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Bakgrund

Vägverket Väst önskar kartlägga vilka behov, krav och önskemål 
som bilpendlare och kollektivresenärer har på trafikinformation, med 
avseende på dagliga resor/körningar. 
Idag erbjuder Vägverket följande informationstjänster: 

• Variabla meddelandeskyltar (VMS)
• Läget på vägarna (vv.se)
• Trafiken.nu (trafiken.nu)
• Talsvarstjänst
• Information genom radions P4
• Wap-tjänst

Information anpassad till PDA (handdator)
Dessutom erbjuder Västtrafik hållplatsutrop, talsvarstjänst, 
Tidpunkten och digitala skyltar på vissa hållplatser. 

1
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Undersökningens syfte

• Syftet med undersökningen är att kartlägga vilken trafikinformation
målgrupperna behöver, för att den dagliga resan ska bli en ”god 
resa” med avseende på tillgänglig information. Fokus i 
undersökningen ska ligga på nuvarande tjänster samt på
önskemål om tjänster som är realiserbara inom 1-2 år.

– Inför åkande/körning
– Under själva åkandet/körningen.
– Undersökningen skall ge följande typ av information:
– Finns det idag möjlighet till alternativa färdsätt eller färdvägar?
– Hur får man reda på dem?
– Vad gör man vid köbildning?
– Vilken informationskanal används?
– Vid kollektivåkning används digitala skyltar: Inställning till dem?

1
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Undersökningens syfte, forts.

• Med utgångspunkt i de tjänster/produkter som Vägverket idag
tillhandahåller, vill företaget nu veta:

– Vad använder man av dessa?
– Hur intressanta är dessa tjänster?

• Vidare vill Vägverket undersöka behovet/intresset för följande 
möjliga framtida tjänster (inom 1-2 år):

• Faktisk restid på vissa sträckor (för resenärens resväg)
• Information t.ex. via sms om restiden förändras
• Information med prognos på restid vid förändring

1
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Undersökningens syfte, forts.

• Vidare vill Vägverket för dessa framtida tjänster ta reda på:
– Hur intressant är tjänsten, om den avser en del av 

resvägen?
– Hur intressant är tjänsten, om den avser hela resvägen?
– I vilken informationskanal skulle man vilja ha denna tjänst?
– Vilken betalningsvilja finns för dagens tjänster som samt 
– möjliga framtida tjänster?
– När vill man ha information?

Man vill även få information om:
• Andra tjänster som man önskar/har behov av?
• Vilka informationskanaler använder man idag 
(wap, sms, gps etc.)? 

1
Bakgrund etc.
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Tillvägagångssätt

Målpopulation
Undersökningen är giltig för privatpersoner – både bilpendlare och 
kollektivresenärer – som dagligen, eller så gott som dagligen:

• Åker från/till hemmet till/från arbete/skola;
• Är bosatta inom närkommunerna till Göteborg (t.ex. Kungsbacka,
Partille, Lerum, Mölndal, Kungälv, Stenungsund).

Datainsamlingsmetod
Informationen har samlats in med hjälp av fokusgrupper. 
Totalt har 34 personer deltagit, fördelade enligt tabell på
nästa sida.
Av deltagarna var 21 män och 13 kvinnor.

1
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Fördelning av fokusgrupperna

Datum Ort Huvudsakligt
ressätt

Teknik-
kunnighet

Grupp 1 060201

Grupp 2 060201 Göteborg Kollektivt Högre

Grupp 3 060206 Göteborg Kollektivt Lägre

060206

Göteborg Bil Högre

Grupp 4 Göteborg Bil Lägre

1
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Mycket rutin i det dagliga resandet 

Alternativa färdsätt
Majoriteten pendlare reser efter invanda mönster, utan att 
dagligen väga alternativa färdsätt eller resvägar mot varandra.
Här finns dock en skillnad mellan bil- och kollektivresenärer, 
eller kanske snarare mellan de som har och de som inte har 
inte har tillgång till bil. Personer med tillgång till bil gör 
ibland ett aktivt val mellan att ta bilen eller att åka kollektivt.

