RVU Sverige
utskicksmaterial
Det finns tre olika versioner av utskicksmaterial som vi skickar till
urvalspersonerna. Vilket utskicksmaterial de får beror på personens ålder. De tre
ålderkategorierna är 6–14 år, 15–17 år och 18–84 år. Utskicksmaterialet består
av ett ihopvikt A5-ark. På sidorna 2–5 redovisas utskicksmaterialet för personer
18–84 år. På sidan 6 första sidan finns försättsbladet till materialet vi skickar till
personer i åldern 6–14 år och sidan 7 försättsbladet för materialet vi skickar till
personer i åldern 15–17 år.

Vi vill gärna fråga dig!
Du har valts ut att delta i en intervjuundersökning om resandet i
Sverige. Undersökningen ska användas i arbetet med att förbättra
trafiken. På baksidan kan du läsa utförligare om undersökningen.

En intervjuare från Sifo, kommer att ringa upp dig och ställa några
frågor. Frågorna handlar om de resor och förflyttningar du gör under
en bestämd dag. Dessutom ställs några frågor om dina långa resor
under de senaste två månaderna. Vi ställer också frågor om andra
förhållanden som kan påverka ditt behov eller din möjlighet att resa.
Det gäller till exempel tillgång till Internet och om du har
funktionsnedsättningar.
För att underlätta intervjun och göra den snabbare ber vi dig att
anteckna de eventuella resor och förflyttningar du gjort på de nästa två
sidorna. Där framgår vilka tider som gäller för dig.
Intervjuaren kommer sedan att ringa dig från numret 0457-28005

<<1:a intervjudag >>
Om det inte passar dig att vi ringer denna dag, kontakta gärna Sifo via
telefon, brev, e-post eller fax och meddela vilken dag som passar bättre.

Din medverkan är helt frivillig, men för att få ett bra resultat är det
viktigt att du som valts ut verkligen medverkar. Att du deltar är lika
viktigt även om du inte gjort någon förflyttning eller resa.

Vi tackar på förhand för din hjälp!
Hälsningar

Joakim Norin
Undersökningsledare

Christina Karlsson
Undersökningsledare

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postadress
Besöksadress
Telefon, växel
Fax
e-post
TNS SIFO
BOX 11500, 404 30 Göteborg
Kungstorget 2
031 - 727 39 00
031 - 727 39 01
rvu@tns-sifo.se

Anteckningsblad
För alla förflyttningar i trafik under en dag
Här kan du notera dina förflyttningar under <<mätdag>>
Dagen efter kommer vi att ringa dig och ställa några frågor om dessa förflyttningar.
Det är en stor fördel om du då redan här gjort anteckningar. Pappret ska inte skickas in, det är bara till för att
underlätta intervjun.
Anvisningar
Ange alla förflyttningar eller resor du gör under
den här undersökningsdagen. Alla förflyttningar är
lika viktiga; till fots, med cykel, med kollektivtrafik,
med bil eller på annat sätt. Ta med dem även om de
är mycket korta, och både om de gjorts privat och i
samband med ditt arbete eller dina studier.


Om du exempelvis lämnar ett barn på "dagis" på
väg till arbetet är det två olika förflyttningar
(hemifrån till "dagis" på en rad och sedan från
"dagis" till arbetet på nästa rad). Det blir alltså två
rader när det antecknas på bladet här nedan.
Hemresan från arbetet ska också med på samma sätt.


Klockan

Från (startpunkt), adress

Varje förflyttning blir en rad.
Om Du gör fler än 14 förflyttningar (antalet rader
nedan) så anteckna dessa på ett löst papper.


Det är mycket viktigt att du beskriver just den
ovan angivna dagen, även om du inte gör dina
vanliga förflyttningar den dagen.


Försök att ange adresserna (platserna du varit på
etc.) så noggrant som möjligt, helst gata och
nummer.


Till (målpunkt), adress

Färdsätt

Antal km

Anteckningsblad
För längre resor
Vid intervjun ska vi ställa några frågor om längre resor.
Det är en stor fördel om du då redan här gjort anteckningar. Pappret ska inte skickas in, det är bara till för att
underlätta intervjun.

Anvisningar
Ange alla resor du gjort under de nedan angivna
perioderna som varit 10 resp. 30 mil enkel resa eller
längre.


Om resan hade flera viktiga målpunkter, ta då
med varje del för sig.


Om du gjort fler än åtta resor (antalet rader nedan)
så anteckna dessa på ett löst papper.


Alla resor är lika viktiga, antingen de gjorts med
kollektivtrafik, med bil eller på annat sätt. Ta med
både resor som gjorts privat och i samband med ditt
arbete eller dina studier.


Försök att ange adresserna (platserna du varit på
etc.) så noggrant som möjligt, helst gata och
nummer.


Anteckna resans startpunkt och målpunkt.
Uppehåll på vägen tas inte med. Hemresan ska tas
med och skrivs på egen rad.


Notera här om du gjort några resor under perioden <<Period 100-kilometer>>
som varit minst 10 mil enkel resa
Datum
Från (startpunkt), adress
Till (målpunkt), adress

Färdsätt

Antal mil

Färdsätt

Antal mil

Notera här om du gjort några resor under perioden <<Period 300-kilometer>>
som varit minst 30 mil enkel resa
Datum

Från (startpunkt), adress

Till (målpunkt), adress

RVU

en undersökning
om resandet i Sverige

Varför görs RVU?
För att kunna förbättra trafiken i fråga om restider, framkomlighet och
trafiksäkerhet samt för att minska trafikens miljöpåverkan.
Mer information och resultat finns på www.trafa.se/rvu.

