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Förord 
Den här presenterade resultatsammanställningen utgör redovisning av en under-
sökning som genomfördes för att utvärdera vissa effekter av en ny typ av var-
ningsmärken, som sattes upp för södergående trafik på E6 före Tingstadtunneln i 
Göteborg. Hela utvärderingen omfattar även ett antal trafiktekniska delstudier 
vilka dock redovisas separat. Projektet har beställts av Vägverket Region Väst i 
Göteborg, vars kontaktman var Stefan Eglinger. 

Den redovisade intervjuundersökningen kan sägas ha genomförts som ett 
samarbetsprojekt mellan VTI och Vägverket, där VTI skulle svara för planering, 
analys och rapportering, medan Vägverket åtog sig datainsamlingen, dvs. urval 
och identifiering av bilister samt själva intervjuandet. Detta arbete kunde dock 
inte utföras av vägverkspersonal, varför dessa uppgifter slutligen överläts på 
tillfälligt inhyrd personal från Proffice. Dessa kunde oftast ställa upp med mycket 
kort varsel, vilket dock medförde nackdelen att tiden för instruktion och 
intervjuarträning ibland blev relativt kort. Den som räddade situationen genom att 
vara en “fast punkt i tillvaron” var Maria Karlsson från Proffice. Hon deltog i hela 
före- och efterperioden, och förutom att vara ett stöd för alla kollegor, torde hon 
själv ha genomfört mer än hälften av intervjuerna. Är det någon som gjort sig 
förtjänt av ett tack i ett förord så är det Maria; Tack för hjälpen! 
 
Linköping, januari 2002 
 
 
Sven Dahlstedt 
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Beteckningar 
I tabellerna, men även på några ställen i texten, förekommer ett antal mer eller 
mindre kryptiska beteckningar, som inte alltid är självklara. Förklaring/tolkning 
återfinns i nedanstående lista. 
 
 I (-svar) Inget svar 
 M Aritmetiskt medelvärde 
 Md Medianvärde 
 n Antal observationer, oftast antal svar eller antal svarande 
 p Sannolikhet 
 pxx Percentil 
 sd Standardavvikelse 
 Σ  (sigma) Summa 
 V (-svar)  “Vet ej”-svar (ibland även betecknade Ve) 
 X (-svar) Otolkbara, okodbara eller irrelevanta svar 
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1 Bakgrund och syfte 
Väg E6 genom Göteborg uppvisar stora problem både kapacitetsmässigt och 
säkerhetsmässigt (Eglinger och Wilfing, 1999). Belastningen på denna vägsträcka 
uppgår under morgonrusningen till ca 3000 fordon/tim norr om Tingstadtunneln 
och ännu mera söder om tunneln där E6 går ihop med E20. Enligt den statistik de 
redovisar är upphinnandeolyckor (alltför) frekventa under högtrafiktid och den 
mest drabbade sträckan i hela Göteborgsområdet är E6 mellan Ringömotet och 
Gullbergsmotet, dvs. Tingstadtunneln och sträckorna närmast före och efter. För 
att understryka säkerhetskonsekvenserna av denna statistik framhålls också att 
upphinnandeolyckorna är den olyckstyp som i Göteborgsmaterialet ger “.. isär-
klass flest personskadeolyckor (47 % av det totala antalet personskadeolyckor)” 
(op.cit.,sid 7). 

Enligt en trafikteknisk analys av morgonrusningen på E6an (Larsson och 
Holmgren, 2000) så beror problemen ut mot Tingstadmotet åtminstone delvis på 
avvecklingssvårigheter på södra sidan av tunneln. Men även om orsakerna lokali-
seras till södra sidan bedöms det inte möjligt att åstadkomma någon radikal för-
ändring inom nuvarande budgetramar inom en överskådlig framtid. För att försöka 
höja säkerheten och även förbättra flödet med hjälp av insatser inom en rimlig 
kostnadsram beslutades att ett system med nya kövarningsskyltar installeras på 
prov. Kövarningsskyltarna skall vara av en typ uppbyggd av lysdioder som 
fungerar så att varningsmärket endast tänds när varningen är aktuell och annars 
visar en helt svart yta när ingen varning är befogad. Tändning och släckning av 
skylten görs helt automatiskt av en dator som är kopplad till ett antal sensorer, 
vilka kontinuerligt läser av eventuell köbildning.  

Hela det nya kövarningssystemet bör kunna byggas upp under en femårsperiod 
till att slutligen omfatta ett nät av in-, ut- och omfartsleder på ca 10 mil, men del-
vis beroende på erfarenheterna av ett inledande pilotprojekt. För pilotprojektet 
valdes E6 från Bäckebolsmotet fram till Tingstadtunneln. Där installerades under 
våren 2001 sju uppsättningar varningsmärken (vänster + höger), vars funktion 
styrdes av nio grupper av sensorer. Skyltar och sensorer täcker en sträcka av ca 
fem km, från norr om Bäckebolsmotet fram till tunneln. Ett par kilometer före de 
första varningsmärkena monterades också stora förvarningsskyltar för att infor-
mera om den nya skyltningen. 

För att utvärdera effekterna av denna installation beställde Vägverket en rela-
tivt omfattande utvärdering, vilken innehåller såväl ett antal trafiktekniska mät-
ningar som en intervjustudie med förbipasserande bilister. Föreliggande rapport 
innehåller redovisning av intervjustudien. 

Intervjustudiens syfte var: 
− att fastställa i vilken utsträckning bilisterna uppfattar de nya kövarningarna, 
− att beskriva hur informationen från den nya skyltningen tolkas och utnyttjas 

samt 
− att försöka beskriva eventuella ”typiska” körstrategier bland vanebilister och 

att undersöka om dessa strategier påverkas av kövarningssystemet. 
 
Den trafiktekniska utvärderingen redovisas separat av Carlsson och Yahya (2002). 
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2 Metodik 
2.1 Genomförande 
Datainsamlingen gjordes via telefonintervjuer med bilister som passerat sträckan 
med kövarningsskyltar. Bilisterna valdes ut genom att registreringsnummer på 
passerande personbilar antecknades; en bil varje halvminut mellan 7.00 och 9.00, 
varannan bil i vänster resp. höger körfält. Därefter spårades bilägare och (förhopp-
ningsvis) aktuell bilförare med hjälp av Centrala Bil Registret (CBR) och 
nummerbyrån. Varje morgon under en försöksperiod (= vardagar under en vecka) 
identifierades på detta sätt 200–250 bilar, varefter förmiddagstimmarna ägnades åt 
att hitta förarna och telefonnummer till dem. Eftermiddag och kväll ägnades sedan 
åt att genomföra intervjuerna. 

Nummerskrivningen av enskilda bilar gjordes från viadukten vid Tingstad-
motet. Oftast delade två observatörer på arbetet så att den ena läste bilnummer och 
den andra antecknade. Enligt de första planerna hade en avsevärt mycket lägre 
anteckningsfrekvens bedömts tillräcklig, men det visade sig snart att ca 4/5 av de 
noterade bilarnas förare inte var kontaktbara. Det blev därför nödvändigt att 
anteckna ett relativt stort antal bilar för att småningom kunna genomföra ett rim-
ligt antal intervjuer. 

Undersökningen planerades som en konventionell före-efter studie med relativt 
kort intervall mellan före- och efterperioden för att inte alltför många spontana 
förändringar skulle hinna påverka de trafikförhållanden som var av intresse. De 
första intervjuerna genomfördes under vecka 10 (första veckan i mars), 2001, 
alldeles innan kövarningarna skulle tas i bruk. Eftermätningen var då planerad till 
vecka 14, vilket hade varit bra med avseende på den första frågeställningen ”Syns 
skylten?”, men möjligen negativt med avseende på den tredje ”Förändras be-
teendet?” eftersom alla bilister kanske inte hunnit inse att de nya skyltarna kan 
utnyttjas som underlag för ändrade körstrategier.  

I själva verket visade sig igångkörningen av det nya skyltsystemet så komplice-
rad att en någorlunda driftsäkerhet inte uppnåddes förrän långt in på hösten. Efter-
mätningen fick därför skjutas upp flera gånger och kunde inte genomföras förrän 
så sent som vecka 38 (17–21 september). Det långa intervallet mellan för- och 
eftermätning innebär en viss risk att trafiken hade påverkats av diverse andra 
faktorer förutom de nya skyltarna, vilket bör beaktas vid tolkningen av resultaten 
nedan. Enligt planeringen skulle den datorautomatik som styrde skyltarna även ge 
en loggning av när de olika skyltarna varit tända. Denna funktion var dock ur 
funktion under vecka 38, varför de erhållna intervjusvaren inte kan sättas i relation 
till antal presenterade skyltar eller deras placering. 

Under vecka 10 var det i stort sett uppehållsväder, men mulet och relativt kallt. 
På morgnarna måndag–onsdag var det minusgrader och på torsdagen låg tempera-
turen kring 0°C. Under efterperioden, vecka 38, var det avsevärt varmare (13–
15°C) men viss nederbörd alla dagar utom fredagen.  
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2.2 Stickprov 
Avsikten var att genom att anteckna bilnummer hela tiden mellan kl. 7.00 och 
9.00 under vardagsmorgnarna en hel vecka så skulle stickprov kunna erhållas, 
som var någorlunda representativa för hela populationen “morgontrafik på E6an 
norrifrån”. Tyvärr blev dock utfallet av det primära urvalet, dvs. antecknandet av 
bilnummer, belastat av ett så påtagligt bortfall att det inte utan reservationer kan 
hävdas att de slutliga urvalen av bilförare verkligen representerar alla “morgon-
bilisterna”. 