Det som gör att man väljer att ta bilen är vanligen: 

• Längre restid kollektivt
• Behov av bilen i arbetet
Vid tillfällen med t.ex. besvärligt väglag kan kollektiva färdsätt
vara ett attraktivt alternativ, även för de som normalt väljer bilen.

2
Dagens resande
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Kollektivresenärer har få alternativa 
resvägar

Alternativa resvägar
Kollektivresenärerna har i betydligt mindre utsträckning än bilresenärer
valbara alternativa resvägar.
Bilister har en normal resväg, men kan vid behov välja andra 
alternativ, och detta är en möjlighet som de flesta då och då
använder sig av.

Alternativa resvägar väljs antingen spontant eller planerat.
• En grupp bilister söker aktivt information om läget på vägarna 

innan avfärd, och väljer mellan alternativa resvägar.
• En annan grupp bilister åker sin normala resväg utan att söka

information. Men märker man att det där finns problem 
(långa köer,vägarbeten, olycka etc.) överväger man huvudsakligen
två alternativ:

– Åker den normala resvägen i alla fall, och låter det ta längre tid.
– Söker en alternativ resväg, ofta via mindre vägar förbi t.ex.

köbildningar på större leder.

2
Dagens resande
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”Den Goda Vardagsresan” ska ha flyt

Hur kan trafikinformation bidra till att skapa 
”Den Goda Vardagsresan”?

För den dagliga resan till/från arbete/studier är god = ”ha flyt”, dvs:
• Inga överraskningar, allt flyter på som vanligt
• Inga köer eller förseningar
Hur kan då Vägverket, med hjälp av trafikinformation, bidra till att 
resan blir så ”god” som möjligt? Vad resenären vill ha är:
• Information innan resan, som gör att problem kan undvikas/kringgås 

genom ett alternativt val av färdmedel, avresetid eller resväg.
• Information under resan som upplyser resenären om orsaken till problem 

och hur konsekvenserna kan minimeras
– Kunskap om orsaker och uppskattad tidsåtgång minskar frustrationen hos

resenären.
– Förslag på hur problemet kan kringgås/minskas är av stort värde.

3
Den goda resan
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Stor skillnad mellan olika 
typer av resor

God ≠ God
”Den Goda Nöjesresan” är i mångt och mycket en motsats till 
”Den Goda Vardagsresan”
•Nöjesresan är ett avbrott i vardagen.
•Nöje innebär avsaknad av rutinen.
•Resan (= förflyttningen) är en del av målet.
Överraskningar och oväntade händelser kan 
vara stimulerande.
”Den Goda Vardagsresan” skall helst vara en 
ickehändelse:
• Resan är en transport - endast ett sätt att nå
målet.

•Rutinen är självklar och nödvändig. 
Överraskningar och oväntade händelser är 
oönskade.

3
Den goda resan
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Olika väg till samma mål

Skillnaden ligger i förutsättningarna, inte i målet
Till syvende og sidst har bilresenärer och kollektivresenärer samma 
önskemål med avseende på vardagsresan:
• En smidig och snabb resa!
• De båda grupperna har dock olika förutsättningar för att 
inhämta trafikinformation, framför allt under resans gång:

• Kollektivpendlaren har större begräsningar vad 
gäller att:

– Ta emot information under resan
– Göra nya val under pågående resa
• Bilpendlaren har större frihet att:

– Välja informationskanaler
– Välja alternativa resvägar

3
Den goda resan
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Radio viktigaste informations-
kanalen idag

Radio
Det överlägset vanligaste sättet att få information om trafik bland 
bilister är via radio, och då huvudsakligen:

– Radio City 107,3
– Trafikredaktionen på Sveriges Radio

Radio City 107,3 är mycket välkänd och den främsta källan till 
trafikinformation. Kanalen uppskattas eftersom den snabbt kommer
ut med  aktuell och lokal information om läget på vägarna. En styrka 
hos Radio City är att den har många uppgiftslämnare som snabbt kan 
ringa in med aktuell information.