Vem gör RVU?
Undersökningen görs av Trafikanalys, som är en statlig myndighet som gör
utredningar och prognoser över hur transporter och kommunikationer
utvecklas samt ansvarar för den samlade officiella statistiken inom området.
Intervjuarbetet utförs av Sifo, på uppdrag av Trafikanalys.

Dina svar används till statistik
Intervjusvaren sammanställs och publiceras i form av tabeller och diagram
samt används för att kallibrera de planeringsmodeller som
transportmyndigheterna använder. Där går det aldrig att utläsa vad någon
enskild person svarat. Dessutom har kommunerna Göteborg, Haninge,
Huddinge, Nacka och Stockholm samt Storstockholms lokaltrafik och
Västtrafik beställt extraurval för att bättre kunna studera resvanor.
För att spara tid vid intervjun kompletterar vi dina svar med uppgifter om Din
utbildning och om näringsgren för Din arbetsplats från andra register.

Din medverkan är betydelsefull
Din medverkan är frivillig men vi hoppas att du vill delta. Du kan inte ersättas
av någon annan, för det är ju bara du som kan beskriva just dina resor. Varje
uteblivet svar minskar därför värdet av undersökningen.

Dina uppgifter är skyddade
De uppgifter som du lämnar är inte offentliga. Personuppgiftslagen och
sekretesslagen garanterar att uppgifterna skyddas. Det innebär att uppgifter
om enskilda personer inte lämnas ut. Trafikanalys och Sifo följer noga dessa
lagar både gentemot utomstående personer och andra myndigheter.
Om du vill ha ytterligare upplysningar om RVU kan du kontakta
Andreas Holmström
Trafikanalys
Tel: 010-414 42 13 • Fax: 010-414 42 10
E-post: rvu@trafa.se
www.trafa.se

Hur reser vi i Sverige?
Just nu pågår en nationell undersökning om resandet i Sverige.
Undersökningen ska användas i arbetet med att förbättra trafiken. På
baksidan kan du läsa utförligare information om undersökningen.
Även barn ingår bland de utvalda personerna, och i de fallen ställs
frågorna till målsman. En intervjuare från Sifo kommer därför att ta
kontakt med dig på telefon. Frågorna handlar om de resor och
förflyttningar ditt barn gör under en bestämd dag. Dessutom ställs
några frågor om barnets långa resor under de senaste två månaderna.
Vi ställer också frågor om andra förhållanden som kan påverka ditt
behov eller din möjlighet att resa. Det gäller till exempel tillgång till
Internet och om du har funktionsnedsättningar.
För att underlätta intervjun och göra den snabbare ber vi dig att
anteckna de eventuella resor och förflyttningar ditt barn gjort på de
nästa två sidorna. Där framgår vilka tider som gäller för dig.
Intervjuaren kommer sedan att ringa dig från numret 0457-28005

<<1:a intervjudag>>

Om det inte passar dig att vi ringer denna dag, kontakta gärna Sifo via
telefon, brev, e-post eller fax och meddela vilken dag som passar bättre.
Medverkan är frivillig, men det är betydelsefullt att alla utvalda
medverkar, även de som inte gjort någon förflyttning eller resa under
den här tiden.
Vi tackar på förhand för din hjälp!
Hälsningar

Joakim Norin
Undersökningsledare

Christina Karlsson
Undersökningsledare

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postadress
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Fax
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Hur reser vi i Sverige?
Just nu pågår en nationell undersökning om resandet i Sverige.
Undersökningen ska användas i arbetet med att förbättra trafiken. På baksidan
kan du läsa utförligare information om undersökningen.
När det gäller resor för ungdomar i åldern 15-17 år är brevet ställt till
målsman. Som målsman har du rätt att ta del av informationen om
undersökningen och vi behöver även ditt medgivande till att intervjun
genomförs då den utvalda personen inte är myndig. Själva intervjun kommer
dock att göras med den utvalda tonåringen och brevet är även riktat till denne.
Vi ber dig därför lämna brevet vidare efter att du läst det.
Du som blivit utvald i undersökningen kommer inom kort att bli kontaktad
av en intervjuare från Sifo för en intervju. Frågorna handlar om de resor och
förflyttningar du gör under en bestämd dag. Dessutom ställs några frågor om
dina långa resor under de senaste två månaderna. Vi ställer också frågor om
andra förhållanden som kan påverka ditt behov eller din möjlighet att resa. Det
gäller till exempel tillgång till Internet och om du har funktionsnedsättningar.
För att underlätta intervjun och göra den snabbare ber vi dig att anteckna de
eventuella resor och förflyttningar du gjort på de nästa två sidorna. Där
framgår vilka tider som gäller för dig.
Intervjuaren kommer sedan att ringa dig från numret 0457-28005

<<1:a intervjudag >>
Om det inte passar dig att vi ringer denna dag, kontakta gärna Sifo via
telefon, brev, e-post eller fax och meddela vilken dag som passar bättre.
Din medverkan är frivillig, men det är betydelsefullt att alla utvalda medverkar,
även de som inte gjort någon förflyttning eller resa under den här tiden.
Vi tackar på förhand för din hjälp!
Hälsningar

Joakim Norin
Undersökningsledare

Christina Karlsson
Undersökningsledare
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Besöksadress
Telefon, växel
Fax
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TNS SIFO
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