För att minimera effekterna av glömska och selektionsmekanismer, och för att 
täcka av dagsaktuella skeenden hade det beslutats att intervjuerna skulle genom-
föras samma dag som bilnumret antecknats, och att huvuddelen av intervjun 
skulle gälla just den dagens erfarenheter. Redan vid de första prov- och tränings-
intervjuerna före den första intervjuperioden visade det sig emellertid att endast en 
bråkdel av alla bilförare (ca 1 av 5) kunde kontaktas under den aktuella dagen. I 
tabell 1 redovisas de faktiskt erhållna brutto- och nettourvalen under förmätning 
och eftermätning. 
 
Tabell 1  Brutto- och nettourval under förmätning och eftermätning. 
 Före Efter 
Brutto (antal noterade bilar)  1057  1237 
Netto (antal intervjuade förare)  203  224 
Netto (i %)  19,2  18,1 

 
I tabellen TB1 i tabellbilagan redovisas en mera detaljerad uppföljning som 
gjordes för en dag under för- resp. eftermätning. Där kan det också avläsas hur 
många som inte kunde kontaktas pga. att de hade hemligt telefonnummer, inte 
hade telefon alls, inte var hemma, körde firmabil osv., osv. Om det kan miss-
tänkas att någon eller några av dessa bortfallskategorier har helt andra körvanor 
eller trafikattityder än de som faktiskt var hemma och svarade i telefon, så innebär 
detta att de erhållna resultaten inte kan förutsättas gälla för “morgonbilisterna” i 
allmänhet utan bara för den knappa femtedel som deltog i intervjustudien. I vilken 
utsträckning en sådan misstanke kan vara befogad kan inte avgöras i detta 
sammanhang utan överlåtes på läsarens eget omdöme. 

Enligt förhandsplaneringen var ambitionen att genomföra minst 200 intervjuer 
under varje undersökningsperiod. Som framgår av tabellen ovan uppnåddes detta 
mål ganska precist under förperioden, och med viss marginal under efterperioden. 
I själva verket genomfördes nästan 250 intervjuer under efterperioden, men 23 av 
dessa var så ofullständiga eller så bristfälligt noterade att de fick hänföras till 
kategorin “annat bortfall”. 

De mera konventionella bakgrundsbeskrivande variablerna för de båda stick-
proven finns sammanfattade i tabell TB 2. Det visade sig att de båda stickproven 
var närmast identiska både med avseende på centralmått och spridningsmått när 
det gäller förarålder, hur länge föraren haft körkort, årlig körsträcka och hur 
många gånger man passerat Tingstadtunneln. Den enda variabel där det fanns en 
marginell skillnad mellan de båda stickproven var förarens kön, där det visade sig 
att andelen kvinnliga förare ökade med ca 5 % från före- till efterperioden. 

Det kan också förtjänas att nämna att varje förare i princip bara deltog i en 
intervju. Det visade sig nämligen redan de första dagarna av förperioden att en 
person som redan intervjuats kontaktades igen en påföljande dag. För att undvika 
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detta sparades fortsättningsvis alla registreringsnummer för intervjuade personer i 
en särskild alfabetiskt ordnad fil, så att det enkelt kunde kontrolleras om en viss 
bils förare redan var intervjuad. Denna säkerhetsåtgärd var dock inte 100 %-ig. 
Några förare blev intervjuade en andra gång för att de körde en annan bil, men var 
vänliga nog att tala om det. Hur många som inte berättade om sina tidigare 
intervjuerfarenheter är okänt, men det kan finnas någon eller några. Dock inte så 
många att dessa mera ”rutinerade” intervjupersoner kan ha något märkbart 
inflytande på totalresultaten. 
 
2.3 Intervju och intervjuare 
Efter att nummerskrivningen avslutats kl. 9.00 varje morgon under försöksperio-
derna, så begav sig observatörerna/intervjuarna till Vägverkets lokaler för att för-
söka hitta förarna till de noterade bilarna. Via Vägverkets intranät etablerades 
förbindelse med CBR, varifrån uppgifter om varje registrerad bils ägare erhölls. 
Av de noterade bilarna visade sig 20–25 % ha ett företag som registrerad ägare 
varför nästa steg var att försöka hinna identifiera och kontakta dessa bilars förare 
under ungefär normal kontorstid. Senare på eftermiddagen och under kvällen 
gjordes intervjuerna med “privatbilsförarna”. 

Varje intervju hade följande uppläggning (intervjuformuläret återfinns i bilaga 
1):  

− Hälsning och introduktion 
− Konstaterande av vem som kört bilen på morgonen 
− Fråga om personen hade tid/lust att svara på några frågor 
− Inledande frågor om trafikförhållandena före Tingstadtunneln “i morse”, 

som ledde fram till frågor om kövarningsskyltarna 
− Därefter några frågor om trafikvanor och körstrategier 
− Avslutningsvis några frågor om bakgrundsvariabler som ålder, kön etc. 
− Under efterperioden ställdes dessutom en sista direkt fråga rörande för-

handsinformation om kövarningsskyltarna 
 
Medan intervjun genomfördes noterade intervjuaren förkodade svarsalternativ 
direkt i ett Excelark. I sådana fall då icke förutsedda svar erhölls så noterades 
Excelkoden “a” för “annat svar” och en mera utförlig anteckning gjordes i an-
slutning till de manuella anteckningarna av bil- och telefonnummer. En någor-
lunda normal intervju tog knappt 10 minuter. Ibland gick det något snabbare och 
för vissa mera pratsamma respondenter kunde det ta upp emot 20 min. Det kan 
noteras att när det väl konstaterats vem som var den aktuella föraren och denne/a 
väl svarat i telefon, så var de allra flesta positivt inställda till intervjun. Antalet 
reella vägrare, dvs. sådana som inte ville vara med, var så lågt som 1 á 2 % av alla 
svarande. Det kan nämnas att en herre blev klassad som vägrare, eftersom han 
föredrog att titta på “Rederiet” i stället för att svara på intervjufrågor. Han lovade 
dock att själv ringa upp efter programmets slut, men återkom aldrig. 

Enligt arbetsfördelningen inom projektet skulle VTI svara för planering, inklu-
sive utformning av intervju och instruktion av intervjuare, databearbetning och 
rapportering medan Vägverket åtog sig datainsamlingen, dvs. att genomföra 
intervjuandet. Av olika skäl var dock den först tilltänkta intervjuarpersonalen inte 
tillgänglig när det blev dags för den första undersökningsperioden. Istället an-
litades korttidskonsulter från ett bemanningsföretag. Under förperioden anlitades 
tre personer som alla fick en halvdags introduktion och träning. Under efter-
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perioden kunde endast en av dessa deltaga varför det blev nödvändigt med 
ersättare, vilka togs från samma företag. Två av dessa fick samma instruktion som 
givits till de ursprungliga intervjuarna, dels av undersökningsledaren och dels av 
den återstående intervjuaren, som på detta sätt fick en repetition men som också 
gav en viss kontinuitet. 

Det blev dock ett stort manfall bland de nya intervjuarna. Beroende på sjukdom 
och en rad andra faktorer kunde de nya intervjuarna inte deltaga hela undersök-
ningsperioden utan byttes ut successivt. Av de tre intervjuarna på måndagen 
kunde endast en deltaga hela veckan ut. De andra två jobben sköttes under veckan 
av sammanlagt sex personer. Detta innebar uppenbara problem för instruktionen 
och träningen av de nya medarbetarna eftersom instruktören befann sig i 
Linköping. Instruktion och träning fick därför göras per telefon, vilket inte be-
dömdes vara enbart till nackdel, eftersom ju jobbet bestod i att göra telefon-
intervjuer. Erfarenheterna visade dock att intervjuresultaten under efterperioden 
som helhet inte var fullt i klass med förperioden. Detta redovisas något mera 
detaljerat i avsnittet “Metodresultat” nedan. 
 
2.4 Bearbetningar och analyser 
För att inte uppmuntra till några förhastade slutsatser har alla bearbetningar och 
analyser begränsats till en mest översiktlig nivå. Med tanke på det mycket stora 
bortfallet har det inte bedömts meningsfullt att försöka skilja ut enskilda förar-
kategorier med kanske ännu mer tveksam representativitet. Ett annat utslag av 
denna “försiktighetsprincip” är att antalet signifikanstestningar har begränsats till 
ett absolut minimum. 
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3 Resultat 
Resultatpresentationen är disponerad enligt följande: 

Först ges en redovisning av några av de metodologiska erfarenheter som kan 
vara värda att ha som bakgrund till de övriga resultaten och som också kan vara 
värda att beakta vid eventuella liknande undersökningar. Därefter redovisas de 
reella undersökningsresultaten, där först de tre frågeställningarna i syftet besvaras 
varefter det ges en översikt över intervjun i sin helhet. I anslutning till texten 
nedan presenteras data endast i några komprimerade tabeller. Mera detaljerade 
redovisningar återfinns i tabellbilagan, vars tabeller är löpande numrerade men 
med bokstäverna “TB” (för tabellbilaga”) före varje tabellnummer. 
 
3.1 Metoderfarenheter 
Bortfall 
Som redan antytts i metodkapitlet ovan har inte datainsamlingen kunnat genom-
föras på ett sätt som var helt problemfritt, och som därför kan vara av betydelse 
för tolkningen av resultaten. Främst är det därvid det mycket stora bortfallet, som 
gör det svårt att avgöra vad de erhållna resultaten egentligen är värda. För en dag 
under för- resp. eftermätning gjordes en mer detaljerad sammanställning av hur 
bortfallet fördelade sig på olika orsaker, som finns sammanfattad i tabell 2 (se 
även tabell TB1). 
 
