelar har skrivelserna haft?”. Väghållarna
nämnde främst fördelar med skrivelser
de positiva kommentarer som erhölls:
¶ Det har varit bra med fotografier
¶ En del rapporterade brister var nya/okända för väghållaren 
¶ Fördel att känna till hur den här gruppen uppfat
¶ Det har varit bra att
¶ Kanon at
¶ Positivt
¶ Påverkat politiker
¶ Fått kick framåt
¶ Bra med uppmärksamhet
¶ Bra att få information, få upp ögonen 
¶

En nackdel/brist som n
o

Fråga 13 
På frågan: ”Har de som lämnat in skrivelser fått någon bekräftelse (feed-
back) på att ni fått skrivelsen?” var det närmare 80 procent av väghållarna som 
uppgav att de som hade lämnat in skrivelsen hade fått någon form av bekräftelse 
på att väghållaren mottagit denna. Det kan dock note
lä

Fråga 14 
Vi frågade ”Anser du att de inlämnade skrivelserna har bidragit till ökad
säkerhet för de äldre trafikanterna?”. Av väghållarna var det drygt 80 proce
so

Fråga 15 
Vi frågade ”Fick du någon förhandsinformation om projektet innan den
första skrivelsen kom?”. Det var 40 procent av väghållarna som fått någon form
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förhandsinformation om projektet, sa majoriteten att de fått information från NTF. 
En person hade informerats i samband med att en skrivelse lämnats in.

Fråga 16 
Vi frågade ”Har du kunnat påverka utformningen av skrivelsen/-
rapporteringssättet?”. Endast 10 procent av väghållarna ansåg att de kunnat 
påverka utformningen av rapporteringssättet/skrivelsen. En av dessa hade 
önskemål om att alla synpunkterna skulle lämnas in på en och samma skrivelse. 
En annan ansåg att det skulle vara bra med en diskussion om hur frågorna 
hanteras.

Fråga 17 
Vi frågade: ”Har informationen om projektet ’Äldre oskyddade trafikanter’
varit tillräcklig?”. Majoriteten av väghållarna ansåg inte att informationen om 
projektet varit tillräcklig, se figur 4. 
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Figur 4 Andel väghållare som ansåg att informationen om projektet varit 
tillräcklig.

Figuren visar att knappt 30 procent av väghållarna ansåg att informationen om
projektet varit tillräcklig.

Fråga 18 
Vi frågade de 18 väghållarna: ”Vet du vad syftet med projektet är?”. Ungefär
80 procent av dessa uppgav att de visste vad syftet med projektet är. Väghållarnas 
svar var av typen: 
¶ Aktivera den trafikantgruppen 
¶ Aktivera äldre
¶ Förbättra trafiksäkerheten
¶ Ge oss en ”hint” om var vi kan förbättra 
¶ Göra samhället vänligt för funktionshindrade/tillgång
¶ Identifiera problem som finns och arbeta med dem 
¶ Inventering av miljön för äldre 
¶ Minska antalet skadade bland pensionärer 
¶ Minska olycksrisken för äldre oskyddade trafikanter 
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¶ Trafiksäkerhet för de äldre
¶ Äldre som huvudmålgrupp (innan barn), kommunens tre prioriteringar är barn, 

äldre och handikappade 
¶ Ökad tillgänglighet för äldre.

Fråga 19 
Vi frågade ”Har du kunnat påverka projektets utformning?”. Närmare
80 procent av väghållarna ansåg att de inte hade kunnat påverka projektets 
utformning. Som exempel kan nämnas att en väghållare hade kunnat påverka 
projektets utformning via lotsgruppen (lokalt trafiksäkerhetsarbete).

Fråga 20 
Vi frågade även ”Har du något förslag på hur projektet skulle kunna 
förbättras?”. Cirka 30 procent av väghållarna hade förslag på hur projektet skulle 
kunna förbättras. Förslag på förbättringar var bland annat följande: 
¶ Kartläggarna har rört sig i centrum. Det finns problem i ytterområden, gör 

vidare kretsar 
¶ Arbetsgrupperna bör samlas och få bättre information, blanketten bör utvidgas 

så att väghållaren lättare kan förstå vilka brister i trafikmiljön som man vill 
ska åtgärdas

¶ Sätta sig ner och ta reda på vad myndigheterna tycker man ska göra. Väller in
rapporter. Sätt in i perspektiv 

¶ Rapportera via mail/nätverk
¶ Ökad information.

Fråga 21 
Vi frågade slutligen ”Har du ytterligare något du vill kommentera angående 
projektet?”. Cirka 30 procent av väghållarna hade ytterligare kommentarer.
Dessa var: 
¶ Alltid bra när folk engagerar sig i trafikfrågor
¶ Fortsättning/uppföljning/utveckling önskas 
¶ Positivt
¶ Bra, fortsätt med det här projektet 
¶ Jättebra, fortsättning önskas. Det gäller alla i samhället, inte bara äldre för att 

få ytterligare bredd i projektet.

6 Diskussion och slutsats
I detta kapitel diskuteras inledningsvis resultaten från enkäten till de lokala
trafiksäkerhetsombuden inom äldreorganisationerna. Därefter kommer ett avsnitt 
där intervjuerna med väghållarna diskuteras. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande slutsats avseende hela utvärderingen av NTF:s projekt ”Äldre 
oskyddade trafikanter”. 

6.1 Äldre 
Utvärderingen har syftat till att avgöra i vilken utsträckning de äldres engagemang
och medvetenhet avseende trafiksäkerhet har förändrats med anledning av 
projektet samt om de insatser de genomfört har bidragit till en ökad trafiksäkerhet. 
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Inledningsvis genomfördes en kvalitativ studie med syfte att skapa en förståelse
av hur de äldre upplevt arbetet. Tanken var att ta fram ett rikt underlag som skulle 
utgöra basen i konstruktionen av ett frågeformulär riktat till ett slumpmässigt
urval av NTF:s lokala trafiksäkerhetsombud inom äldreorganisationerna.

Vid initieringen av föreliggande utvärdering fanns det inte något register över
lok

ng. Registret
om

nvänts omfattade 32 frågor och besvarades av 607 av de 800 
till

ännedom om projektet 77 procent 

en
83 procent 

j its
m deltog 

om deltog 

v alla som svarade 72 procent 
i u il ingen

som svarade 58 procent 
o u ildats

es

ltagit

procent

t

ala trafiksäkerhetsombud. På begäran av NTF centralt fick NTF-förbunden i 
uppgift att sända en förteckning över sina lokala trafiksäkerhetsombud. Detta 
resulterade i ett register omfattande cirka 2 950 potentiella kartläggare. Kvaliteten
på de lämnade uppgifterna varierade. I registret konstaterades övertäckning,
beroende på att vissa personer förekom flera gånger. Den lista som återstod när 
dubbletter rensats bort bestod av 2 906 personer och fick utgöra urvalsram. Det 
fanns även misstanke om att registret kunde omfatta personer som registrerats
som ombud så sent som år 2003. Eftersom frågorna i första hand avsåg perioden 
2001–2002 borde dessa personer inte ha ingått i urvalsramen. Även underteckning 
kunde misstänkas, beroende på att vissa adresser gick till föreningar. 

I urvalet upptäcktes ytterligare problem relaterade till övertäckni
fattade ett antal personer som avlidit eller inte längre var aktiva i trafik-

säkerhetsarbetet.
Enkäten som a
frågade (76 %). Detta får bedömas som en mycket bra svarsfrekvens. Nedan

presenteras några nyckeltal avseende de äldres svar. 

K
Utbildningen/information
Erbjudande om att delta 
Deltagande av de som erb ud 79 procent 
Tillräckligt innehåll, enligt de so 79 procent 
Användbart vid kartläggningen, enligt de s 83 procent 

Broschyren
Har sett den, a
Har sett den, av dem som deltagit tb dn 88 procent
Har fått den av dem som deltagit och sett den 93 procent 
Ansåg den användbar av de som kartlagt 82 procent 

Kartläggningen
Erbjudande, av alla
Erbjudande, av dem som erbjudits ch tb 76 procent 
Deltagit, av alla som svarade 46 procent 
Deltagit, av dem som tillfrågad 87 procent 
Tyckte kartläggningen hade fungerat bra 68 procent 
Fått respons på rapporterna, av de som de 63 procent 
Uppmärksammats i media, av de som deltagit 33 procent 

Ökat engagemang och bidrag till trafiksäkerhet 
Ökad medvetenhet om trafiksäkerhet. 77
Nya trafiksäkerhetsuppdrag 27 procent 
Bidrag till ökad trafiksäkerhe 52 procent 
Nya vänner 44 procent 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att de som deltagit i utbildning/information

 majoritet män (80 %) och i stort sett samtliga hade
kö

t till projektet var det 77 procent som hört talas om 
de

ltog i utbildningen var övervägande positiva. Cirka 79 procent ansåg
inn

rån
all

ndast 58 procent av de
till

evt att det man gjort har haft betydelse är vilken 
res

v syftet var att utvärdera i vilken utsträckning de äldre oskyddade 
tra

eft

varit övervägande positiva. 
Bland de svarande var en
rkort eller hade tidigare haft det. Detta är inte representativt för den äldre 

populationen. I stor utsträckning är det de äldre kvinnorna som återfinns bland de 
oskyddade trafikanterna. Därför kan det finnas anledning att sträva mot att öka de 
äldre kvinnornas delaktighet i rollen som lokala trafiksäkerhetsombud och i
synnerhet som kartläggare.