– RDS-TMC (avbrott för trafikinfo) fungerar bra, men informationen 
är ofta inte relevant då den rör hela landet.

4
Trafikinfo idag
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Begränsad användning av Internet 

Övergripande
Det finns ett flertal olika webbsidor med trafikinformation, men de 
nyttjas endast i begränsad omfattning.

Kollektivpendlare
Kollektivresenärer använder dock ofta Västtrafiks hemsida, 
vasttrafik.se, för att söka information om resvägar och avgångar. 

– Denna hemsida är mycket uppskattad av kollektivresenärer.  

4
Trafikinfo idag
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Begränsad användning av Internet 

Bilpendlare
För bilpendlare är Internet en relativt sällan förekommande kanal 
för trafikinformation. Den typ av information man någon gång söker 
på Internet är:

• Information om väder/väglag.
• Information om köbildningar.

Internet ändvänds huvudsakligen innan man ger sig av från arbetet
på eftermiddagen, eller kvällen före avresan och då för att söka 
information om vädret följande morgon. På morgonen anser man 
sig inte ha tid för att ge sig ut på Internet.

4
Trafikinfo idag
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Begränsad användning av Internet 

Bilpendlare, forts.
Generellt är bilpendlare relativt okunniga om vilka hemsidor med 
trafikinformation, som idag finns att tillgå. Hemsidor som några  -
dock ganska få - använder/känner till idag är:

• trafiken.nu
• Läget på vägarna (vv.se).
Flera bilpendlare kontrollerar läget på vägarna via de webbkameror som 
finns uppsatta, innan de ger sig av från arbetet på eftermiddagen. 

4
Trafikinfo idag
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Hållplatsskyltar visar ofta fel

Digitala skyltar vid hållplatser
Flertalet kollektivresenärer känner till, och tittar på, de digitala skyltar som
finns vid vissa hållplatser, och som visar tid till nästa avgång.

• Grundinställningen är överlag positiv till tjänsten. Det är 
uppskattat att få information om väntetid/förseningar på linjen.

• Det finns dock en hel del kritik, som handlar om att skyltarna ofta 
inte stämmer med verkligheten. Många resenärer har upplevt att 
skyltarna t.ex. räknar ned till en bussavgång (3 min, 2 min, 1 min, 
nu) för att sedan slå om till 20 min utan att någon buss kommit. 
Alternativt räknar de ned en bit för att sedan lägga på tid igen (3 min, 
2 min, 1 min, 4 min). När skyltarna inte fungerar gör det snarare att 
resenärerna blir irriterade på Västtrafik.

• Kommentarer i stil med att det vore bättre att satsa pengarna på att 
förbättra trafiken istället för på ett dyrt system som ändå inte 
fungerar kommer fram i flera av grupperna. 

4
Trafikinfo idag
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VMS är ett uppskattat 
sätt att informera

VMS
Variabla meddelandeskyltar (VMS) finns på några platser utefter 
vägarna i Göteborgsområdet. Dessa ger aktuell information till 
trafikanter, om t.ex. köbildning eller svårt väglag.
Bilpendlarna uppskattar VMS – de tycker, att det är ett bra sätt att 
informera, och de brukar läsa de meddelanden som finns på
skyltarna.
• Bilisterna ser gärna att fler VMS sätt upp längs vägarna.
Även de skyltar som visar antalet lediga P-platser, t.ex. i 
olika parkeringshus i staden, uppskattas, även om viss kritik 
framfördes även mot dessa, att de inte alltid stämmer.