Tabell 2  Andel förare av observerade bilar som av olika skäl ej kunnat 
intervjuas, samt faktiskt intervjuade förare av företagsägda resp. privatägda 
bilar, uppdelat på en dag under förmätning (n=184), en dag under eftermätning 
(n=292) och totalt (n=476). 
 
 Före Efter Totalt 
Fel reg.nummer, okänd ägare/förare  1,1  9,2  6,1 
Ej telefon eller hemligt nummer  12,5  13,0  12,8 
Rätt reg.nr (?), men fel bil (??)  1,1  2,0  1,7 
Kontaktförsök, inget svar/ej hemma  27,7  22,9  24,8 
För sent! Inget kontaktförsök  12,5  12,7  12,6 
Upptaget hela tiden (=minst tre försök)  1,1  1,4  1,3 
Reella vägrare  1,1  1,0  1,1 
För dålig svenska  1,1  0,4  0,6 
Företagsägd bil, uppger ej förare  5,4  5,1  5,3 
Företagsägd bil, känd förare men ej kontakt  14,1  11,3  12,4 
    
Genomförda intervjuer med 
    privatbilister 
    firmabilsförare 

 
 18,5 
 3,8 

 
 16,1 
 4,8 

 
 17,0 
 4,4 

Summa %  100,0  99,9  100,1 
 
Det kan konstateras att det mera konventionella bortfallet (vägrare och de som 
talar för dålig svenska för att intervjuas utan tolk) är relativt litet. Däremot är det 
bortfall som är direkt relaterat till den valda metoden – nummerskrivning och 
telefonintervju samma dag – oroväckande stort. Ett relativt stort antal förare 
kunde över huvud taget inte kontaktas eftersom bilägaren inte återfanns i bil-
registret. Hit räknas dels sådana fall då numret kan antagas ha lästs fel eller an-
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tecknats så slarvigt (av frysande fingrar) att det inte kunde återfinnas i bilregistret, 
men dels också sådana där bilen ej varit i trafik, eller varit i trafik men ej i 
Göteborgstrakten. (Två sådana fall påträffades där ägaren sade sig ha kört den 
noterade bilen på morgonen – men ej i Göteborgstrakten!). Ytterligare 12–13 % 
av ägarna/förarna gick inte att kontakta eftersom de inte fanns hos nummerbyrån, 
eller fanns men med hemligt nummer. 

Den största bortfallskategorin, cirka en fjärdedel, utgörs av dem som inte var 
hemma för att svara i telefon under hela eftermiddagen–kvällen. Några av dessa 
hade sannolikt kunnat deltaga som intervjurespondenter om det inte hade varit be-
stämt att intervjun skulle gälla just de dagsaktuella trafikförhållandena. Bland 
dessa kan också finnas ett visst antal vägrare, som fann det enklare att låta någon 
annan svara i telefon och säga att “NN kommer hem sent”. 

Ett annat stort bortfall härrör på olika sätt från de bilar som hade företag som 
registrerad ägare. Drygt 5 % av alla passerande förare kunde ej nås eftersom det 
företag som var den juridiske ägaren inte ville (ibland inte kunde) uppge vem som 
var föraren i en viss bil. En annan svårighet var att även om föraren kunde 
namnges så erhölls endast en arbetstelefon, om något telefonnummer alls upp-
gavs. Problemen att kontakta dessa förare gav ett ytterligare bortfall på 11–14 % 
av de noterade bilisterna. Vid försöken att spåra firmabilsförarna (som verkar 
utgöra drygt en femtedel av morgonbilisterna) blev det i många fall frågan om 
långa kedjor av hänvisningar innan det slutgiltiga beskedet erhölls. Detta tog en 
ansenlig tid som kunde ägnats åt mera konstruktivt intervjuande. 

En ytterligare relativt stor bortfallskategori utgörs nämligen av dem som i 
tabell 2 ovan återfinns i raden betecknad “För sent!”. De cirka 12,5 % är de 
ägare/förare som inte hanns med att kontakta under samma dag som de obser-
verats. 

Huruvida någon eller några av dessa saknade kategorier kan misstänkas ha så 
avvikande trafikvanor eller trafikattityder, att de kunnat förändra helhetsbilden om 
de varit med, kan ej avgöras inom denna undersökning utan överlåtes till läsarens 
eget omdöme. 
 
Intervjukvalitet 
En helt annan metoderfarenhet gäller den av omständigheterna framtvingade 
konstruktionen att engagera, instruera och träna intervjuare per telefon. Flera 
iakttagelser tyder på att denna lösning inte fungerade så bra som önskat, vilket gör 
att kvaliteten hos en del av eftermätningens intervjuer kanske inte är helt perfekt. 
En första indikation är första raden “Fel registreringsnummer” i tabell 2 ovan, som 
är anmärkningsvärt mycket större under efterperioden trots att väderbetingelserna 
då var avsevärt bättre. Andra indikatorer är ofullständiga och otolkbara manuella 
anteckningar; tekniken att koda ett “A” och sedan skriva ut “Annat svar” i klartext 
fungerade inte för de flesta av dessa intervjuare. Datainmatningen var i många fall 
så slarvig att den inte gick att rekonstruera; som redan nämnts bedömdes det 
nödvändigt att förkasta 23 genomförda intervjuer från efterperioden.  

De eventuella effekterna av dessa bristfälligheter borde dock kunna antas vara 
icke-systematiska, och har i så fall inte haft någon direkt inverkan på slut-
resultatet. Den osäkerhetsmarginal, som man alltid bör beakta vid tolkningen av 
denna typ av undersökningar, bör dock ges en extra marginal vid tolkningen av 
efterperiodens resultat. 
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Skyltsystemet 
En tredje erfarenhet av metodkaraktär gäller inte intervjuundersökningen i sig, 
men har stor betydelse för att bedöma värdet av hela undersökningen. Hela upp-
läggningen syftade ju till att kunna knyta dagsaktuella trafikerfarenheter och 
rapporterade beteenden till kövarningsskyltarnas funktion. Tyvärr visade det sig 
(trots att igångkörningstiden hade förlängts med nästan ett halvår) att den funktion 
som skulle registrera när skyltarna var tända inte hade implementerats. Det gick 
alltså inte att i efterhand fastställa vilka, eller hur många, skyltar som varit tända 
vid olika tidpunkter under intervjuperioden.  

När intervjuarna stod och antecknade bilnummer under morgontimmarna hade 
de uppsikt över de sista kövarningsskyltarna före Tingstadtunneln. Eftersom det 
då antogs att skyltfunktionen loggades automatiskt var det ingen av dem som 
systematiskt noterade om skyltarna var tända eller släckta. När de blev tillfrågade 
i efterhand var dock deras intryck att skyltarna “var tända mesta, men inte hela, 
tiden”. Närmare preciseringar om när, eller hur länge, dessa skyltar varit 
tända/släckta gick dock inte att få.  

Funktionen hos skyltsystemet belyses också av några av de manuellt noterade 
“Andra svar”, som faktiskt var bearbetbara. Någon av de intervjuade hade uttryckt 
att “Det är synd att inte de nya, fina skyltarna tänds upp när det faktiskt är kö”, 
medan någon annan tyckte att “Det är dj--gt onödigt att ha skyltarna tända när det 
inte är kö”! 
 
3.2 Syns, förstås och efterlevs skyltarna? 
Undersökningens primära syften var: 
− att fastställa i vilken utsträckning bilisterna uppfattar de nya kövarningarna, 
− att beskriva hur informationen från den nya skyltningen tolkas och utnyttjas 

samt 
− att försöka beskriva eventuella ”typiska” körstrategier bland vanebilister och 

att undersöka om körsättet påverkas av den nya skyltningen 
 
Svaret på första frågan finns i tabell 3 nedan. Det visade sig att drygt hälften av de 
tillfrågade bilisterna spontant nämnde att de sett kövarningsskyltarna på 
morgonen. Efter att frågan hade preciserats steg andelen till mellan 80 och 90 
procent. Med tanke på osäkerheten om skyltarnas exakta funktion är det möjligt 
att detta resultat ligger mycket nära den faktiska andel bilister, som verkligen 
passerat några tända kövarningar. 
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Tabell 3  Antal och andel personer som nämnt “kövarning” vid olika grad av 
frågeprecisering angående  “.. trafikanordningar...i morse…”   (av 224). 
 
 ”Ja” Kumulativt 
Spontant 116     (51,8) 116     (51,8) 
Spontant efter …något mera?   33     (14,7) 149     (66,5) 
Direkt fråga om lysande skyltar   45     (20,1) 194     (86,6) 

 
De som sade sig ha sett kövarningsskyltarna tillfrågades vidare om vad de trodde 
att skyltarna hade för innebörd. Som svar på den andra av de tre frågorna ovan 
visade det sig att över 90 % (se tabell TB 9) hade en helt eller delvis korrekt tolk-
ning. Som korrekt tolkades alla svar som handlade om (risk för) köer eller kö-
bildning och även de som nämnde (varning för) “Stopp i tunneln”. “Mycket 
trafik” eller “Tät trafik” nämndes i ett par fall och har bedömts som en nästan 
korrekt tolkning. Däremot bedömdes svar som “Köra försiktigt” eller “Vara för-
siktig/uppmärksam i tunneln” som mera gissningsbetonade och klassades som 
“Vet ej” i redovisningen.  