Av dem som borde ha kän
t. Cirka 8 av 10 hade fått erbjudande om att vara med vid utbildningen/-

informationen. Ungefär 80 procent av dessa hade tackat ja. Det innebär att
66 procent av alla tillfrågade hade erbjudits att vara med. Vi kan konstatera att 
insatser för att i större utsträckning engagera fler lokala trafiksäkerhetsombud har
en potential att bidra till en ökad effekt av projektet ”Äldre oskyddade
trafikanter”.

De som de
ehållet i utbildningen/informationen som tillräckligt. Cirka 83 procent ansåg att

de haft nytta av innehållet i utbildningen/informationen vid kartläggningen. 
De flesta hade en positiv inställning till broschyren. Det var dock långt if
a som tagit del av den (72 procent av alla tillfrågade). Viss tveksamhet rådde

även avseende huruvida de som deltagit i utbildningen sett broschyren (88 %). 
Bland dem som fått den och som varit med och kartlagt var det drygt 82 procent 
som ansåg att den varit värdefull vid kartläggningarna. 

Kartläggningen har fungerat bra, men det var e
frågade som hade erbjudits att vara med. Även om vi utgår ifrån dem som 

deltagit i utbildning/information så kan vi konstatera att det var långt ifrån alla 
som erbjudits att vara med (76 %). Av alla som tillfrågades var det slutligen
46 procent som varit med vid kartläggningar. Detta får bedömas som en
förhållandevis liten andel. Av dem som tillfrågades om de ville vara med var det
87 procent som accepterade och deltog. Av dessa var det 68 procent som ansåg att 
kartläggningen fungerat bra.

Ett mått på om man uppl
pons man får på det man gjort. Bland dem som deltagit i kartläggningen var det 

63 procent som svarade att de fått respons på rapporter som lämnats in. Ett annat 
sätt kan vara att insatsen uppmärksammas i media. Bland dem som deltagit i 
kartläggningarna var det 33 procent som svarade att projektet uppmärksammats i 
media. Vi bad dem som deltagit i kartläggningarna att ta ställning till om det 
arbetet de gjort bidragit till en ökad trafiksäkerhet. Det var 52 procent som 
svarade ja. 

En del a
fikanterna har blivit mer engagerade och medvetna om trafiksäkerhetsfrågor. Vi 

ställde en del frågor avsedda att beskriva detta. Det kan konstateras att det till viss
del varit så. Cirka 27 procent av deltagarna svarade att arbetet med kartläggningen 
bidragit till att de engagerats i ytterligare trafiksäkerhetsuppdrag. Glädjande nog 
var det 77 procent av dem som deltagit som ansåg att de fått en ökad medvetenhet
om trafiksäkerhet och relativt många ansåg att de fått nya vänner genom projektet.

I metodavsnittet påpekades att det inte varit möjligt att göra någon före-
erstudie. Det innebär att det inte varit möjligt att i egentlig mening utvärdera

projektet. Det vi har kunnat göra är att beskriva i vilken omfattning de äldre som
engagerats har erbjudits att delta och hur de som har deltagit har uppfattat
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utbildningen/informationen, broschyren, kartläggningen och vad det genomförda
arbetet har resulterat i.

6.2 Väghållare
e som funnits inom länsorganisationerna har varit 

muntliga
rap

med önskemål
om

t gett en bild av att ha en positiv inställning till
pro

.3 Slutsats avseende projektet ”Äldre oskyddade

Projekte mot bakgrund av befintlig kunskap om äldre oskyddade

Det register över väghållar
ofullständigt och i viss mån inaktuellt, vilket påverkat resultatet i negativ riktning.
Av de 50 slumpmässigt utvalda väghållarna var det 46 som kunde nås och endast 
hälften av dem kände till projektet. Ännu färre kände till hela syftet med projektet. 
Av alla intervjuade väghållare var det färre än hälften som hade mottagit någon
skrivelse eller muntlig rapport från NTF eller pensionärsorganisation avseende
brist eller önskemål om åtgärd. Detta var förvånande med tanke på att listorna 
skulle omfatta just sådana väghållare som fått skrivelser. Det kan tolkas som
negativt, såväl för undersökningen som för projektet. Problemen bottnar i att 
ansvarig person hos väghållaren inte alltid varit namngiven i de listor som NTF 
använt och tillhandahållit för denna studie. Det har lett till att det varit svårt att 
veta om rätt person har identifierats för intervju. Detta kan i sin tur vara en
anledning till att hälften av de kontaktade väghållarna inte hade någon vetskap om 
projektet. Möjligen kan det ändå vara så att personkännedomen på lokal nivå trots
allt gjort att skrivelserna nått fram till en ansvarig väghållare, men till en annan 
person än den som intervjuaren blivit hänvisad till. Det kan dock inte uteslutas att 
det varit svårt för skrivelsen att nå fram till den som den var avsedd för.

I genomsnitt hade väghållarna fått tre till fyra skrivelser eller
porter om brister eller med önskemål om åtgärder. De muntliga rapporterna var 

betydligt färre till antalet än de skriftliga. Till varje väghållare hade det i
genomsnitt kommit in totalt närmare nio skrivelser eller muntliga rapporter. Varje
rapport omfattade i genomsnitt mellan två och tre skrivelser eller muntliga
rapporter. Det fanns ett markant undantag i urvalet, avseende en väghållare som 
ensam hade mottagit över en tredjedel av alla inkomna rapporter.

Även om väghållarna får in rapporter om brister eller rapporter
 åtgärder är det dock ingen garanti för att åtgärder genomförts. Detta framkom

när andelen åtgärdade brister studerats. I genomsnitt hade uppskattningsvis
närmare hälften av de påpekade bristerna åtgärdats. Positivt var även att 
ytterligare åtgärder planerades.

Väghållarna har sammantage
jektets syfte. Majoriteten av de väghållare som mottagit skrivelser ansåg att 

dessa varit till nytta för dem och att skrivelserna bidragit till ökad säkerhet för de 
äldre trafikanterna. De ansåg dock att informationen kring projektet inte hade varit
tillräcklig och många hade vare sig haft möjlighet att påverka utformningen av 
skrivelserna/rapporteringssättet eller utformningen av projektet.

6
trafikanter”
t är väl motiverat

trafikanter. Effekterna av projektet är övervägande positiva. Att hälften av de
brister väghållarna fått rapporter om har åtgärdats får ses som positivt. Majoriteten
av de väghållare som mottagit skrivelser ansåg vidare att dessa varit till nytta för
dem och att skrivelserna bidragit till ökad säkerhet för de äldre trafikanterna,
vilket är ett gott betyg. Vad som ytterligare skulle kunna förbättras är
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informationen till väghållarna avseende projektet samt det register över väghållare
som upprättats. 

Även de lokala trafiksäkerhetsombudens uppfattning om projektet är
övervägande positiv. Utvärderingen pekar dock på att det finns anledning att 
arbeta för att fler av de lokala trafiksäkerhetsombuden får kännedom om projektet 
och att fler erbjuds att delta i utbildningar och kartläggningar. Ett extra stöd i detta
arbete erhålls om resurser läggs på att förbättra de register som nu finns. 
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 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 

 Syfte och mål 1

 Bakgrund 1

 Metod 1

 År 2000 2
 Förberedelse- och förankringsår  

 År 2001 4
Projektstart 

 Genomförandefas – Kartläggningsarbete 

 Utvärdering; kvalitativ och kvantitativ 

 År 2002 8
Fortsatt genomförande av projektet 

 Utvärdering 

 År 2003 11
 Uppföljningsår 

Utvärdering 13

 De särskilda bilagorna som hänvisas till i denna processbeskrivning kan rekvireras 
 från NTFs centrala kansli i Solna. 
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Syfte och mål 

Syftet med projektet är 
¶ Att via information öka äldres medvetenhet och engagemang kring viktiga trafiksäker-

hetsfrågor.

¶ Att via opinionsgrupper dels ta tillvara äldres erfarenheter, dels uppnå faktiska 
förändringar i den fysiska miljön som främjar äldres trafiksäkerhet som oskyddade 
trafikanter. 

Trafiksäkerhetsmålet är
¶ Att genomföra kartläggningar av äldres närmiljö för att dels identifiera säkerhetsrisker, 

dels få till stånd åtgärder som ökar säkerheten för äldre oskyddade trafikanter. 

Målgruppen är äldre oskyddade trafikanter från 65 år och uppåt. 

Bakgrund

Metod

Metoden som använts i projektet består av tre faser: 

1. Utbildningsfas: Utbildning av ombuden 
- kunskap för att kunna genomföra projektet 

2. Genomförandefas: Kartläggningsarbetet 

3. Uppföljningsfas: Utvärdera/ta vara på erfarenheter 
Ta fram ny projektplan 

Metoden följer samma mönster varje år som projektet genomförs. 
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År 2000 
Förberedelse- och förankringsår 
Idén till projektet väcks av pensionärsorganisationerna i NTF Skåne och NTF Sörmland. 
Central projektgrupp tillsätts i februari 2000, bestående av representanter från 
pensionärsorganisationerna, NTF-förbunden och NTF-riks. 

Gruppens uppgift är att ta fram en central projektplan. 

Bilaga
Kallelse till 
första mötet i 
projektgruppen

Ett förslag till projektplan tas fram. Planen förankras mycket ingående i 
organisationen. Planen presenteras och diskuteras vid följande tillfällen: 

April Handläggarträff för NTF-förbundens ansvariga för ”Äldre i 
trafiken”.