4
Trafikinfo idag
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Övriga informationskanaler är 
av mindre betydelse

Andra informationskanaler
Andra informationskanaler är av begränsad användning och betydelse:

• Wap: Många har tillgång till wap-tjänster i sin mobiltelefon, men få
använder dem.

• Talsvar: Några har testat talsvartjänster, t.ex. hos Västtrafik, men 
användningen är mycket begränsad, och tekniken upplevs inte 
fungera tillräckligt bra.

• Tidningar: Information om planerade åtgärder, t.ex. vägarbeten 
eller trafikomläggningar, fås ibland genom tidningar, t.ex. Pling i 
Metro.

• PDA: Handdatorer har inte slagit igenom som en kanal att           
få trafikinformation.

• Sms: De flesta använder sms – men inte för att skaffa 
trafikinformation.

4
Trafikinfo idag
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Uppsökande, skräddarsydd 
information är bäst

Radio och navigator
Den övergripande inställningen till information är att den måsta vara 
lättillgänglig. 

• Allra helst vill man att informationen skall komma till 
resenären – man skall inte aktivt behöva söka information.

• Information skall vara så skräddarsydd som möjligt. Man vill 
inte veta om det är ”köer i Skultuna” eller ”blixthalka i Nedre 
Soppero”.

De informationskanaler som föredras av bilpendlare är:
• Radio
• Gps-navigator

• Även information via Internet är bra, men då för att få information 
innan resan, inte om förändrade omständigheter under resans 
gång.

5
Behov & Önskemål
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Radio är det självklara 
valet för bilister

Radio 
Radio är en utmärkt informationskanal för 
bilister. 

• Man lyssnar ändå på radio när man kör 
bil.

• Man behöver inte aktivt söka upp 
informationen.

• Man behöver inte ”knappa fram”
informationen, och därmed tappa fokus 
på bilkörningen, som t.ex. om den 
kommer via sms.

Radio City 107,3 fungerar bra idag, men en radiokanal helt 
dedikerad till trafikinformation är ett önskemål. Då kunde man slå
på denna kanal när man sätter sig i bilen och direkt kunna höra om 
det finns några problem eller störningar.

5
Behov & Önskemål
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Gps-navigator ger stora möjligheter 
till anpassad och precis information

Gps-navigator
Även Gps-navigator är en uppskattad informationskanal för bilister.
Gps-navigatorn har en större bildskärm än de flesta mobiltelefoner och
sitter monterad i bilen så att det är enkelt att ta del av informationen 
utan att bli distraherad.
På Gps-navigatorn önskar sig bilresenärerna information i form av:

• Indikationer på karta om
– olyckor
– köbildningar
– dåligt väglag
– vägarbeten

• Förslag på alternativa resvägar           
för att komma runt aktuella problem 

                                                  

5
Behov & Önskemål
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Trafikinformation innan
och under resan

När vill man ha information?
Resenärer, såväl bil- som kollektivpendlare, vill ha information vid 
två tillfällen:

• innan resan påbörjas
• under resans gång, om något förändras.

Information innan resan påbörjas handlar framför allt om:
• väder
• väglag
• vägarbeten
• omlagda/inställda linjer (kollektivresenärer)

Denna typ av information är inte lika känslig för vilken 
informationskanal som används, som information under resans 
gång är. Här kan t.ex. Internet lämpa sig bra som informationskanal.