Den tredje frågan i syftet ovan belystes på två sätt. De som sade sig ha 
observerat kövarningsskyltarna (eller några andra trafikanordningar) på morgonen 
tillfrågades även om hur dessa hade påverkat både trafiken i allmänhet och deras 
egen körning. De erhållna svaren redovisas relativt utförligt i tabell TB 10. Dess-
utom ställdes några mera allmänt formulerade frågor om trafikvanor och kör-
strategier för att se om dessa förändrats efter införandet av kövarningsskyltarna. 

När det gäller rapporterna om hur trafiken och det egna beteendet påverkades 
är resultaten inte helt entydiga. Ungefär hälften av respondenterna konstaterade att 
varken eget beteende eller övrig trafik hade påverkats. Cirka en fjärdedel (53) 
sade att deras egen körning hade varit något lugnare, försiktigare och med större 
avstånd, och en femtedel (38) sade att detsamma gällde också för trafiken i 
allmänhet. Drygt en tredjedel (29+40) av de svarande hade inga synpunkter på 
trafiken i allmänhet eller framförde kommentarer som inte direkt kan hänföras till 
kövarningsskyltarnas innebörd. Beträffande eget beteende var det omkring en 
femtedel (30+11) som inte visste eller gav irrelevanta beskrivningar av sina 
eventuella beteendeförändringar. 

Tyvärr stöds uppgifterna om försiktigare körning inte av svaren på de mera all-
mänt formulerade frågorna, särskilt inte när det gäller subjektiv, rapporterad av-
ståndshållning. Ingenting i dessa resultat tyder på att körstilar eller körstrategier 
förändrats i lugnare, försiktigare eller säkrare riktning efter att kövarningarna 
infördes. När det gäller avstånd till framförvarande är tendensen snarast den om-
vända, aningen kortare uppskattade avstånd under eftermätningen än före (tabell 
TB 21) och endast tre av 224 sade att tända kövarningsskyltar var ett kriterium för 
att öka avstånden (tabell TB 22). 
 
3.3 Översikt över hela intervjun 
Trafikförhållanden 
Intervjun inleddes med några allmänna frågor om trafikförhållandena på 
morgonen, och avgränsades sedan mot vad som allmänt påverkat morgontrafiken 
för att sedan, under eftermätningen, explicit fokuseras på kövarningsskyltarna. 
Svaren på första frågan, om trafiken i allmänhet, finns sammanställda i tabell TB 
3. 
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Förarna tillfrågades om trafiksituationen före, i och efter tunneln, och de skulle 
rapportera på en fyrgradig skala; Bra–skapligt (=ganska bra)–ganska dåligt–dåligt 
eller ange om det varit fullständiga stopp. Många svarade förstås att trafiken varit 
“som vanligt”, men de ombads då att välja något av de givna alternativen. Om-
dömena är relativt konstanta över både sträcka och tid. 

Andelen bilister som kan antas nöjda (Bra + Skapligt) utgör omkring 75 % för 
alla delsträckorna under både för- och eftermätningen. Under eftermätningen är 
det något färre som anser att trafiken flutit undan riktigt bra, men desto flera som 
har gett betyget “Ganska bra”. Andelen som råkat ut för att trafiken stått helt stilla 
ligger kring ca 4 %, utom i fallet Efter tunneln, Eftermätning, då andelen ökade 
något. Detta torde dock inte ha något samband med kövarningsskyltarna, utan kan 
snarare misstänkas bero på vägarbetena längre fram (om det inte är en ren slump-
fluktuation). 

Därefter leddes frågandet in på om det var något särskilt som påverkat trafiken 
i morse, och i så fall “vad” och “var”. Dessa frågor hade inkluderats främst för att 
naturligt kunna fortsätta intervjun med frågor om trafikanordningar, signaler och 
skyltning, men de erhållna svaren har sammanställts i tabellerna TB 4–6. I TB 4 
kan det noteras att det var anmärkningsvärt många fler bilister under förmätningen 
som hade noterat förändringar till det bättre under morgontrafiken. I TB 5 finns 
ytterligare en illustration av intervjukvaliteten under eftermätningen – i ca 10 % 
av intervjuerna kunde inte intervjuaren koda ett entydigt Ja eller Nej. I TB 6 åter-
finns de platsangivelser som erhölls från dem som rapporterade konkreta trafik-
störningar. Där kan det konstateras att de flesta störningarna anges till mellan 
Tingstadmotet och tunneln och att denna övervikt är särskilt markant under efter-
mätningen. För att ge litet perspektiv på trafikproblematiken kan det dessutom 
noteras att en rapporterad störning utgjordes av skottlossning i tunneln – en typ av 
störning som torde vara svår att åtgärda med konventionella trafiktekniska 
åtgärder. 

Efter den allmänt formulerade frågan avgränsades ämnet närmare genom 
frågor om signaler, skyltar och andra trafikanordningar. Under förmätningen var 
det ca en tredjedel av bilisterna som berättade om olika trafikregleringsanord-
ningar som de ansåg påverkat trafiken, förutom all omgivande trafik (tabell TB 7). 
Svaren var för många och för långa för att redovisa i detalj, särskilt med tanke på 
att syftet med denna fråga var att ge tillfälle att nämna kövarningsskyltarna under 
efterperioden. Som framgår av tabellen var det också mer än hälften som nämnde 
kövarningsskyltarna under eftermätningen. Till dem som i första hand nämnde 
några andra vägmärken eller signaler ställdes en uppföljningsfråga “Var det något 
mera..  ?” och i sista hand frågades om bilisterna sett några lysande skyltar. 
Ökningen av antalet kövarningssvar finns i tabell TB 8. Till de 194 (av 224) som 
hade rapporterat kövarningsskyltarna, eller något annat lysande varningsmärke, 
ställdes sedan en fråga om deras tolkning av skylten (tabell TB 9). Över 90 % 
angav då en innebörd som kunde anses som helt, eller nästan, korrekt. 

Som avslutning på denna del av intervjun fick respondenterna även ange hur 
dels trafiken i allmänhet, dels deras eget beteende påverkats av de skyltar, 
vägmärken och signaler som de tidigare nämnt. Resultaten har sammanställts i 
tabell TB 10, och har redan kommenterats i avsnitt 3.2 ovan. Här kan nämnas att 
många av dem som inte konstaterade något ändrat beteende under eftermätningen 
även sade att “Alla vet ju om att det är köer” eller “Skyltarna borde sitta längre 
bort”. När man ser dem är det för sent att ta en annan väg”. En person ansåg t.o.m. 
att det borde skyltas redan före Kungälv. Bland alla udda svar som antecknades 
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kan också nämnas att en bilist rapporterade att hans reaktion på skyltarna varit 
“Förvåning”. 
 
Trafikvanor 
Den andra huvuddelen av intervjun behandlade bilisternas trafikvanor och kör-
strategier mera i allmänhet och inleddes med en fråga om hur ofta man brukade 
åka E6 norrifrån och genom Tingstadtunneln och hur lång resväg man hade. 
Resultaten återfinns i tabell TB 11 och 12, där det framgår att drygt 80 % av de in-
tervjuade bilisterna åkte samma väg minst ett par gånger i veckan under både för- 
och efterperioden. Antalet ovana förare var följaktligen mycket litet. Det visar sig 
också att de båda stickproven är väldigt likartade med avseende på resväg – en 
aning mer än 2,5 mil som medelvärde under både för- och eftermätning. 

Vidare frågades om normal tidpunkt för avfärd och ungefärlig tid när man 
brukar passera Tingstadtunneln. Svaren återfinns i halvtimmaskategorier i 
tabellerna TB 13 och 14 och som syns så verkar inte morgonvanorna ha ändrats 
nämnvärt från första mätningen till den andra. 

Därefter började intervjun riktas in mot körstrategier via en fråga om var man 
brukar köra av från E6an. Svaren återfinns ordnade från Gullbergsmotet och 
vidare söderut i tabell TB15. Även i detta avseende är beteendet stabilt från för- 
till eftermätningen. Det finns visserligen en liten minskning av andelen avfarter i 
Gullbergsmotet, och motsvarande ännu mindre ökningar fördelade på de senare 
moten, men minskningen är inte statistiskt signifikant och torde även vara 
praktiskt betydelselös. 
 
Körstrategier 
Sedan kom intervjun in på de verkligt trafikstrategiska problemen, nämligen hur 
man brukar välja fil, dvs. körfält. Frågan hade delats upp för att gälla var och en 
av delsträckorna “före tunneln”, “genom tunneln” resp. “efter tunneln” och 
resultaten har sammanfattats i tabellerna TB16 och 17. 

I anslutning till dessa tabeller kan det först konstateras att det verkar ha 
förelegat en viss begreppsförvirring gällande vilka körfält som är till vänster eller 
höger. Vid Ringömotet, alldeles före tunneln, finns en avfart mot Hisingen som 
för en kortare sträcka utgör ett tredje körfält längst till höger. Några av de 
intervjuade, som sagt att de brukar ligga i mittenfilen före tunneln, har sannolikt 
räknat avfarten som det högra körfältet, men borde nog ha angett sin egen place-
ring som “höger”. Vidare är det ganska många som sagt sig ligga till “vänster” 
genom tunneln. Genom tunneln finns det visserligen tre körfält, men det som är 
längst till vänster är reserverat för den trafik som kommer från Hisingen. Några av 
de intervjuade kanske verkligen brukar korsa spärrlinjen för att lägga sig längst till 
vänster, men för de flesta torde “vänster” innebära att de väljer det vänstra av de 
två tillgängliga körfälten, dvs. det som faktiskt är mittenkörfältet genom tunneln. 
Denna begreppsförvirring torde inte ha någon betydelse för tolkningen av resul-
taten, utan tolkningen ovan ges mest som ett klarläggande för dem som känner till 
den faktiska körfältsfördelningen längs E6an. 