Bilaga

Inbjudan.

Maj Planen sänds ut på remiss till samtliga NTF-förbund och dess 
Äldreråd.

Maj – Aug Förankring vid 3 regionala konferenser, där 10 olika Äldreråd 
och dess distriktsombud deltager. 

Sept Projektplanen redigeras till ett mera slutgiltigt förslag av NTFs 
centrala kansli. 

Bilaga

Projektplan för 
2001.

7 sept Projektplanen presenteras och diskuteras med ordförandena i
de Centrala Pensionärsorganisationerna.

Bilaga

Inbjudan.

Sept – Nov Utbildning av pensionärsorganisationernas distriktsombud,
ca 250 st vid sex centrala konferenser. Ombuden utbildas i 
projektets genomförande, samt i det material som skall använ-
das i projektet. Varje ombud får en mapp innehållande allt det 
material som behövs för projektets genomförande. Innehållet 
framgår av 2001 års projektplan. De informationsträffar som 
ombuden senare under 2001 ska genomföra får man under 
utbildningen träna på i form av ett rollspel. 

Utvärderingen av de sex centrala konferenserna visar sam-
stämmigt att ombuden är mycket nöjda med såväl utbildningen 
som materialet och att man ställer sig bakom projektet som 
helhet.

Vid varje konferens hade ombuden möjlighet att påverka det 
material som skulle användas i projektet, varför detta kom att 
ändras under resans gång. 

En organisation som inte fick samma utbildning som de övriga 
var RPG. De hade sin centrala konferens under våren medan 
övriga genomfördes som ovan nämnts under hösten. Däremot 
hade de mycket stora möjligheter att ge synpunkter på materia-
lets utformning, eftersom detta vid den tidpunkten befann sig på 
planeringsstadiet. 

Bilaga

Program för 
konferenserna.

Enkät för 
utvärdering.
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Nov Projektet förankras hos Svenska Kommunförbundet som går 
ut med information i sitt nyhetsbrev ”Aktuellt om gator och 
trafik”. Därmed får samtliga av landets kommuner vetskap om 
att projektet är på gång. All information om projektet fanns 
också i en dold fil på NTFs hemsida. 

Bilaga

Nyhetsbrev.

Nov – Dec Äldreråden planerar och organiserar infoträffarna.

Dec Brev går ut till pensionärsorganisationernas distriktsombud 
innehållande:

- Information om projektstarten 2001. 

- Mötesmapp innehållande allt materialet i reviderad form, 
(hänsyn har tagits till de synpunkter som framkommit vid 
höstens centrala konferenser med distriktsombuden). 

- Den slutliga projektplanen. 

Bilaga

Brevet.

Dec Motsvarande brev och mötesmapp skickas till ansvarig på 
Vägverket i Borlänge, Margitta Schelin. 

Dec Årsrapporten för 2000 inlämnas till Vägverket. Bilaga

Årsrapport
Vägverket
2000.
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År 2001 

Projektet startar upp i januari månad 

Jan Äldreråden med stöd av NTF-förbunden sänder ut inbjudan till 
informationsträffar om projektet. 

Träffarna vänder sig till de lokala trafikombuden som finns i de 
olika pensionärsföreningarna/avdelningarna. 

Jan – Mars 74 olika informationsträffar genomförs ute i landet av
distriktsombuden/NTF-förbunden. 2 050 personer deltar i 
träffarna. Målet är att utbildningen ska skapa engagemang hos 
de lokala ombuden, göra dem medvetna om de risker som finns 
i trafiken och hur man kan åtgärda dessa, samt inspirera dem till 
att gå ut och göra kartläggningar i sin egen närmiljö. 
Vid informationsträffarna har distriktsombuden vid sin presen-
tation av projektet använt sig av den mötesmanual och de OH-
bilder som NTF riks tagit fram och som de också fått utbildning 
i vid de centrala konferenserna. 
Utvärderingen visar att ombuden varit nöjda med materialet och 
att det fyllt den funktion det var avsett till att göra. 
Det man saknade var några OH-bilder om projektet som man 
skulle kunnat dela ut till de lokala ombuden och som de i sin tur 
skulle kunna använda vid informationsmötena ute i pensio-
närsföreningarna.

Feb Trafikansvariga inom Vägverkets olika regioner informeras 
via brev från NTF riks om att det riksomfattande projektet 
”Äldre oskyddade trafikanter” har startat. 

Bilaga

Brev till Väg-
verks-
regionerna.

Mars Kartläggningsarbetet påbörjas. Pensionärerna bildar kartlägg-
ningsgrupper. Under året registreras 615 kartläggningsgrupper 
med 2 877 deltagare. Vid kartläggningsarbetet används den 
foldern som tagits fram speciellt för projektet ”Ställ krav för en 
säker trafikmiljö” samt 2 blanketter, en till Väghållaren och en 
till NTF-förbundet att notera problem och brister på. 
Efterhand som kartläggningsarbetet pågår, upptäcker man att 
blanketterna är krångliga och att de måste förenklas till 
kommande år. Många skrivelser når inte fram till väghållaren 
eftersom man skickat dem till fel adresser. Man glömmer skriva 
avsändare, varför det också är svårt att spåra skrivelserna. Detta 
får på sikt konsekvenser för själva uppföljningen av 
skrivelserna. 

Bilaga

Blankett
”Väghållaren”.

Blankett
”NTF-
förbundet”.

Folder ”Ställ 
krav för en 
säker
trafikmiljö”. 

Mars Första nyhetsbrevet går ut till alla trafikombud som arbetar i 
projektet. Syftet är att sprida erfarenheter och kunskap som 
kommer fram i projektet samt också förmedla nyheter och 
användbara tips. 

Bilaga

Nyhetsbrev nr 
1.
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30 mars NTF riks går ut med central pressrelease. Detta resulterar i ett 
långt inslag i TV 2:s rapport, ett i dagens EKO, samt en artikel i 
Expressen. Lokalt blev gensvaret mycket stort. (Se ”utvärdering 
sid 6”). 

Bilaga

Pressrelease.

April Utvärderingsblanketten för uppföljning av 2001 års kartlägg-
ningsarbete sänds ut till ansvariga handläggare för ”Äldre i 
trafiken” ute i NTF-förbunden samt till Äldrerådsordföranden. 

Bilaga

Blankett + 
instruktion.

Juni Ny projektgrupp tillsätts för att planera för fortsatt satsning i 
projektet år 2002. 

Bilaga

Minnesanteck-
ningar från 
möte 5 juni 
2001.

11 juli NTF:s centrala projektledare besöker ansvariga vid Vägverket 
i Borlänge, Margitta Schelin och Margareta Delén, för att 
förankra och diskutera projektets genomförande. 

30 juni Kartläggningsarbetet för år 2001 avslutas. 30 juni är sista da-
tum för att lämna in skrivelser till väghållarna. Sammanlagt in-
lämnades 1 538 skrivelser innehållande 3 283 problem/brister. 

I samband med detta uppstod ett missförstånd, pga. svårigheter 
i kommunikationen, som fick konsekvenser framöver. Man 
uppfattade att hela projektet omgående skulle avslutas och att 
inga mer kartläggningar skulle göras. Detta var emellertid en 
uppgift dels för höstens utvärderingskonferenser att besvara, 
dels för Vägverket som hade att ta ställning till om man var 
beredd att bevilja mer pengar till projektet. 

Sept 2002 års projektplan antas vid NTFs planeringskonferens. Bilaga

Projektplan 
2002.

30 sept Sista datum för förbunden att lämna in utvärderingsblan-
ketten med årets resultat. Inlämnade data sammanställs av 
ansvarig central projektledare och presenteras regionsvis på 
höstens regionala konferenser. 

Sept – Nov Fyra regionala konferenser genomförs ute i landet med
pensionärsorganisationernas distriktsombud.

Vid konferenserna sker såväl kvantitativ som kvalitativ 
utvärdering av projektet. Ny projektplan för 2002 presenteras. 

30 okt Resultatet av utvärderingen presenteras vid den årliga träff 
som sker med ledningen från NTF riks och Vägverket 
Borlänge. Vid träffen deltar även representanter från de olika 
vägverksregionerna.
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Nov – Dec Utvärderingen av 2001 års verksamhet sammanställs i fyra 
dokument. 

Den kvalitativa utvärderingen visar bl.a. på följande: 
- Man är nöjd med metoden för projektets genomförande. 
- Bra med utbildning och material. 
- Bra förberett projekt. 
- Tidplanen dock för pressad. 

- Redovisningsmaterialet behöver göras tydligare. 
- Blanketten måste göras enklare. Endast en blankett skall 

användas för att lämna in skrivelser. Endast ett ärende per 
blankett. Blanketten sänds till NTF-förbundet som kopierar 
och skickar den till rätt väghållare. Därmed har NTF-förbun-
det lättare att följa upp skrivelserna samtidigt som man vet 
att skrivelsen når rätt instans. 

- Att samarbeta över pensionärsgränserna upplever man som 
mycket positivt. 

- Systemutformarna måste in i projektet. 
- Samarbetet mellan de centrala pensionärsorganisationerna 

och distrikten måste stärkas. 
- Centrala pensionärsorganisationerna måste på ett ännu 

tydligare och kraftfullare sätt visa att man stödjer projektet. 