5
Behov & Önskemål
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Information innan resan
Kollektiv- vs. bilpendlare

Kollektivpendlare
• Internet
• Mobiltelefon
• Sms
• Gprs/wap/3G
• Tidningar (planerade 

åtgärder)

Bilpendlare
• Internet (framför allt 

hemresan)
• Radio
• Tidningar (planerade 

åtgärder)
• TV (väder)
• (Mobiltelefon)

6
När? Var? Hur?
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Information under resan
Kollektiv- vs. bilpendlare

Kollektivpendlare
• Mobiltelefon

– Sms
– Gprs/wap/3G

• Via föraren
• Digitala skyltar
• (PDA)

Bilpendlare
• Radio
• Gps-navigator
• VMS
• (Mobiltelefon)
• (PDA)

6
När? Var? Hur?
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Skepsis mot tidsprognoser

Kommer det att fungera?
Att få veta den faktiska restiden vore bra. En sådan trafikinformtionstjänst
vore välkommen. Dock är man skeptisk till att den skulle kunna fungera
med tillräckligt stor träffsäkerhet och tidsprecision i praktiken.

• Resenärerna har svårt att förstå hur Vägverket (eller någon annan) 
skulle kunna vet hur lång tid det kommer att ta innan ett viss 
problem i trafiken är löst, t.ex. vid en olycka eller en trafikstockning.

• Om det går att få dylik skräddarsydd information, är gps-navigator
den bästa informationskanalen. Även sms skulle kunna fungera, 
men bilisterna ogillar att ta emot och läsa sms medan de kör.

• Radio är ett bra sätt att informera om tidsfördröjningar på specifika 
delsträckor, dvs. hur lång tid det kommer att dröja tills ett visst 
problem är undanröjd, eller hur lång restiden är på en viss 
ressträcka, t.ex. genom Tingstadstunneln eller över Älvsborgsbron.

7
Nya idéer
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Mycket låg betalningsvilja

Betalningsvilja
Betalningsviljan för trafikinformationstjänster är mycket låg och 
skiljer huvudsakligen mellan personer som:

• Inte alls är villiga att betala något extra för trafikinformation
• Kan tänka sig att betala för någon specifik och attraktiv 

tjänst, men då endast ett lågt pris.
Bland bilpendlare finns en viss acceptans för att betala – t.ex. 
abonnera – på någon form av skräddarskydd informationstjänst,                       
som ger information om störningar längs deras                                       
resrutt och ger förlag på alternativa resvägar.

7
Nya idéer
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Vägen till bättre trafikinformation
för kollektivpendlare

• Informationen kommer till 
resenären.

• Skräddarsydd för individen.
• Information i realtid till mobilen 

om störningar på ”min linje”.
• Ingen kostnad

IDAG

OM TVÅ
ÅR

• Resenären måste aktivt söka 
information.

• Informationen är allmän.
• Information om förseningar får 

man vid hållplatsen, då det redan 
är ”för sent”.

8
Sammanfattning
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Vägen till bättre trafikinformation
… för bilpendlare

• Informationen kommer till 
resenären.

• Skräddarsydd för individen.
• Information i realtid.
• Navigator ger förslag till 

alternativa resvägar, med restider.
• Ingen eller låg kostnad.

IDAG

OM TVÅ ÅR

• Resenären söker information.
• Informationen är allmän.
• Information innan resan via 

Internet.
• Information under resan via radio.

8
Sammanfattning
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Krav på en bra trafik-
informationstjänst

Rätt information – utan kostnad
Såväl kollektiv- som bilpendlare skulle uppskatta en förbättrad 
informationsservice från Vägverket (eller annan part). 
Dock måste ett antal villkor vara uppfyllda:

• Informationen måste vara tillförlitlig – prognoser på
uppskattad restid tillför inget extra värde om de inte är 
träffsäkra.

• Informationen måste vara snabb och aktuell.
• Det måste vara lätt att få informationen – den skall helst 

komma till resenären.
• Informationen skall vara så skräddarsydd som möjligt.
• Informationen ska vara gratis. Möjligen kan bilpendlare vara 

beredda att acceptera en låg avgift för en skräddarsydd 
tjänst.

8
Sammanfattning
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Vägverket
Region Väst

405 33 Göteborg
www.vv.se. vagverket.got@vagverket.se

Telefon: 0771-119 119. Telefax: 031-63 52 70. Texttelefon: 0243-750 90
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