Som framgår av tabell TB16 var körfältsvalen relativt stabila från för- till 
eftermätning, både på sträckan fram till tunneln och genom tunneln. Däremot 
finns det en statistiskt signifikant skillnad i rapporterade körfältsval efter att 
tunneln passerats. Andelen som väljer höger körfält minskar avsevärt och i stället 
ökar andelen som säger sig välja mittenkörfältet. Detta resultat torde dock 
knappast vara en effekt av kövarningsskyltarna, utan kan snarare antagas bero på 
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vägarbetena något längre söderut. En annan förklaring kan vara att bilisterna 
under förmätningen ännu inte hunnit vänja sig vid den nya körfältsindelning 
mellan E6 och E20 som införts strax innan de första intervjuerna genomfördes. 
Men vid eftermätningen hade säkert alla hunnit lära sig att utnyttja det utrymme 
som E6-trafiken fått på E20s bekostnad. 

Resultaten beträffande körfältsstrategier i tabell TB 17 kan således inte heller 
förväntas visa några effekter av kövarningsskyltarna utan redovisningen bifogas 
mest som dokumentation för den som kan vara intresserad av att analysera eller 
spekulera kring enskilda körmönster. Det kan t.ex. påpekas att den signifikanta 
förändringen i tabell TB 16 också tydligt framgår av de enskilda körfältsstra-
tegierna; under förmätningen var strategin VMH (vänster före tunneln, vilket ger 
mitten genom tunneln och sedan ett aktivt högerval efter tunneln) en av de allra 
vanligaste, men när tendensen att välja höger körfält minskade blev istället 
strategin VMM desto vanligare under eftermätningen. 

Efter frågorna om körfältsval följde ganska naturligt några frågor om när och 
hur ofta man brukar byta fil. Svaren på dessa frågor finns sammanfattade i 
tabellerna TB 18–20. När man sagt sig gå ut i vänsterfilen före tunneln återges i 
TB 18, och där ser det faktiskt ut som om något flera skulle byta körfält något 
tidigare under eftermätningen. Detta skulle möjligen kunna tolkas som en effekt 
av kövarningsskyltarna. En chi2-prövning visar dock att sannolikheten att slump-
mässigt få detta utfall är ungefär 30 %, varför resultatet inte bör övertolkas. 

När det gäller var man drar sig ut åt höger för att kunna svänga av från E6an 
efter att ha passerat tunneln (tabell TB 19) är intrycket snarast att det inte finns så 
utpräglade vanor. Av dem som faktiskt rapporterade något mera vanemässigt 
beteende var det vanligaste svaret att man väntade till söder om Ullevimotet, dvs. 
detta var huvudsakligen genomfartstrafikanter som kunde ligga kvar i vänster kör-
fält tills den värsta trängseln minskat. De allra flesta intervjuade bilisterna gav 
svar av typen “det varierar” eller “det beror på”. 

Också resultaten rörande hur många gånger man byter fil (tabell TB 20) tyder 
på en viss stabilitet i trafikantbeteendet. De flesta säger sig ligga kvar i samma 
körfält från Tingstad till Olskroken och ytterligare 25–30 % gör bara ett körfälts-
byte. Medelvärdet för antal körfältsbyten är praktiskt taget identiskt för de båda 
undersökningsperioderna, 0,74 före och 0,73 efter. Samtidigt är det svårt att avstå 
från en reflexion kring dem som sade sig byta fil tre gånger eller ännu mera ofta; 
skojade dessa personer med intervjuarna, och om så inte är fallet hur gör man för 
att dämpa en sådan Filbyter-mentalitet? 

De sista frågorna gällde vilka avstånd man håller till framförvarande “när det är 
normal morgontrafik”. Avsikten/förhoppningen var givetvis att kövarnings-
skyltarna skulle kunna ge utslag i dessa rapporterade avstånd. Men tyvärr, oavsett 
om man väljer medelvärde, median eller 75e percentil i tabell TB 21 som beskriv-
ning av den rapporterade avståndshållningen, så är tendensen den motsatta. De 
rapporterade avstånden till framförvarande är genomgående en aning kortare 
under eftermätningen, och detta gäller såväl före, som genom och efter tunneln. 
Som redan kommenterats är detta resultat något motsägelsefullt i förhållande till 
att det faktiskt var några av de intervjuade som rapporterade att kövarningen fick 
dem själva, eller annan trafik, att öka avstånden till framförvarande (7–8 % enligt 
TB 10). En möjligen tänkbar förklaring skulle kunna vara att när samma personer 
något senare besvarade frågan om avstånd “vid normal morgontrafik”, så kanske 
denna formulering tolkades som att gälla förhållanden när kövarningen inte är 
tänd, därigenom resulterande i utfallet enligt TB 21. 
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Inte heller frågan om det finns tillfällen då man tar ut “större avstånd än 
normalt” gav särskilt utslag för kövarningsskyltarna. Av tabell TB 22 framgår att 
det endast var tre av respondenterna som nämnde kövarningen som en anledning 
till att öka avstånden. Under eftermätningen var det också något fler som sade sig 
öka avståndet "Vid behov", och möjligen var det då underförstått att kövarnings-
skyltarna indikerar ett sådant behov. 
 
Förhandsinformation om kövarningsskyltarna 
Under eftermätningen ställdes också en sista, något isolerad, fråga rörande om de 
intervjuade bilisterna fått någon information om de nya skyltarna, och i så fall hur, 
eller varifrån. Resultaten återfinns i tabell TB 23. Ungefär hälften svarade att de 
inte sett eller hört någonting om de nya skyltarna, och bland dem som hade tagit 
till sig någon förhandsinformation var dagspress och (lokal-)radio de vanligaste 
källorna. 
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4 Avslutande kommentarer 
4.1 Metoderfarenheter 
Som torde ha framgått kan den genomförda undersökningen knappast betecknas 
som en stor framgång. Undersökningstekniskt kan detta relateras till främst två 
faktorer – dels urval och intervju med utgångspunkt från nummerskrivning, dels 
det faktum att den uteblivna loggningen av skyltarnas funktion egentligen gjorde 
det påskyndade urvals- och intervjuförfarandet bortkastat. Nummerskrivning ger 
alltid bortfall på åtminstone 50 %, men i bästa fall kan det antas att detta bortfall 
inte medför någon systematisk snedvridning av resultaten. Om man kan antaga att 
ett bortfall på över 80 % ändå ger generaliserbara resultat är däremot tveksamt. 

Denna erfarenhet är desto mera beklaglig, eftersom leverantören av det nya 
skyltsystemet inte klarade av att tillhandahålla den tillståndsbeskrivning, som 
skulle ha givit bakgrundsdata om hur mycket trafikanterna faktiskt exponerats för 
de nya skyltarna. När denna brist blev känd borde nog utvärderingen ha 
omdisponerats eller skjutits upp ytterligare till dess att samtliga funktioner i det 
nya systemet var implementerade och testade. 

Som tidigare framhållits (av bl.a. Dahlstedt, 1993) är ju emellertid syftet med 
utvärderingar att samla erfarenheter, goda lika väl som dåliga. Denna redovisning 
har därför i viss mån strukturerats och formulerats för att de erhållna erfaren-
heterna förhoppningsvis skall kunna komma till nytta vid planering av kommande 
åtgärder. Med tanke på att den intervjuade medelbilisten hade passerat den 
aktuella sträckan ett par tusen gånger hade det kanske varit fördelaktigare att 
lägga upp undersökningen med utgångspunkt från en sådan enorm rutin – en tanke 
som faktiskt diskuterades på ett tidigt stadium av undersökningsplaneringen. 
 
4.2 Några synpunkter i sakfrågan 
Mer än 85 % av de intervjuade bilisterna under eftermätningen hade ju sett de 
lysande kövarningsskyltarna. Eftersom det inte gick att fastställa om skyltarna 
varit tända 85, 90 eller 99 % av tiden går det inte att exakt värdera detta resultat, 
men det måste ändå betecknas som positivt. Av dessa var det vidare över 90 % 
som gav en korrekt tolkning av skyltarnas innebörd, vilket också torde kunna be-
tecknas som positivt eftersom skylten är ett nytillskott i den svenska skyltfloran. 

Mot dessa siffror förefaller de rapporterade beteendeeffekterna (eller kanske 
snarare bristen på) som en liten besvikelse. Men med tanke på den enorma 
körvana på just denna sträcka, som så många av de intervjuade förarna rappor-
terade, är det snarast förvånande att de såg några skyltar alls. Vid tusentals 
tidigare tillfällen har de lärt sig denna sträcka utantill och byggt upp sina för-
väntningar så att de inte längre behöver (eller åtminstone inte söker) någon ny 
information om vägens eller trafikens tillstånd. Mot denna bakgrund kan det 
kanske istället ses som ett mycket positivt resultat att så många som tre personer 
faktiskt inte bara sett skyltarna utan dessutom tagit till sig innebörden så mycket 
att deras (trafik-)världsbild reviderats så mycket att skyltarna blivit ett kriterium 
för att ta ut ökade avstånd. (Parantetiskt kan nämnas att vägvanan hos dessa tre 
kontrollerades, och det visade sig att de inte tillhörde de allra mest rutinerade även 
om de hade en viss vägvana. Antal passeringar av den aktuella sträckan uppgavs 
till ca 750, 900 resp. 1 800 gånger.) 
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4.3 Spontana kommentarer 
Många av de intervjuade framförde många synpunkter. Några nöjde sig med att 
bara kommentera kövarningsskyltarna eller trafiksituationen som föranlett 
installeringen av dessa, medan andra passade på att ventilera åsikter, förslag och 
problem i hela Göteborgsregionen. Nedan återges ett litet urval av synpunkter som 
direkt berör kövarningsskyltarna. 
 