Den kvantitativa utvärderingen visar på följande resultat: 
- 2 050 lokala ombud utbildade på 74 infoträffar. 
- 615 kartläggningsgrupper registrerade med 2 377 deltagare. 
- 1 538 inlämnade skrivelser till väghållare innehållande 3 283 

inrapporterade problem/brister. 

Bristerna i trafikmiljön handlar i huvudsak om brister på 
gång- och cykelbana (42 %) och brister i körbana (31 %). 
Exempel: dålig beläggning/gropar, hög kantsten, skymd sikt, 
behov av sänkta hastighetsgränser. 

- Mycket stor uppmärksamhet i media 
189 artiklar i lokalpress 
76 inslag i lokalradio 
16 inslag i lokal/regional TV 
Riksmedia: TV 2 Rapport, Dagens Eko, Expressen. 

- 66 528 frivilligtimmar har lagts ned i projektet. En mycket 
imponerande siffra. 

Konferenserna visade samstämmigt att önskemålet var att kart-
läggningsarbetet skulle fortsätta även under 2002. 

Man befarar dock att det kan bli svårt att starta om projektet, då 
man meddelat de lokala ombuden att projektet avslutades i juni 
och att endast uppföljningen återstod. 

Bilaga

Sammanställ-
ning samtliga 
regioner per 
30/9 2001.

Avstämning i 
projektet per 
den 31 dec 
2001.

Sammanfatt-
ning av antal 
inrapporterade
problem/brister 
per den 30 sept 
2001.
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Nov – Dec Arbetet med att ta fram en kursplan för utbildning av distrikts-
ombuden i ”Kreativ mötesledning” påbörjas. 

Dec NTF-förbunden begär in svar från väghållarna om vad som 
åtgärdats per den 31.12.2001. 

Dec Årsrapporten för 2001 inlämnas till Vägverket. Bilaga

Årsrapport
Vägverket
2001.
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År 2002 

Fortsatt genomförande av projektet 
Kartläggningsarbetet fortsätter under hela våren. Vita fläckar kartläggs. Samarbete etableras 
med handikapporganisationerna för att kartlägga vilka specifika problem som äldre funktions-
hindrade upplever i trafiken. 

Jan NTF riks tar fram ny kartläggningsblankett för utvärdering av 
2002 års kartläggningsarbete och distribuerar till NTF-
förbunden.

Bilaga

Kartläggnings-
blankett för år 
2002.

16 jan NTF riks redovisar resultatet av 2001 års utvärdering till de 
Centrala Pensionärsorganisationerna vid en träff med deras 
ordföranden.

Jan – Feb NTF riks påbörjar arbetet med att ta fram en enkät till de lokala 
pensionärsorganisationerna med frågor om hur trafikmiljön och 
säkerheten ser ut i den egna hemkommunen/närmiljön. Enkäten 
sänds ut på remiss till NTF-förbunden för synpunkter. 

Feb NTF riks förmedlar resultatet av 2001 års utvärdering till 
media genom en artikel på NTFs nättidning. Artikeln för-
medlas även direkt till respektive redaktör för de olika 
pensionärsorganisationernas medlemstidningar. 

Bilaga

Artikel 
nättidning.

Mars Kursplanen för utbildning i ”Kreativ mötesledning” för
pensionärsorganisationernas distriktsombud färdigställs.

Mars NTF riks distribuerar ”Enkät lokala pensionärsföreningar” 
till NTF-förbunden. Information om enkäten ges vid utbild-
ningen av distrikts- och lokalombuden som pågår under april-
sept.

Bilaga

Brev + enkät. 

Mars-Juni Utbildningen av distriktsombuden i ”Kreativ mötesledning” 
påbörjas och sker i fyra regioner. Syftet med utbildningen är att 
presentera olika pedagogiska metoder för hur man kan nå ut 
med olika budskap som också skapar engagemang. 

Bilaga

Inbjudan + 
Program. 

April NTF riks tar fram riktlinjer för utbildningen av de lokala 
ombuden som förmedlas till NTF-förbunden. 

Bilaga

Mail angående 
riktlinjer. 

17 – 18 april NTF riks arrangerar Central Äldrekonferens. 
Målgruppen är: 

- ordförande i Äldreråden 
- handläggarna i NTF-förbunden 
- ansvariga i de centrala pensionärsorganisationerna 

Syftet med konferensen är: 

- att tillföra ny kunskap i projektet 
- att presentera och diskutera 2001 års utvärdering, samt 
- att planera för fortsatt utveckling av projektet för 2003. 

Bilaga

Inbjudan + 
Program för 
konferensen.
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April – Sept Utbildningen av de lokala trafikombuden påbörjas ute i de 
olika NTF-förbunden. Vid utbildningarna delas ”Enkät lokala 
pensionärsorganisationer” ut. Enkäten förmedlas sedan vidare 
ut i de olika pensionärsföreningarna genom det lokala trafik-
ombudet. 

Maj Ny projektgrupp tillsätts för att planera för fortsatt satsning 
2003. Första mötet äger rum under maj månad. 

Bilaga

Förteckning
över deltagare 
i
projektgruppen
.

Minnesanteck-
ningar från 
möte 29 maj. 

Maj Projektet i sin helhet presenteras:
- 7-8 maj på SPRF:s ordförandekonferens, samt 
- 15 maj för Ingemar Skogöö, generaldirektör på Vägverket. 

Juni NTF-förbunden rapporterar, i halvårsredovisningen till 
Vägverket, de åtgärder som vidtagits av väghållaren under 2001 
– 2002 utifrån inlämnade skrivelser. 

Aug Andra mötet i projektgruppen äger rum. 

Sept 2003 års projektplan antas vid NTFs planeringskonferens. Bilaga

Projektplan 
2003.

Sept Utbildningen av de lokala ombuden fortsätter ute i NTF-för-
bunden. Enkäten angående den lokala trafikmiljön börjar nu 
spridas i allt större skala ute i landets olika pensionärsföre-
ningar. Svar strömmar in till NTF-förbunden som samman-
ställer och förmedlar vidare till berörda väghållare. 

30 okt På den årliga träff som sker med Vägverket centralt, dess 
vägverksregioner och med NTF riks, presenteras nuläget i 
projektet. Förslaget till ny projektplan för 2003 förankras och 
diskuteras.

31 okt Kartläggningsblanketter för 2002 års utvärdering sänds in till 
NTF riks som sammanställer. 

Okt – Nov Sex centrala 2-dagarskonferenser med centrala pensionärs-
organisationernas ordinarie distriktsombud genomförs. Målet 
med konferenserna är att utvärdera 2002 års verksamhet i 
projektet, samt att planera för genomförandet av 2003 års 
projektplan.

Utvärderingen sker i form av grupparbeten samt diskussioner i 
storgrupp.
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Okt – Dec Utvärderingen av 2002 års verksamhet i projektet genomförs
av NTF riks. 
Utvärderingen visar på följande resultat: 
- 2 241 lokala ombud utbildade på 70 infoträffar. 
- 285 kartläggningsgrupper registrerade med 1 036 deltagare. 
- 614 inlämnade skrivelser till väghållare innehållande 1 400 

inrapporterade problem/brister. 
- 49 artiklar införda i lokalpress. 
- 13 inslag i lokalradio, 4 i lokal/regional TV. 
- 24 029 frivilligtimmar har lagts ned i projektet. 

Bristerna i trafikmiljön handlar i huvudsak om brister i 
körbana (53 %) och brister på gång- och cykelbana (34 %). 
Exempel: dålig beläggning, skymd sikt, hindrande vegetation, 
avsaknad av gång/cykelbana, behov av sänkt hastighet. 

Bilaga

Avstämning i 
projektet per 
den 31 dec 
2002.

Sammanfattnin
g av antal in-
rapporterade
problem/brister 
per den 31 okt 
2002.

Detaljerad
redovisning av 
utvärderings-
blanketten per 
den 31 okt 
2002.

Dec Resultatet av utvärderingen redovisas i Årsrapporten för 2002 
som inlämnas till Vägverket. 

Bilaga

Årsrapport
Vägverket
2002.
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År 2003 

Uppföljningsår
Arbetet med att följa upp huruvida inlämnade skrivelser blivit åtgärdade eller inte intensifie-
ras under 2003. Kartläggningsarbetet fortsätter, dock i mindre skala, och fokuseras på ”vita 
fläcken” och vintervägförhållanden, samt funktionshindrades framkomlighet och säkerhet. 
Under år 2003 påbörjas också arbetet med att förbereda för att verksamheten i projektet i sin 
helhet år 2004 ska ingå som en naturlig del i pensionärsorganisationernas ordinarie förenings-
verksamhet. Projektet kommer under år 2003 att utvärderas av VTI. 

Jan NTF riks distribuerar ny kartläggningsblankett för 
utvärdering av 2003 års verksamhet. 

Bilaga

Kartläggnings-
blankett för år 
2003.

Feb NTF riks distribuerar metodhandledningen ”Vad gör man om 
ingenting händer”. 

Handledningen innehåller tips och argument för hur man kan gå 
tillväga om ingenting händer med inlämnade skrivelser. 

Bilaga

Metodhandled-
ning.

17 feb Projektet presenteras vid ett möte med Vägverkets Janeric 
Reyier.

April NTF-förbunden påbörjar utbildningen av de lokala ombuden. 

Juni NTF-förbunden rapporterar i halvårsredovisningen vilka 
åtgärder som vidtagits av väghållaren under 2001-2003 uti-
från inlämnade skrivelser. 