− Säkert bra för dem som inte åker här så ofta 
− Snygga, men förmodligen dyra 
− Man blir förvånad 
− Bortkastat, här är ju alltid köer på morgonen 
− Nyttig påminnelse 
− Första skyltarna borde sitta längre norrut (för att kunna ta annan väg) 
− Vägmärken onödiga för dem som planerar sin körning (dvs. jag !) 
− Skyltar hjälper inte, om inte folk skärper sig 
− Skyltarna borde stoppa trafiken så man inte fastnar i tunneln 
− Bättre med information i lokalradion 
− Onödigt att ha skyltarna tända när det inte är kö! 
− Skyltarna var inte tända trots att det var kö i morse! 
 
Om det inte var så att systemet drabbades av någon tillfällig störning under efter-
perioden, så är de två sista kommentarerna en allvarlig indikation på att kö-
varningens funktion var långt ifrån perfekt. Sådana brister kan bedömas som 
särskilt kritiska just för acceptansen av helt nya system, om vilka män-
niskor/trafikanter inte har helt färdiga fördomar/förväntningar. För att bygga upp 
korrekta förväntningar som kan leda till korrekta beteendeförändringar hos trafik-
anterna är det av avgörande betydelse att den förmedlade informationen aldrig får 
upplevas som felaktig, slumpmässig eller kanske som ett rent skämt. 

Om inte systemets funktion har trimmats ytterligare sedan eftermätningen, så 
att observationer i stil med de två ovan citerade kan elimineras, så måste detta 
göras. En fullständig tillförlitlighet hos systemets funktion och information är 
nödvändig både för dess egen långsiktiga acceptans, men också för tillämpningen 
av (och tilltron till) andra liknande system, som kan förväntas bli allt vanligare.  
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“Tingstad-intervjuer”, Göteborg  (med svarsalternativ) 
  / Allmänt: I eller i = inget, inte svar       X eller x = idiotsvar! ) 
Hej! Jag heter ………..   och ringer för att Vägverket håller på med en undersökning för att ta 
reda på hur Göteborgstrafiken – och särskilt trafiken genom Tingstadtunneln – fungerar. 
 
I morse skrev vi upp bilnumren på ett antal bilar på väg mot tunneln, och bland dem var 
XXX YYY, en /färg/ /bilmärke/.   
Låter det bekant? Var det du som körde?      Ägare ? …  Förare ? …   I morse?              
 
Om  NEJ: 
Vet du vem som körde, och om vi kan få tala med den personen / få tag på den personen per 
telefon?  JA > tel:                                          tid                            förnamn                         

 NEJ  >> Tack och hej! 
 
om  JA: 
Då undrar jag om Du har tid att svara på några korta frågor……    5-10 min.. (eller kan jag 
ringa lite senare) 
 
1) Hur tyckte Du att trafiken flöt i morse, från Stigs Center/ Backadalsmotet, genom tunneln, 
och söder om? 
 A : Före tunneln ?     k:c 
 B : Genom tunneln ?     k:d 
 C : Söder om tunneln ?   ~fram till Olskroken k:e 
 
Bra, Skapligt, Ganska dåligt, Dåligt, Helstopp 
“Normalt” = ???       Fråga och förkorta enligt ovan, eller klartext 
 
2) Var det något särskilt du tänkte på som påverkade trafiken i morse?  

(Positivt eller negativt?) 
 Plus eller minus och klartext   eller nej   k:f 
      
3) Var det t ex några störningar i trafiken, som t ex olyckor eller bilar med motorstopp …. ? 
 3a:Vad Olycka       kol:g   
  Bensin/motorstopp     
  Fotgängare/cyklist 
  Annat  … Klartext!  
  n / i 
 3b:Var Siffra enligt skiss1/ tabell    kol:h  
 
4) ..eller var det några trafikanordningar, som signaler, skyltar, avstängningar, vägarbeten  ? 
 Vad och var      Något mera, något annat ?? 
 4a: Vad  Signaler vid tunnelinfarten  kol:i  
   Kövarningsskyltar 
   Lysande skyltar, oident/odef 

Annat      Klartext i antecknbok 
4b:Var  Siffra enligt skiss/tabell    kol:j 
 

                                                 
1 Förslag till indelning i delsträckor återfinns sist i detta dokument 
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 4c:Något annat Lysande skyltar, oident/odef (efter fråga)  kolumn:k   
   Annat      Klartext i antecknbok 
 4d: Var  Siffra enligt skiss/tabell     kolumn:l 

  
   
Fråga 5)   (Om ej nämnt Kövarning) Lade du märke till några nya lysande skyltar? 

 Ja   Nej      k:m 
 

Fråga 6)   (Om sett Kövarning) Vad tror Du dessa skyltar innebär? 
  Kö         k:n 
  Tät trafik 
  (Risk för) påkörning bakifrån 
  Stockning, stillastående trafik 
  Tre (Filer) i bredd 
  Annat  … Klartext!  
  Vet ej 
 
Om Ja på fråga 4-5: 
7) Hur påverkades trafiken i allmänhet, och hur påverkades din egen körning av ..(svaret på 
fråga 4-5 ) ?  
 Annat nämnt:   Trafik allm Inte alls      k:o 
 Lugnare 
 Ökade avstånd 
 Annat  … Klartext!  
 Vet ej 
   Egen körning Inte alls 
 Lugnare      k:p 
 Försiktigare 
 Ökade avstånd 
 Annat  … Klartext!  
 Vet ej 
 Kövarningen:   Trafiken Inte alls 
 Lugnare      k:q 
 Ökade avstånd 
 Annat  … Klartext!  
 Vet ej 
   Egen körning Inte alls 
 Lugnare      k:r 
 Försiktigare 
 Ökade avstånd 
 Annat  … Klartext!  
 Vet ej 
 
8A) Hur ofta åker du den här vägen        k:s 
 Dagligen(5/vecka), Ett par ggr/vecka, Varje vecka, Några ggr/mån, Månad, Halvår, År+, Första gång 
  
 B)Om ~”Varje morgon” Hur dags brukar du åka hemifrån?  
   b) ungefärlig tidsangivelse      k:t 
 
 C) Ungefär hur långt bort från tunneln bor du? c) reslängd till tunneln  k:u 
 Angered 12 Jörlanda 35 Kode 30  Kungälv 20 Ljungskile 62 
 Marstrand 45 Nol 25  Orust 65-85 Stenungsund 45 Surte 15 
 Säve 10  TjörnÖ 50 Tjörn V 60 Uddevalla 83 
  



 Bilaga 1 
Sid 3 (4) 

VTI notat 1-2002 

 
9) Hur dags brukar du passera Tingstadtunneln (på morgonen?)    k:v 
 Ungefärlig tidpunkt 
 
10) Var brukar du åka av från E6an ? (Vid vilket mot?)     k:w 
   Gullberg 
 Olskroken 
 Ullevi 
 gÅrda 
 Öregryt 
 Ännu senare 
 Varierande 
 Ej vanebilist 
 
11) Vilken fil brukar du ligga i, före, genom och efter tunneln? 
 Vänster, Mitten eller Höger          samt hopskrivet - - - 
 kol(före):x  k(genom):y      k(efter):z  k(smf):aa 
 
12) (Om 11(före) eller 11(genom) = vänster) : 
När/var brukar du lägga dig i vänsterfilen? 
 Enligt skissen över delsträckor        (Noll = högerfilen hela tiden)   k:ab 
 
 
13) (Om 11(genom) eller 11(efter) = vänster) : 
När/var brukar du lägga dig i högerfilen för att svänga av vid (10)? 
 Enligt skissen över delsträckor        (Noll = högerfilen hela tiden)   k:ac 
 
14) Hur många gånger brukar du normalt byta fil mellan Tingstad och Olskroken ? k:ad 
 
 
15) Ungefär hur stort avstånd brukar du hålla till framförvarande bil när det är normal 
morgontrafik, före, genom och efter tunneln?    Uppskattade F m,     G m    och   E meter  
          kolumn(före):ae      

kol(genom):af         
k(efter):ag   

 
16) Finns det några tillfällen när du tar ut lite större avstånd? 
 Stora fordon 
 Halka 

Väder, dåligt – regnigt – etc        k:ah 
 Fortkörning 
 Krav på/Behov av extra försiktighet 

Annat  … Klartext!  
 Vet ej 
 Nej 
 
Och så slutligen vill jag ställa några frågor om dig själv – 
 
17) Ålder ?    k:ai   
18) Kön (M / K)  k:aj   
 
19) Hur länge har du haft körkort?  k:ak   
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20) Hur mycket kör du per år ?  k:al 
21) Ungefär hur många år / gånger har du åkt genom Tingstadtunneln?  k:am 
  (Antal gånger anges med enbart siffror, antal år med siffror + bokstaven å) 
 
 
Och slutligen – 
22) De där lysande skyltarna före tunneln, som jag frågade om förut – har du sett eller hört 
någonting om dem förut?  Vad och när/var ? 
 A:     Ja  /  Nej         kol:an 
 Om Ja: 

22B: (Vad) Ungefärlig korrekt/rimlighetsbedömning,  0 – 100 %   kol:ao 
 

 22C: Källan Förvarningen        
 Dagspress 
 Radio/TV 
 Personliga kontakter 
 Annat  … Klartext!  
 Vet ej 

sd / 01-09-03 
 
 
 

Förslag till indelning i delsträckor för ungefärliga platsangivelser: 
 
1  Före (norr om) Backadal 
2 Backadal – Tingstad 
3  Tingstad – tunneln 
4  Genom tunneln 
5  Tunnelslutet - ~Olskroken 
6 Olskroken – Ullevi 
7 Söder om Ullevi 
 

 
Projektledare: Stefan Eglinger, VV 031-63 53 52 
Undersökningsledare: Sven Dahlstedt, VTI 013-20 40 66 
VV Kundservice:  031-63 50 00 
 



Bilaga 2 
Sid 1 (11) 

VTI notat 1-2002 

Tabellbilaga 
 
Beteckningar 
I tabellerna förekommer ett antal mer eller mindre kryptiska beteckningar, som kanske inte 
alltid är helt självklara. Förklaring/tolkning återfinns i nedanstående lista. 
 
 I (-svar) Inget svar 
 M Aritmetiskt medelvärde 
 Md Medianvärde 
 n Antal observationer, oftast antal svar eller antal svarande 
 p Sannolikhet 
 pxx Percentil 
 sd Standardavvikelse 
 Σ  (sigma) Summa 
 V (-svar)  “Vet ej”-svar (ibland även betecknade Ve) 
 X (-svar) Otolkbara, okodbara eller irrelevanta svar 
 
 
 
Tabell TB1.   Urvalsöversikt – ett dagstickprov från före- resp efterperioden, samt totalt 
  brutto- och nettourval 
 
  Före Efter 
   Återstående Återstående 
 Noterade bilar (1 dag) 184  100,0 292  100,0 
 Bortfall   
 Fel registreringsnummer 2 182 98,9 27 265 90,8 
 Rätt reg.nr, men fel bil  1 181 98,4 1 264 90,4 
 Körförbud 1 180 97,8 5 259 88,7 
 Ej telefon, hemligt nummer 23 157 85,3 38 221 75,7  
 Inget kontaktförsök 23 134 72,8 37 184 63,0 
 Försök, men inget svar 51 83 45,1 67 117 40,1 
 Upptaget 2 81 44,0 4 113 38,7 
 Vägrar, har ej tid 2 79 42,9 3 110 37,7 
 För dålig svenska 2 77 41,8 1 109 37,3 
 Firmabil, uppger ej förare 10 67 36,4 15 94 32,2 
 Firmabil, kontaktförsök 26 41 22,3 33 61 20,9 
 Intervjuer genomförda med 
 firmabilsförare 7   14 
 privatbilister 34   47 
 
  ----- ------  ------ 
 
 Totalt, 5 dagar 
 Brutto 1057   1237 
 Netto  203 19,2  224 18,1 
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Tabell TB 2. Sammanfattande beskrivning av försökspersonssammansättningen        
 
  Medel- sd  Median  25e  75e      Antal 
  värde   perc perc 
 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ålder 
  Före 46,6 12,4 47 36 56 203 
  Efter 46,7 11,7 48 37 55 220 
 
 Antal år med körkort 
  Före 26,6 12,0 26 17 35 203 
  Efter 27,2 11,7 28 18 35 220 
 
 Körvana (mil/år)  
  Före  2600 1900 2000 1500 3000 200 
  Efter 2550 1600 2000 1500 3000 218 
 
 Antal gånger genom Tingstadtunneln 
  Före 2665 2600 1500 500 5000 203 
  Efter 2680 2450 2100 600 4000 197 
 
 Kön 
  Före Män:  62,6% Kvinnor: 37,4%   203 
  Efter Män:  57,3% Kvinnor: 42,7%   222 
 
 
Tabell TB 3. Procentuell fördelning av svar på frågan  

“Hur tyckte du att trafiken flöt i morse… 
A/ strax innan Tingstadtunneln,   B/ genom tunneln  och  C/ strax efter tunneln  
uppdelat efter tidsperiod  “Före” (n=203) respektive “Efter” (n=224) införandet  
av nya kövarningsskyltarna. 

 
   Bra Skapligt Ganska Dåligt Stopp X 
      dåligt 
      ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 A Före 63,1 12,8 6,9 13,3 3,9 - 
  Efter 58,5 19,2 8,0 9,4 4,0 0,92 
 
 B Före 60,1 14,3 6,9 14,3 4,4 - 
  Efter 54,5 18,8 11,2 11,2 4,5 - 
 
 C Före 61,6 12,8 9,4 12,8 3,5 - 
  Efter 54,9 17,4 8,9 12,1 6,7 - 
 
 
 
                                                 
2 Kommentarer föranledda av en seriekrock med minst fyra personbilar inblandade 
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Tabell TB4 . Fördelning av svar på frågan “Var det något särskilt som påverkade trafiken   

före Tingstadtunneln i morse,  antingen till det bättre eller till det sämre, uppdelat  
efter tidsperiod  “Före” (n=203) respektive “Efter” (n=224) införandet av nya kö- 
varningsskyltarna. 
 

   Bättre Sämre Nej, 
     inget särskilt 
    --------------------------------------------------------- 
   Före 35,0 23,2 41,9  203 
  Efter 7,2 21,4 71,0  224 
 
 
 
 
Tabell TB5 . Svar på frågan “Var det några störningar i trafiken, som t ex olyckor eller bilar 

 med motorstopp…  “Före” (n=203) respektive “Efter” (n=224) införandet av kö- 
 varningssskyltarna. 

 
   Ja Nej X 
    --------------------------------------------------------- 
   Före 23 180 - 
  Efter 16 183 25 
 
 
 
 
Tabell TB6 . Lokalisering av svar på frågan “Var det något särskilt som påverkade trafiken 

 i morse…. , uppdelat efter tidsperiod  “Före” (n=23) respektive “Efter” (n=16)  
 
 Delsträcka       \ Före Efter 
  -------------------------------------------------------- 
 Före Backadal 2 - 
 Backadal-Tingstad - 1 
 Tingstad – tunneln 7 11 
 Genom tunneln 2 - (t ex skottlossning!) 
 Tunneln-Olskroken 2 1 
 Olskroken-Ullevi 5 1 
 Söder om Ullevi 2 - 
 X 3 2   
 
 



Bilaga 2 
Sid 4 (11) 

 VTI notat 1-2002 

 
 
Tabell TB7 . Svar på frågan “.. eller var det några trafikanordningar som t ex skyltar eller  
 signaler ?”  

“Före” (n=203) respektive “Efter” (n=224) införandet av kövarningssignaler. 
 

   Kövarn Signa- Lysande Väg- Annat Nej, X  
   skylt ler skylt arbete  inget 
    ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Före - 0,5 - 1,5 8,9 66,5 22,7 
  Efter 51,8 5,4 0,5 - 8,9 32,1 1,3 
 
 
 
 
Tabell TB8. Antal personer som nämnt “kövarning” eller något annat vid olika grad av fråge- 
   precisering angående  “.. trafikanordningar..i morse…”  (Eftermätning, n= 224) 
 
  “Ja” Annat “Nej” 
               ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Spontant 116 (51,8) 36 (16,1) 72 (32,1) 
 Spontant efter  
 …Något mera? 149 (66,5) 5 (2,2) 70 (31,3) 
 Direkt fråga om  
 lysande skyltar 194 (86,6) -  30 (13,4) 
 
 
 
 
Tabell  TB9. Tolkning av “den lysande skylten” eller annat öppet svar (n=194) 
 
 Innebörd  Antal         % 
            ---------------------------------------------- 
 Kö 177 91,2 
 Tät trafik 3 1,5 
 Vet ej 12 6,2 
 X 2 1,0   
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Tabell TB 10. Svar rörande hur trafiken i allmänhet och även den egna körningen påverkades 
  av dels andra rapporterade trafikanordningar, dels kövarningsskyltarna, både före och  
 efteratt kövarningsskyltarna infördes. 
 
  Inte Lugnare Försik- Ökade Andra  
  alls tempo tigare avstånd  svar Vet ej n 
  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Andra trafikanordningar 
 Trafiken  Före 13 - - - 8 1 22 
  Efter 21 - - - 1 4 26 
 Egen körning Före  15 - 3 - 3 1 22 
  Efter  24 - - - 1 1 26 
 
Kövarningsskyltarna 
 Trafiken  Före - - - - - - - 
  Efter 89 21 - 17 29 40 196 
 Egen körning Före  - - - - - - - 
  Efter  102 25 14 14 30 11 196 
 
 
 
 
Tabell TB 11. Vägvana  
 (Hur ofta åker du den här vägen? /dvs E6 norrifrån och genom tunneln/) 
 
  Före Efter 
  ---------------------------------------------------- 
 Dagligen 142 70,0 151 67,4 
 Ett par ggr/vecka 21 10,3 35 15,6 
 Varje vecka 11 5,4 12 5,4 
 Några ggr/mån 5 2,5 3  1,3   
 Varje månad 7 3,5 10 4,5 
 Var annan månad 6 3,0 3 1,3  
 Gång / halvår 6 3,0 2 0,9 
 Gång / år 2 1,0 0 - 
 Första gången 2 1,0 3 1,3 
 X,  Vet ej 1 0,5 5 2,2 
  -----  ----- 
  203  224 
 
 
 
Tabell TB 12. “Ungefär hur långt har du till Tingstadtunneln ?” (km) 
 
  M sd Md P25 P75  n  
  ------------------------------------------------------------------------ 
 Före 27,2 32,5 20 5 40 200 
 Efter 25,7 28,1 20 6 45 210 
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Tabell TB13. “Hur dags brukar du åka hemifrån?” (Frågan ställd till vanebilister) 
 
        Före Efter 

     -------------------------------------------------------- 
      - 5.30 1 0,5 1 0,4  
5.31-6.00 3 1,5 2 0,9   
6.01-6.30 13 6,4 13 5,8   
6.31-7.00 49 24,1 49 21,9  
7.01-7.30 61 30,0 61 27,2  
7.31-8.00 29 14,3 34 15,2  
8.01-8.30 9 4,4 10 4,5  
8.31-9.00 2 1,0 1 0,4  
Ej tillfrågad, Vet ej,  X 36 17,7 53 23,7 
  ----  ---- 
   Σ  203  224 

 
 
Tabell TB14. “Ungefär hur dags brukar du passera Tingstadtunneln ?” 
 