Okt Pressmeddelande går ut, i första hand till pensionärsorganisa-
tionernas tidningar. Artikeln läggs också ut på NTFs nättidning. 

Bilaga

Artikel. 

31 okt NTF-förbunden lämnar in utvärderingsblanketten med årets 
resultat till NTF riks. 

Okt-Nov Projektet utvärderas och erfarenheter från projektet tas 
tillvara vid fyra regionala tvådagars konferenser med NTF-
förbundens Äldreråd och dess distriktsombud. 

Utvärderingen genomfördes i form av grupparbeten med efter-
följande storgruppsdiskussion. 

Frågor att besvara var: 

1. Vad har vi lärt oss av projektet ”Äldre oskyddade 
trafikanter” – Vad har varit positivt – negativt? 

2. Vilka erfarenheter tar vi med oss om liknande projekt skall 
göras i framtiden? 

Resultatet redovisas på sid 13–15. 
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Dec Slutlig utvärdering av 2003 års verksamhet kommer att 
genomföras av NTF riks med utvärderingsblanketterna från 
NTF-förbunden som underlag. 

Dec Projektet avslutas och övergår som en del i pensionärsorga-
nisationernas ordinarie föreningsverksamhet. 
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2. Vilka erfarenheter / metoder tar vi med oss om vi skall göra liknande 
projekt i framtiden 

- Projektet som sådant – en bra grund att arbeta vidare utifrån 
- Det positiva samarbetet mellan  pensionärsorganisationerna 
- Den kraft som finns inom pensionärsorganisationerna
- Mer tid till förankring på lokal nivå ute i föreningarna så att även 
lokalombuden är motiverade innan man sätter igång 
- Mer material till de lokala ombuden för information på föreningens 
månadsmöten 
- Enklare skrivelser 
- Gärna pilotprojekt lokalt innan man drar igång i hela landet 
. Få med pensionärsorganisationernas distriktsordföranden redan från början 
i projektet 
- Enkelhet och tydlighet i stort – ej så komplicerat projekt med många 
detaljredovisningar

3. Vilka förberedelser har gjorts för att projektet år 2004 ska kunna 
övergå i ordinarie verksamhet i pensionärsorganisationerna 

- Informerat ombuden 
- Tagit upp ärendet på olika träffar / sammankomster 
- Haft träff med pensionärsorganisationernas distriktsordföranden
- På månadsmöten alltid avsätta 5-15 minuter för trafikfrågor och då 
aktualisera projektets fortlevande och att det är fritt fram att skicka 
blanketter
   till NTF-förbunden. Ärenden som sänds in, kan tas upp och behandlas i 
projektet. Trafikmiljö och opinionsgrupper 
- Gör som i Halland: Presentera ett färdigt paket till ombuden som består av 

en blankett, som 

 - delas ut på månadsmötena 
 - diskuteras i bikupa vid kaffet 
 - lämnas ifylld till trafikombudet, som i sin tur 
 - sammanställer och skriver ner de olika ärendena på en 
skrivelse som skickas till NTF-förbundet, som i sin tur skickar den vidare 
till
                     väghållaren 

- Kontinuerligt skriva artiklar i pensionärsorganisationernas tidningar 
- Engagera KPR och LPR 
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Organisationsbeskrivning NTF:s äldreverksamhet 

ORGANISATION AV ÄLDREVERKSAMHETEN

NTF
CENTRALT
Handläggare

”Äldre i trafiken”

CENTRALT

Centralt Äldreråd
CENTRALA PENSIONÄRS-

ORGANISATIONER 6 st

Centralt kansli

NTF
LÄNSNIVÅ

23 NTF-förbund
Handläggare som svarar för

”Äldre i trafiken”
Lokala

TS-ombud

Lokala
TS-ombud

Lokala
TS-ombud

Lokala
TS-ombud

Äldreråd
i

NTF-FÖRBUNDET
DISTRIKT / AVDELNING

Distriktsombud

NTFs 5 REGIONER NTFs 5 REGIONER
Norr
Öst
Väst
Sydöst
Skåne

NTFs 5 REGIONER

Norr: Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västernorrland, Västerbotten
Öst: Gotland, Sthlm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro
Väst: NTF Väst, Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Värmland
Sydöst: Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Östergötland
Skåne
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Metodbeskriving av diskussion i fokusgrupp 
Diskussioner i fokusgrupper – metodbeskrivning 

Allmänt
Arbete med så kallade diskussioner i fokusgrupp är en kvalitativ metod som syftar
till att ge ett så rikt underlag som möjligt för att sträva mot en ökad förståelse av
till exempel hur trafikanter av olika slag själva ser på problemet med trötthet i 
trafiken och därmed även att ta del av deras erfarenheter.

Gruppen leds av en moderator, vars uppgift är att initiera diskussionen och 
introducera nya ämnen hämtade från en i förväg utformad intervjuguide. Själva 
diskussionen förs mellan aktörerna. Det är alltså inte frågan om en intervju i 
egentlig mening.

Det är vanligt att denna kvalitativa metod kombineras med andra kvalitativa 
eller kvantitativa metoder. Det är viktigt att komma ihåg att resultaten från
fokusgrupper inte är generaliserbara, men kan ge exempel på forskningsfrågor 
som kan vara värda att studera i en kvantitativ studie.

Metoden beskrivs utförligt av Morgan och Krueger (1998) i en serie bestående 
av flera handböcker. Följande beskrivning av metoden att arbeta med
fokusgrupper har hämtats från en arbetsrapport framtagen vid Linköpings 
Universitet vid institutionen för Tema Kommunikation (Wibeck, 1998), i vilken 
författaren framför allt ger praktiska råd vid användandet av fokusgrupper som 
metod vid kvalitativ forskning. 

Gruppens storlek och sammansättning
Gruppen rekommenderas bestå av 4–6 deltagare med något gemensamt intresse. 
Med 4–6 personer i en grupp ges alla deltagare möjlighet att komma till tals och 
gruppen kan fungera som en sammanhållen enhet, utan att undergrupper bildas. 
Minst fem personer bör bjudas in till varje diskussion, eftersom återbud i sista 
stund inte är ovanliga. 

Sammansättningen bör vara homogen i vissa avseenden. Ett grundantagande är 
att människor med gemensamma erfarenheter och intressen är mera villiga att dela
med sig av sina åsikter och lämna ut personlig information. Om deltagarna har vitt
skilda bakgrund bör diskussionsgrupperna delas in efter dessa. De olika fokus-
gruppsessionerna bör då ha samma eller liknande intervjufrågor.

Det finns fördelar med att använda sig av naturliga grupper, t.ex. kan möjlig-
heterna till rekrytering öka. 

En kontaktperson kan utses inom en naturlig grupp och fungera som sam-
mankallande. Det är då viktigt att denna person fått tillräcklig information om 
syftet med fokusgruppen. En risk med naturliga grupper kan vara att vissa ämnen
inte tas upp, eftersom de ses som självklara inom gruppen. En annan risk kan 
enligt Wibeck vara en strävan att deltagarna undviker ämnen eller argument som 
de på förhand vet är känsliga i gruppen. Ytterligare en risk som Wibeck lyfter 
fram är risken att medlemmarna faller in i sina vanliga roller i den naturliga
gruppen, trots att sammanhanget är nytt. 

Det kan vara av intresse att definiera sammanhållande såväl som särskiljande
faktorer. De sammanhållande faktorerna är faktorer som är gemensamma för
gruppdeltagarna, det kan till exempel vara kön, ålder, utbildning. Särskiljande 
faktorer är faktorer som förväntas variera inom gruppen. Särskiljande faktorer av 
intresse kan vara t.ex. politisk åsikt, yrkesval, eller civilstånd. Faktorer som i en 
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studie definieras som särskiljande kan i en annan studie definieras som samman-
hållande och vice versa. 

Strukturerad eller ostrukturerad diskussion
Fokusgruppsdiskussionen kan vara strukturerad eller ostrukturerad, beroende på 
om och hur moderatorn vill styra diskussionen. När man talar om strukturerad 
respektive ostrukturerad diskussion, kan detta antingen syfta på gruppdynamiken
eller på frågorna. Ostrukturerad gruppdynamik innebär att deltagarna tillåts prata 
så mycket eller så lite de vill, detta till skillnad från en strukturerad grupp-
dynamik, då moderator styr diskussionen genom att t.ex. försöka ge alla deltagare 
lika stort utrymme att prata. I de fall moderatorn vill styra intervjun (strukturerad
form) är frågorna som utgör den så kallade intervjuguiden specificerade och 
relativt många. I annat fall kan intervjuguiden bestå av breda områden som bör
täckas in (ostrukturerad form).

Vid framtagandet av intervjuguiden kan olika teorier om sambanden mellan
attityder och beteende tillämpas, exempelvis Theory of Planned Behaviour 
(Ajzen, 1988). Viktigt är att utnyttja känd kunskap om det faktiska diskussions-
ämnet.

Förberedelser och introduktion
Deltagarna bör, redan när de första kontakterna tas, få information om 
diskussionens syfte. Det är också betydelsefullt att en skriftlig inbjudan skickas ut 
till deltagarna. Vid detta senare tillfälle kan även ett så kallat stimulusmaterial
skickas med. Materialet kan bestå av utdrag ur artiklar, böcker eller andra citat,
men även av t.ex. bilder. Det ger deltagarna möjlighet att i lugn och ro läsa 
igenom materialet och reflektera över ämnet.