          Före     Efter 

          ------------------          -----------------    
      - 6.00 1 0,5 2 0,9  
6.01-6.30 1 0,5 1 0,4  
6.31-7.00 24 11,8 22 9,8  
7.01-7.30 67 33,0 55 24,6  
7.31-8.00 56 27,6 51 22,8  
8.01-8.30 23 11,3 29 12,9  
8.31-9.00 10 4,9 9 4,0  
9.00- 2 1,0 1 0,4  
Vet ej,  X 19 17,7 54 23,7  

 
 
Tabell TB 15. Vilken avfart brukar du ta från E6an (vilket mot) 
 
  Före Efter 
  -------------------------------------------------- 
 Gullberg 72 35,5 64 29,2 
 Olskroken 29 14,3 34 15,5 
 Ullevi 24 11,8 29 13,2 
 Gårda 9 4,4 13  5,9   
 Örgryte 1 0,5 1 0,4 
 Ännu senare 51 25,1 57 26,0  
 Varierar 9 4,4 7 3,2 
 Ej vanebilist 4 2,0 14 6,4 
 X,  Vet ej 4 2,0 5 2,2 
  -----  ----- 
    Σ 203  224 



Bilaga 2 
Sid 7 (11) 

VTI notat 1-2002 

 
 
 
Tabell TB16.  Antal, och andel, intervjuade bilister som angett olika körfältsval på del- 
  sträckorna  före, genom och efter tunneln, uppdelat på före- resp efter- 
  period 
 
  Vänster Mitten Höger  Olika    X, I, Ve Σ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Före tunneln 
  Före 86 9 94 11 3 203 
  % 42,3 4,4 46,3 5,4 1,5 
 
  Efter  99 11 83 7 24 224 
  % 44,2 4,9 37,1 3,1 10,7 
 
 Genom tunneln 
  Före 32 72 86 10 13 203 
  % 15,8 35,5 42,4 4,9 6,4 
 
  Efter 29 87 79 6 23 224 
  % 12,9 38,8 35,3 2,7 10,3 
 
 Efter tunneln3  
  Före  56 19 114 11 3 203 
  % 27,6 9,4 56,2 5,4 1,5 
 
  Efter 58 47 90 6 22 224 
  % 25,9 21,0 40,2 2,7 9,8 
 
 

                                                 
3 Fördelningen av “högerval” och “mittenval” under förmätning resp eftermätning är signifikant skilda. Med alla 
som inte gav uttryck för en klar strategi hopslagna i en kategori blir χ2 = 18,7; df=3; p< 0,01. 



Bilaga 2 
Sid 8 (11) 

 VTI notat 1-2002 

 
 
Tabell TB 17. Sammanställning av samtliga rapporterade strategier (Före tunneln-genom- 
  -efter) för körfältsval, dels i “vänsterordning”,  dels i popularitetsordning   
  (V=vänster, H=höger; VVV=vänster körfält genom alla tre sträckorna, osv)  
 
Vänsterordnat:    Popularitet: 
  Före Efter  Total  Före Efter Total 
---------------------------------------------------              ---------------------------------------------- 
VVV 24 19 43 HHH 77 67 144 
VVM 0 3 3 VMV 23 30 53 
VMV 23 30 53 VVV 24 19 43 
MVV 0 1 1 VMM 12 29 41 
VVH 4 5 9 VMH 18 9 27 
VHV 1 0 1 VVH 4 5 9 
HVV 2 0 2 MMM 2 6 8 
VMM 12 29 41 VHH 4 4 8 
MMV 3 1 4 MMH 4 2 6 
VMH 18 9 27 HHV 3 2 5 
MMM 2 6 8 HMV 2 3 5 
MMH 4 2 6 MMV 3 1 4 
VHH 4 4 8 HMH 4 0 4 
HVH 2 1 3 HHM 1 3 4 
HHV 3 2 5 VVM 0 3 3 
HMV 2 3 5 HVH 2 1 3 
HMH 4 0 4 HVV 2 0 2 
MHH 0 1 1 MVV 0 1 1 
HHM 1 3 4 VHV 1 0 1 
HHH 77 67 144 MHH 0 1 1 
 
Andra/inga svar 14 32 46 Andra/inga svar 14 32 46 
 ------   -------      -------- ------    ------      ------- 
Summa 203 224 427 Summa 203 224 427 
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Tabell TB 18. När/var brukar du lägga dig i vänsterfilen? (Frågan ej ställd till de som sagt 
        “Högerfilen” innan eller genom tunneln 
 
  Före Efter 
                             --------------------          ------------------- 
 Före Backadal 35 26,7 49 31,6 
 Backadal - Tingstad 41 31,3 34 21,9 
 Tingstad - tunneln 11 8,4 12 7,7 
 
 X , I, Vet ej 44 33,6 60 38,7 
  -----  ----- 
    Σ 131  155 
 
 
 
Tabell TB 19. När/var brukar du lägga dig i högerfilen för att svänga av vid ….? (Frågan   
         ställd till de som sagt sig svänga av mellan Gullberg och Örgryte) 
 
  Före Efter 
                      - - - - - - - - - - - - - - -           - - - - - - - - - - - - 
 Före tunneln 5 4,0 3 1,9 
 I tunneln 2 1,3 4 2,6 
 Tunneln - Olskroken 21 16,9 12 7,7 
 Olskroken - Ullevi 14 11,3 14 9,0 
 Efter Ullevi 22 17,7 29 18,7 
 
 X , I, Ve 60 48,4 93 60,0 
  -----  ----- 
     Σ 124  155 
 
 
 
Tabell TB 20. Hur många gånger brukar du byta fil mellan Tingstad  och Olskroken ? 
 
  Före Efter 
                      - - - - - - - - - - - - - - -           - - - - - - - - - - - - 
 Inte alls 95 46,8 96 42,9 
 En gång 66 32,5 60 26,8 (Mf = 0,74 
 2 gånger 17 8,4 19 8,5 
 3 gånger 10 4,9 11 4,9  Me = 0,73) 
 4 -5 gånger 1 0,5 -  
 6 -7 gånger 1 0,5 1 0,5 
 
 X , I, Vet ej 13 6,4 37 16,5 
  -----  ----- 
  203  224 
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Tabell TB 21. Sammanfattning av rapporterade avstånd till framförvarande bil vid  
  “normal morgontrafik”  (Subjektiva meter, en “billängd” satt till 6 m.) 
 
  Medel- Standard- Median  75 per-    Antal 
  värde avvikelse  centil   (n) 
 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 Innan tunneln 
  Före 18,8 15,2 13,5 30,0 192 
  Efter 16,6 13,8 12,0 20,0 194  
 
 Genom tunneln 
  Före 17,2 14,9 10,5 25,0 194 
  Efter 14,6 12,9 10,0 14,0 192 
 
 Efter tunneln  
  Före  18,4 14,6 14,5 25,0 191 
  Efter 15,3 12,7 12,0 20,0 193 
 
 
 
 
Tabell TB 22. Finns det några tillfällen när du tar ut litet större avstånd ? 
 
  Före Efter 
                             - - - - - - - - - - -            - - - - - - - - - -  
 Nej 32 15,8 31 13,8 
 Fort, högre hastigheter 52 25,6 57 25,5  
 Halka, dåligt väglag 32 15,8 14 6,3 
 Dålig sikt, väder 11 5,4 17 7,6  
 Nära stora fordon 8 3,9 15 6,7 
 När det behövs/krävs! 7 3,5 25 11,2 
 När det inte är kö 16 7,9 12 5,4 
 Tänd kövarning - - 3 1,3 
 Otolkbart, okodbart, X 33 16,3 24 10,7 
 Vet ej 10 4,9 21 9,4 
 Ej svar 2 1,0 5 2,2 
  -----  ----- 
  203  224 
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Tabell TB 23. Förhandsinformation om kövarningsskyltarna, “Sett eller hört något?” 
 
    Abs % 
 
 Nej, inget sett eller hört  110 49,1 
 
 Ja, förvarningsskyltarna  16 7,1 
 Ja, i radio   27 12,1 
 Ja, dagspress  40 17,9 
 Ja, personlig kommunikation 5 2,2 
 Ja, andra källor  12 5,4 
 Ja flera källor  14 6,3 
          - - - - - 
    224 
 
 
 
 
 




	VTI notat 1-2002
	Referat
	Abstract
	Förord
	Innehållsförteckning
	Beteckningar
	1	Bakgrund och syfte
	2	Metodik
	2.1	Genomförande
	2.2	Stickprov
	2.3	Intervju och intervjuare
	2.4	Bearbetningar och analyser

	3	Resultat
	3.1	Metoderfarenheter
	3.2	Syns, förstås och efterlevs skyltarna?
	3.3	Översikt över hela intervjun

	4	Avslutande kommentarer
	4.1	Metoderfarenheter
	4.2	Några synpunkter i sakfrågan
	4.3	Spontana kommentarer

	5	Referenser

	Bilaga 1
	BIlaga 2