Moderatorn håller en kort introduktion i början av sammankomsten. Vid en 
ostrukturerad diskussion tillåts diskussionen flyta fritt mellan deltagarna, så länge
det givna ämnet diskuteras. Moderatorn kan behöva styra in diskussionen på en ny 
fråga om någon annan fråga tenderar att ta för lång tid eller om diskussionen 
hamnar utanför ämnet, men deltar i övrigt inte i själva diskussionen. 

Inledningen kan vara kort och den får inte understryka intervjuguidens 
betydelse. Syftet med diskussionen kan tas upp, liksom en förklaring till den
diskussionsform som valts. Det är också lämpligt att upplysa om att syftet med
anteckningarna och eventuell inspelning endast är att få ett stöd för minnet, vid 
det kommande analysarbetet. Moderatorn ska vara opartisk och inte ses som 
expert på ämnet. Samma moderator bör användas vid varje fokusgruppsdiskussion 
för att säkerställa en tillförlitlig analys. En observatör kan medverka i syfte att 
dokumentera talarordning. Även assisterande moderator förekommer.

Diskussionen dokumenteras med hjälp av anteckningar och ljud- eller video-
upptagningar. Wibeck beskriver bara analys baserad på avskrift av ljudupp-
tagningar från diskussionerna (transkription), men analysen kan likaväl stödja sig 
enbart på de förda anteckningarna (anteckningsbaserad).

Analys
Fokusgrupperna analyseras ofta med syfte på innehållet i diskussionerna, men det 
förekommer också att diskussionerna analyseras utifrån interaktion och kommuni-
kation inom gruppen. Wibeck poängterar vikten av noggranna genomlyssningar 
av ljudupptagningarna. Det finns även programvara framtagen för analys av 
diskussionsinnehållet.
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Forskarens uppgift är att dra slutsatser av materialet med stöd av de data som
framkommit. Några generella uttalanden om ett fenomen kan givetvis inte göras 
på grund av urvalets ringa storlek. Det viktiga är att fenomen görs synliga och 
begripliga. Fokus bör ges de åsikter som upprepas, även om de åsikter som bara 
nämns en gång är intressanta och belysande. 

Det finns tre viktiga faktorer som forskaren bör ta hänsyn till vid analysen: 

¶ Hur ofta en åsikt framförs (frekvens) 
¶ Hur många deltagare som framför en viss åsikt (omfattning)
¶ Med vilken styrka åsikten framförs (intensitet) 

I innehållsanalysen kan forskaren välja att redovisa ämnen som kommer upp i alla 
grupper (horisontell analys) eller att redovisa vad som kommit upp i varje grupp 
separat och redovisa likheter i slutdiskussionen (vertikal analys). 

Vid analys av interaktioner i gruppen krävs kompletterande analysmetoder,
vilka också beskrivs av Wibeck.

Det förekommer således olika sätt att analysera diskussionerna. Valet av metod
är knutet till syftet med undersökningen. Wibeck beskriver främst analys med
hjälp av transkription från ljudband. Ett annat alternativ är att moderator och 
medhjälpare skriver rent sina anteckningar var för sig, med ljudupptagningen som 
stöd för minnet. Moderatorn strukturerar texten efter innehållet i vad som sades, 
medan medhjälparen skriver ned hur diskussionen löpte sett utifrån en
kronologisk ordning. Därefter struktureras och analyseras materialet av modera-
torn. Ett annat exempel på genomförande av analys kan vara att med hjälp av 
sammanfattande rubriker beskriva hur diskussionen fördes och därefter summera
vad som sagts under respektive rubrik. En form av kombinerad horisontell och 
vertikal analys.

Även om man väljer olika sätt att analysera data, beroende på syftet med
undersökningen, påpekas i olika sammanhang (Kreuger 1994) att det är viktigt att 
sträva efter att analysen sker systematiskt och att den är verifierbar. Detta för att 
resultaten skall vara tillförlitliga och autentiska. Kreuger sammanfattar med hjälp 
av sex olika punkter de viktiga stegen vid en systematisk analys av fokusgrupper. 
I en av punkterna poängteras vikten av att både preliminära och slutliga resultat
bör framgå. Författaren förespråkar även att systematiska protokoll används vid 
arbetet med fokusgrupper.

Kunskaper och erfarenheter hämtade från tidigare fokusgrupper vid VTI
Tidigare erfarenheter av diskussioner i fokusgrupp i andra VTI-projekt (se t.ex. 
Anund, Sörensen och Wretling, 2000) kan vara värda att beakta vid planeringen
av fokusgruppsdiskussionerna. Några av de erfarenheter som erhållits tas därför 
upp här.

Tanken vid fokusgruppsintervjuer är att deltagarna själva spontant ska ta upp 
olika aspekter kring en fråga. En fördel med att moderatorn inte, i egentlig
mening, intervjuar deltagarna är att chansen blir större att deltagarna kommer in 
på någon väsentlig aspekt som forskaren kan ha varit omedveten om eller förbisett 
vid upprättandet av intervjuguiden. 

Hur länge diskussionen ska pågå beror till stor del på hur engagerade 
deltagarna är. Det är dock rimligt att räkna med att det tar minst en timme, om
man inkluderar tiden för presentation och introduktion. 
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Om diskussionsdeltagarna inte känner varandra väl så bör de ges möjlighet att 
lära känna varandra innan diskussionerna påbörjas. En presentation runt bordet
kan vara lämplig. Även lokalen har betydelse för diskussionen. Det är klokt att 
välja en lokal där diskussionen kan genomföras ostörd och där deltagarna kan 
känna sig avspända och sitta bekvämt.

Moderatorn bör ha en eller flera medhjälpare som kan övervaka inspelningen, 
föra kompletterande anteckningar eller anteckna talarordning. Efter varje 
diskussion kan moderator tillsammans med medhjälpare hålla en kort genomgång
av diskussionens innehåll. Vid detta tillfälle kommer de spontana reaktionerna hos
moderator och medhjälpare fram, men det ges även möjlighet att jämföra
anteckningar och diskutera tolkningar av vad som sagts. 

Det är en fördel att ha tillgång till ljud- eller videoinspelning från respektive
gruppdiskussion, även om anteckningsbaserad analys väljs. Det finns då möjlighet
att gå tillbaka och kontrollera vad som sagts. Bra ljudkvalitet är givetvis 
betydelsefull och det finns flera skäl att överväga videoupptagning som enda
dokumentation. Det kan vara svårt att placera videokameran så att alla deltagare 
kommer med i bild, med bandspelare eller minidiskspelare är det lättare att 
ansluta en mikrofon speciellt konstruerad för att användas vid inspelning av 
samtal och sist men inte minst bör man överväga om kameran kan förväntas 
hämma deltagarna vid diskussionen. Det sistnämnda har dock inte varit något 
problem vid tidigare genomförda diskussioner. 

Val av deltagare 
Vid planeringen av diskussionerna definierades vad som skulle vara samman-
hållande respektive särskiljande faktorer vad avser gruppsammansättningen.
Följande riktlinjer för tre planerade diskussioner i fokusgrupper definierades;

¶ Yrkesförare (lastbil/turistbuss= långresande, taxi/lokalbuss = kortresande)
¶ Unga förare 
¶ Långpendlare

Valet av yrkesförare motiveras med att detta är en grupp som kör mycket oregel-
bundna arbetstider, de har en stor körerfarenhet och deras körvanor styrs av de 
arbetsgivare de har samt av de lagar och förordningar som reglerar arbets- och 
vilotider. De är även en intressant grupp med avseende på den typ av fordon och 
gods de kör och detta i kombination med de vägar som de vanligtvis trafikerar. 

Valet av långpendlare motiveras med att även detta torde vara en grupp med
förare som har stor erfarenhet av att köra. Däremot är de till skillnad från yrkes-
förarna inte styrda av andra regler än de själva sätter upp. De kör vanligtvis 
personbil.

Valet av unga förare motiveras av att detta är den grupp som vanligtvis står i 
fokus när det gäller olycksinblandning. Detta är motiverat, eftersom de unga
förarna, i synnerhet männen, är allt mer förekommande bland olycksdrabbade 
förare.

Till grupperna kallades något fler än som rekommenderas i litteraturen.
Orsaken till detta var att vi inte ville riskera att det blev för få förare.
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Identifierade hinder i samband med upprättande av register över 
äldre

I kommande text har NTF centralt beskrivit de problem som de bedömt kan 
finnas/finns beträffande adressregistret (urvalsramen) till de lokala 
trafiksäkerhetsombuden.

Många NTF-förbund saknar kompletta förteckningar över sina lokala ombud. 
På en del håll saknas de helt. Att det finns fungerande informationskanaler är 
mycket viktigt, särskilt då man bedriver centrala projekt och är hänvisad till NTF-
förbunden för att kunna nå ut med informationen till den målgrupp man arbetar 
med.

Där man inte har kompletta adressförteckningar har NTF-förbunden gått tillväga 
på följande sätt: 
- Man har bett distriktsombuden att sända över de förteckningar som de har 

tillgång till. Distriktsombuden har ett övergripande ansvar för de lokala 
ombuden i sitt distrikt och bör därför även ha tillgång till de olika 
adressförteckningar som finns. 

- Man har kontaktat resp. pensionärsdistrikt och bett dem att skickat över sina 
listor.

- En del NTF-förbund har skickat adresser till de ombud som deltagit i deras
utbildningar. På detta sätt når man ju givetvis engagerade lokalombud, men 
det kan bli dubbletter om man även skickat in andra adressförteckningar över 
ombuden. Dubbletterna måste i så fall sorteras bort. 

- Från NTF-förbund som skickat adressförteckningar kan det också vara så att 
listorna inte är helt kompletta. Vissa pensionärsorganisationer kan t.ex. 
saknas helt, vilket förekommer i flera län. Detta framgår också av översänt 
material.

En del förbund tillämpar helt enkelt inte systemet med adresslistor. De skickar 
istället sina inbjudningar, info och dylikt direkt till distrikten och ber dem att göra 
utskicken. Här kan mycket falla mellan stolarna. 

Ansvaret för att ta fram aktuella adresslistor borde ligga på pensionärsdistrikten 
som levererar dessa till NTF-förbunden. Att detta sker är dock en uppgift för NTF 
att bevaka.

Andra problem som kan finnas: 
- Osäkert att veta om det på listorna enbart är personer som var ombud under 

20001–2002. Det kan mycket väl ha slunkit med nya listor från 2003 och på 
dessa återfinns i så fall personer som överhuvudtaget inte varit engagerade i 
projektet och inte vet så mycket eller ingenting alls. 

- På de listor över lokala ombud som sänts in kan även distriktsombuden finnas 
med. Ett distriktsombud kan nämligen också vara ett lokalt ombud. I övrigt 
har distriktsombuden redovisats separat på de listor från de centrala 
pensionärsorganisationerna som skickats vidare från NTF centralt till VTI.
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Intervjuguide

Alla hälsas välkomna och vi presenterar syftet med diskussionen och 
lite kort om hur det kommer att gå till. 

Syfte
VTI har i uppdrag av NTF att utvärdera projektet ”Äldre oskyddade trafikanter”. 
För att få en bred uppfattning om projektet så har vi bett ett urval personer, både 
aktiva och icke aktiva i projektet, delta i en gruppdiskussion vid VTI. Syftet med
diskussionen är att ni sinsemellan diskuterar era erfarenheter, gällande 
utbildningen och det efterföljande arbetet i projektet.

Lite kort om hur det kommer att gå till 
Eftermiddagen kommer att gå till så här. Grundidén med en diskussion i 
fokusgrupper är att ni som är här pratar med varandra om era upplevelser och 
tankar när det gäller projektet oskyddade trafikanter. Vi vill att ni ska försöka att 
glömma bort att vi är här och enbart prata med varandra. Vi kommer att lyssna 
och anteckna. Det kan hända att vi någon gång sticker in med en fråga, men det 
kommer att vara undantagsfall. För att vara säkra på att vi inte missar något viktig 
som ni pratar om så kommer vi att spela in er diskussion på band. Vi kommer inte 
att i något skede av analys eller presentation koppla det som har sagts till någon 
individ. Man kan kort säga att vi inte är intresserade av vem som säger vad, utan 
endast av vad som faktiskt sägs eller inte sägs.

Vi börjar med att jag, Inger och Gunilla presenterar oss för er. Därefter får ni
presentera er för varandra. Berätta lite om vad ni heter, vilken 
pensionärsorganisation ni tillhör, var ni bor, om ni är ensamstående eller 
gift/sambo, hur ni mår, hur ni kom med i projektet. 

Diskussionen inleds med att var och en får presentera sig enligt den 
mall som vi utgör, se nedan. 

Deltagarnas bakgrund 
Ålder
Ensam/Gift/sambo
Hälsa
Boendeform och närmiljö
Hur kom ni i kontakt med projektet 
Pensionärsorganisations tillhörighet 

Efter presentationen initierar vi diskussionen med en fråga av typ: 
Hur har ni fått veta vad det är ni ska göra?
Vilken information om vad ni ska göra vid kartläggningen har ni fått? 

Information/utbildning
Har informationen/utbildningen ni fått inför kartläggningen varit tillräcklig 
Var det något som saknades i informationen/utbildningen
Var det något som var onödigt 
Har ni känt er motiverade av projektet 
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Broschyr ”säker trafikmiljö”
Har ni sett den 
Har ni fått den 
Användbar
För-/nackdelar

Medverkan i kartläggningen 
Har ni varit aktiva/ej aktiva, varför?
Har gruppen fungerat?
Stöd från lokala TS-ombudet, DO eller NTF?
Samarbete med handikapporganisation?

Kartläggningen
Vilka verktyg har använts 
Hur har man valt var man ska observera 
Vem har initierat att man ska träffas för att göra kartläggningen 
Hur har din grupp arbetat (Individuellt, parvis, träffar, skapat gemenskap etc.) 
Har kartläggningen fungerat bra eller dåligt

Rapportering
Vilka verktyg har använts (t.ex. blanketten "Till väghållaren") 
Har använts / inte använts 
Underlaget för skrivelser bra/dåligt 
Var lätt/svår att fylla i 
Vem har fyllt i formuläret
Till vem har formuläret skickats (NTF centralt, NTF lokalt, väghållaren)
Har man fått svar från den som rapporten sändes till eller någon annan 
Hur har man fått svar (brev, telefon etc) 

Vad har rapporterats
Vad har man i första hand letat efter för brister?
Vilken typ av problem/brister har rapporterats? 

Resultat av rapporteringen – ökad trafiksäkerhet 
Har ni haft kontakt med väghållaren? 
Har ni fått svar från väghållaren? (feedback) 
Åtgärdar väghållaren/den ansvarige det som rapporteras?
Hur snabbt har åtgärden vidtagits 

Resultat av rapporteringen – ökad aktivitet
Nya vänner 
Har intresset för TS-frågor ökat? 
Har arbetet lett till nya ”uppdrag”, såväl inom ts-området som andra områden?

Spridning av resultat 
Uppmärksamhet i närområdet
Har det lockat fler aktiva
Har det lett till ett ökat intresset hos deltagarna/andra
Hur har uppmärksamhet i media varit?
Vem har initierat spridningen av resultatet?
Hur har kontakt med politiker/tjänstemän varit? 
Hur har kontakten med väghållaren varit?
Hur har kontakten varit med NTF (TS-ombud, DO-ombud)?
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Uppfattning av projektet i stort 
Vem är projektet till för?
Vad har ingått?
Vilka kontakter har knutits?
Vilka svårigheter har funnits?
Vad har varit positivt? 
Vad är orsaken till att man valt att vara aktiv eller inte aktiv?
Har projektet lett till att färre skadas i trafiken?
Har projektet känts meningsfullt?
Vad har varit största problemet?
Vad har varit roligast?
Vad har varit besvärligast/tråkigast?

Är det något som ni skulle vilja tillägga? 
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Enkät till trafiksäkerhetsombud

Kontakt med projektet 

1. Har du hört talas om det projekt som beskrevs på första sidan 
”Äldre oskyddade trafikanter”. 

Ja Nej Vet inte

Om du svarar nej eller vet inte, gå vidare till fråga 28.

Information/utbildning

2. Har du fått erbjudande om att delta i utbildning/information om 
projektet?

Ja Nej Vet inte

Om du svarar nej eller vet inte, gå vidare till fråga 7.

Om du svarat ja, av vem har du fått utbildningen/informationen?

Äldrerådet i NTF-förbundet

Person på NTF centralt 

Person på NTF-förbund 

Distriktsombudet i din pensionärsorganisation, 
nämligen PRO

SPF

SPRF

SKTF

SKPF

RPG

Annan____

Vet ej

Annan person________________

Vet ej
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3. Har du deltagit i utbildningen/informationen om projektet? 
Ja Nej Vet inte

Om du svarar nej eller vet inte, gå vidare till fråga 7.

4. Har utbildningen/informationen om projektet varit tillräcklig? 
Ja Nej Vet inte

5. Var utbildningen/informationen användbar i kartläggningen? 
Ja Nej Vet inte

6. Var det något som saknades i utbildningen/informationen?
Ja Nej Vet inte

Om ja, vad var det som saknades i utbildningen/informationen?

_______________________________________________________________________

7. Har du sett broschyren ”säker trafikmiljö”?
Ja Nej Vet inte

Om du svarar nej eller vet inte, gå vidare till fråga 10.

8. Har du fått broschyren?
Ja Nej Vet inte

9. Var broschyren användbar i samband med kartläggningen? 
Ja Nej Vet inte

Om nej, varför var inte broschyren användbar? 
________________________________________________________
________________________________________________________
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Medverkan i kartläggningen 

10.Har du fått erbjudande om att delta i kartläggningen av 
trafikmiljön?

Ja Nej Vet inte

11.Hur många gånger har du deltagit i kartläggning av 
trafikmiljön?

Ingen gång
1 gång
2 gånger
3 gånger
4 eller fler gånger 
Vet inte

Om du svarar nej eller vet inte, gå vidare till fråga 22.

12.Hur många personer deltog i kartläggningen vid det senaste 
tillfället du deltog? (Räkna med dig själv)

Endast jag
2-3 personer
4-5 personer
6 personer eller fler 
Vet inte

13.Har kartläggningen fungerat bra? 
Ja Nej Vet inte

Motivera gärna ditt svar! 
________________________________________________________
_______________________________________________________
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14.Har ni fått stöd från någon i samband med kartläggningen?
    (Flera alternativ kan anges) 

Ja, från äldrerådet i NTF-förbundet 

Ja, från person på NTF centralt 

Ja, från person på NTF-förbund 

Ja, från distriktsombudet i din pensionärsorganisation 

Ja, från annan person nämligen______________________

Nej

Vet inte

15.Hur noterades identifierade trafikfaror under själva 
kartläggningen?

På löst/tomt papper 
På blankett från NTF 
I ”minnet”
På annat sätt, nämligen ________________________ 

16.Om blanketten från NTF har använts var den då lätt/svår att 
fylla i? 

Lätt Svårt Vet inte Använde ej
NTF blanketten 

17.Har du fått lämna synpunkter på blanketten/rapporteringssättet i 
förväg?

Ja Nej Vet inte
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18.Till vem har vanligtvis blanketten skickats? (Ange minst ett svar 
för varje år, flera svar kan anges)

2001 2002
NTF, centralt NTF, centralt 
NTF-förbundet i ditt län NTF-förbundet i ditt län 
Väghållaren Väghållaren
Annan ____________ Annan ____________ 

19.Har du/ni fått någon respons på er rapportering och från vem
fick ni då vanligtvis svaret? 

Ja, från NTF, centralt
NTF-förbundet i ditt län
Väghållaren
Annan ____________

Nej
Vet inte

Om du svarat ja, hur fick ni responsen?
brev
fax
telefon
e-post
Annat, nämligen___________________________________
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20. Markera vilka platser eller vilka brister som ni oftast 
rapporterade?

(Flera svar kan anges.)
Landsvägen Vägen till centrum

 Vägrenen Vägen till affären 

 Vid korsningar Där vägarbete pågår 

 Vid enkelriktad gata Vid brandstationen 

 Vid parkerade bilar Vid järnvägskorsningen 

 Där häckar skymmer sikten I vägtunneln

 Vid obevakade övergångsställen Vid gång- och cykelbanor

Vid bevakade övergångsställen Där cykelbanan mynnar ut i körbanan 

 Vid utfart från tomten Vid cykelnedfarten till vägtunneln 

 Vid parkeringen vid affären Vid cykeluppfarten från vägtunneln 

 Vägen till busshållplatsen Vid cykelparkeringen

 Vid busshållplatsen I kurvan med skymd sikt 

 Kring servicehuset På backkrönet 

 Bristande snöröjning och sandning Vid okynnesåkning i bostadsområdet

 För höga trottoarkanter Felparkerade bilar 

 Håligheter, ojämnheter För korta intervaller på grön gubbe, svårt 
att hinna över

För hög hastighet 

Annat, _____________________
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Resultat av rapporteringen

21.Hur många av 10 tänkta påpekade brister/önskemål tror du har 
åtgärdats?
 Ingen  6 av 10 
 1 av 10  7 av 10 
 2 av 10  8 av 10 
 3 av 10  9 av 10 
 4 av 10  Alla
 5 av 10  Vet inte 

22.Har arbetet i projektet gett dig nya vänner? 
Ja Nej Vet inte

23.Upplever du att din medverkan i projektet gett dig ett ökat 
medvetande om trafiksäkerhetsfrågor? 

Ja Nej Vet inte

24.Har arbetet i projektet lett till nya ”uppdrag”, inom
trafiksäkerhetsområdet eller inom andra områden?

Ja Nej Vet inte

25.Har det du/ni gjort i samband med kartläggningen 
uppmärksammats i tidning, radio/tv eller i andra media? 

Ja Nej Vet inte

VTI notat 57-2003 



Bilaga 6 
Sid 8 (8) 

Uppfattning om projektet i stort 

26.Har projektet känts meningsfullt? 
Ja Nej Vet inte

27.Anser du att rapporteringen av ”trafikfällor” har bidragit till 
ökad säkerhet för trafikanterna? 

Ja Nej Vet inte

Slutligen några frågor om dig själv 

28.Vilket år är du född?____________________________

29.Är du kvinna eller man? 
Kvinna
Man

30.Är du ensamstående eller gift/sambo?
Ensamstående/änka/änkling
Gift/sambo

31.I vilken typ av hus bor du? 
Enfamiljshus
Flerfamiljshus

32.Har du/eller har du haft körkort?
Har körkort
Har haft körkort 
Har aldrig tagit körkort 

Hjärtligt tack för din medverkan!
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Underlag från telefonintervju med väghållare
Hej!
Jag heter XXX XXX och arbetar på (Väg- och 
transportforskningsinstitutet) VTI.

Vi arbetar just nu med ett uppdrag som innebär att utvärdera NTF:s 
projekt kring ”äldre oskyddade trafikanter som handlar om äldres
kartläggning av trafikmiljön”. En del i arbetet innebär att vi ringer upp 
väghållare runt om i landet och ställer några korta frågor beträffande 
det här projektet.

1. Känner du till projektet? Ja/Nej Är du rätt person att besvara de 
här frågorna eller har det varit någon annan som ansvarat för det? I 
så fall vet du vem jag ska vända mig till? 

Kan du tänka dig att hjälpa oss? Det är i huvudsak ja-/nejfrågor så 
det borde gå ganska snabbt. Kan du svara på frågorna så här direkt
eller vill du att jag återkommer i morgon? Jag kan också faxa eller 
maila över frågorna och sedan ringa upp dig igen om du så önskar.

Ansvarig/Ansvariga personer hos väghållaren gick att identifiera? 

 Ja, personen på listan ________________________________________
 Ja, annan/andra person(er) ________________________________________
 Nej 
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1. Har du fått någon/några skrivelser eller har det skett någon 
muntlig rapportering från NTF eller från någon 
pensionärsorganisation?

Skriftlig

 Ja  Nej  Vet ej /kommer inte ihåg 

Muntlig

 Ja  Nej  Vet ej /kommer inte ihåg 

Om svaret är nej, avslutas intervjun här! 

2. Om skriftlig skrivelse insänts: Vilka var skrivelserna 
adresserade till? 

__________________________________________________
(Dig, annan person hos väghållaren, väghållaren) 

3. Från vem eller vilka har du fått skrivelse/muntlig rapport?
Person på NTF förbundet i länet 

Enskild person från pensionärsorganisation 

Kartläggningsgrupp från pensionärsorganisation (PRO, 
SPF, SKFT, HSO m.m.)
Annan ___________________________________

Vet ej

5. Hur många skrivelser har du fått och från vilka år? 

2000 Antal:
2001 Antal:
2002 Antal:
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6. Hur många muntliga rapporter? 

2000 Antal:
2001 Antal:
2002 Antal:

7. Hur många brister/önskemål har tagits emot?

2000 Antal:
2001 Antal:
2002 Antal:

8. Vad har rapporterats och hur lång tid har det tagit från rapport 
till åtgärd?

Antal Tid (tim, dgr, mån) Ev kommentarer Rapporten gäller 

Vägen/Gatan

Vägrenen

Vid korsningar

Vid enkelriktad gata 

Vid parkerade bilar 

Där häckar skymmer sikten

Vid obevakade övergångsställen

Vid bevakade övergångsställen 

Vid utfart från tomten

Vid parkeringen vid affären

Vägen till busshållplatsen

Vid busshållplatsen

Kring servicehuset

Bristande snöröjning och 
sandning

För höga trottoarkanter

Håligheter, ojämnheter
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Vägen till centrum

Vägen till affären 

Där vägarbete pågår 

Vid brandstationen

Vid järnvägskorsningen

I vägtunneln

Vid gång- och cykelbanor

Där cykelbanan mynnar ut i 
körbanan

Vid cykelnedfarten till
vägtunneln

Vid cykeluppfarten till
vägtunneln

Vid cykelparkeringen

I kurvan med skymd sikt

På backkrönet

Vid okynnesåkning i
bostadsområdet

Felparkerade bilar

För korta intervaller på grön 
gubbe, svårt att hinna över 

För hög hastighet 

Annat:

Annat:

Annat:

Vet ej

9. Hur stor andel av de påpekade bristerna/önskemålen har 
åtgärdats?

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

VTI notat 57-2003 



Bilaga 7 
Sid 5 (7) 

10. Hur stor andel av de påpekade bristerna/önskemålen kommer 
att åtgärdas?

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

11. Har de inlämnade skrivelserna varit till nytta för dig som 
väghållare?

Ja Nej Vet inte

12. Vilka brister/fördelar har skrivelserna haft?

13. Har de som lämnat in skrivelser fått någon bekräftelse (feed-
back) på att ni fått skrivelsen? 

Ja Nej Vet inte

14. Anser du att de inlämnade skrivelserna har bidragit till ökad 
säkerhet för de äldre trafikanterna? 

Ja Nej Vet inte

15. Fick du någon förhandsinformation om projektet innan den 
första skrivelsen kom? 

Ja Nej Vet inte

Om ja, från vem/vilka: -----------------------------
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16. Har du kunnat påverka utformningen av 
skrivelsen/rapporteringssättet?

Ja, nämligen

Nej
Vet inte

17. Har informationen om projektet ”Äldre oskyddade trafikanter” 
varit tillräcklig? 

Ja Nej Vet inte

18. Vet du vad syftet är med projektet? 

Ja, nämligen:_______________________________________
__________________________________________________
Nej

19. Har du kunnat påverka projektets utformning?

Ja, nämligen:____________________________________________
_______________________________________________________
Nej
Vet inte

20.Har du något förslag på hur projektet skulle kunna förbättras?

Ja, nämligen________________________________________

Nej
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21. Har du ytterligare något du vill kommentera angående 
projektet?

Ja Nej

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Då får jag tacka så mycket för din medverkan!
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